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فصل نخست:

عدالت خواهی
دیکتاتوری  تا

آستانه خیزش دنیای اسالم در  
مجد شوکت و میالدی) 19 و اوایل قرن چهاردهم هجری (سده های 18 طول قرن دوازدهم تا در

هـمراه بـا و سرزمین های اسالمی دسـتخوش تشـّتت بـود به افول گذارده بود؛ ـکشورهای اسالمی رو

نـخبگان اجـتماعی٬ افزایش مشکالت اقتصادی و اوج گیری تکاپوهای استعماری قدرت های اروپایی و

اوضاع برخـوردار شرایط و امکان تأثیرگذاری محدودی بر توانایی و از فرهنگی نیز فرهیخته سیاسی و

بودند.

پروازانه سالطین آل عثمان حکومت سلسله صفوی داعیه بلند مرزهای شرقی امپراتوری عثمانی٬ در

مقام «خلیفه شیخ االسالم های رسمی٬ مفتیان و آن سو در برنتافت. بودند که مدعی «خالفت اسالمی» را

علیه شیعیان٬ احکام متعدد و فتواها صدور با و کردند تأیید برای سالطین عثمانی تسجیل و را مسلمین»

حکومت شیعی ایران جامعه و تسّنن در احساسات ضد مّد نیز این سو در یاری رساندند؛ را «مقام خالفت»

دسیسه استعمارگران اروپایی آن قدر فتنه و بستری از در بدین ترتیب این تقابل دهشت بار و اوج گرفت؛

ضمنًا صفوی. عصر در اقتصاد سیاست و باستانی پاریزی٬ فرمانروایان شاخ زرین؛ Ñ باربر٬ جهت آـگاهی بیشتر .1
شیعیان متناوب سنّیان و کشتار عتبات و و عثمانیان به بغداد صفویان و مکرر هجوم متقابل و برای آـگاهی یافتن از

سقوط درافتادند.1 به ورطه ضعف و کشور دو هر تداوم یافت تا
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. حکومت... شیعه و Ñ العلوی٬

ظـرف یک قـرن بـخش سقوط امپراتوری بـیزانس (روم شـرقی) که با قدرت های استعماری اروپا٬

محاصره دریایی را که آنها مواجه شدند ابرقدرتی مقتدر با و دست دادند از اروپای جنوبی را عظیمی از

فراهم غارت ممالک شرق را امکان تصرف و طریق راه های دریایی جدید از برآمدند صدد در ـکرده بود٬

تقویت رابطه کنند؛ جو جست و مسلمان را تجزیه امپراتوری جدید همزمان ترفندهای تضعیف و و نمایند

کسب شناخت دقیق استراتژیک از اقتصادی و زمینه های نفوذ ایجاد عالوه بر آن جمله بود. ایران از با

مجامع شهری ایران اثر دربارهای سالطین صفوی و در نفوذ اروپاییان و حضور ویژگی های اقلیمی ایران٬

و Ñ مـنابع پـیشین؛ نـیز «عثمانی». و ذیل عنوان های «صفویه» دایرة المعارف فارسی: مصاحب٬ لغتنامه و دهخدا٬ .1
زندگانی شاه عباس اول . ٬ فلسفی٬ ایران صفوی...؛ والسر٬ شوستر

تحریک به جنگ بود.1 عثمانی و میان ایران و تضادهای پیشینه دار آن تشدید داشت و مهم دیگری نیز

«امپراتوری عثمانی دنیای اسالم حکایتی دیگرگون یافت. سده مذکور٬ پایان دو که در نتیجه این شد

به قلب آناتولی نزدیک تر غرب مسیحی نیز می شد٬ همچنان که ضعیف تر و تجزیه بود حال فروپاشی و در

آینده اش به سلطه کامل می آمد که به نظر می زد پا پوسیدگی ای دست و و فساد گردباد ایران در می گشت.

قـوه بـه فـعل درآوردن هـدف بـرای از توسعه طلبی روسـیه٬ برابر آسیای میانه در خارجی منتهی شود.

اندونزی و مسلمانان هند دور٬ خاور شرق و در نواحی دورتر٬ در و آورده بود. سرتسلیم فرود تاریخی اش٬

ص 204. ایران٬ کاتم٬ناسیونالیسم در .2

گرفته بودند.»2 سلطه قدرت های مسیحی قرار قبل زیر مدت ها فیلیپین از و

علمای دینی را عثمانیــ یعنی ایران و فرهنگی جوامع بزرگ اسالمی آن زمان ـ نخبگان فکری و

مـتناسب بـا سیاست٬ مقوله حکومت و با برخورد طیف این نخبگان در دو هر و تشکیل می دادند؛ آنها

فـرصتی بـرخـودار امکـان و از اصالح امور مسیر خویش گاه در اقتدار و میزان نفوذ فضای فرهنگی و

در شرکت مؤثر دخالت و از را می گشت که آنها دشوار گاه شرایط به گونه ای برای آنان سخت و و می شدند

حّکام می کشاند. همراهی منفعالنه با به همکاری و ایشان را زمانی نیز و می داشت؛ سرنوشت سیاسی باز

خـروج و صاحب حـق مـی دانست و را «والی» و که «حاـکم» اهل سّنت به مستنداتی متکی بودند

درازنای که در شیعه امامیه اثنی عشرّیه٬ حرام می شمرد؛ ـ فاسق می بود ظالم و چند هر ـ را او عصیان بر

کرده ایران سرگذشتی شگفت پیدا در داشت٬ قرار قدرت غاصب» تاریخ اسالم همواره رودرروی «ساختار
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جانب امام مأذون از حکومت غیر که به رغم نامشروع دانستن هرگونه رهبری و شگفت٬ آن رو از بود؛

یک فرصت تاریخی برای کاهش فشارها به علت ایجاد شیعیان٬ آزار سرکوب و پی قرن ها در معصوم(ع)؛

حوزه دو در حّکام شیعی مذهب را مشروط سالطین و و مشروعیت محدود افزایش آزادی ترویج تشیع٬ و

بدان وجاهت بخشید. و عمل گردن نهاد و نظر

و بود دعای خیر تمکین و برخی عالمان دینی آن زمان وظیفه عامه مردم نسبت به سلطان٬ نظر از

مذّمت می کردند. را حّکام» «ُقرب به سالطین و بی پروا ظلم٬ و واـکنش به فساد در علما از برخی دیگر

که این نمی توان استنباط کرد سّیاحان فرنگی جز گزارش های برخی از تاریخی و مجموع شواهد از

دینی کشور علمی و نهاد الیه ای از سلطنت صفویه٬ مؤّیدین «شرعی» و دربار علمای برجسته مرتبط با

اصالح طلبانه خویش را اهداف فرهنگی و بخشی از اّتصال به قدرت رسمی توانستند تمّسک و که با بودند

کـه چـند هر رسانند. اجتماعی شیعیان مدد به فراهم آمدن زمینه های بالندگی علمی و و محقق سازند

که فقط در بدل شده بودند نخبگان وابسته به دربار سلک علمای دین به بخشی از ـگروهی قابل توجه در

حتی مقاطعی نیز البته در موجب بدنامی علمای راستین می گشتند. و بودند آمال شخصی خود پی منافع و

مخالف جماعت اشتغال داشتند٬ شهرهای کوچک به اقامه جمعه و محالت و علمایی که در روحانیون و

علمای دینی پیروی ِصرف از مواردی وظیفه سلطان را در و مشروعیت سالطین صفوی بودند؛ سلطنت و

شـیخ االسـالم های صـفویان و اقـتدار قرن هفدهم یعنی اوج شکـوه و اواخر فرانسوی که در جهانگرد شاردن٬ ژ. .1
ریشـه های انـقالب کِـدی٬ مـنعکس کـرده است. را این مـخالفت ها مواردی از داشته است٬ ایران دیدار رسمی از

ص 337. ج2: سفرنامه شاردن٬ به نقل از (پی نوشت ها)؛ صص 52ــ٬53 اسالمی٬

ایشان می دانستند.1 نیابت از و

گسترش علمای راستین همزمان با کاهش نفوذ افزایش وجه عرفی حکومت و دوران قاجارّیه با در

روحانیت بخش زیادی از سیاست بر کنارهـگزینی از و نوعی رکود حکومت٬ پود و تار بیگانگان در نفوذ

می بردند. چنین فضایی به سر عراق در آستانه مشروطیت غالب علمای دینی ایران و تا و تحمیل گردید

«استعمار» و «ترّقی» عصر  
درخـواست مـی گذرانـد. سـر از را تـجربه ای جـدید اروپا آن سوی جهان اسالم٬ در همان دوران٬ در

حـفظ بورژوازی ارتباطی مسـتقیم داشت؛ رشد تکامل انقالب صنعتی و با اروپا قانون در دموکراسی و
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«سـلطنت بـود. اروپـا جـامعه جـدید بنگاه های اقتصادی مبرم ترین نیاز امنیت تولیدکنندگان و حقوق و

هـمراه بـا و گـرفتند. آمـاج حـمله قـرار داشـتند٬ کـهن اصـرار حفظ سـاختار که بر «ـکلیسا»٬ و مطلقه»

«مـلّی گرایـی» و پاره شد چند اروپا فئودالیسم بود٬ که نتیجه قطعی مبارزه با «زمین»٬ قداست زدایی از

به صورت واحدهای سیاسی مستقل آن ملت ها ویژگی های یک دوره تاریخی است که در از «ملت باوری» رشد .1
قرن نوزدهم بـه طـول اواخر قرن هفدهم تا از این دوره برای اروپا٬ شناخته شد. اصل «حاـکمیت ملی» و درآمدند
در اما قانون خواهی همراه بود لیبرالیسم و دموکراسی و ناسیونالیسم با اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم٬ در انجامید.
گسترشگری ملی و همچنین با تجاری و رقابت های نظامی و با گرفت و به خود صورت های تجاوزگر قرن٬ اواخر
بـا ذیـل نـاسیونالیسم؛ ص ٬320 فـرهنگ عـلوم انسـانی: آشـوری٬ آمیخته شد. ملتها٬ به زیان دیگر امپریالیسم٬

اندکی تصرف. تلخیص و

کرد.1 ظهور ( nationalism)

در نـیز «علوم انسانی» فنون دستخوش دگرگونی شد٬ که علوم تجربی و همان طور این دوران٬ در

«هـابز» ٬ ( H. Grotius) «ـگـروتیوس» دگرگونی پـذیرفت. و نمود تحوالت تغییر مسیری هماهنگ با

مـردمی کـه الزامًا مردم سخن به میان آوردند؛ «حق» دیگران از و ( J. Locke) «الـک» ٬( T.Habbs)

را ولی چرخ اقتصاد فئودالی نبودند سلطنتی و ( aristocracy) وابسته به «اشراف ساالری» و «نجیب زاده»

سلطنت موهبتی الهی نـیست بـلکه از که دیگر استدالل می کردند اندیشمندان جدید دست داشتند. در

جانشان مردم باید که حافظ منافع ملت باشد. موظف می کند را او و می شود طرف مردم به پادشاه واـگذار

به ویژه صص 224ـــ225. فصل نهم٬ دنیای شهر...: از خاتمی٬ .2

انجام دهند.2 کند٬ که نفعشان اقتضا کجا هر در فعالیت اقتصادی را٬ هر تا باشند آزاد و امان باشد در

تـبلور بـرادری» برابـری٬ شعارهای «آزادی٬ که در «حقوق بشر»ی غرب٬ و وجه «انسان دوستانه»

مصرف نداشت که حتی با و کارکرد نه تنها سرزمین های غیراروپایی٬ مواجهه اروپای نوین با در داشت٬

تـعارض بـود. در مـاهیت اسـتعمارگرانـه نـمی توانست تـحقق یـابد٬ بـا که جز نظام سرمایه داری٬ رشد

قانون که بدان میان آزادی و نمایندگان بحّق اندیشه های بورژوازی غرب٬ روشنگری و «سخنگویان عصر

مرزی روشن خط و جهان واپس مانده باشد٬ استثمار و تمدن غرب که استعمار رویه دیگر و می بالیدند

در آن را و پـیشرفت نـام نـهادند قانون و آزادی و بود٬ کلیسا ضد فئودالیته و که ضد آنچه را ـکشیدند؛

ولی به گاِه سخن پیرامون خاورزمین و بورژوازی غرب پسندیدند ( utilitarianism) چارچوب سودگرایی

تأیید بردگی کشیدن انسان های ستمکش مهر و استعمار بر به روشنی٬ مردم سرزمین های واپس مانده٬
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صص 95ـــ102. اقوال: مصادیق و برای آـگاهی از نیز ص 102. نخستین رویارویی های...: حائری٬ .1

ـگذاشتند.»1

نهادهای جامعه مدنی بود٬ مدافع حقوق مردم و (متروپل) سرزمین اصلی خود که در پادشاهی بریتانیا٬

ایران در قبایلی قاجاریه٬ نظام استبدادی و حمایت از همراه با استثمارگرانه را٬ رابطه ای استعماری و فرایند

یک «تعمیق» و برای «ـگسترش» محمل های مناسب را و ابزار این حقیقت٬ و به سرعت دنبال می کرد

هوشیاری چون سیدجمال الدین اسدآبادی و استعماری به دست روحانی اندیشمند مبارزه ریشه ای ضد

قانون طلبی جریان آزادی خواهی و با داشت و استعمار کار و ساز بی واسطه از که اطالعاتی وسیع و او٬ داد.

پشتوانه گرانبار فکری و آـگاهی دقیق به ساختار درک درست تاریخی و با بود٬ به خوبی آشنا نیز اروپا در

مبنای قاعده فقهی بر معاصر تداوم اقدامات گرانسنگ علمای راستین سلف و در نظرِی روحانیت شیعه٬

تهاجم نظامی انگلستان به روس و جنگ های ایران و مبارزه آنان علیه سلطه خارجی در و «نفی سبیل »

مسیر در این نهاد بسیج نیروی نهفته در تالش وسیعی برای سازماندهی و تجزیه هرات٬ جنوب ایران و

نمود. آغاز ستیزی٬ استبداد استقالل طلبی و استعمارزدایی و

اروپا ایران و افتراق آزادی خواهی در  
درک اهـّم تـفاوت هایی نـیازمند بدوًا این دوره٬ اهمیت نقش علمای دین در برای درک عظمت و

داشت. ایران وجود و نهضت های آزادی خواهی اروپا هستیم که در

مشـروعیت کـه کـلیسا چـرا بود؛ «سکوالر» غرب الزامًا در استبداد مبارزه با نهضت قانون خواهی و

( constitutional) «مشروطه» حکومت های خودکامه بود. و پشتوانه سلطنت ها و می کرد امضا را استبداد

اروپا زمانی توانست در ٬( civil society) «جامعه مدنی» و ( law) «قانون» ٬( republic) «جمهوری» یا

نهایتًا و زندگی سیاسی جامعه حذف شد؛ از رنگ باخت و که دیِن تحریف شده حامی استبداد تحقق یابد

جدایی بر عین تأـکید در ـ «آزادی وجدان» یا قالب «آزادی ادیان» در انتزاعی آن٬ کامًال رویه دنیاـگریزانه و

گرفت. قرار تأیید مورد حکومت ـ نهاد از کلیسا نهاد

که وجه غـالب روایِت چرا نبود؛ «سکوالر» لزومًا و ایران ابتدائًا در استبداد مبارزه با قانون خواهی و

از داشت و خود با را قیام عاشورا و پشتوانه تاریخی حکومت امام علی (ع) یک سو از اسالم٬ شیعه از
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تعارض بود. در داشتند٬ باور و آنچه اهل تسّنن می گفتند با شیعیان٬ نزد «اولی االمر» تفسیر سوی دیگر

داشت که بر روایاتی اّتکا بلکه به نصوص و توجیه نمی کرد را استبداد جوهر مذهب شایع نه تنها دین و

آزادی خواهی در این روست که می بینیم روند از می نمود. نفی قدرت مطلق ظَلَمه تأـکید حقوق مردم و

می یابد. رهبران مذهبی تبلور وجود در و سّنت متکی می شود ایران به کتاب و

عرصه در پاسخگویی به نیازهای فطری انسان ها دین محّرف مسیحیت که از باب بهره وری از انسداد

«خـردورزی» قـانون٬ آزادی و بـرای دفـاع از غـرب٬ در تـا مـوجب شـد سیاست ناتوان بود٬ اجتماع و

یـا «عرفی گرایی» بنیاد بر دموکراسی٬ لیبرالیسم و و اندیشه دینی رونق گیرد مستقل از ( rationality)

که حتی مؤثرترین راه ورود نبود مسدود دین نه تنها ایران باب بهره وری از در گیرد. قرار «سکوالریسم»

تاریخ صدر سیره و و حدیث) میان متون منصوص (قرآن و از مستندات آن٬ و کلیات شعارها به میدان بود؛

غـربی ( humanities) به «عـلوم انسـانی» و استخراج می شد اسالم به خصوص زندگی معصومین(ع)

اقبال عمومی با قانون گرایی٬ برای آزادی خواهی و مفاهیم غیردینی٬ و ابزار بنابراین استفاده از نیازی نبود؛

مذهب٬ حوزه دین و بیرون از شده٬ مقوله های یاد سخن گفتن در مشروطه بدین سو از و مواجه نگردید.

کرده است. همواره مناقشه ایجاد

مذهب ممکن به با موضوعاتی که انطباق آنها آن٬ سه دهه پس از حتی تا مشروطه و سیدجمال تا از

تالش در و قالب نفی استبداد دموکراسی در صورتی از تنها دین مانعة الجمع نبود٬ جوهر با و می رسید نظر

نهادینه کردن قانون بود.

نهادین تشیع به نوین و نقطه عطف رویکرد نهضت مشروطیت٬ روند تداوم آن در و جنبش تنباـکو

این رویکرد٬ در ـ آمد چنانکه خواهد ـ و استبدادی بود؛ ضد استعماری و قالب مبارزات ضد سیاست در

است. جایگاه ویژه ای برخوردار اندیشه سیدجمال از حرکت و

مـیان در اسـتعمار مبارزه بـا مؤسسین حرکت جدید بحق می توان از جمال الدین اسدآبادی را سید

کسـانی است کـه نـفوذ معدود جمال الدین از میان اندیشهـگران مشرق زمین سید در مسلمین دانست.

تنها او آن عصر در محققان تاریخ معاصر برخی از به اعتقاد و جاوه گسترده شد جبل الطّارق تا ـکالمش از

پرداخت؛ شده علیه مغربیان استعمارگر مبارزه دسته جمعی مشرقیان استعمار فکر که به نشر بود آسیا مرد
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(مقدمه). ص 12 آقاخان: اندیشه های میرزا آدمیت٬ .1

بود.1 میان اندیشهـگران خاورزمین کم نظیر جمال در جنبه بین المللی سید

نـقش ترسیم آینده او که در دارد وجود زمینه ساز نقطه روشن و پیشینه تحصیلی اسدآبادی دو در

بسزایی داشته است:

تالش با تضعیف جریان سّیال «اجتهاد»٬ حوزه های علمیه و بر یک قرن تسلط «اخباریون» پس از 1ـ

عقل٬ سّنت و کتاب و مبتنی بر «اجتهاد» و کردند سیطره پیدا «اصولیون» بهبهانی ٬ وحید جهاد و

تثبیت آن نقش و متقن «اصول» تدوین علمی و شیخ مرتضی انصاری در حیاتی دوباره یافت.

سید گرفت. به نحوی جّدی پا حوزه ها سراسر در بود٬ اجتهاد که کلید این رشته٬ و مهمی داشت؛

اصول شیخ انصاری درس فقه و در بیشتر نجف اشرف٬ سال اقامت در مدت چهار جمال الدین در

طبقات اعـالم الّشـیعه٬ در شیخ آقابزرگ طهرانی نیز این نکته را ص 20. ش 1: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .2
هم آمده است. دیگر مآخذ و اغلب مصادر در شده و یادآور ص 312 (نقباءالبشر)٬ ج 1

اهمیت آن جهت حایز این مطلب از گرفت.2 شیخ «اجازه اجتهاد» خود سرانجام از و می شد حاضر

پاسخگویی به ضرورت های زمـان و نقشی که در و «اجتهاد» آـگاهی از جمال با است که سید

و دهد مخاطب قرار توانست روحانیت شیعه را شرعی دارد٬ معیارهای مذهبی و با مقوالت جدید

داشته باشد. انتظار راهبری نهضت نوین اسالمی را آنها از

کـارنامه مـثبت تـربیتی اش در جمله بزرگانی بوده است که تأثیر از جمال نیز عرفان سید استاد 2ـ

است. شاـگردانش مشهود

اخالق عرفان و برای پرورش شاـگردان گزیده خویش در مالحسینقلی همدانی حوزه ای محدود آخوند

مبارزه وجهی شاخص یافتند: عرصه سیاست و شاـگردان وی در سه تن از داشت.

عبدالحسین موسوی الری. سید حّبوبی و سعید سید جمال الدین اسدآبادی ٬ سید

نبرد انقالب عراق و در مستقیم٬ حّبوبی به طور سعید سید مستقیم و غیر جمال به طور نقشی که سید

همدانـی مـحسوب آموزش های آخوند از به میزان زیادی متأثر می تواند نیروهای انگلیس داشته اند٬ با

ـگردد.

مالحسینقلی همدانـی٬ آخوند محضر جمال در خصوص شاـگردی سید در ص 67. حکومت...: شیعه و العلوی٬ .3

میدان شعر که در وی٬ جمال الدین افغانی حسینی بود».3 [نیز] شاـگردان سید همکالسان و «حّبوبی از
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ش1: فرهنگ مـعاصر٬ فصلنامه تاریخ و ص 34. چ دوازدهم: بررسی اجمالی نهضت های اسالمی...٬ Ñ مطهری٬
صص 23ـــ28.

که در به سیدجمال الدین ٬ او «عالقه وافر جمال دگرگون شد. سید آشنایی با پس از بود٬ شاعری یّکه تاز و

هـفتاد کـه در آنـجا تا کرد»؛ به گرفتاری های مردم نزدیک تر را او تمّدن تالش می کرد٬ حوزه اسالم و

صص 68ـــ69. حکومت...: شیعه و العلوی٬ .1

انگلستان به عهده گرفت.1 مقابل ارتش اشغالگر در مردم آن را عراق و سالگی رهبری دفاع از

عنوان «سید جمال با سید از خود آثار در همدانی ٬ آخوند شاـگرد دیگر عبدالحسین موسوی الری ٬ سید

.120 و صص 20 والیت فقیه زیربنای فکری...: آیت اللهی٬ .2

جـریان در الری ٬ مـجتهد کـرده است.2 تحریر مجددًا را تقریرات او برخی از نموده و یاد المجاهدین»

شعبان حکمی که در داشت و قرار استبداد و استعمار جبهه ضد در انقالب مشروطیت٬ و نهضت تنباـکو

به «اعالن جهاد» و کرد جنوب ایران صادر در علیه انگلیسی های مستقر ش. ق./اردیبهشت 1297 1336

نـمایندگان بـه عـلت مـخالفتش بـا و جبهه بود در نیز خود گرفت؛ قرار اقبال عشایر مورد معروف شد٬

پرچم ملی مخصوص و زد تمبر دست به انتشار تشکیل حکومت داد٬ دست نشاندگان انگلیس٬ حکومت و

صص 147ـــ148. همان: .3

کرد.3 مقّرر

ص 95. قاهره: چاپ 1957 عروة الوثقی٬ نقل از ص 84. شماره 19ـــ20: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .4

وی کرد.4 تأـکید اصلی دین» بازگشت به «قواعد بر جریان مبارزه فرهنگی خویش٬ در جمال ٬ سید

ولی اسالم یگانه دینی است که اعتقاد خرافات هستند» اوهام و که «غالب ادیان موجوده گرفتار بود معتقد

.79 و صص 75ـــ76 چاپ بمبئی: نیچریه٬ رد نقل از ص 218؛ فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .5

نفی می کند.5 را گمان ها پیروی از بدون دلیل و

احـیای اصـل در ابـتکاری را تالشی سنگین و مکتب شیخ انصاری پرورش یافته بود٬ که در سید٬

تـقبیح صاحبان مذاهب چـهارگانه را ِصرف از تقلید و برد حوزه های دینی اهل تسّنن به کار در اجتهاد

الحـدیث: زعـماءاالصـالح فـی العـصر امـین٬ احـمد بـه نـقل از صـص 83ـــ84؛ بیدارگران اقالیم قـبله: حکیمی٬ .6
صـ113.

نمود.6
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به نخبگان هشدار بیداری: فریاد  
آن پـای بـر و حیات تمدن اسـالمی قـایل بـود جمال الدین برای تجدید مراحلی که سید مراتب و

بسیج رهبران دینی. آـگاه سازی و یافت: آن را حلقه مفقوده ای داشت که سید می فشرد٬

و خویش مسلّح کرد زبان زنده جهان عصر به چند را خود نشیبش٬ و طول زندگی پرفراز چون در سید

ضرورت مطالعه تاریخ و بر یافت٬ تبّحر سیاست٬ به خصوص تاریخ و پهنه های مختلف علوم انسانی٬ در

و که «موجب تصحیح حرکت ها تنّزل ملت ها٬ توجه به علل ترقی و تحوالت زمانه و وقایع و اطالع از

سـیدجمال الدیـن و مـدرسی چـهاردهی٬ بـه نـقل از ص 172؛ ش 19ـــ20: فـرهنگ مـعاصر٬ فـصلنامه تـاریخ و .1
صص 229ـــ230. عروة الوثقی: به نقل از 176؛ و صص 172ـــ173 همان: نیز و ص 377. اندیشه های او:

فراوان داشت.1 ادارهـکنندگان جوامع تأـکید به ویژه برای رهبران فکری و ست٬ تحریک همت ها»

اسـتعمار٬ آشنایی وی بـا قوس زندگی اوست؛ جمال الدین مرحله ای حّساس در ـکارنامه عملی سید

خالل آشنایی با در و برد روسیه به سر فرانسه و کشورهای انگلیس٬ در مدت ها شهودی بود؛ و حّسی

استثمار برده پروری و سرزمین اصلی استعمارگران با در بین دموکراسی موجود آشکار تضاد تمدن جدید٬

استعماری را اندیشه ضد نهاد٬ مشرق که پا سرزمین از هر در او دریافت. شده را سرزمین های استعمار در

تأثیرات شمال آفریقا ترکیه و مصر٬ مبارزات ضداستعماری هند٬ در اندیشه های او شاـگردان و تأسیس کرد.

بسزایی داشتند.

فتوای صدور با که به دنبال نامه سیدجمال به میرزای شیرازی ٬ ـ جنبش تنباـکو پس از ایران نیز٬ در

شالوده و زمینه سازی کرد نوک قلم خود تیغ زبان و «سیدجمال الدین با ـ گشوده شد فصلی جدید معروف٬

ص 18. بررسی اجمالی نهضت های اسالمی...: مطهری٬ .2

نتیجه پیروزی سید در ذهن علمای روحانی مملکت فراهم آورد».2 در را اصلی حکومت مشروطه جدید

تـوده های وسـیع مـردم٬ و شـهرستان ها علمای بزرگ تهران و سایر کنار در میرزای شیرازی ٬ جمال و

پیش پی بیش از مردم به قدرت الیزال خود روحانیون و و عقب نشینی کردند ـ دو هر ـ استبداد و استعمار

ساخت. منعقد نطفه نهضت مشروطیت را همین امر٬ بردند.

جان گذشته و پیروان از حلقه روشنفکران مذهبی٬ به سرعت در جمال الدین ٬ «حمالت بی پروای سید

طباطبایی و سیدمحمد گرویدند٬ جدید به عقاید که به وسیله او معتبرترین افراد جلب کرد. قرصی را پروپا

مـتنّفذترین رهـبران مـذهبی ایـران بـه شـمار سال های مشروطیت٬ که در بهبهانی بودند عبداهلل سید
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ص 208. چ سوم: ایران٬ ناسیونالیسم در کاتم٬ .1

می آمدند».1

تعطیل مجلس شورای مـلی دوره اول بـه وسـیله پس از زمانی هم که علمای ایرانی مقیم نجف٬

دفع این اَلَْیوم هّمت در اعالم می داریم: را که «به عموم ملت حکم خدا کردند صادر فتوا محمدعلی شاه ٬

دادن اهّم واجبات است و اموال مسلمین از اَْعراض و نفوس و دفاع از و (محمدعلی شاه ) سّفاـک جّبار

در مشروطیت به منزله جهاد استقرار استحکام و در بذل ُجهد اعظم محّرمات و از مالیات به گماشتگان او

آن حضرت محاربه با مسامحه به منزله خذالن و مویی مخالفت و سر و فداه ـ ارواحنا رکاب امام زمان ـ

خـصوص در ص 730. تـاریخ مشـروطه ایـران: کسـروی٬ بـه نـقل از ص 194؛ اندیشه اصالحی در...: صاحبی٬ .2
ص 189. سوابق مراجع ثالثه نجفÑ همان: زندگی و

تداعی می کرد. حافظه تاریخی مردم فتوای میرزای شیرازی را در است»2٬ سالمه علیه ـ و ــصلوات اهلل

اینکه با «وحدت مسلمین»٬ و اسالم» جهت «اتحاد جمال الدین اسدآبادی در سید ابتکار اهتمام و

انقالبی داشت: و سه ثمره ناـگزیر ناـکام ماند٬ می شود تصور

نزاع موضوعات مورد جهت به فراموشی سپردن مایه های اختالف افکن و تالش در آغاز نخست ـ

عـّزت احـیای اسـالم و تالش در و استبداد و استعمار طرح مبارزه با وی با شیعیان. سّنیان و

دهد. تحت الشعاع قرار سعی داشت اختالفات مذهبی را مسلمین٬

تسّری آن به حوزه های علمای اهل تسّنن و نظرات کلیدی تشّیع به برخی از انتقال برخی از دوم ـ

مصری یار و شاـگرد عبده ٬ نهج البالغه توسط شیخ محمد انتشار چاپ و بزرگی چون «االزهر».
نتیجه همین اهتمام بین اهل سنت٬ در «اصل اجتهاد» انسداد شکستن ممنوعیت و جمال و سید

است.

بر «وحدت مسلمانان»٬ شعار عین تکیه بر در جمال ٬ سید ترویج نوعی «ناسیونالیسم مثبت»؛ سوم ـ

تعبیرات تکیه می کرد. استعمار) برابر سرزمین های مختلف اسالمی (در در حفظ «استقالل ملی»

ص 131. مقاالت جمالیه: اسدآبادی٬ .3

میهن قانون طبیعت و «دفاع از دین دانستن»3٬ عین دفاع از وطن را نظراتی چون «دفاع از و

سـرزمین نهادن دشمن در «خائن حقیقی کسی است که مسئول اجازه پا فریضه حیات است»٬

از حالی که می تواند در شود؛ خاـک کشورش مستقر که دشمن در اجازه می دهد خودش است و
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عروة الوثقی. به نقل از صص 46ـــ47؛ ش 19ـــ20: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .1

این زمینه است. اندیشه های وی در نمونه های روشنی از جلوگیری کند»1٬ او استقرار

نـامه های تـاریخی اش بـه مـیرزای در جمال الدین ٬ مطالب سید بسیاری از برای خوانندگان امروز٬

موانع سیاسی و ولی دقت در می رسد؛ توضیح واضحات به نظر عراق٬ روحانیون مقیم ایران و و شیرازی 

عراق٬ به خصوص ایران و کشورهای مشرق زمین٬ عمل آن در درک سازوکار و فرهنگی شناخت استعمار

ضمایم. جمال الدین ...: نقش سید Ñ محیط طباطبایی٬ مضمون نامه ها برای آـگاهی از .2

بوده است.2 مؤثر اقدامی ارزنده و که نگارش آن نامه ها شکی باقی نمی گذارد

و جنبه تاـکـتیک ها چه از و حیث مضامین آراء اقدامات سیدجمال چه از مواضع و برخی از البته بر

بحث شده اند. دیدگاه های متفاوت طرح و از منابع مختلف و است که در انتقاداتی جّدی وارد روش ها٬

جایگزینی تالش در و قاجار استبداد جریان مبارزه با که در جمله نقاط ضعف سیدجمال این بود از

همچنین به گاه مذهب آنان محل نزاع است. کسانی همکاری داشت که ماهیت و اندیشه قانون گرایی با

اصالت دادن بـه نـفس مـبارزه تقدم بخشیدن و تاـکتیکی با مشی اتحاد صاحبنظران٬ گروهی از اعتقاد

نقش توده های مردم در بی توجهی به جایگاه و جریان ها٬ و مواضع نیروها مبانی و از سیاسی صرفنظر

که ضعف هایی بود از بسیاری مقاطع٬ نخبگان سیاسی در و سران حکومت ها روابط با بر تمرکز مبارزه و

درباره جمال خود سید مجاهدت های وی گردید. و تالش ها ناـکامی بخش زیادی از ماندن و موجب ابتر

سرانجام تالش هایش چنین می نویسد:
را خـود ای کاش من تمام افکار ندرویدم... را اینکه کِشته های خود افسوس می خورم از ...»
در را خـود مـفید و تخم های بـارور چه خوش بود ملت کاشته بودم. افکار مزرعه مستعد در
هر و رسید [ مردم] کاشتم به ثمر آن مزرعه آنچه در نمی نمودم. سلطنت فاسد زمین شوره زار

ص 348. جمال الدین ...: سید واثقی٬ صدر .3

گردید.»3 [سالطین ونخبگان حکومتی] غرس نمودم فاسد این کویر چه در
سرنوشت کشورهای اسالمی اندیشه و سیاست٬ تاریخ٬ تأثیری ژرف در جای نهاد٬ جمال بر آنچه سید

چنین فهرست کرد: به اجمال ـ می توان ـ را مجموع میراث سید در ـگذاشت.

پیشرفت آنان؛ تأمین نیرومندی و برای رهبری مسلمانان و به توانایی ذاتی دین اسالم٬ اعتقاد 1ـ

بی حرکتی؛ گوشه نشینی و روحیه تسلیم٬ مبارزه با 2ـ
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بازگشت به منابع اصلی اندیشه اسالمی؛ 3ـ

فراخواندن مسلمانان به یادگیری علوم جدید؛ و تبیین تعالیم اسالم به زبان روز 4ـ

فکری مسلمانان؛ راه نوزایی اجتماعی و به مثابه نخستین گام در استبداد٬ و استعمار مبارزه با 5ـ

برداشتن مرزهای مبارزات سیاسی و روحانیت در راه گسترش حضور تالش در همه: از مهم تر و 6ـ

جوامع اهل سنت. سیاست بویژه در موهوم بین دیانت و

نهضت مشروطیت تا جنبش تنباـکو از  
ولی اولین تجربه مبارزه بیگانه نبود و استبداد گرچه اولین نهضت مرجعیت شیعه برضد جنبش تنباـکو

تکـیه بـه ایران مرجـعیت شـیعه بـا جنگ روس و در خارجی بود. استعمار داخلی و استبداد همزمان با

جریان قتل در مبارزه شکست خورد. و حکومت همراهی نکرد اما سلطه بیگانه قیام کرد٬ ضد حکومت بر

ویژگی داشت: چند نهضت تنباـکو اما به صحنه نیامده بودند٬ همه علما و ـگریبایدوف شورش انفرادی بود

همزمان بود. استعمار٬ و استبداد ضد قیام بر 1ـ

موجب شد. مرجعیت شیعه هماهنگی الزم را وحدت علمای بزرگ با 2ـ

پیروزی نهایی ادامه داشت. تا هوشیاری آنها و استقامت علما 3ـ

گرفته جریان نهضت مشروطه به کار که در مثبت بود این پیروزی برای عالمان شیعه تجربه ای بسیار

کشورهای اسالمی بویژه ایـران٬ با برخورد که در درس عبرت بود برای انگلیس نیز طرف دیگر از شد.

کاستن درصدد آن به بعد از و برد پی به قدرت علما بیشتر نیز قاجار همچنین دربار عمل کند. پیچیده تر

و محکمه به سـبک جـدید برای تضعیف قدرت روحانیون ایجاد اولین پیشنهاد و روحانیون برآمد نفوذ

بود. کردن قدرت قضایی علما محدود

خاطرات امین الدوله شاه به نقل از جلسه ای تشکیل داد؛ وزرا حضور ناصرالدین شاه با بعد روز چند

شکـایت فـرمود.» اسـتیالی مـالها قـوت و مـطاعیت و این جلسه «به مناسبت وقایع این ایـام از در

گفت: و ارائه کرد طرحی را قدرت علما نفوذ امین الدوله برای کاستن از
که عرض مردم ببینند و کند دادخواهی معتدل موجود که دولت یک محکمه منظم و روز «هر
حـرام و مسائل حالل و عدل محفوظ است برای علمای اعالم جز به میزان حق و مال آنها و
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ص 156. خاطرات سیاسی: امین الدوله٬ .1

فتاوای صلوة وصیام نخواهدماند.»1
تشکیل وزارت عدلیه کرد. مأمور شاه مشیرالدوله را گرفت و تصویب قرار مورد سرانجام این پیشنهاد

موفقیت چندانی به دست نیاورد. اما تشکیل داد٬ مشیرالدوله وزارت عدلیه را

می نویسد: خاطرات خود در آمریکا اولین سفیر بنجامین ٬
جواب ایـن سـؤال ایـن است کـه مـقامات آورده اند؟ به وجود وزارت عدلیه را اصوًال «چرا
قوانین عرف راجـانشین نفوذروحانیون کاسته و از دولتی بدین وسیله به تدریج می خواهند

ص 173. سفرنامه بنجامین: بنجامین٬ .2

شرع کنند.»2
ظـلم افزایش دخـالت و رونق نگرفت بلکه با عدالتخانه حکومت نه تنها کار همه پشتیبانی شاه٬ با

حقیقی به نهضت مشروطیت انجامید. درخواست تأسیس عدالتخانه مستقل و بعدها مأموران حکومت٬

طرح مسئله مشروطیت و مراجع تقلید رهبری روحانیت و ناـکارآمدی حکومت٬ شاهنشاهی٬ استبداد

ارکان نظام سیاسی ایران شد. موجب تحولی در

ناـکارآمدی فزاینده قـاجاریان و ناتوانی و ناهشیاری٬ واپسین سال های خویش با قجری در استبداد

کردن قسمت بزرگی واـگذار روسیه و پی از شکست های پی در ـگسترش مداخالت بیگانگان توأم شده بود.

و قراردادهای پیاپی استعماری رویتر شرق ایران٬ واـگذاری هرات در انگلیس و شکست از شمال ایران٬ از

به لب ستم حکمرانان محلی جان مردم را ناامنی و کیسه تهی خزانه و و خوشگذرانی شاهان قاجار رژی٬

مراجع نجف برای محو کردند. آغاز گسترش عدالت حرکت هایی را عالمان دین برای نجات مردم و آورد.

برای نـهضت ماهیتی دیگر ولی ایدئولوژی وارداتی مشروطه غربی٬ صحنه سیاسی شدند وارد استبداد

دل ماجراهایی از سرانجام رژیم استبدادی ایران را و آورد ضداستعماری بومی مردم پدید ضداستبدادی و

ظاهر ضداستعماری آن به رژیمی در محتوای اصیل ضداستبدادی و تنزل در با وجهی و چند پیچیده و

مشروطه تبدیل کرد.

بسیج روحانیون در و که علما وقایع منتهی به نهضت مشروطیت به روشنی نشان می دهد مروری بر

عبدالهادی حائری می نویسد: دکتر جایگاه بی بدیلی داشتند. رهبری مردم نقش و و
عمومی آـگاهان به تاریخ ایران به درستی آن است که مهم ترین نیروی پشتیبان انـقالب «باور



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  32

نـطفه خـفه در مسـلمًا نـمی کردند تأیـید آنـان انـقالب را اـگر بودند. علماء مشروطیت همانا

ص 2. مشروطیت...: تشیع و حائری٬ .1

می شد.»1
شده به فرنگ در تبعید یا نخبگان دارای تحصیالت جدید به رغم فعالیت فراوان گروه های متعددی از

بـه جـز ـ و بـود محدود سطح نفوذشان بسیار دامنه و مطبوعات٬ انتشار یا قالب انجمن های مخفی و

تحصیل افراد مقامات و گروهی از همان دایره نخبگان و در عمدتًا جامعه ـ اقشار اصناف و مواردی از

ـکرده حکومت خالصه می شد.

اعتراضات اولیـه تـا یک مرحله از مرحله شکل گرفت. دو که مشروطیت در مورخان برآنند از برخی

مـردم را متحصن و و که مهمترین درخواست های علمای مهاجر سپس مهاجرت کبرا و مهاجرت صغرا

ص 298. ج 1: تاریخ بیداری ایرانیان٬ کرمانی٬ .2

تشکیل می داد2 «اجرای قانون اسالم برای همگی مردم کشور» و همه جای ایران» عدالتخانه در «بنیاد

مرحله دوم به گونه درخواست گردید. دارالشورا مجلس مشاورت یا پایان به جای مجلس عدالت٬ ـکه در

ص 433. همان: .3

شد3 سفارت انگلیس آغاز در تجار تحصن عده ای از به قم از مهاجرت علما یک جریان موازی همزمان با

بهبهانی به توصیه سیدعبداهلل و تأیید تصور با نیز حتی برخی طلبه ها مردم و که گروه زیادی از آنجا تا

ص 109. تاریخ مشروطه ایران: کسروی٬ ص 71. ج 2: یا...٬ تاریخ معاصر دولت آبادی٬ ص 431. همان: .4

تشکـیل مـجلس و بازگشت علما ابتدا درخواست متحصنین سفارت در بست نشینان سفارت پیوستند.4

صص 433ـــ434. ج 1: تاریخ بیداری ایرانیان٬ کرمانی٬ ص 72. ج 1: یا...٬ تاریخ معاصر دولت آبادی٬ .5

فعالیت اعـضای انـجمن های تاریخی با مستند به شواهد بنا اما تأمین امنیت معترضین بود5 عدالت و

سیاسی علنی مقامات انگلیسی٬ حمایت تدارکاتی و با مأموران سفارت انگلستان و وابستگان و مخفی و

این باره ضیاءالدین دّری در شایع گشت. طرح و بین مردم به عنوان درخواست جدید لفظ مشروطه در

ص 322. ج 2: شیخ شهید...٬ ترکمان٬ .6

هاشم محیط مـافی نـیز کردند».6 به مردم تهران اهل سفارت القا که «لفظ مشروطه را تصریح می کند

سـفارت «بـه در تنظیم نامه درخواست های متحصنین مشارکت کرده و انگلستان در که سفیر می نویسد

که هیچ قوه نتواند [ سعی کنید] دارای حقی گردید زحماتی که کشیده اید از بعد که... حاضرین گفته می شود
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ص 99. مقدمات مشروطیت: محیط مافی٬ .1

حکومت مشروطه».1 آن لفظ کنستیتوسیون است. سلب نماید. آن حق را شما از

تـحصن مـطبوعات٬ و اعالمیه ها و انجمن ها حمایت تبلیغاتی نخبگان غیرمذهبی در با بدینسان و

و دست روحانیت خارج شد رهبری نهضت از عمًال و داد تحت الشعاع قرار را سفارت جریان مهاجرت علما

حتی حال آنکه اـکثریت مردم و هدف اصلی قیام تبدیل گردید. ایهام مشروطه به مضمون و واژه پرابهام و

که هر به قدری ابهام فراوان بود و این موضوع نداشتند تعریف روشنی از نخبگان درک و زیادی از شمار

ص 31ـــ32. مشروطیت...: در روشنگری ها مجتهدی٬ ص 259. تاریخ مشروطه ایران: کسروی٬ .2

آن می جست.2 در متفاوت خویش را مقصود و ـکس مراد

عـنوان بـر قـبول مـردم واقـع شـد فرمان دوم مشروطیت کـه مـورد در ص 120. تاریخ مشروطه ایران: کسروی٬ .3
صص 98ـــ102. :... شیخ فضل اهلل Ñ انصاری٬ تصریح می شود «مجلس شورای اسالمی»

تشکیل مجلس شورای اسالمی 3 دستور صدور تسلیم مظفرالدین شاه به درخواست متحصنین و با

تدوین بعد به هنگام تهیه نظامنامه و افزایش یافت. و گردید آشکار مکتوم به مرور و اختالفات موجود

و نخبگان شیفته آراء مشروطه خواهان و متدینان با روحانیون و بین گروهی از قانون اساسی اختالف نظر

کاظم محمد آیة اهلل مراجع ـ سه تن از مرجع مقیم نجف٬ بین چهار از نمایان شد. فرهنگ غرب بیشتر

مشـترک به طـور معموًال حسین تهرانی ـ میرزا آیة اهلل مازندرانی و مالعبداهلل آیة اهلل خراسانی ٬ آخوند

و علما موجب می گشت بسیاری از که همین امر می کردند مشروطیت صادر حمایت از در اطالعیه هایی را

و پـاسخ ها مـجموعه اعـالمیه ها٬ همگام شـوند. نهضت مشروطه خواهی همراه و مردم متدین ایران با

به مشروطیت را علما سایر مانند نشان دهنده این واقعیت است که آنان نیز فتاوای مراجع ثالث مذکور

صص 314ـــ316. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .4

آنان در زمینه سازی اجرای قوانین اسالمی تلقی می کردند.4 و استبداد ظلم و عنوان ابزاری برای کاستن از

به هنگام تأسیس مجلس شورای ملی نسبت به اجرای «قوانین محکمه دین مبین» اولین تلگراف خود

ص 24. حیات االسالم...: آقانجفی قوچانی٬ ص 82. روزنامه مجلس: طباطبایی٬ .5

تالش در شد٬ صفحات پیشین ذـکر کامل در فتوایی که متن آن به طور همانگونه که در تصریح کردند.5

که مشخصًا توصیف کرده اند رکاب امام زمان(عج) در به منزله جهاد مشروطیت را استقرار راه استحکام و

اثبات می کند. مشروطیت را دینی مراجع ثالث از مضمون تلقی تمامًا

«قطع نتایج آن را یکی از ایشان بوده و مدنظر جهت گیری ضداستعماری نهضت مشروطیت نیز ضمنًا



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  34

ص 25. حیات االسالم...: آقانجفی قوچانی٬ .1

برشمردند.1 ایادی خارجه»

قسـم حکـومت دو یکـی از نیز مشروطیت را پاسخ به نامه مردم همدان٬ خراسانی در حتی آخوند

«دفع قبال حکومت مطلق العنان ظالمه٬ در مشروطه٬ عدل در که به دلیل وجود برمی شمرد «غیرمشروع»

ص 52. همان: .2

شـیخ همانند مقیم نجف ـ مرجع نامدار محمدکاظم یزدی دیگر سید آیة اهلل اما است.2 به فاسد» افسد

شرعی ساختن مشروطیت درصدد و نمود موضع انتقادی نسبت به مشروطیت برخورد از نوری ـ فضل اهلل

از تدوین قانون اساسی مطابق شرع اسالم بود. تشکیل مجلس و طریق وضع ضوابط روشن دینی در از

«موافق و گردد زندقه» و الحاد و کفر تشکیل مجلس «جلوگیری از که در شد جانب وی تأـکید از این رو

ص 38. لوایح شیخ فضل اهلل...: رضوانی٬ .3

وی هـمچنین از شـرع نـباشد.»3 منافی بـا و مطابق شریعت مطهره اقامه شود رسول و و رضای خدا

نموده و غلبه مشروطیت غیردینی نگرانی صریح ابراز شرایط آشفتگی ناشی از سوءاستفاده بیگانگان در

تحت سیطره آنان قرار «مملکت هندوستان» مانند ایران نیز انگلستان٬ استعمار نفوذ آن بیم داشت که با از

ص 170. ج1: نهضت روحانیون ایران٬ دوانی٬ .4

مخالفان از و کرد صادر نهضت ضداستعماری شیعیان عراق علیه انگلستان فتوای جهاد در وی ـگیرد.4

صص 310ـــ311. علمای مجاهد: رجبی٬ .5

انگلستان بود.5 سرسخت استعمار

نهضت عـدالتـخانه از بدو در نوری که خود اقدامات شیخ فضل اهلل جایگاه و این میان وضعیت٬ در

کتب تاریخ مشروطیت برانگیخته است بحث های بسیاری در مناقشات و رهبران قیام محسوب می گشت٬

اشـخاص کـه بسـیاری از آنـجا درباره وی ارائه شده است تـا متعارض متعدد داوری های متفاوت و و

طـرفداران سـلطنت و اردوگاه استبداد در را او گفته های علیه وی٬ و میزان نوشته ها حجم و تحت تأثیر

داده اند. محمدعلی شاه قرار

و وثوق مردم تهران بود مورد اول و طراز نوری که حتی به شهادت مخالفانش مجتهد شیخ فضل اهلل

95ـــ97. صـص ٬47 و صـص 31ـــ36 شـیخ فـضل اهلل...: انـصاری٬ ص 269. چـهارده قـرن تـالش...: حسـینیان٬ .6
ص 428. ج 1: تاریخ بیداری ایرانیان٬ ـکرمانی٬

نخبگان آن فضای غالب بر برابر در موجب تقویت نهضت مشروطیت گردید6٬ مهاجرت کبرا در شرکت او
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نمود سرسختی فراوان ابراز شرعی مشروطیت با تقویت وجوه دینی و مورد در را خود آراء و عقاید زمان٬

به شدت علیه وی برانگیخت. سران مشروطیت را خشم بسیاری از ـکه همین امر

ضامن عدم مخالفت آن را تدوین قانون اساسی ایرادهای اصولی به آن گرفت و شیخ فضل اهللپس از

ص 297. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ ص 267. ج 1: شیخ شهید...٬ ترکمان٬ .1

تهدیدهای مشروطه خواهان مجبور و اتهام ها اثر در تأمین کننده مطالبات اصیل جامعه ندید.1 شرع و با

ص 290. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .2

توضیح خواست های به نام لوایح در نشریاتی را آن جا در و به حرم حضرت عبدالعظیم پناهنده شود2 شد

اصل مشروطه با شیخ هرگز اندیشه های وی٬ و آرا «طبق این لوایح که مستندی است بر کند. منتشر خود

اساسنامه مخالفت شیخ با این اتهام منزوی کردند. با مخالفینش وی را چند هر مجلس مخالف نبود٬ و

تصمیم داشت اصولی را و مطبوعات به اسالم بود نوشته های توهین آمیز غربگرایان و گفتار غیرشرعی و

ص 297. همان: .3

شیخ منتشر شرح مقاصد اولین الیحه که در در که حرمت اسالم حفظ شود.»3 به قانون اساسی اضافه کند

اجماعی بودن پذیرش مشروطیت می نویسد: مورد در شد
تـام بـه هـم آن تـرتیب اسـتحضار و این تقریر «سلسله علمای عظام وحجج اسالم چون از
بـی قانونی ونـاحسابی مـملکت ایـران از که این خرابی در همه تصدیق فرمودند رسانیدند...
دولتـی را که تکـالیف دوایـر تحصیل مجلس شورای ملی کرد دولت٬ از باید دولت است و
مجلس دارالشـورای کـبرای تعالی... آن که به حمداهلل تا نماید محدود تصرفاتشان را معین و

ص 27. لوایح شیخ فضل اهلل...: رضوانی٬ .4

اسالمی مفتوح شد». 4
مجلس سلسله جلیله رؤسای ملت احدی منکر «از که: تصریح می کند لوایح دیگر یکی از شیخ در

ص 42. همان: .5

شورای ملی اسالمی نیست.»5

«مجلس به مساعی مشکوره حجج می گوید و پایان برای مشروعیت آن مجلس استدالل می کند در و

ص 43. همان: .6

قائم شده است.»6 نواب عامه امام(ع) اسالم و

می گوید: جای دیگر در همو
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در را بـلکه مـدخلیت خـود مجلس شـورای مـلی نـیستم؛ من به هیچ وجه منکر «ایهاالناس!
عـتبات کـه مـجاور که عـلمای بـزرگ مـا زیرا همه کس می دانم؛ تأسیس این اساس بیش از
بـراهـین مـن اقامه دالیـل و با همه را و هیچ یک همراه نبودند ممالک هستند سایر عالیات و
ااۤلن هم مـن هـمان شوید. این مطلب راجویا آن آقایان عظام می توانید خود از همراه کردم.

ص 44. همان: .1

رأی به هم نرسیده است.»1 وتجّددی در مقصد تغییری در هستم که بودم؛
منبع تدوین محدوده قانون گذاری 2ـ حیطه و 1ـ جهت بود: دو مشکل اصلی مجلس در شیخ٬ نظر به

قانون اساسی.

که: این باره به روشنی استدالل کرد در او
دایره احـتیاج بـه در آورده و کتب قانونی پارلمنت فرنگ را مجلس شورا می بینیم در «امروز
بـرای لهـذا شریعت مدونه نداشته انـد. این که ملل اروپا غافل از توسعه قائل شده اند. قانون٬
اهل اسـالم شـریعتی داریـم ما و گذاشته اند موقع اجرا در و عنوان نظامنامه ای نگاشته اند هر
مسـتحکم است نسـخ بـرنمی دارد. کـامل و صـحیح و بس متین و جاودانی که از آسمانی و

ص 31. همان: .2

موقع تکلیفی فرموده است.»2 برای هر موضوعی حکمی و هر شارع آن شریعت در
مردم ایران «پس حاجت ما کشورداری قانون وضع کند: سیاسی و امور در مجلس باید بود وی معتقد

ص 32. همان: .3

مردم ایران هم به وضع «حاجت ما جای دیگر: در و کارهای سلطنتی.»3 است در به وضع قانون منحصر

ص 28. همان: .4

داشت.»4 معامالت دیوانی انحصار وظایف درباری و قوانین در اصول و

مـجتهدین اصل «نـظارت هـیئتی از وضع قوانین خالف شریعت٬ شیخ همچنین برای جلوگیری از

طرف مراجع تقلید داشت این هیئت بدون دخالت مجلس از اصرار و کرد پیشنهاد را منتخب مراجع تقلید»

که مطلع به مقتضیات علما از نفر شیعه اسامی 20 مراجع تقلید مجلس تصویب کرد اما انتخاب بشوند.

با مخالفت مصوبات را موافقت یا انتخاب تا را بیشتر یا نفر مجلس 5 به مجلس معرفی و را زمان باشند

از یکـی دیگـر استقالل هیئت نـظارت بـود. بر اصرار علت اساسی مهاجرت شیخ٬ شرع تطبیق دهند.

کـلمه کـه «ِتـلو می کرد اصرار و که مشروطه متصف به مشروعه شود خواست های جدی شیخ این بود
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ص 48. همان: .1

بشود.»1 قانون محمدی(ص) اول قانون اساسی تصریح به کلمه مبارکه مشروعه و مشروطه در

علما سایر و سرنوشت شیخ فضل اهلل  
مختلف مردم حمالت وسیعی علیه وی صورت تحریک اقشار طریق مطبوعات و مخالفان شیخ از

صص 311ـــ312. شیخ فضل اهلل...: انصاری٬ .2

هـم زدنـد.2 بـر مـجلس سـخنرانـی اش را داشته٬ هتک حرمت روا توهین و به او روزنامه ها در دادند.

ص 307. همان: .3

دسـیسه و بـا اقدام کـردند. کشتنش نیز برای حمله به منزل و و طرح نمودند3 وی را درخواست تبعید

صص 326ـــ329. همان: .4

بعد موجب مجروح شدن وی گردید.4 و شد نوری اجرا شیخ فضل اهلل حمایت سفارت انگلستان طرح ترور

برای گرفتند٬ حمایت قرار و عفو پیروزی مشروطه خواهان دشمنان اصلی مشروطیت مورد فتح تهران و از

لیاخوف نابالغ وی به پادشاهی برگزیده شد٬ فرزند تعیین گردید٬ مقرری مادام العمر محمدعلی شاه حقوق و

به کمر را شمشیر مجددًا اسعد «سردار و شد عفو به توپ بسته بود قزاق که مجلس را فرمانده بریگاد

ص 67. تاریخ مشروطه ...: علوی٬ دانشور .5

بود.»5 ایرادی به وی نخواهد عمل کرده و به وظیفه سربازی خود او گفت: لیاخوف بست و

امیرالمؤمنین امام میالد روز در و شد خشونت تمام برخورد شدت و نوری با شیخ فضل اهلل مورد در اما

صص 364ـــ370. شیخ فضل اهلل...: انصاری٬ .6

قـبل از لقب گـرفت.6 آن پس «شیخ شـهید» از و آویخته شد میدان توپخانه تهران به دار در علی(ع)

یا سفارت روسیه و نوری دعوت پناهنده شدن در شیخ فضل اهلل دستگیری شبانه توسط یپرم خان ارمنی ٬

کشـته شـدن به پیشنهاددهندگان گفت کـه از و نمود به شدت رد نصب پرچم بیگانه برای مصونیت را

صص 349ـــ354. همان: .7

شد.7 پناهنده نخواهد خداوند از به هیچ کس غیر و نمی ترسد

جـریان نـهضت مشـروطیت از نـوری در مواضع شـیخ فـضل اهلل و بررسی فعالیت ها تحلیل و در

ابراز شیوه های عملی وی در برخی از اشاره نمود. دیدگاه های متفاوت می توان به نکات قابل انتقادی نیز

ایـجاد مستبدین را محمدعلی شاه و همراهی با مقطعی شبهه همکاری و به گونه ای که در مخالفت ها
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بعضی دیدگاه های نفی مشروطه خواهان٬ خشونت کالمی مشابه طرفداران مشروطیت در تندی و نمود٬

بسیاری از که در نکاتی هستند از و... مجلس شورا قانون اساسی و زمینه حکومت و در خاص قابل نقد

شده و طرد نوری نفی و شیخ فضل اهلل عملکرد کلیت شخصیت و تعمیم آنها٬ برجسته سازی و با نوشته ها

تـرسیم استبداد طرفدار مخالف آزادی و روشنفکری و ضد سیمای یک فرد او طی دهه های گذشته از

ـگشته است.

روزنامه شیخ شـهید مکتوبات و اعالمیه ها٬ جلدی «رسائل٬ گردآورنده مجموعه دو ترکمان ٬ محمد

میکند: تأـکید مقدمه خود در نوری» فضلاهلل
را شـیخ شـهید مـی کند»٬ اشتباه نیز کس عمل می کند٬ «هر به این سخن صحیح که: اعتقاد «با
خـط کـلی راقـم است٬ آنچه موردتأیـید نمی داند. «اشتباه» حرکت اجتماعی اش مبری از در

.5 و صص 4 ج 1: شیخ شهید...٬ ترکمان٬ .1

نوری می باشد.»1 فضل اهلل روح شریعت خواهی شهید حرکت سیاسی و
شیخ فضل اهلل آراء و اندیشه ها بر ناوارد یا منصفی انتقادات وارد صاحبنظر مع الوصف هیچ مورخ و

توجیه کننده اعدام وی بداند. نمی تواند نوری را

کارهای زشت و نوری یکی از «اعدام شیخ فضل اهلل ایران می نویسد: کتاب تاریخ معاصر آوری در پیتر

ص 251. ایران از...: تاریخ معاصر آوری٬ .2

حتی به قلم مخالفان اغلب کتب و تندروی غیرانسانی در این زشتی و تندروانه مشروطه خواهان بود.»2

اینگونه خارجه متبوع خود پیامی به وزیر در بریتانیا نکوهش شده است ولی سفیر اذعان و بارها شیخ نیز

بزرگی خطر برای مملکت خود و دشمنان بزرگ مشروطیت بود یکی از «شیخ فضل اهلل داوری می کند:

ص 296. ج 2: وزارت خارجه انگلیس٬ اسناد کتاب آبی٬ .3

شـهادت شـیخ مـورد در معروف جالل آل احمد تعبیر میان برداشت.»3 از را که ایران او خوب شد بود٬

مسـتقل مـحسوب کـرد. و روشـنفکران اسـتعمارستیز می توان معرف تلقی گروهی از نوری را فضل اهلل

کتاب غربزدگی می نویسد: در آل احمد
همچون پرچمی می دانـم کـه بـه دار سِر بر نوری] را [شیخ فضل اهلل نعش آن بزرگوار من٬ «و
بام سرای این مملکت افراشـته بر دویست سال کشمکش٬ پس از عالمت استیالی غربزدگی٬
لبـاس وخـانه و در بـیگانه ایـم٬ خـود شبیه به قـومی از ما لوای این پرچم٬ اـکنون در و شد.
فـرنگی مآبی مـی پروریم و فرهنگمان. همه در از خطرناـکتر و مطبوعاتمان. ادب و خوراـک و



39 دیکتاتوری    عدالت خواهی تا

ص 78. غربزدگی: آل احمد٬ .1

می جوییم.»1 مشکلی را فرنگی مآبی راه حل هر
چنین تحلیل می کند: این موضوع را خیانت روشنفکران» خدمت و کتاب «در وی همچنین در

نوری] عالمت پیروزی مشروطیت به حسـاب [شیخ فضل اهلل اعدام آن بزرگوار «ـگرچه ظاهرًا
آن ساله اخیر٬ اتفاقات چهل وچند دیگر و کودتای 1299 به علت قضایای بعدی و اما آمد٬
عـین حـال بـزرگترین در و آب درآمـد بـزرگترین نشـانه شکست مشـروطیت هـم از واقعه٬

ص 402. خیانت...: خدمت و در آل احمد٬ .2

عالمت شکست روشنفکران...»2
عبدالهادی حائری می نویسد:

فـئودال پشـتیبان بـیگانه یـعنی حـاجی [ مشروطه خـواهـان] بـه دست دو «چون رهبری آنها
مـنحرف جاده خـود از انقالب را تنکابنی افتاد سپهدار بختیاری و اسعد علیقلی خان سردار
مـحاـکـمه و نوری را آنان شیخ فضل اهلل به کیفرنرساندند. تبهکاران ضدمشروطه را و ساختند
«مشـروطه مشـروعه» از پـرهیزکاری شـناخته شـده بـود نوری که به دانش و اعدام کردند...
نـظر از نـاـگـهانی و ایـن رویـداد غیراسالمی یـافته بـود... هواخواهی کرده مشروطه ایران را
کـه مـردم عـادی را بسـیاری از و شد... میان علما بسیاری باورنکردنی سبب بیم فراوانی در
سـخت بـه مشـروطیت وپشـتیبانان آن احترام ویژه ای نسبت به مقام روحـانیت قـائل بـودند

ص 158. مشروطیت...: تشیع و حائری٬ .3

گردانید.»3 ـکینه ور
میرزای نائینی می نویسد: برادر وی به نقل از

«خبرهای ناـگـواری کـه دربـاره نـوری مـی رسد [آخوند] خراسانی گفت: نگرانی به «نائینی با
آبـروی عـلماء بکشـند را مشروطه خواهـان او اـگر است. خطر در نشانه آنست که زندگی او
ولی دیگـر مرگ برهاند از جان نوری را تا خراسانی تلگرافی به تهران فرستاد رفت.» خواهد

ص 200. همان: .4

آویخته شده بود.»4 نوری به دار و بود دیر

ص 396. نور...: مرگی در کفایی٬ .5

برخی در و ترتیب داد5 منزل خود مجلس بزرگداشتی در شهادت شیخ٬ خبر خراسانی پس از آخوند

مشـروطه ایـران...: الوردی٬ ص 130. تـبریز: نـامه هایی از بـراون٬ ص 379. راهـنمای کـتاب: مـحیط طـباطبایی٬ .6

اقدام نمودند.6 یادبود به برگزاری مجالس بزرگداشت و مردم برای او شهرهای بزرگ ایران روحانیون و
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ص49.

گیالن٬ در «مشروطه مشروعه» علمای طرفدار دیگری از نوری تعداد متعاقب اعدام شیخ فضل اهلل

رجال عـصر علوی٬ .331 و صص 306 مشروطیت: اسناد مستشارالدوله٬ ص 10. تاریخ هجده ساله...: کسروی٬ .1
ص 138. خاطرات: احتشام السلطنه٬ .83 و 82 و 68 و صص 129 مشروطیت:

بهبهانی ـکه مؤسس عبداهلل سید یک سال بعد و شدند.1 تبعید یا زندانی و یا تهران ترور زنجان و تبریز٬

به گردانندگی تـقی زاده و گلوله تروریست های «ـکمیته دهشت» تهران با در مشروطیت خوانده می شد

انـجمن های رائـین٬ ص 1335. ج 6ـــ7: تـاریخ انـقالب...٬ مــلک زاده٬ ص 650. خــاطرات: احــتشام الســلطنه٬ .2
ص 110. سّری...:

ارعـاب بـه و تهدید با مشروطیت نیز دیگر طباطبایی رهبر سیدمحمد عمواوغلی به قتل رسید.2 حیدر

اعتراض علمای مشروطه خواه در که بسیاری از شرایط به گونه ای شد و گردید سکوت وادار خانه نشینی و

گذاردند. مقابله را و بنای انتقاد به آنچه که به نام مشروطیت انجام می گرفت٬
هـمچنان بـه امـا کرد سران سیاسی مشروطیت به شدت انتقاد عملکرد [خراسانی] از «آخوند
جلوگیری از نزدیک و کسب آـگاهی از سرانجام به منظور اصل مشروطیت ادامه داد. دفاع از
نجف ناـگهان در اما کند٬ به ایران سفر علما از تصمیم گرفت به همراه جمعی دیگر ـکج روی ها
مـحتمل مسموم ساخته انـد را اینکه عمال انگلستان او و طبیعی تلقی نشد مرگ او درگذشت.
که زندگی او مازندرانی به مناسبتی اعالم داشته بود شیخ عبداهلل آن٬ ماه پیش از 14 می نماید.

ص 152. ج1: دائرة المعارف بزرگ اسالمی٬ .3

گشته است.»3 آماج تهدید وآخوند
[آخوند] خراسانی هـمراه دیگـران از داشت که «[ میرزای] نائینی باور عبدالهادی حائری می نویسد:

به راه درست گراییده بود که سخت به استبداد مشروطیت ایران را نائینی به ایران می رفت تا جمله خود

ص 160. مشروطیت...: تشیع و حائری٬ .4

رهبری کند.»4

کرده بود اینگونه تعبیر مشروطیت کناره گرفت ماجرای مشروطیت را از طباطبایی که کامًال سیدمحمد

ص 218. دوره اول: رهبران مشروطه٬ صفائی٬ .5

نکوهش یأس و ضمن اظهار آخرین یادداشت های خود یکی از وی در شراب شد»5 ـکه «سرکه ریختیم٬

رقیت آزاد قید از گذشتیم که خدمتی به این مردم کرده باشیم٬ همه چیز «از مردم می نویسد: سیاسیون و
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ص 423. شیخ فضل اهلل...: انصاری٬ .1

شد.»1 خواهد و شد بود ما نتیجه اعمالشان عکس آنچه مقصود و ندانستند افسوس قدر شوند

بـرای تـبیین را تـنزیه المـلة» مشـروطیت کـتاب پـرآوازه «تـنبیه االمـة و تأیید میرزای نائینی که در

را نسـخه های کـتاب مـزبور تا فرمان داد علمای مخالف مشروطیت نگاشته بود٬ آراء نقد مشروطیت و

لیره عثمانی نسخه یک لیره نقره یا جهت به دست آوردن هر «حتی روزهای آخر٬ کنند: نابود جمع آوری و

آنان نسبت به برابر در سؤال کردند٬ او کتاب تنبیه از مشروطیت و مورد آنگاه که برخی در و می بخشید.

ص 399. همان: .2

این موضوع عبدالهادی حائری روایت دیگری از نمود.»2 به درگاه الهی استغفار آنچه صورت گرفته بود٬

به دست می دهد:
کـه آنـجا تا که وی نسخه های آن را کتابش نگذشته بود نشر چاپ و از «[نائینی] زمانی دراز
پـانزده حـدود در دجله افکند. رود در را آنها دسترس خارج ساخت و از امکان وی بود در
بی سرانجامی که وی به سود یک رشته مبارزات ناـکام و پس از انقالب مشروطه٬ سال پس از
در ضدحکومت تـحت الحـمایگی انگـلیس رهـبری کـرد٬ بر جنبش استقالل خواهی عراق و
فـعالیت های سـیاسی را در بـارز مسـیر ایـن تـغییر رده پشتیبانان رژیـم رضـاشاهی درآمـد.
درهـم پیچیدگی و و یکسو از رویدادهای ناـگوار از سرخوردگی او می توان زاییده ناامیدی و
بیفزاییم کـه باید دانست. سوی دیگر از ایران٬ حاـکم آن روز برهمی سیاست گمراه کننده و و
دلیلی که بود به هر رژیم رضاشاهی ـ آـگاه است پشتیبانی نائینی از که نویسنده حاضر آنجا تا

ص 334. مشروطیت...: تشیع و حائری٬ .3

تاپایان زندگی اش همچنان ادامه یافت.» 3 ـ
صاحبنظران تاریخ مشروطیت: یکی از به اعتقاد

نـه داشت و وخـودکامگی وجـود اسـتبداد نـه هـوادار مشـروطه٬ مـیان عـالمان عـصر «در
راه برقراری مشروطه تـا عراق چه آنان که در علمای ایران و مشروطه خواه به مفهوم غربی...
چـه آنـان کـه از و گـفتند را «مشروطه مشروعه» شعار چه آنان که... و آخرین نفس ایستادند
دنبال مـی کردند همگی هدف یکتایی را نسبت به این حرکت روی خوش نشان ندادند٬ آغاز

ص 399. شیخ فضل اهلل...: انصاری٬ .4

قانون درچارچوب قوانین اسالم بود.»4 آن برقراری عدالت و و
تـبیین شـده است. تـرسیم و کتب تاریخ مشروطیت موضوع به گـونه ای دیگـر بسیاری از البته در
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«مشروطه مشروعه» یا «مشروطه اسالمی» ماهیت غیردینی مشروطیت٬ بر تأـکید با نویسندگان سکوالر

به علمای دوران مشروطیت به ویژه کسانی که مانند ضمن حمالت شدید و گزاف دانسته اند نادرست و را

می کنند تأـکید و مدنیت غربی خوانده اند از مأخوذ اساس مشروطیت را نوری می اندیشیدند٬ شیخ فضل اهلل

ص 226. ایدئولوژی نهضت...: آدمیت٬ .1

فریدون ترقیخواهان دل به مشروطیت بستند.»1 تلقین افکار و «تحت تأثیر ـکه علمای مشروطه خواه نیز

می نویسد: و مشروطیت برمی شمرد در علما جوهره رویکرد را قدرت طلبی روحانی» آدمیت «نبرد

قضیه مسلکی اش٬ جنبه نظری و از مهم تر مشروطیت اسالمی درگرفت٬ سر «درجدالی که بر
خـواه شـریعت پـرور. خواه مالی مشروطه طلب بـاشد قدرت طلبی روحانی مطرح بود٬ نبرد
در اول کـه پـایه اش را عـلمای طـراز از نوری بـود مشروطیت مشروعه شیخ فضل اهلل متفکر
حـرکت سـه در روزگـاری هـر بـهبهانی شـناخته انـد. ازطـباطبایی و اسـالمی بـرتر اجتهاد

صص 429. همان: .2

مشروطه خواهی مشارکت داشتند.»2
داخل کشـور در سال 1382 کتاب وی درباره مشروطه٬ آجودانی ـکه ساـکن لندن است و ماشاءاهلل

بویژه شیخ فضل اهلل اتهامات فراوانی به روحانیت و مجالی که امکان داشته حمالت و هر در یافته٬ انتشار

همکاری اتهاماتی نادرست در ایراد خواندن وی و جمله ضمن «مجرم سیاسی» از ساخته و نوری وارد

ص 365. مشروطه ایرانی: آجودانی٬ .3

می نویسد: محمدعلی شاه 3٬ استبداد وی با
وظیفه خود در حراست شریعت را نوری] به عنوان عالِم متشرعی که حفظ و «[شیخ فضل اهلل
وسخنانش آنچه که درباره تـناقض ایـن تـجدد درتحلیل ها قضا که از مجتهدی بود داشت٬
از بـدتر روشنفکری ایـران و راستگو. و صادق بود شرع می گفت٬ با مشروطه جدید ایرانی و
یـعنی هـمان تـوبیخ٬ و حـتی تکـفیر و افترا تهمت و خشم و با روحانیون مشروطه خواه٬ آن
نـوری قـرار سـوءاسـتفاده خـود استفاده یا مورد حربه شناخته شده ای که به بدترین شیوه ها
مـی توانـند اعدام مجتهدی٬ که با وساده لوحانه اندیشیدند به مقابله پرداختند او با ـگرفته بود٬
نوری به بـدترین شـیوه ها نهند. «مشروطه ایرانی» و ایرانی» اصل تناقض «تجدد سرپوشی بر
قوانین آن همه اصول و و امری اسالمی دانسته شد اساس٬ وقتی مشروطه در اعدام گردید...
کـیف ایـن کم و چون و و سخن درچند ناـگزیر قوانین اسالمی تلقی گردید٬ از تمامًامأخوذ
عـلمای شـرع است کـه صالحیت مـجتهدین و فقط در اسالمی بوده٬ پدیده اسالمی شده یا
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دیگـر عـرف گرا٬ یعنی به روشـنفکر خوب می شناسند. مثل کف دستشان٬ شریعت اسالمی را
درست و کـند. اظـهارنظر «اسـالمی» یـا که درباره «مشروطه ایـرانـی» این فضولی نمی رسد
کـه چـه کـاله گشـادی بـه دریـافتند ونمایندگان آنـها که روشنفکران عرف گرا بود همین جا
بـه اصـطالح پس شـروع بـه نـق نـق کـردن و چه دسته گلی به آب دادنـد. سرشان رفت و

.370 و صص 365 همان: .1

کردند.»1 «دبّه درآوردن»٬ وخودمانی تر امروزی تر
بـه سـهولت آنچه که نـقل شـد٬ دل مباحثی مانند شناخت ایدئولوژی واقعی نهضت مشروطیت از

یک دین در لزوم ابتنای نظام سیاسی بر سیاست و دین و کسانی که به پیوند بیشتری امکان می یابد.

به و می کنند تفسیر سلیقه خویش تبیین و مطابق ذائقه و مشروطیت را جامعه متدین اعتقادی ندارند٬

برای اثـبات اصـالت دیـنی و نیز آنکه کسانی دیگر کما آن می پردازند. حذف رویدادهایی از ـگزینش یا

دست چین کردن همانگونه به انتخاب و پذیرش دربست آن٬ و انتها تا ابتدا مذهبی نهضت مشروطیت از

و بـرنمی تابند را نگـره مـزبور دو حال آنکه واقعیات نهضت مشروطیت هـیچکدام از وقایع پرداخته اند.

نمی رسانند. مدد کردن قالب ریزی شده را سپید سیاه و مطلق انگاری و

نتایج وپیامدهای نهضت مشروطیت  
بود: پیامدهای زیر نهضت ناتمام مشروطیت دارای نتایج و

هم شکست. اراده عمومی در برابر قاجاری در استبداد 1ـ

موجب گشت. تأسیس مجلس را و اداره کشور مشارکت مردم در نهضت مشروطه بنیاد 2ـ

و نفوذ گرفت و قرار تحت الشعاع آرمان سرنگونی استبداد دکترین عدم سلطه٬ قاعده نفی سبیل یا 3ـ

گردید. به اشکال پیچیده تری برقرار صورت موجه و سلطه بیگانگان با

حل کشور مشکلی از پیروزی نه تنها پس از ضعف مدیریت وارثان مشروطیت٬ به دلیل انحراف و 4ـ

جامعه چنان بر ناـکارآمدی٬ حکومت و عدم اقتدار ناامنی٬ مشکالت آن افزوده شد. بلکه بر نشد٬

دیکتاتوری نوین فراهم آمد. که زمینه ظهور مستولی شد

به عهده روحانیت رهبری آنرا که مرجعیت و ضداستبدادی تنباـکو برخالف نهضت ضداستعماری و 5ـ

و دست آنان ربوده شد به سرعت رهبری از اما روحانیت بود٬ رهبری با مشروطیت ابتدا در داشت٬
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مواردی برخی علما در و مخالف آن درآمد و منتقد یا نهضت و دنباله رو روحانیت به شکل حامی و

گرفتند. قرار غرب گرا و دست روشنفکران سکوالر ابزار

پایگاه اجتماعی آن تضعیف گردید. و اختالف شد دچار روحانیت به دلیل فقدان رهبری واحد 6ــ

عرصه پی در بحران های پی در ناـکارآمدی و یک حکومت مشروطه واقعی مردمی و عدم استقرار

آخرین رمق های سلسله رو لباس مشروطه خواهان٬ مستبدین قدیمی در قدرت یابی مجدد و سیاسی کشور

اولیـن گـام های بـرقراری تـجارب ارزنـده ای در چـند هر مستحیل کرد. خود در را به اضمحالل قاجار

بی کفایتی اغلب خیانت و انگلیس و تداوم مداخالت روس و اما فراهم آمد دوره های اولیه مجلس شورا

سومین جنگ جهانی اول مقارن با آثار انحطاط کشانده بود. به سراشیبی سقوط و را کشور رجال سیاسی٬

ایران به یک قدرت بی رقیب مبدل در انگلستان را روسیه٬ وقوع انقالب اـکتبر دوره مجلس مشروطه و

مخالفت سیدحسن گردید. محو استقالل ایران عمًال گشت و منجر 1919 ساخت که به تحمیل قرارداد

درون هیئت تحوالتی که در کنار عمومی در به حمایت افکار اتکاء رجال وطنخواه با گروهی از مدرس و

هـم پـاشیدگی از بسـتر در و اسـتراتـژی نـمود به تـغییر وادار را بریتانیا حاـکمه انگلستان رخ داده بود٬

مقدمات کـودتای و زمینه ها اجتماعی٬ بحران های فزاینده اقتصادی و ناامنی و دستگاه های حکومتی و

آمد. دیکتاتوری رضاخان میرپنج پدید ظهور و انگلیسی 1299

عصررضاخان دوران فترت:  
معمای به قدرت رسیدن رضاخان ششم٬ انفعاالت مجالس چهارم تا فعل و بررسی صورت مذاـکرات و

حـدود از مـخالفت ها حـل مـی کند. مربوط مـی شود٬ قانونگذاری کشور نهاد که به مجلس و آنجا تا را٬

قدرت یافتن رضـاخان مـیرپنج یک شـبه صـورت سردرگم است. جامعه نیز و نمی رود اشخاص فراتر

سه ضیاءالدین طباطبایی ٬ یک کابینه سید در این فرد سوم آبان 1302 تا 1299 سوم اسفند از نگرفت؛

بـا دوران صدارتش٬ جنگ بود. وزیر یک کابینه مستوفی ٬ کابینه مشیرالدوله و دو ـکابینه قوام السلطنه ٬

تأمینّیه «ریاست عالیه کل قوای دفاعّیه و بهمن 1303 در و شد آغاز آبان ماه 1302 از حکم احمدشاه ٬

همه کتاب). (برگرفته از :3 و 2 و مجلدات 1 تاریخ بیست ساله...٬ مکی٬ .1

تفویض شد.1 سوی مجلس شورای ملی به او از اختیارات تامه» مملکتی با
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آن بدان ضمیمه ساخت و نیز را «نظمّیه» نیروهای مسلح٬ چندساله اش بر دوران اقتدار در رضاخان ٬

به یک سازمان تروریستی تبدیل کرد. جهت سرکوب مخالفان خویش٬ را٬

حربه مذهب  

برخی روشنفکران همفکری مؤثر همراهی و نیز رجال وابسته و حمایت گسترده انگلستان و کنار در

مـهم ترین حـربه های یکی از مطبوعات٬ گروه کثیری از پشتیبانی محافل ماسونی و و غربگرا عرفی و

در او مذهب بود. به ظواهر تظاهر احساسات مذهبی مردم و سوءاستفاده از رسیدن به قدرت٬ رضاخان در

به کودتا پس از کرده بودند. نسبت به وی حسن ظن پیدا نیز که حتی برخی علما می کرد چنان رفتار ابتدا

همین مجالس یکی از احمدشاه در می شد. مراسم عزاداری محرم برپا تمام قزاقخانه ها رضاخان در دستور

ص 433. ج1: تاریخ بیست ساله...٬ مکّی٬ .1

داد حتی دستور و ادامه داد همین رویه را دوران نخست وزیری نیز وی در یافت.1 رضاخان حضور کنار در

ص 31. ج 3: همان٬ .2

انـقراض رضـاخان پس از برنامه هایی که خالف موازین شرعی است جـلوگیری شـود.2 و نمایش ها از

و تعطیلی مشروب فروشی ها انتخاب به عنوان حاـکم موقت توسط مجلس شورای ملی دستور قاجاریه و

ص 44. ج2: کتاب خاطرات من٬ اعظام قدسی٬ .3

مـراسـم در حـفظ کـرد. اوایـل سـلطنت نـیز حتی تا این ظاهرسازی را نمود.3 صادر نیز را قمارخانه ها

داشت: اظهار چهارم اردیبهشت 1305 تاجگذاری اش در
خواهـد نیز بعدها مبانی آن بوده و تشیید توجه مخصوص من معطوف حفظ اصول دیانت و

ص 56. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .4

بود. 4
اصفهانی نوراهلل جمله حاج آقا از علما پاسخ به تلگراف اعتراض جمعی از در ماه ٬1306 سی ام آذر در

می نویسد: فشارکی اصفهانی ٬ آیة اهلل و
احـترام پـیشوایـان رعـایت مـقام و شوکت اسـالم و حفظ عظمت و هیچ وقت منظوری جز

ص 27. ٬1329 تهران٬ یک ربع قرن٬ اطالعات در به نقل از ص 61؛ همان: .5

هستم.5 بوده و به این مقصود همیشه عالقه مند روحانی نداشته و
پرچمدار جامعه٬ مرحله اول تضعیف دین در در قدرت خویش٬ استحکام سلطنت و البته وی پس از
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مشاوران سکوالر اندیشه های متجددین مشروطه و و دیدگاه ها و اسالم شد ترقی خواهی در تجددطلبی و

کـه آنـجا تـا تبدیل فرهنگ اسالمی پی گیری می نمود. و برای تغییر به عنوان «اسالم مترقی» را خود

.29 و صص 28 سازمانهای مذهبی...: و جریانها جعفریان٬ .1

پوشش اسالم حقیقی مترقی پنهان سازد.1 در را سیاست اسالم ستیزی خود می کوشید رضاخان آشکارا

پاسخ در و تن می کند قلدرمآب ردای روشنفکری بر و رضاخان بی سواد ش. 1317 غدیر سالم عید در

بزرگ اعیاد از غدیر که «عید محتشم السلطنه اسفندیاری ٬ این جمله رییس وقت مجلس شورای ملی٬

می گوید: اسالمی است»٬
ملتی که پـایبندحـقایق به واقع مملکت و بزرگ اسالمی است و اعیاد از صحیح است؛ بلی٬
جـاده حـقیقت خـارج شـده که از نه این اسالم امروزه٬ اما دارای هیچ نیست؛ مذهب نباشد

صـص شـاهرخ٬ یـادداشت هـای کـیخسرو بـه نـقل از ص 84؛ ش10: ایـران٬ فـرهنگ مـعاصر فصلنامه تـاریخ و .2
185ـــ186.

به مردم تعلیم دهیم.2 سعی کنیم حقیقت مذهب را بلکه ماباید
ایران پدیده که «در می نویسد ایران٬ در مشاهدات خود پس از بی جهت نیست که سّیاحی اروپایی٬

در اصالح دین و شاید تعدیل و فکر در ظاهر به طوری که دولت در عجیب اسالم دولتی دیده می شود؛

ص 71. واقعیت: افسانه و ایران٬ هاـکس٬ .3

به تـدریج٬ رضاشاه مطابق برنامه ای محاسبه شده٬ است».3 درون ـ از تباه ساختن دین ـ فکر واقع در

به اجرا روشنفکران عرفی (سکوالر) مشاوره متجددین و طراحی و با سیاست های اسالم زدایی خویش را

برنامه کشف حجاب اجباری٬ لباس و قانون تغییر روحانیون مخالف دیکتاتوری٬ با مقابله خشونت بار ـگذارد.

قضایی و مراـکز علمای مستقل از حذف روحانیون و تصرف اوقاف مذهبی و ممنوعیت مراسم عزاداری٬

ابتذال فـرهنگی از اخالقی و فساد ترویج الدینی و کنار تضعیف کامل حوزه های علمیه در آموزشی و

.417 و 415 و 396 و 389 و صص 380 چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .4

سال 1307 از اجتماع ایران بود.4 فرهنگ و بنیادهای دینی در مهمترین اقدامات رضاخان برای مقابله با

به قول مخبرالسلطنه هدایت «ـگوشه و گردیده بود پهلوی آشکار چهره عریان اسالم ستیزی رضا به بعد

ص 407. خطرات: خاطرات و هدایت٬ .5

حق استفاده از تصدیق دولتی بودند روحانیونی که دارای اجازه و تنها رفت».5 پرده پروگرام ده ساله باال

مـخالفت بـا روحـانیونی کـه در و علما البته به شدت با و داشتند دینی را انجام امور لباس روحانیت و
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اوج ممنوعیت هرگونه تبلیغ آزاد در مقابله می گردید. اقدامی می کردند٬ زبان رانده یا دیکتاتوری سخنی بر

را خاص خود عقاید باالی منابر٬ مجامع عمومی و در بدون مخالفت شهربانی و شریعت سنگلجی ٬ دینی٬

آزادترین و از داشت٬ آن مسند مسجدی که در و تبلیغ می کرد ـ خالف ِاجماع علمای شیعه بود که بر ـ

و ص 246. سـده واپسـین: دو ایـران در بـه نـقل از ص 76؛ ش 10: ایـران٬ فـرهنگ مـعاصر فــصلنامه تـاریخ و .1
ص 137. رهبری: دیباچه ای بر صاحب الزمانی٬

پایتخت بود.1 مدرن ترین مساجد ضمنًا

ارائه اسالم مترقی با خرافه ستیزی و به نواندیشی و تظاهر با آموزش های سنگلجی ٬ و افکار جوهر

کسانی بیشتر یکدیگرند. از مقوله هایی جدا «سیاست» و که «دین» می داد این نتیجه را وهابیت٬ الهام از

مظاهر با که عالقه به مخالفت های او بودند تحصیل کرده های جدید می شدند٬ حاضر جلسات او ـکه در

جریان سلفی گرایی حسن یوسفی اشکوری وی از به اعتقاد تمایل به غربی کردن دین داشتند. مذهبی و

داده آن قرار نظایر کسروی و احمد کنار در تداوم مکتب فکری شیخ هادی نجم آبادی محسوب شده و در

ص 19. :83 آذر 10 ش ٬354 روزنامه شرق٬ .2

می شود.2

رویارویی دفاع و  مقاومت ها:
در را استعمار افزایش نفوذ اعتراض به حرکت های ضّدمذهبی رضاشاه که تخریب هویت ملی و در

ضـروری تفصیل آنـها که شرح و روحانیت انجام شد؛ سوی بخش هایی از مقاومت هایی از پی داشت٬

که مهاجرت علمای اصفهان به پیشتازی آقا آنجا از نمادین پرداخته می شود. مورد لیکن به دو نیست٬

سپس حرکت اعتراضی و به آن اشاره می گردد ابتدا دارد٬ قرار این مخالفت ها صدر اصفهانی در نوراهلل

می شود. تأثیرات آن مرور و تقی یزدی (بافقی ) شیخ محمد

جـریان وی در بـوده است. سـتیز در قـاجار اسـتبداد با دیرباز اصفهانی کسی است که از نوراهلل آقا

آزادیخواهـان یک «انـجمن جمعی از حسن مدرس و به اتفاق سید علی شاه ٬ محمد صغیر» «استبداد

کمک گرفت٬ سران ایشان نیز از به وی داشتند عشایر زیادی از اعتقادی که تعداد با تشکیل داد؛ سّری»

صص 157ـــ159. تالش آزادی...: باستانی پاریزی٬ .3

وی از مبارزه کرد.3 نیروهای استبداد برابر در و شد؛ همراهی مجاهدین بختیاری برخوردار به خصوص از
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سران مشـروطه خواه انـتقاد پیروزی نسبت به عملکرد ولی پس از رهبران مشروطیت محسوب می شد

به مخالفت پرداخت. داشت و

با که به بهانه مخالفت علما دولت مخبرالسلطنه ٬ ق. 1345 ش./ 1306 بیانیه اول شهریور پس از

تبلیغات دینی روحـانیون و و منکر نهی از به معروف و بردارنده ممنوعیت امر در سربازگیری اجباری٬

روحـانیون جـمعی از و نوراهلل آقا عنوان مفسدین فی االرض بـود٬ متخلفین به سرکوبی با شدید تهدید

علمای تعدادی از به قم مهاجرت کردند. اعتراض به این بیانیه٬ در مردم٬ اصفهان به همراهی گروهی از

از: اهم درخواست های مهاجرین عبارت بود قم به مهاجرین پیوستند. در نیز شهرستان ها بزرگ سایر

آن دوران بود)؛ در نظام اقتصادی خانواده ها الغای نظام وظیفه اجباری (ـکه موجب اختالل زندگی و 1ـ

قوانین مجلس؛ برای نظارت بر مطابق اصل دوم متّمم قانون اساسی٬ علما٬ از انتخاب پنج نفر 2ـ

منهیات شرعیه؛ جلوگیری کامل از 3ـ

شرع؛ تثبیت محاضر و ابقا 4ـ

والیات؛ شرعّیات در تعیین ناظر 5ــ

حتی به توپ علیه مهاجرین و اقدامات شدید تصمیم به اتخاذ ابتدا این حرکت٬ برابر رژیم پهلوی در

صدور از علمای عتبات٬ تحکیم روابط با با اوًال تقویت موقعیت مهاجرین «سعی کرد با بستن قم گرفت اما

میان مخالفان در دربار٬ برخی روحانیون مرتبط با استفاده از با ثانیًا فتاوی آنان جلوگیری به عمل آورد؛

صص 59ـــ60. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .1

مـذاـکـره البـته در به دفع الوقت بـپردازد»؛1 پذیرش تقاضای روحانیون مهاجر٬ با ثالثًا کند؛ تفرقه ایجاد

که مجلس پذیرفته شوند اول در علمای طراز از نفر دولت پذیرفت که 5 علمای مهاجر٬ با نخست وزیر

تلگرامی در و موافقت رضاشاه پذیرفته شد پس از ظاهرًا نیز درخواست ها سایر مدرس بود. آنها یکی از

الیحه به مجلس طریق پیشنهاد از که تحقق این درخواست ها بود قرار گردید. مهاجرین صادر دلجویی از

عقیم حرکت علما مشکوکی درگذشت و نوراهللبه نحو مجلس آقا طرح الیحه در که قبل از پی گیری شود

مقتول وی را آمپول٬ با طرف شاه برای معالجه رفته بودند که پزشکانی که از آن زمان شایع شد در ماند.

.411 و صص 397 ج 4: تاریخ بیست ساله...٬ مکّی٬ .2

به داشت و هشدارهای تلویحی نیز به آن اشاره شد٬ که قبًال رضاشاه به علما٬ آذر تلگراف 30 ساختند.2

یافت کـه این امکان را رسیدن به اریکه قدرت٬ واقع رضاشاه پس از «در صاحب نظران٬ یکی از تعبیر
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صص 60ـــ61. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .1

قایل شود».1 شروطی را علما به اسالم و عالقه مندی خود برای ابراز

یکـی از خراسانی بود آخوند سیدمحمدکاظم یزدی و شاـگردان آیة اهلل شیخ محمدتقی بافقی ـکه از

وی که عالوه بر حائری تالش کرد. مهاجرت آیة اهلل که برای ساماندهی حوزه علمیه قم و علمایی بود

اعتماد مورد محبوب و بین طلبه ها به شدت در و زاهدترین روحانیون زمان بود فقهی از جایگاه علمی و

ویژگی های وی از مسئول پرداخت شهریه طالب شد. آیة اهللعبدالکریم حائری یزدی ٬ ورود پس از بود٬

سال نـو اولین روز در سال 1307 نقل شده است. منکر٬ نسبت به نهی از حساسیت شدید شجاعت و

که مـوجب آمدند زنان همراه وی بدون رعایت حجاب به حرم حضرت معصومه(س) رضاشاه و همسر

به رهبری حاج شیخ محمدتقی بافقی شد. طلبه ها مردم و اعتراض گروهی از

از را که اینها حمله کرد «حاج شیخ محمدتقی بی پروا می گوید: خاطرات خود٬ در آیة اهللخلیل کمره ای ٬

موضوع که به اطالع رضاشاه می رسد٬ ترسیدند. به طوری که زن ها کرد٬ فریاد و داد حرم بیرون کنید؛

جـلب و مـضروب کـرده دسـتور عصای خـود با شیخ محمدتقی را و به سرعت به قم می رساند را خود

ص 31. ش 5: فصلنامه یاد٬ .2

که وقتی رضاشاه برای بردن آیةاهللبافقی به قم آمد آیة اهللاراـکی نقل میکند می دهد.»2 دستگیری اش را

ذّریاتتان می گفت: مدرسه نعره اش رفت. آخر که تا یک نعره ای زد و ایستاد «توی پله های مدرسه فیضیه...

دست خویش آن ملعون با و گرفتند آن شیخ محمدتقی را پس از رفت. و خیلی نعره کشید برمی اندازم. را

به حبس انفرادی کم را او صاحب الزمان... یا صاحب الزمان ٬ یا لب می گفت: [بافقی] هم بر او و شالق زد

یک ریال پـول و کیسه اش کرد دست در برای شام شبش چیزی نیاوردند. تاریک بردند. تنگ و و نور

آنها سه شب با دو نخودچی کشمش بخرند. برای او تا به زندانبان می دهد بیرون آورده و همراه داشته ٬

ص 313. شرح احوال حضرت...: استادی٬ .3

شـده٬ دسـتگیر که شیخ توسط رضاخان مـضروب و آوردند وقتی که خّدام حرم خبر تحمل می کند.»3

مـقابله مأمـوران حکـومت که بـا تظاهراتی به راه انداختند اعتراض به این اقدام٬ در طلبه ها ـگروهی از

ص 125. سال خاطره: هفتاد بُدال٬ .4

به حالت را آنها و تهران به قم برده بود رضاشاه همراه خودش نیروهای نظامی موتوریزه از سرکوب شد.4
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.265 و صص 263 ج 4: تاریخ بیست ساله...٬ مکّی٬ .1

مقابل این بسیج نیروی نظامی که نشانه آمادگی در ساخته بود.1 اطراف آن مستقر و شهر آماده باش در

خونین قم کشتار اوج گرفتن موضوع و از تدبیر درایت و آیة اهللحائری یزدی با برای سرکوب خونین بود

ص 388. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .2

جلوگیری کرد.2

چـنین حاج شیخ عبدالکریم حائری یـزدی را مدّبرانه مرحوم آیة اهلل اراـکی سلوک صبورانه و آیة اهلل

خان بـه طـور رضا که با صالح نمی دید هم نپاشد٬ که ایشان «به جهت اینکه حوزه از توضیح می دهد

حاج شیخ عبدالکریم رفتار و معامله می کرد؛ او بردباری با حلم و مالیمت و بلکه با کند خصمانه برخورد

صص 26ـــ27. ش 5: فصلنامه یاد٬ .3

که اصل حوزه محفوظ بماند».3 باعث گردید

حوزه علمیه قم تصویری از  
زمینه ای برای احیای و امید و متحمل شد ضربات سختی را مشروطه٬ روحانیت شیعه ایران پس از

شرایط به همان منوال مطلوب سیاست استعماری اـگر نداشت. وجود مرجعیت٬ استقرار حوزه علمیه قم و

ادامه می یافت روحانیت گسترش دیکتاتوری بود٬ تحکیم و صدد در پی کودتا رضاخان که در انگلستان و

دین زدایی مهم ترین مانع تخریب هویت ملی و و دست می داد از اجتماعی خویش را نفوذ پایگاه و ـکامًال

راه برداشته می شد. سر از

فقهای و علما از تنی چند حاج شیخ عبدالکریم حائری و مهاجرت آیة اهلل با سال 1301 آنکه در تا

شاـگردان برجسته علمایی چون ایشان که از یافت. حوزه علمیه قم تأسیس مجدد قم٬ نقاط به شهر سایر

حوزه تاریخ تشیع گشت و تحولی عظیم در قم منشأ اقامت در با خراسانی بود آخوند میرزای شیرازی و

تحوالت آینده فرهنگی و که در نهاد روحانیون بنا و تربیت علما فراـگیری برای آموزش و و علمی معتبر

شرایطی که حوزه علمیه نجف در عهده گرفت. بی بدیلی بر جهان تشیع نقش اساسی و سیاسی ایران و

وضعیت بسامانی به سر در روحانیت ایران نیز و گرفته بود ملک فیصل قرار انگلیس و شدید تحت فشار

امور بهبود نظام بخشی به مدارس علمیه و ساماندهی و در اقدامات وسیع خود آیة اهللحائری با نمی برد٬

نمود آغاز امیدبخشی را فقهای برجسته حرکت بالنده و و تربیت علما با قم٬ رفاهی مردم شهر اجتماعی و
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دوران زعامت ایشان٬ در مراجع نجف شناخته شد. از زمان کوتاهی به عنوان بزرگترین مرجع بعد در و

به عنوان یک آـکادمیک محسوب می گشته و علمی و صرفًا و سلوک اجتماعی وی عمدتًا روش و ظاهرًا

استراتژی تقویت که وی با مواردی نقل شده است که نشان می دهد شخصیت سیاسی شهرت نیافته بود.

جریان نهضت حاج در سیاسی اجتناب می نمود. برخوردهای آشکار از تحکیم بنیادهای حوزه علمیه قم٬ و

مداخله ای داد٬ قرار تفقد مورد را آنها و مهاجرین به قم استقبال کرد ورود آن که از اصفهانی با نوراهلل آقا

زندان٬ وساطت برای آزادی وی از وجود بافقی با شتم آیة اهلل قضیه ضرب و در و این جریان ننمود در

مقتضیات آن زمان شرایط و دیدگاه مرحوم آیة اهللحائری در از دامنه موضوع گردید. و مانع گسترش ابعاد

بیم آن می رفت کـه در و علیه رضاخان فراهم نبود مؤثر امکانات مناسب برای یک اقدام گسترده و و

متالشی گردد. و اساس حوزه علمیه قم نابود پهلوی ٬ خونریز استبداد حوزه علمیه با صورت تقابل آشکار

اقدامی صورت داد. نباید شدن پایه های حوزه قم نمی توان و استوار پیش از تا بود وی معتقد این رو از

عهده داشته است می گوید: بر قم تصدی کارهای آیة اهللحائری را زنجانی که زمانی در سیدرضا آیة اهلل
این زمانی آمد. [عبدالکریم حائری] به خانه ما جریان کشف حجاب یک روزحاج شیخ «در
بـه مشـهد روی اعتراض به کشف حـجاب از از داشت تا حسین قمی قصد که حاج آقا بود
این مـردک کردم. من خیلی فکر «آقا٬ گفت: آمد٬ وقتی مرحوم حائری به خانه ما تهران بیاید.
هـم مـی زند... را ایـن ریش هـا هم بـرمی دارد٬ را عمامه ها می دارد٬ بر را [رضاخان] چادرها
[حوزه علمیه قم] هـنوز ولی اینجا توان کاری کرد... درحدود باید و واقعیت دارد همه اینها
آقـا٬ شما بیاوریم. نجف به اینجا از کوشش کردیم که پایگاه را ما نشده است. استوار ثابت و
تظلم خانم فاطمه زهرا پاسخ به تشکّی و به این که امیرالمؤمنین علیه السالم در ندارید اعتقاد
رسالت پـیامبر که شهادت به وحدانیت و مأذنه شنید از وقتی که صدای اذان را علیهاالسالم ٬
کـنی.» صـبر یک مـقدار باید باقی بماند٬ می خواهی این صدا اـگر فاطمه جان٬ گفت: می داد٬
مـحاسنش از و گـریه مـی کرد هـمین طـور می گفت و را [عبدالکریم حائری] اینها حاج شیخ

(مصاحبه شاه حسینی). ص 266 ش 17: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .1

اشک می ریخت.»1
مکتب علمی آیة اهللحائری یزدی پایگاه پرورش که حوزه قم و آنجا از صاحبنظران معتقدند برخی از

تحوالت فرهنگی که بخش مهمی از علمای مجاهدی بود نظریه پردازان و آینده انقالب اسالمی و رهبر

مجاهدات آن مرحوم برای تأسیس و و تالش ها هدایت نمودند٬ رهبری و انقالب را سیاسی زمینه ساز و
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ص 452. تاریخ تحوالت...: حقانی٬ نجفی ـ ص 430. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .1

نشان داده است.1 را بنیادهای انقالب ثمرات خود و شکل گیری ریشه ها ـگسترش حوزه در

توسعه حوزه علمیه قم بسترسازی انتقال مرجعیت عامه تشیع به حوزه و استقرار آثار یکی از ضمنًا

کـه نفوذی را و اعتبار جایگاه٬ شخصیت امام خمینی(ره)٬ که تداوم آن در علمیه قم محسوب می شود

تالش بـنیادگذارانـه و سایه تدبیر در این امر و فراهم آورد شد٬ آن بهره مند رهبری انقالب اسالمی از

آیة اهللحائری یزدی حاصل گردید.

حاج آقا با نحوه برخورد مقابل علمای معترض٬ پهلوی در اقدامات سرکوبگرانه رضا نمونه دیگری از

حسین قمی بود.

شاـگردان عـلمایی از اقامت داشت و مشهد مراجع مقیم ایران که در حسین قمی از حاج آقا آیة اهلل

کشـف برای مقابله بـا حسن آشتیانی بود٬ میرزا محمدتقی شیرازی و میرزا همچون میرزای شیرازی و

ری شـهر در اقدامات دولت رضاپهلوی جلوگیری نـماید. از تا حجاب اقدام به مهاجرت به تهران نمود

مردم و زیادی از شهادت تعداد و گوهرشاد به قیام خونین مسجد که منجر محبوس گردید محاصره و

.414 ـ صص 404 چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .2

کرد.2 به عراق تبعید رضاخان وی را که نهایتًا شد طلبه ها

دوره رضـاخان نشـان روحانیت در و سیاسی علما اجتماعی و رفتار مواضع و ویژگی ها٬ مروری بر

شیخ محمدتقی بافقی ٬ اصفهانی ٬ نوراهلل حاج آقا که به موازات مقاومت های سیاسی علمایی نظیر می دهد

آن دوره قرار اوج قلّه مبارزات سیاسی روحانیت در سیدحسن مدرس که در شهید حسین قمی و حاج آقا

مجاهدات دشواری را حوزه علمیه قم تالش های گسترده و مراجع بزرگ تشیع بویژه در و علما می گیرد٬

دینی جامعه اسالمی بنیان فرهنگی و خشن رضاخان ٬ و دیکتاتوری سرکوبگر برابر در تا به انجام رسانیدند

متالشی شدن کامل هویت ملی ایرانیان ممانعت کنند. فروپاشی و از و تقویت نمایند حفظ و ایران را

روشـنفکران عـرفی و سرکوب خشن دیکتاتوری رضاخان که بسـیاری از شرایط اختناق و البته در

بدنه روحانیت انفعال کشانده شده بودند٬ سکوت و یا فرهنگی رسمی به همراهی و نهادهای اجتماعی و

و رهبری مبارزه عمومی علیه استبداد رشدی که امکان بسیج اجتماعی و و استقرار آن وسعت٬ از هنوز

روحانیون مـعطوف بـه و طلبه ها ذهنیت بخش زیادی از و نگشته بود برخوردار باشد٬ دارا وابستگی را

برای خویش قائل نـبودند. سیاسی تحول گرا رسالت اجتماعی و و مذهبی بود تبلیغی و وظایف محدود
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شدت تمام سرکوب با نوع زمزمه مداخالت سیاسی روحانیون را بویژه آنکه عوامل حکومت رضاخان هر

لباس روحانیت و استفاده از محدودیت های سیستماتیک برای آموزش علوم دینی٬ تضییقات و می کردند.

فضای اندکی برای که عمًال به گونه ای بود تبلیغ دینی٬ جلسات وعظ و مذهبی و شعائر برگزاری مراسم و

بـهرهـگـیری از شـجاع بـا عـلمای روشـن بین و برخـی از اما داشت. اقدامات اجتماعی روحانیون وجود

به نقش سیاسی روحانیت را و فضاهای اندک بهره جستند و این فرصت ها موقعیت های خاص خویش از

بـرجسـته ترین و گـردید٬ صفحات پیش ذـکر علمایی که نام آنان در عالوه بر می رساندند. منصه ظهور

کسوت نمایندگی مجلس که در سیدحسن مدرس بود شناخته شده ترین روحانی سیاسی دوران رضاخان ٬

هویت سیاسی بود. نقش و فعال واجد به صورت رسمی و

مقاومت فعّال مدرس: آیة اهلل  
بخشی از به اشاره می آید٬ اینجا آنچه در گفته اند؛ نوشته و سیدحسن مدرس بسیار زندگی آیة اهلل از

سید آیة اهلل خراسانی ٬ آیة اهللآخوند مراجعی مانند نجف نزد وی که در اعتقادی اوست. ـکارنامه سیاسی و

دوره در رسیده بود٬ به درجه اجتهاد محمدتقی شیرازی تحصیل کرده و آیة اهللمیرزا محمدکاظم یزدی و

معرفی شد. طرف مراجع انتخاب و اول از طراز مجتهد 5 دوم مجلس شورای ملی به عنوان یکی از

به عرصه سیاست چنین بیان می کند: را خود ورود سخنرانی های مجلس چهارم٬ یکی از در مدرس ٬

ده کـنم. تـماشا بنده مسافرت کردم بـروم اراضـی بـابل را نجف آب قطع شد؛ یک وقتی در
فکـر استخراج می کردند. را باستانی آنجا آثار عتیقه جات و رفتم دیدم اروپایی ها پانزده روز
چـندین به ترقی؛ ممالک غیراسالمی رو و به ضعف رفته اند ممالک اسالمی رو می کردم چرا
هم جدا از دیانت را باالخره چنین فهمیدم که ممالک اسالمی سیاست و می کردم و فکر روز

مازندرانی . عبداهلل مال خراسانی و آخوند .1

بـه کـه هـردو بـزرگ1٬ ازاسـاتید نـفر دو آمدم با فکری کرد. گفتم باید خود [...] با ـکرده اند
که به منطبق شد «مشروطه» باالخره با مذاـکره کردم و این مسئله را رحمت ایزدی پیوسته اند٬
کس هـم امـین تر هـر و میان برداشـته شـود سیاست] از [بین دین و این اختالف واسطه آن٬
که مشـروطه را من٬ از بزرگتر امثال من و من و به سیاست مملکت خدمت بکند. است بیشتر

ترکمان . مقاله محمد صص 147ـــ148؛ سیاست: تاریخ و [ مجموعه مقاالت] مدرس٬ .2

میان برداشته شود.2 [بین دین وسیاست] از که اختالفی برای این بود تصدیق کردیم٬



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  54

برخی که در کرد «مخالفت»هایی تاریخی ابراز مجلس شورا٬ طول دوران نمایندگی اش در در مدرس ٬

مخالفت با جنگ (رضاخان )٬ اختیارات وزیر و کودتای 1299 مخالفت با بعضی ناـکام ماند: در و موفق بود

کوچک خان و تأیید سرکوب نهضت جنگل و مخالفت با التیماتوم روسیه تزاری٬ مخالفت با ٬1919 قرارداد

در وی یکبار طرح سلطنت رضاخان. مخالفت قاطع با غوغای جمهوریت رضاخان و مخالفت با یارانش٬

شاه مداخله آشکار پس از سال 1307 در و ناموفق واقع گردید سوی عوامل رضاخان هدف ترور از 1305

و گردید. کویری خواف تبعید دورافتاده و به شهر بازداشت و حذف آرای وی٬ انتخابات مجلس هفتم و در

بـه شـهادت کـاشمر در سیدحسن مدرس توسط مأموران رضاخان ٬ آیة اهلل 1316 دهم آذر باالخره در

مطالبی عنوان می شود. آنها خصوص سه مورد مبارزات مدرس در برای تبیین بیشتر رسید.

نهضت جنگل مدّرس و  
کوچک خان نخستین جریان مقاومت مسلحانه به رهبری طلبه ای به نام میرزا «نهضت جنگل» شاید

(فرصت فروپاشی امپراتوری مرزها تحوالت بیرون از استراتژی بهرهـگیری از که با باشد دوران معاصر در

پی که در این جریان٬ هویت اسالمی شکل گرفت. با ضعف حکومت مرکزی و بستر در روسیه تزاری)

نیز کودتای 1299 دوران پس از در شد٬ زمان جنگ جهانی اول آغاز در مشروطه و نابسامانی های پس از

حسن مدرس ٬ صریح سید جمله مواضع روشن و از سرانجام توسط رضاخان سرکوب شد. ادامه یافت و

زیر متن کامل جواب مدرس به قرار سؤال و که بخشی از قیام جنگل؛ مورد جواب به استفتایی است در

است:
درحـدود و«جنگلی ها» اسالم» جمعیتی که پنج سال است به نام «اتحاد محاربه با آیا سؤال:
حکـم مـحاربت و ایـن جـمعیت در مـحاربه بـا آیا [...] چه صورت دارد؟ ـگیالن قیام کرده

بیان نمایید. را بود؟حکم اهلل امام زمان (ع)خواهد محاربه با
اشخاصی که صـمیمانه از کوچک خان و آقای میرزا از حقیر الرحمن الرحیم. بسم اهلل جواب:
صالح مملکت نفهمیدم بـلکه نیّت سویی نسبت به دیانت و بودند٬ وی هم آواز وصادقانه با
هر گیالن عملیاتی بوده بس مقدس که بر در سیاست آنها نفوذ جلوگیری ازدخالت خارجه و
تـعقیب را عملیات آنـها که نیت و توفیق دهد همه ایرانیان را [است].خداوند مسلمانی الزم
همچه جمعیتی٬مساعدت بـا محاربه با ضدیّت و پرواضح است که طرفیت و تقلیدنمایند. و
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ص 89. همان: .1

[ ق.] سیدحسن مدرس.1 اسالم است.جمادی الثانی سال 1338 ومعاندت با ـکفر
مدرس صورت گرفته باشد. به اشاره خود اصل استفتا چنانکه سابقه داشته است ـ ـ می رسد به نظر

بـه بـه رهـبری لنـین ـ روسـیه ـ خوانندگان پوشیده نیست که امیدواری های اولیه دولت جدید بر

نـماینده را او ایران (مترّقی دانستن رضاخان و قدرت در ساختار تغییر از تحلیل بلشویک ها رضاخان و

اقدامات عوامل دولت کمونیستی شوروی که موجب بروز و فئودالیسم تلقی کردن) برابر بورژوازی ملی در

مهم ترین از گردید٬ وابستگان بلشویک ها و خیانت کمونیست ها کوچک خان و بین یاران میرزا تفرقه در

نهضت جنگل. نگاهی به شوروی و شعاعیان٬ جنگل. سردار Ñ فخرایی٬ برای تفصیل بیشتر .2

علل شکست قیام جنگل بود.2

«غوغای جمهوری» با نبرد  
تسـریع اجـتماعی و گردانندگان رضاخان برای ساختارشکنی کامل نظام سیاسی٬ مشاوران و تمهید

که مـجلس این بود ترکیه اتفاق افتاد٬ آنچه در به تأّسی از وابستگی به غرب٬ روند سکوالریزاسیون و

کـامًال رضاخان قـدرت را شدن سلسله قاجاریه٬ برکنار با و به تصویب برساند پنجم الیحه جمهوری را

ترفند و مخالف جمهوری خواهی دروغین بودند مدرس بود٬ که رهبری آن با اقلیت مجلس٬ قبضه کند.

همفکرانش بـرای ایـنکه مـجلس از مدرس و آخرین جلسه سال ٬1302 در دریافته بودند. رضاخان را

نتیجه در به مسافرت فرستادند؛ نمایندگان را جمعی از و تدارک یک ابستراـکسیون دیدند اـکثریت بیفتد٬

به تـحریک سـید مجلس٬ اسفند پایان جلسه 27 در پیشتر٬ مسئله جمهوری منتفی شد. رأی گیری در

نمایندگان وابسته به رضاخان یکی از سرسخت رضاخان ـ طرفدار نایب رییس مجلس و تدّین ـ محمد

عنوان هرچند علیه رضاخان سبب شد؛ که واـکنش اجتماعی وسیعی را سیلی محکمی به گوش مدرس زد

اصحاب مـطبوعات روشنفکران عرفی و جماعتی از و کرده بود اغوا عده ای را ظاهرفریب «جمهوری»

جـمهوری خواهـی بـه یک خـواست کنند وانمود تا آورده بودند ایران به وجود سراسر در را چنان جّوی

غیرمردمی آن و ماهیت بی بنیاد واـکنش مردم به اهانت به مرحوم مدرس٬ اما عمومی تبدیل شده است٬

می نویسد: ملک الشعرای بهار ساخت. برمال واقعه را
و مثل زنگ نـاقوس درپـیچید تمام شهر که به ناـگاه در بود صدا و سر این سیلی به قدری پر
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ص 38. ج 2: تاریخ مختصر...٬ بهار٬ .1

گردید.1 انقالب بزرگی نمودار و بسته شد کرد؛دکان ها بیدار احساسات خفته را
مخالفان جمهوری خواهی رخ درگیری خونینی که بین موافقان و در فروردین 1303 جلسه 2 در بعدًا

بر مردم سنگی برداشت و یکی از مجلس شده بود٬ نظامیان وارد رضاخان به همراهی گروهی از و داد

شـوکت ابـهت و غوغای جمهوری به شدت بـر ناـکامی رضاخان در و این ماجرا پشت رضاخان ـکوبید.

صص 497ـــ498. ج 2: تاریخ بیست ساله...٬ مکّی ٬ .2

موجب عقب نشینی موقت رضاخان گردید.2 و دروغین وی لطمه زد

«رژیـم جـمهوری» بـا که چرا عده ای به وی خرده گرفتند جمهوری٬ جریان مخالفت مدرس با در

پاسخ به این اعتراضات در خنثی کند٬ سخت کوشی توانست این اقدام را که با مدرس ٬ مخالفت می کند؛

ـگفته بود:
ـ بـلکه تـحقیقًا و تـقریبًا اسالم هم ـ حکومت صدر و جمهوری واقعی مخالف نیستم؛ من با
بـر بـنا تـحمیل کـنند٬ به ما ولی این جمهوری که می خواهند حکومت جمهوری بوده است؛
حکـومتی و به ملت ایران تحمیل نـمایند؛ می خواهند اراده ملت ایران نیست بلکه انگلیسی ها
هـمه از و سـازند؛ ایـران بـرقرار در بـاشد تـحت اراده آنـها صددرصددست نشانده و که را
انـتقام بگـیرند. او از می خواهند [1919] آنها قرارداد شاه با به واسطه مخالفت احمد مهم تر٬
مـوافـقت او بـا مـلی بـودحـتمًا فردی آزادیـخواه و وکاندیدای جمهوری٬ نامزد واقعًا اـگر

ص 495. همان: .3

دریغ نمی نمودم.3 او هیچ نوع کمک ومساعده با از می کردم و

سلطنت پهلوی  مخالفت با
خروج حسن مدرس و به رغم مخالفت قاطع سید مجلس شورا٬ جلسه تاریخی نهم آبان ماه 1304 در

حسـین عـالء نطق های مخالف تـقی زاده ٬ خالف قانون اساسی خواندن ماده پیشنهادی و جلسه و از

تفویض حکومت موقت به ماده واحده انقراض سلطنت قاجاریه و یحیی دولت آبادی ٬ مصدق و [عالئی] ٬

تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به و رأی به تصویب رسید؛ میان 85 رأی از اـکثریت 80 با رضاخان٬

طبق صورت جلسه مذاـکرات مـجلس تـعداد به نوشته «تاریخ بیست ساله» مجلس مؤسسان شد. نظر

مجموع مخالفان 22 در آنانکه رأی مخالف دادند٬ توجه به غایبین بی اجازه و با و مخالفین اصلی ده نفر
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غایبین مخالفین یا کلیه نمایندگان تهران جزو اسکندری ٬ سلیمان میرزا از این میان به غیر از بوده اند. نفر

کمونیست های و عوامل جلب حمایت سوسیالیست ها از هم پیمانان پنهان رضاخان و اسکندری از بودند.

تهران انتخابات مجلس مؤسسان از در به همین علت هم بعدًا و رضاپهلوی به قدرت بود صعود ایران از

برگزیده شد.

تدّین نایب جواب به اشکال سیدمحمد در و قانونی داد مدرس اخطار شروع جلسه مجلس شورا٬ در

مطرح اینجا در نمی شود قانونی است که خالف قانون اساسی است و «اخطار داشت: رییس مجلس اظهار

ص 431. ج 3: همان٬ .1

خالف قانون است».1 رأی هم بدهید٬ «صدهزار مجلس گفت: حال خروج از در و ـکرد»

زیـرنظر بـرگزاری انـتخابات ـ مجلس مؤسسان با حسن مدرس ٬ مزاحمت سید از به دور سرانجام٬

رضاخان با ماه٬ آذر 21 جلسه نهایی آن در در و تشکیل شد 1304 آذر 15 از حکومت موقت رضاخان ـ

یک تحقیق بر بنا تبدیل شد. شاه پهلوی» به «اعلیحضرت رضا سه رأی ممتنع٬ برابر رأی مثبت در 257

آنان به عنوان مخالف نام برده شده است٬ برخی مقاالت از در و سه نفری که رأی ممتنع دادند منتشره٬

گردانندگان حزب سوسیالیست اجتماعیون دوران مشروطه و (از اسکندری ٬ سلیمان میرزا از عبارت بودند

هـمفکران از بـقایی کـرمانی و مـظفر (پدر شهاب الدین کرمانی ٬ میرزا اولین دبیرکل حزب توده) بعدها

صص 766ـــ770. ش 9ـــ12: سال شانزدهم٬ مجله آینده٬ .2

امام جمعه زنجان.2 مجتهد محمود میرزا و سلیمان میرزا)

است عدم رضاخان معتقد مقابله قاطع با حسن مدرس در سید انفراد درباره تنهایی و امام خمینی(ره)

اشتباهات بود: مردم یکی از و علمای معاصر سوی سایر پشتیبانی وی از
مدرس پشتیبانی از آـگاه کنند٬ مردم را آنهایی که باید یا که مردم٬ اشتباهات این بود «یکی از
مخالفت کرد... و ایستاد و [رضاخان] مقابله کرد او که با بزرگی بود مرد مدرس تنها نکردند.
و پشتیبانی کنند و بگیرند مدرس را که پشت سر یک جناح هایی می توانستند آن وقت باز در
[پهلوی] کنده بشـود این خانواده همان وقت شّر که در ممکن بود پشتیبانی کرده بودند... اـگر

ص 369. ج4: صحیفه امام٬ .3

نشد.»3 و
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مقاومت از نوعی دیگر آیة اهللشاه آبادی:  
فلسفه فراـگیری عرفان نظری و سطح و تحصیالت مقدماتی و پس از محمدعلی شاه آبادی ٬ آیة اهلل

شـاـگـردان بـرجسـته آخـوند مدت هشت سـال از به نجف اشرف رفت و میرزاهاشم اشکوری ٬ آقا نزد

صص 46ـــ51. شاه آبادی بزرگ...: محمدی٬ .1

بـازگشت از در یـافت.1 مراجع اجازه اجتهاد از سه تن دیگر ایشان و از و میرزای دوم بود؛ خراسانی و

به تدریس و و تهران اقامت کرد سال در به مدت 17 ش. 1308 تا ق./1291 1347 تا 1330 از عراق٬

ص 55. همان: .2

ارتباطی نزدیک داشت.2 این دوران٬ در مدرس نیز٬ آیة اهلل شاه آبادی با امامت جماعت مشغول شد.

اعتراض به حرکت های رضاشاه (ـکه تازه به سلطنت شاه آبادی در تهران٬ اقامت در یازده ماه آخر در

علمای تهران قـول از نفر 70 حدود شد. تحّصن عازم حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به قصد رسیده بود)

همراهی نمودند. تن شاه آبادی را دو تنها و ولی همه عقب نشینی کردند داده بودند پیوستن به ایشان را

به دلیل عدم گسترش حمایت های الزم توسط اما ماه به طول انجامید. اقامت معترضانه 11 و این تحّصن

محدودیت جایگاه اجتماعی و البته عدم شهرت فراـگیر چندانی نیافت. تأثیر بازتاب و مردم عمًال سایرین و

پاسخ شاه آبادی در عامل مضاعف دیگری برای بی نتیجه ماندن این حرکت محسوب می شود. ایشان خود

نوشت: خصوص این تحّصن٬ در علمای نجف٬ به سؤال یکی از
و شهادت ائـمه اطـهار گذشته از تاـکنون٬ زمان رسول اـکرم(ص) وارث دینی هستیم که از ما
اـکنون و رساندن آن داشته ایم؛ به ثمر بزرگان در و علما از هزاران شهید یارانشان٬ اصحاب و
ایـنک مـی بینیم کـه و داریم ... اختیار در هستیم که ثمره آن همه فداـکاری وجان نثاری را ما

ص 187. ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و صص 62ـــ63. همان: .3

است.3 نابودی ازناحیه این حکومت جبّار و معرض دستبرد این امانت الهی در
به قم عزیمت ش. ق./1308 سال 1347 از به خواهش آیة اهللحائری یزدی ٬ پایان تحّصن٬ پس از

امام خمینی(ره) این دوران٬ وی در شاخص ترین شاـگرد عرفان پرداخت. اصول و به تدریس فقه و و نمود

مـفتاح الغـیب قبیل فـصوص الحکـم مـحی الدیـن و است که مدت هفت سال متون عرفان نظری از

ص 187. ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .4

نمود.4 ایشان تلّمذ نزد صدرالدین قونوی را

از اقامه جماعت را تدریس و به تهران بازگشت و مجددًا ش. ق./1315 1354 شاه آبادی در آیة اهلل
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کـه تـوسط روشـنفکران حرکت هایی شد و زمینه فعالیت ها تهران٬ تالش های شاه آبادی در گرفت. سر

ادامه یافت. ش٬ 1320 شهریور مذهبی پس از

به زبان انگلیسی تسلط افزون می ساخت: را که جاذبه او شاه آبادی بود در ـ اختصاصًا ویژگی هایی ـ

آنها استفاده مشروع از که حتی در منع نکرد نه تنها را بلندگو و مثل رادیو وسایل جدید استفاده از داشت٬

ص 86. شاه آبادی بزرگ...: محمدی٬ ص 188. همان: .1

عبادات اسالمی از حّتی ـ تلقی اش ـ و بود1 ایرانیان معتقد به استقالل اقتصادی مسلمانان و داشت٬ تأـکید

نـماز٬ «اغلب احکام واقعّیه چـون روزه٬ شذرات المعارف نوشته است: در چنانکه خود سیاسی بود؛ نیز

ص 14. شذرات المعارف: شاه آبادی٬ .2

شـاه آبادی را مـتشّکل آیـة اهلل فعالیت های ابـتکاری و سیاست است.»2 مشتمل بر جهاد حج و زکات٬

آورد: به شمار می توان نوعی «تأسیس»

مـورد مـوثق و شاه آبادی افراد تا سبب شد تکایا و مساجد شدن فعالیت های مذهبی در محدود 1ـ

واقع وی بنیانگذار در به تشکیل هیئت های خانگی تشویق کند. میان پیروان خود٬ از اعتمادی را

ص 189. و ص 185 ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .3

تاـکنون ادامه دارد.3 و منازل تشکیل می شد که در مذهبی بود هیئت های سّیار

و مـی شد تهران بـرگزار جامع» «مسجد قرآن داشت که در شاه آبادی جلسات مخصوص تفسیر 2ـ

امـام بیان می کرد. متداول نبود٬ آنها که اظهار فلسفی را٬ مباحث عرفانی و ضمن آن برخی از

این باره می گوید: در خمینی(ره)
ایشان و نزد می آمدند که آنجا که برای عده ای ازکاسب ها ـ رحمُه اهلل من به مرحوم شاه آبادی ـ
عرض کردم که آخر می گفت٬ همان طوری که برای همه می گفت برای آنها ایشان هم مسائل را

ص 124. سوره حمد: تفسیر امام خمینی٬ .4

هم بخورد!»4 این کفریّات به گوش اینها «بگذار گفت: این مسائل؟! و اینها
از حـاج عـباسقلی بـازرگان ٬ جمله حاج مصطفی ایـروانـی و از تهران٬ متدین بازار تّجار بعضی از

شب بـرقرار که هـفته ای چـهار بودند جامع» «مسجد بحث های شاه آبادی در شرکت کنندگان جلسات و

.189 و صص 185 ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و صص 102ـــ103. شذرات المعارف: شاه آبادی٬ .5

دنبال کرد. «هدایت» مسجد طالقانی در آیة اهلل بعدها این شیوه را می شد.5

جهت استقالل تالش در بنای تشکیل آن٬ که علت و شاه آبادی مؤسس نوعی شرکت تعاونی بود 3ـ
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متدّینین وی توسط برخی از اولین شرکتی که به پیشنهاد تشویق تولیدات داخلی بود. واردات و از

ص 188. ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .1

نام داشت.1 «شرکت مخّمس» تأسیس شد٬

بـرای مـبارزه اولیـن صـندوق را و ایران بـود؛ صندوق های قرض الحسنه در شاه آبادی پایهـگذار 4ـ

سرپرستی آن خود بازاری های متدین به راه انداخت و همکاری جمعی از با رباخواری٬ متشکل با

همان صفحه. همان: .2

عهده گرفت.2 بر را

دوران مردمی شاه آبادی در نفوذ روحانی و پشتوانه اقتدار که با اصول فعالیت های اقتصادی٬ اهداف و

برشمرد: سه محور که به اجمال می توان در شذرات المعارف آمده است؛ در رضاشاه صورت می گرفت٬
خودکفایی ملی؛ بیگانگان و استقالل از نخست:

عدم رجوع به طاغوت؛ حکومت و استقالل از دوم:

صص 10ـــ11. شذرات المعارف: شاه آبادی٬ .3

برآوردن نیازهای اقتصادی یکدیگر.3 هموطنان و وحدت بین مسلمانان و الفت و ایجاد سوم :

فضای روشنفکری عصررضاخان  جریان های فکری و
اجتماعی دوران رضاخان ـکه به تخریب فضای فرهنگی و تصویری از این قسمت تالش می شود در

تـحکیم قـدرت و جـریان ظـهور در ترسیم گردد. باورهای دینی مردم انجامید٬ پایه های هویت ملی و

فضای و روحانیت به شدت سرکوب گردید و غیرمنسجم علما استبدادی رضاخان مقاومت های پراـکنده و

جـالل گـرفت. وابسته بـه دولت قـرار و غالب فرهنگی اجتماع تحت سیطره روشنفکری عرفی غربگرا

مـی مانند ایـنگونه تـوصیف مـی کند: موقعیت نخبگان غیرروحانی زمان رضـاخان را وضعیت و آل احمد

آن جـمِع [ غـرب]. تـمدن لیبرال های مسحور متدّینین٬ سوسیالیست ها٬ سه دسته اند: که بر «مکاّل»ها٬

میان اولی ها که از سوم است؛ شامل گروه اول و رضاشاه شدند٬ همساز روشنفکران که به گفته آل احمد

«روشنفکران آن دوره بیست ساله به بی سرانجام برخاستند. میانه راه به مخالفتی نامستقل و جمعی در نیز

به همکاری سکوت کرده به رضایت یا به تسلیم یا و رضایت داده بودند؛ آن مدت گذشته بود هرچه در

کار که قلدری در چون می دیدند که سکوت کرده بودند؛ بتوان گفت «حق داشتند توجیهی شاید در بودند».
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به آن را بهار به آن صورت و فّرخی را عشقی و و معرکه خارج کرده اند به آن صورت از مدرس را است و

به محض اینکه بوی آن دوره ـ در اغلب ایشان ـ دلیل که باشد٬ به هر صورت و «به هر صورت دیگری».

به و به گوشه ای می تپند ظلم حکومت رضایت می دهند٬ اـگرنه به شرکت در و می گریزند قلدری می شنوند

بازی بساط آخوند و شد خواهد که نظم فرنگی به دست فوج قّزاق مستقر به این امید می مانند؛ انتظار

صص 392ـــ394. خیانت...: خدمت و در آل احمد٬ .1

اینجا در آداب دانی٬ از دور به صراحت و من٬ «و گرفت!»1 خواهند یاد مردم «سواد» و شد برچیده خواهد

به آن دوره بیست ساله و رژیم رضایت دادند که به تغییر تمام روشنفکرانی را تمام رجال مشروطه دوم و

این در همه ایشان را ـ امر به شرکت در به پذیرش تلویحی یا به سکوت یا یا ـ ساختند شهریور پیش از

سکوت و با ایشان و حضور در و چراـکه پیش روی ایشان بود می دانم؛ بی رمقی بعدی روشنفکری مقّصر

ص 394. همان: .2

شرکت ایشان بود.»2 یا

در نقش روشنفکران (به معنی اخّص آن یـعنی تـحصیلکردگان جـدید) از تصویری که آل احمد در

به راه انداخـته بـود «بازی»های متعددی که «پهلوی» در این گروه را دوران بیست ساله ارائه می دهد٬

واـکـنش های پس از بدان جهت مهم است که بخش بزرگی از مطالعه آن «بازی»ها می شمارد. مقّصر

است. جواب آنها محصول یا اندیشه٬ عرصه فرهنگ و در سقوط رضاخان ٬

سیاست ضدمذهبی حکومت رضاخان به بهانه بازگشت به دوران ایران کهن و در زردشتی بازی: 1ـ
از مـعماری و ادبیات گـرفته تـا که «از اوج می گیرد آنقدر اسالم این «بازی» افتخارات پیش از

صص 74ـــ76. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و و ص 396. همان٬ .3

می شوند.3 هخامنشی بازی» همه مشغول زردشتی بازی و دانشگاه٬ مدرسه گرفته تا

ادبـیات و در جـایگاه واالی او ایـرانـی مـحترم است و که برای هر فردوسی را فردوسی بازی: 2ـ
که به قولی به اتکای شاهنامه ـ تا می دهند وسیله قرار نبود فرهنگ فارسی زبانان مناقشه بردار

حتی و زنده سازند؛ را ایران اساطیری شاهنشاهی وصل به «فّره ایزدی» است ـ شاهنامه» «ضد

ص 398. خیانت...: خدمت و در آل احمد٬ .4

نسبی ماقبل اسالمی برای پهلوی درست کنند!4 اصل و تا بگردند به دنبال سند

از نسبت می دهد٬ به این «بازی» که آل احمد توسط دولتیان٬ «فرقه سازی» تعبیر کسروی بازی: 3ـ
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سیاست های دین ستیزانه با و تمام دوره رضاخان آزادانه فعالیت می کرد آن روست که کسروی در

وی ایـنگونه حکومت رضاخان با البته نمایش روشنفکرمآبانه رفتار هماهنگ بود. پهلوی کامًال

گذاشتن مجله پیمان ـ آزاد بال دادن به کسروی و و پر آن دوره با که «در توجیه می شد ترسیم و
صد هر که «از این هم واقعیت دارد و مذهب بسازند؛» زمینه ای برای رفرم در می خواستند ـ مثًال

ص 77. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و و ص 399. همان: .1

کرده اند».1 مذهب را با کتاب های کسروی تمرین عناد در نفرشان قبًال 70ــ80 توده ای٬ نفر

همین دوران که هرگونه تحرک مذهبی در «اسالم دولتی سازی»! دیگر به تعبیر و وهّابی بازی: 4ـ
قـالب کـتب و همفکران وی در و می داد انتشار شریعت سنگلجی اندیشه هایش را ممنوع بود٬

بـه ارائه اسالم مـترقی٬ خرافات و جریان وهابیت به نام مبارزه با الهام از مقاالت مطبوعات با

ص 76. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .2

تشیع می تاختند.2 شعائر به اصول و وهابیان پرداخته و آراء بازنشر

عناوینی با مارکسیسم بیاورد٬ کمونیسم و آنکه اسمی از پیش از تقی ارانی ٬ دکتر 5ـماتریالیسم بازی:
این و می داد؛ نشر مجله دنیا در مطالب ماتریالیستی را یا می کرد کتاب منتشر چون «علم الّروح»
نه تنها برای رژیم نداشت٬ سیاسی» «خطر و که به تضعیف باورهای دینی می انجامید آنجا تا امر

می کرد. پیدا که حتی بی هیچ مانعی فرصت انتشار قابل تحمل بود

آنها برخی از حتی اـگر وضع کرده٬ را عنوان «بازی» آنها٬ قلم از برای چند که آل احمد این جریانات٬

مـجموعه ایـن طـریق بـا «بـه هـر نـبودند. خواسته های آن نـیز از دور ساخته رژیم هم نبودند٬ ـکامًال

و نه ایمانی»؛ نه شوری و نه اجتماعی نه مطبوعات آزادی نه وسیله تربیتی و بازی هاست که نه حزبی بود

با نیز و رژیم بریدند تغییر مشروطه و وقایع صدر حتی با بازی ها] رابطه جوانان را [ و همین حرف ها «با

صص 399ـــ400. خیانت...: خدمت و در آل احمد٬ .3

تمام دوره اسالمی».3 آن راه با از و دوره قاجار؛
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آستانه خیزش دنیای اسالم در  
مجد شوکت و میالدی) 19 و اوایل قرن چهاردهم هجری (سده های 18 طول قرن دوازدهم تا در

هـمراه بـا و سرزمین های اسالمی دسـتخوش تشـّتت بـود به افول گذارده بود؛ ـکشورهای اسالمی رو

نـخبگان اجـتماعی٬ افزایش مشکالت اقتصادی و اوج گیری تکاپوهای استعماری قدرت های اروپایی و

اوضاع برخـوردار شرایط و امکان تأثیرگذاری محدودی بر توانایی و از فرهنگی نیز فرهیخته سیاسی و

بودند.

پروازانه سالطین آل عثمان حکومت سلسله صفوی داعیه بلند مرزهای شرقی امپراتوری عثمانی٬ در

مقام «خلیفه شیخ االسالم های رسمی٬ مفتیان و آن سو در برنتافت. بودند که مدعی «خالفت اسالمی» را

علیه شیعیان٬ احکام متعدد و فتواها صدور با و کردند تأیید برای سالطین عثمانی تسجیل و را مسلمین»

حکومت شیعی ایران جامعه و تسّنن در احساسات ضد مّد نیز این سو در یاری رساندند؛ را «مقام خالفت»

دسیسه استعمارگران اروپایی آن قدر فتنه و بستری از در بدین ترتیب این تقابل دهشت بار و اوج گرفت؛

ضمنًا صفوی. عصر در اقتصاد سیاست و باستانی پاریزی٬ فرمانروایان شاخ زرین؛ Ñ باربر٬ جهت آـگاهی بیشتر .1
شیعیان متناوب سنّیان و کشتار عتبات و و عثمانیان به بغداد صفویان و مکرر هجوم متقابل و برای آـگاهی یافتن از

سقوط درافتادند.1 به ورطه ضعف و کشور دو هر تداوم یافت تا
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. حکومت... شیعه و Ñ العلوی٬

ظـرف یک قـرن بـخش سقوط امپراتوری بـیزانس (روم شـرقی) که با قدرت های استعماری اروپا٬

محاصره دریایی را که آنها مواجه شدند ابرقدرتی مقتدر با و دست دادند از اروپای جنوبی را عظیمی از

فراهم غارت ممالک شرق را امکان تصرف و طریق راه های دریایی جدید از برآمدند صدد در ـکرده بود٬

تقویت رابطه کنند؛ جو جست و مسلمان را تجزیه امپراتوری جدید همزمان ترفندهای تضعیف و و نمایند

کسب شناخت دقیق استراتژیک از اقتصادی و زمینه های نفوذ ایجاد عالوه بر آن جمله بود. ایران از با

مجامع شهری ایران اثر دربارهای سالطین صفوی و در نفوذ اروپاییان و حضور ویژگی های اقلیمی ایران٬

و Ñ مـنابع پـیشین؛ نـیز «عثمانی». و ذیل عنوان های «صفویه» دایرة المعارف فارسی: مصاحب٬ لغتنامه و دهخدا٬ .1
زندگانی شاه عباس اول . ٬ فلسفی٬ ایران صفوی...؛ والسر٬ شوستر

تحریک به جنگ بود.1 عثمانی و میان ایران و تضادهای پیشینه دار آن تشدید داشت و مهم دیگری نیز

«امپراتوری عثمانی دنیای اسالم حکایتی دیگرگون یافت. سده مذکور٬ پایان دو که در نتیجه این شد

به قلب آناتولی نزدیک تر غرب مسیحی نیز می شد٬ همچنان که ضعیف تر و تجزیه بود حال فروپاشی و در

آینده اش به سلطه کامل می آمد که به نظر می زد پا پوسیدگی ای دست و و فساد گردباد ایران در می گشت.

قـوه بـه فـعل درآوردن هـدف بـرای از توسعه طلبی روسـیه٬ برابر آسیای میانه در خارجی منتهی شود.

اندونزی و مسلمانان هند دور٬ خاور شرق و در نواحی دورتر٬ در و آورده بود. سرتسلیم فرود تاریخی اش٬

ص 204. ایران٬ کاتم٬ناسیونالیسم در .2

گرفته بودند.»2 سلطه قدرت های مسیحی قرار قبل زیر مدت ها فیلیپین از و

علمای دینی را عثمانیــ یعنی ایران و فرهنگی جوامع بزرگ اسالمی آن زمان ـ نخبگان فکری و

مـتناسب بـا سیاست٬ مقوله حکومت و با برخورد طیف این نخبگان در دو هر و تشکیل می دادند؛ آنها

فـرصتی بـرخـودار امکـان و از اصالح امور مسیر خویش گاه در اقتدار و میزان نفوذ فضای فرهنگی و

در شرکت مؤثر دخالت و از را می گشت که آنها دشوار گاه شرایط به گونه ای برای آنان سخت و و می شدند

حّکام می کشاند. همراهی منفعالنه با به همکاری و ایشان را زمانی نیز و می داشت؛ سرنوشت سیاسی باز

خـروج و صاحب حـق مـی دانست و را «والی» و که «حاـکم» اهل سّنت به مستنداتی متکی بودند

درازنای که در شیعه امامیه اثنی عشرّیه٬ حرام می شمرد؛ ـ فاسق می بود ظالم و چند هر ـ را او عصیان بر

کرده ایران سرگذشتی شگفت پیدا در داشت٬ قرار قدرت غاصب» تاریخ اسالم همواره رودرروی «ساختار
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جانب امام مأذون از حکومت غیر که به رغم نامشروع دانستن هرگونه رهبری و شگفت٬ آن رو از بود؛

یک فرصت تاریخی برای کاهش فشارها به علت ایجاد شیعیان٬ آزار سرکوب و پی قرن ها در معصوم(ع)؛

حوزه دو در حّکام شیعی مذهب را مشروط سالطین و و مشروعیت محدود افزایش آزادی ترویج تشیع٬ و

بدان وجاهت بخشید. و عمل گردن نهاد و نظر

و بود دعای خیر تمکین و برخی عالمان دینی آن زمان وظیفه عامه مردم نسبت به سلطان٬ نظر از

مذّمت می کردند. را حّکام» «ُقرب به سالطین و بی پروا ظلم٬ و واـکنش به فساد در علما از برخی دیگر

که این نمی توان استنباط کرد سّیاحان فرنگی جز گزارش های برخی از تاریخی و مجموع شواهد از

دینی کشور علمی و نهاد الیه ای از سلطنت صفویه٬ مؤّیدین «شرعی» و دربار علمای برجسته مرتبط با

اصالح طلبانه خویش را اهداف فرهنگی و بخشی از اّتصال به قدرت رسمی توانستند تمّسک و که با بودند

کـه چـند هر رسانند. اجتماعی شیعیان مدد به فراهم آمدن زمینه های بالندگی علمی و و محقق سازند

که فقط در بدل شده بودند نخبگان وابسته به دربار سلک علمای دین به بخشی از ـگروهی قابل توجه در

حتی مقاطعی نیز البته در موجب بدنامی علمای راستین می گشتند. و بودند آمال شخصی خود پی منافع و

مخالف جماعت اشتغال داشتند٬ شهرهای کوچک به اقامه جمعه و محالت و علمایی که در روحانیون و

علمای دینی پیروی ِصرف از مواردی وظیفه سلطان را در و مشروعیت سالطین صفوی بودند؛ سلطنت و

شـیخ االسـالم های صـفویان و اقـتدار قرن هفدهم یعنی اوج شکـوه و اواخر فرانسوی که در جهانگرد شاردن٬ ژ. .1
ریشـه های انـقالب کِـدی٬ مـنعکس کـرده است. را این مـخالفت ها مواردی از داشته است٬ ایران دیدار رسمی از

ص 337. ج2: سفرنامه شاردن٬ به نقل از (پی نوشت ها)؛ صص 52ــ٬53 اسالمی٬

ایشان می دانستند.1 نیابت از و

گسترش علمای راستین همزمان با کاهش نفوذ افزایش وجه عرفی حکومت و دوران قاجارّیه با در

روحانیت بخش زیادی از سیاست بر کنارهـگزینی از و نوعی رکود حکومت٬ پود و تار بیگانگان در نفوذ

می بردند. چنین فضایی به سر عراق در آستانه مشروطیت غالب علمای دینی ایران و تا و تحمیل گردید

«استعمار» و «ترّقی» عصر  
درخـواست مـی گذرانـد. سـر از را تـجربه ای جـدید اروپا آن سوی جهان اسالم٬ در همان دوران٬ در

حـفظ بورژوازی ارتباطی مسـتقیم داشت؛ رشد تکامل انقالب صنعتی و با اروپا قانون در دموکراسی و
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«سـلطنت بـود. اروپـا جـامعه جـدید بنگاه های اقتصادی مبرم ترین نیاز امنیت تولیدکنندگان و حقوق و

هـمراه بـا و گـرفتند. آمـاج حـمله قـرار داشـتند٬ کـهن اصـرار حفظ سـاختار که بر «ـکلیسا»٬ و مطلقه»

«مـلّی گرایـی» و پاره شد چند اروپا فئودالیسم بود٬ که نتیجه قطعی مبارزه با «زمین»٬ قداست زدایی از

به صورت واحدهای سیاسی مستقل آن ملت ها ویژگی های یک دوره تاریخی است که در از «ملت باوری» رشد .1
قرن نوزدهم بـه طـول اواخر قرن هفدهم تا از این دوره برای اروپا٬ شناخته شد. اصل «حاـکمیت ملی» و درآمدند
در اما قانون خواهی همراه بود لیبرالیسم و دموکراسی و ناسیونالیسم با اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم٬ در انجامید.
گسترشگری ملی و همچنین با تجاری و رقابت های نظامی و با گرفت و به خود صورت های تجاوزگر قرن٬ اواخر
بـا ذیـل نـاسیونالیسم؛ ص ٬320 فـرهنگ عـلوم انسـانی: آشـوری٬ آمیخته شد. ملتها٬ به زیان دیگر امپریالیسم٬

اندکی تصرف. تلخیص و

کرد.1 ظهور ( nationalism)

در نـیز «علوم انسانی» فنون دستخوش دگرگونی شد٬ که علوم تجربی و همان طور این دوران٬ در

«هـابز» ٬ ( H. Grotius) «ـگـروتیوس» دگرگونی پـذیرفت. و نمود تحوالت تغییر مسیری هماهنگ با

مـردمی کـه الزامًا مردم سخن به میان آوردند؛ «حق» دیگران از و ( J. Locke) «الـک» ٬( T.Habbs)

را ولی چرخ اقتصاد فئودالی نبودند سلطنتی و ( aristocracy) وابسته به «اشراف ساالری» و «نجیب زاده»

سلطنت موهبتی الهی نـیست بـلکه از که دیگر استدالل می کردند اندیشمندان جدید دست داشتند. در

جانشان مردم باید که حافظ منافع ملت باشد. موظف می کند را او و می شود طرف مردم به پادشاه واـگذار

به ویژه صص 224ـــ225. فصل نهم٬ دنیای شهر...: از خاتمی٬ .2

انجام دهند.2 کند٬ که نفعشان اقتضا کجا هر در فعالیت اقتصادی را٬ هر تا باشند آزاد و امان باشد در

تـبلور بـرادری» برابـری٬ شعارهای «آزادی٬ که در «حقوق بشر»ی غرب٬ و وجه «انسان دوستانه»

مصرف نداشت که حتی با و کارکرد نه تنها سرزمین های غیراروپایی٬ مواجهه اروپای نوین با در داشت٬

تـعارض بـود. در مـاهیت اسـتعمارگرانـه نـمی توانست تـحقق یـابد٬ بـا که جز نظام سرمایه داری٬ رشد

قانون که بدان میان آزادی و نمایندگان بحّق اندیشه های بورژوازی غرب٬ روشنگری و «سخنگویان عصر

مرزی روشن خط و جهان واپس مانده باشد٬ استثمار و تمدن غرب که استعمار رویه دیگر و می بالیدند

در آن را و پـیشرفت نـام نـهادند قانون و آزادی و بود٬ کلیسا ضد فئودالیته و که ضد آنچه را ـکشیدند؛

ولی به گاِه سخن پیرامون خاورزمین و بورژوازی غرب پسندیدند ( utilitarianism) چارچوب سودگرایی

تأیید بردگی کشیدن انسان های ستمکش مهر و استعمار بر به روشنی٬ مردم سرزمین های واپس مانده٬
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صص 95ـــ102. اقوال: مصادیق و برای آـگاهی از نیز ص 102. نخستین رویارویی های...: حائری٬ .1

ـگذاشتند.»1

نهادهای جامعه مدنی بود٬ مدافع حقوق مردم و (متروپل) سرزمین اصلی خود که در پادشاهی بریتانیا٬

ایران در قبایلی قاجاریه٬ نظام استبدادی و حمایت از همراه با استثمارگرانه را٬ رابطه ای استعماری و فرایند

یک «تعمیق» و برای «ـگسترش» محمل های مناسب را و ابزار این حقیقت٬ و به سرعت دنبال می کرد

هوشیاری چون سیدجمال الدین اسدآبادی و استعماری به دست روحانی اندیشمند مبارزه ریشه ای ضد

قانون طلبی جریان آزادی خواهی و با داشت و استعمار کار و ساز بی واسطه از که اطالعاتی وسیع و او٬ داد.

پشتوانه گرانبار فکری و آـگاهی دقیق به ساختار درک درست تاریخی و با بود٬ به خوبی آشنا نیز اروپا در

مبنای قاعده فقهی بر معاصر تداوم اقدامات گرانسنگ علمای راستین سلف و در نظرِی روحانیت شیعه٬

تهاجم نظامی انگلستان به روس و جنگ های ایران و مبارزه آنان علیه سلطه خارجی در و «نفی سبیل »

مسیر در این نهاد بسیج نیروی نهفته در تالش وسیعی برای سازماندهی و تجزیه هرات٬ جنوب ایران و

نمود. آغاز ستیزی٬ استبداد استقالل طلبی و استعمارزدایی و

اروپا ایران و افتراق آزادی خواهی در  
درک اهـّم تـفاوت هایی نـیازمند بدوًا این دوره٬ اهمیت نقش علمای دین در برای درک عظمت و

داشت. ایران وجود و نهضت های آزادی خواهی اروپا هستیم که در

مشـروعیت کـه کـلیسا چـرا بود؛ «سکوالر» غرب الزامًا در استبداد مبارزه با نهضت قانون خواهی و

( constitutional) «مشروطه» حکومت های خودکامه بود. و پشتوانه سلطنت ها و می کرد امضا را استبداد

اروپا زمانی توانست در ٬( civil society) «جامعه مدنی» و ( law) «قانون» ٬( republic) «جمهوری» یا

نهایتًا و زندگی سیاسی جامعه حذف شد؛ از رنگ باخت و که دیِن تحریف شده حامی استبداد تحقق یابد

جدایی بر عین تأـکید در ـ «آزادی وجدان» یا قالب «آزادی ادیان» در انتزاعی آن٬ کامًال رویه دنیاـگریزانه و

گرفت. قرار تأیید مورد حکومت ـ نهاد از کلیسا نهاد

که وجه غـالب روایِت چرا نبود؛ «سکوالر» لزومًا و ایران ابتدائًا در استبداد مبارزه با قانون خواهی و

از داشت و خود با را قیام عاشورا و پشتوانه تاریخی حکومت امام علی (ع) یک سو از اسالم٬ شیعه از
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تعارض بود. در داشتند٬ باور و آنچه اهل تسّنن می گفتند با شیعیان٬ نزد «اولی االمر» تفسیر سوی دیگر

داشت که بر روایاتی اّتکا بلکه به نصوص و توجیه نمی کرد را استبداد جوهر مذهب شایع نه تنها دین و

آزادی خواهی در این روست که می بینیم روند از می نمود. نفی قدرت مطلق ظَلَمه تأـکید حقوق مردم و

می یابد. رهبران مذهبی تبلور وجود در و سّنت متکی می شود ایران به کتاب و

عرصه در پاسخگویی به نیازهای فطری انسان ها دین محّرف مسیحیت که از باب بهره وری از انسداد

«خـردورزی» قـانون٬ آزادی و بـرای دفـاع از غـرب٬ در تـا مـوجب شـد سیاست ناتوان بود٬ اجتماع و

یـا «عرفی گرایی» بنیاد بر دموکراسی٬ لیبرالیسم و و اندیشه دینی رونق گیرد مستقل از ( rationality)

که حتی مؤثرترین راه ورود نبود مسدود دین نه تنها ایران باب بهره وری از در گیرد. قرار «سکوالریسم»

تاریخ صدر سیره و و حدیث) میان متون منصوص (قرآن و از مستندات آن٬ و کلیات شعارها به میدان بود؛

غـربی ( humanities) به «عـلوم انسـانی» و استخراج می شد اسالم به خصوص زندگی معصومین(ع)

اقبال عمومی با قانون گرایی٬ برای آزادی خواهی و مفاهیم غیردینی٬ و ابزار بنابراین استفاده از نیازی نبود؛

مذهب٬ حوزه دین و بیرون از شده٬ مقوله های یاد سخن گفتن در مشروطه بدین سو از و مواجه نگردید.

کرده است. همواره مناقشه ایجاد

مذهب ممکن به با موضوعاتی که انطباق آنها آن٬ سه دهه پس از حتی تا مشروطه و سیدجمال تا از

تالش در و قالب نفی استبداد دموکراسی در صورتی از تنها دین مانعة الجمع نبود٬ جوهر با و می رسید نظر

نهادینه کردن قانون بود.

نهادین تشیع به نوین و نقطه عطف رویکرد نهضت مشروطیت٬ روند تداوم آن در و جنبش تنباـکو

این رویکرد٬ در ـ آمد چنانکه خواهد ـ و استبدادی بود؛ ضد استعماری و قالب مبارزات ضد سیاست در

است. جایگاه ویژه ای برخوردار اندیشه سیدجمال از حرکت و

مـیان در اسـتعمار مبارزه بـا مؤسسین حرکت جدید بحق می توان از جمال الدین اسدآبادی را سید

کسـانی است کـه نـفوذ معدود جمال الدین از میان اندیشهـگران مشرق زمین سید در مسلمین دانست.

تنها او آن عصر در محققان تاریخ معاصر برخی از به اعتقاد و جاوه گسترده شد جبل الطّارق تا ـکالمش از

پرداخت؛ شده علیه مغربیان استعمارگر مبارزه دسته جمعی مشرقیان استعمار فکر که به نشر بود آسیا مرد
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(مقدمه). ص 12 آقاخان: اندیشه های میرزا آدمیت٬ .1

بود.1 میان اندیشهـگران خاورزمین کم نظیر جمال در جنبه بین المللی سید

نـقش ترسیم آینده او که در دارد وجود زمینه ساز نقطه روشن و پیشینه تحصیلی اسدآبادی دو در

بسزایی داشته است:

تالش با تضعیف جریان سّیال «اجتهاد»٬ حوزه های علمیه و بر یک قرن تسلط «اخباریون» پس از 1ـ

عقل٬ سّنت و کتاب و مبتنی بر «اجتهاد» و کردند سیطره پیدا «اصولیون» بهبهانی ٬ وحید جهاد و

تثبیت آن نقش و متقن «اصول» تدوین علمی و شیخ مرتضی انصاری در حیاتی دوباره یافت.

سید گرفت. به نحوی جّدی پا حوزه ها سراسر در بود٬ اجتهاد که کلید این رشته٬ و مهمی داشت؛

اصول شیخ انصاری درس فقه و در بیشتر نجف اشرف٬ سال اقامت در مدت چهار جمال الدین در

طبقات اعـالم الّشـیعه٬ در شیخ آقابزرگ طهرانی نیز این نکته را ص 20. ش 1: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .2
هم آمده است. دیگر مآخذ و اغلب مصادر در شده و یادآور ص 312 (نقباءالبشر)٬ ج 1

اهمیت آن جهت حایز این مطلب از گرفت.2 شیخ «اجازه اجتهاد» خود سرانجام از و می شد حاضر

پاسخگویی به ضرورت های زمـان و نقشی که در و «اجتهاد» آـگاهی از جمال با است که سید

و دهد مخاطب قرار توانست روحانیت شیعه را شرعی دارد٬ معیارهای مذهبی و با مقوالت جدید

داشته باشد. انتظار راهبری نهضت نوین اسالمی را آنها از

کـارنامه مـثبت تـربیتی اش در جمله بزرگانی بوده است که تأثیر از جمال نیز عرفان سید استاد 2ـ

است. شاـگردانش مشهود

اخالق عرفان و برای پرورش شاـگردان گزیده خویش در مالحسینقلی همدانی حوزه ای محدود آخوند

مبارزه وجهی شاخص یافتند: عرصه سیاست و شاـگردان وی در سه تن از داشت.

عبدالحسین موسوی الری. سید حّبوبی و سعید سید جمال الدین اسدآبادی ٬ سید

نبرد انقالب عراق و در مستقیم٬ حّبوبی به طور سعید سید مستقیم و غیر جمال به طور نقشی که سید

همدانـی مـحسوب آموزش های آخوند از به میزان زیادی متأثر می تواند نیروهای انگلیس داشته اند٬ با

ـگردد.

مالحسینقلی همدانـی٬ آخوند محضر جمال در خصوص شاـگردی سید در ص 67. حکومت...: شیعه و العلوی٬ .3

میدان شعر که در وی٬ جمال الدین افغانی حسینی بود».3 [نیز] شاـگردان سید همکالسان و «حّبوبی از
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ش1: فرهنگ مـعاصر٬ فصلنامه تاریخ و ص 34. چ دوازدهم: بررسی اجمالی نهضت های اسالمی...٬ Ñ مطهری٬
صص 23ـــ28.

که در به سیدجمال الدین ٬ او «عالقه وافر جمال دگرگون شد. سید آشنایی با پس از بود٬ شاعری یّکه تاز و

هـفتاد کـه در آنـجا تا کرد»؛ به گرفتاری های مردم نزدیک تر را او تمّدن تالش می کرد٬ حوزه اسالم و

صص 68ـــ69. حکومت...: شیعه و العلوی٬ .1

انگلستان به عهده گرفت.1 مقابل ارتش اشغالگر در مردم آن را عراق و سالگی رهبری دفاع از

عنوان «سید جمال با سید از خود آثار در همدانی ٬ آخوند شاـگرد دیگر عبدالحسین موسوی الری ٬ سید

.120 و صص 20 والیت فقیه زیربنای فکری...: آیت اللهی٬ .2

جـریان در الری ٬ مـجتهد کـرده است.2 تحریر مجددًا را تقریرات او برخی از نموده و یاد المجاهدین»

شعبان حکمی که در داشت و قرار استبداد و استعمار جبهه ضد در انقالب مشروطیت٬ و نهضت تنباـکو

به «اعالن جهاد» و کرد جنوب ایران صادر در علیه انگلیسی های مستقر ش. ق./اردیبهشت 1297 1336

نـمایندگان بـه عـلت مـخالفتش بـا و جبهه بود در نیز خود گرفت؛ قرار اقبال عشایر مورد معروف شد٬

پرچم ملی مخصوص و زد تمبر دست به انتشار تشکیل حکومت داد٬ دست نشاندگان انگلیس٬ حکومت و

صص 147ـــ148. همان: .3

کرد.3 مقّرر

ص 95. قاهره: چاپ 1957 عروة الوثقی٬ نقل از ص 84. شماره 19ـــ20: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .4

وی کرد.4 تأـکید اصلی دین» بازگشت به «قواعد بر جریان مبارزه فرهنگی خویش٬ در جمال ٬ سید

ولی اسالم یگانه دینی است که اعتقاد خرافات هستند» اوهام و که «غالب ادیان موجوده گرفتار بود معتقد

.79 و صص 75ـــ76 چاپ بمبئی: نیچریه٬ رد نقل از ص 218؛ فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .5

نفی می کند.5 را گمان ها پیروی از بدون دلیل و

احـیای اصـل در ابـتکاری را تالشی سنگین و مکتب شیخ انصاری پرورش یافته بود٬ که در سید٬

تـقبیح صاحبان مذاهب چـهارگانه را ِصرف از تقلید و برد حوزه های دینی اهل تسّنن به کار در اجتهاد

الحـدیث: زعـماءاالصـالح فـی العـصر امـین٬ احـمد بـه نـقل از صـص 83ـــ84؛ بیدارگران اقالیم قـبله: حکیمی٬ .6
صـ113.

نمود.6



27 دیکتاتوری    عدالت خواهی تا

به نخبگان هشدار بیداری: فریاد  
آن پـای بـر و حیات تمدن اسـالمی قـایل بـود جمال الدین برای تجدید مراحلی که سید مراتب و

بسیج رهبران دینی. آـگاه سازی و یافت: آن را حلقه مفقوده ای داشت که سید می فشرد٬

و خویش مسلّح کرد زبان زنده جهان عصر به چند را خود نشیبش٬ و طول زندگی پرفراز چون در سید

ضرورت مطالعه تاریخ و بر یافت٬ تبّحر سیاست٬ به خصوص تاریخ و پهنه های مختلف علوم انسانی٬ در

و که «موجب تصحیح حرکت ها تنّزل ملت ها٬ توجه به علل ترقی و تحوالت زمانه و وقایع و اطالع از

سـیدجمال الدیـن و مـدرسی چـهاردهی٬ بـه نـقل از ص 172؛ ش 19ـــ20: فـرهنگ مـعاصر٬ فـصلنامه تـاریخ و .1
صص 229ـــ230. عروة الوثقی: به نقل از 176؛ و صص 172ـــ173 همان: نیز و ص 377. اندیشه های او:

فراوان داشت.1 ادارهـکنندگان جوامع تأـکید به ویژه برای رهبران فکری و ست٬ تحریک همت ها»

اسـتعمار٬ آشنایی وی بـا قوس زندگی اوست؛ جمال الدین مرحله ای حّساس در ـکارنامه عملی سید

خالل آشنایی با در و برد روسیه به سر فرانسه و کشورهای انگلیس٬ در مدت ها شهودی بود؛ و حّسی

استثمار برده پروری و سرزمین اصلی استعمارگران با در بین دموکراسی موجود آشکار تضاد تمدن جدید٬

استعماری را اندیشه ضد نهاد٬ مشرق که پا سرزمین از هر در او دریافت. شده را سرزمین های استعمار در

تأثیرات شمال آفریقا ترکیه و مصر٬ مبارزات ضداستعماری هند٬ در اندیشه های او شاـگردان و تأسیس کرد.

بسزایی داشتند.

فتوای صدور با که به دنبال نامه سیدجمال به میرزای شیرازی ٬ ـ جنبش تنباـکو پس از ایران نیز٬ در

شالوده و زمینه سازی کرد نوک قلم خود تیغ زبان و «سیدجمال الدین با ـ گشوده شد فصلی جدید معروف٬

ص 18. بررسی اجمالی نهضت های اسالمی...: مطهری٬ .2

نتیجه پیروزی سید در ذهن علمای روحانی مملکت فراهم آورد».2 در را اصلی حکومت مشروطه جدید

تـوده های وسـیع مـردم٬ و شـهرستان ها علمای بزرگ تهران و سایر کنار در میرزای شیرازی ٬ جمال و

پیش پی بیش از مردم به قدرت الیزال خود روحانیون و و عقب نشینی کردند ـ دو هر ـ استبداد و استعمار

ساخت. منعقد نطفه نهضت مشروطیت را همین امر٬ بردند.

جان گذشته و پیروان از حلقه روشنفکران مذهبی٬ به سرعت در جمال الدین ٬ «حمالت بی پروای سید

طباطبایی و سیدمحمد گرویدند٬ جدید به عقاید که به وسیله او معتبرترین افراد جلب کرد. قرصی را پروپا

مـتنّفذترین رهـبران مـذهبی ایـران بـه شـمار سال های مشروطیت٬ که در بهبهانی بودند عبداهلل سید
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ص 208. چ سوم: ایران٬ ناسیونالیسم در کاتم٬ .1

می آمدند».1

تعطیل مجلس شورای مـلی دوره اول بـه وسـیله پس از زمانی هم که علمای ایرانی مقیم نجف٬

دفع این اَلَْیوم هّمت در اعالم می داریم: را که «به عموم ملت حکم خدا کردند صادر فتوا محمدعلی شاه ٬

دادن اهّم واجبات است و اموال مسلمین از اَْعراض و نفوس و دفاع از و (محمدعلی شاه ) سّفاـک جّبار

در مشروطیت به منزله جهاد استقرار استحکام و در بذل ُجهد اعظم محّرمات و از مالیات به گماشتگان او

آن حضرت محاربه با مسامحه به منزله خذالن و مویی مخالفت و سر و فداه ـ ارواحنا رکاب امام زمان ـ

خـصوص در ص 730. تـاریخ مشـروطه ایـران: کسـروی٬ بـه نـقل از ص 194؛ اندیشه اصالحی در...: صاحبی٬ .2
ص 189. سوابق مراجع ثالثه نجفÑ همان: زندگی و

تداعی می کرد. حافظه تاریخی مردم فتوای میرزای شیرازی را در است»2٬ سالمه علیه ـ و ــصلوات اهلل

اینکه با «وحدت مسلمین»٬ و اسالم» جهت «اتحاد جمال الدین اسدآبادی در سید ابتکار اهتمام و

انقالبی داشت: و سه ثمره ناـگزیر ناـکام ماند٬ می شود تصور

نزاع موضوعات مورد جهت به فراموشی سپردن مایه های اختالف افکن و تالش در آغاز نخست ـ

عـّزت احـیای اسـالم و تالش در و استبداد و استعمار طرح مبارزه با وی با شیعیان. سّنیان و

دهد. تحت الشعاع قرار سعی داشت اختالفات مذهبی را مسلمین٬

تسّری آن به حوزه های علمای اهل تسّنن و نظرات کلیدی تشّیع به برخی از انتقال برخی از دوم ـ

مصری یار و شاـگرد عبده ٬ نهج البالغه توسط شیخ محمد انتشار چاپ و بزرگی چون «االزهر».
نتیجه همین اهتمام بین اهل سنت٬ در «اصل اجتهاد» انسداد شکستن ممنوعیت و جمال و سید

است.

بر «وحدت مسلمانان»٬ شعار عین تکیه بر در جمال ٬ سید ترویج نوعی «ناسیونالیسم مثبت»؛ سوم ـ

تعبیرات تکیه می کرد. استعمار) برابر سرزمین های مختلف اسالمی (در در حفظ «استقالل ملی»

ص 131. مقاالت جمالیه: اسدآبادی٬ .3

میهن قانون طبیعت و «دفاع از دین دانستن»3٬ عین دفاع از وطن را نظراتی چون «دفاع از و

سـرزمین نهادن دشمن در «خائن حقیقی کسی است که مسئول اجازه پا فریضه حیات است»٬

از حالی که می تواند در شود؛ خاـک کشورش مستقر که دشمن در اجازه می دهد خودش است و
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عروة الوثقی. به نقل از صص 46ـــ47؛ ش 19ـــ20: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .1

این زمینه است. اندیشه های وی در نمونه های روشنی از جلوگیری کند»1٬ او استقرار

نـامه های تـاریخی اش بـه مـیرزای در جمال الدین ٬ مطالب سید بسیاری از برای خوانندگان امروز٬

موانع سیاسی و ولی دقت در می رسد؛ توضیح واضحات به نظر عراق٬ روحانیون مقیم ایران و و شیرازی 

عراق٬ به خصوص ایران و کشورهای مشرق زمین٬ عمل آن در درک سازوکار و فرهنگی شناخت استعمار

ضمایم. جمال الدین ...: نقش سید Ñ محیط طباطبایی٬ مضمون نامه ها برای آـگاهی از .2

بوده است.2 مؤثر اقدامی ارزنده و که نگارش آن نامه ها شکی باقی نمی گذارد

و جنبه تاـکـتیک ها چه از و حیث مضامین آراء اقدامات سیدجمال چه از مواضع و برخی از البته بر

بحث شده اند. دیدگاه های متفاوت طرح و از منابع مختلف و است که در انتقاداتی جّدی وارد روش ها٬

جایگزینی تالش در و قاجار استبداد جریان مبارزه با که در جمله نقاط ضعف سیدجمال این بود از

همچنین به گاه مذهب آنان محل نزاع است. کسانی همکاری داشت که ماهیت و اندیشه قانون گرایی با

اصالت دادن بـه نـفس مـبارزه تقدم بخشیدن و تاـکتیکی با مشی اتحاد صاحبنظران٬ گروهی از اعتقاد

نقش توده های مردم در بی توجهی به جایگاه و جریان ها٬ و مواضع نیروها مبانی و از سیاسی صرفنظر

که ضعف هایی بود از بسیاری مقاطع٬ نخبگان سیاسی در و سران حکومت ها روابط با بر تمرکز مبارزه و

درباره جمال خود سید مجاهدت های وی گردید. و تالش ها ناـکامی بخش زیادی از ماندن و موجب ابتر

سرانجام تالش هایش چنین می نویسد:
را خـود ای کاش من تمام افکار ندرویدم... را اینکه کِشته های خود افسوس می خورم از ...»
در را خـود مـفید و تخم های بـارور چه خوش بود ملت کاشته بودم. افکار مزرعه مستعد در
هر و رسید [ مردم] کاشتم به ثمر آن مزرعه آنچه در نمی نمودم. سلطنت فاسد زمین شوره زار

ص 348. جمال الدین ...: سید واثقی٬ صدر .3

گردید.»3 [سالطین ونخبگان حکومتی] غرس نمودم فاسد این کویر چه در
سرنوشت کشورهای اسالمی اندیشه و سیاست٬ تاریخ٬ تأثیری ژرف در جای نهاد٬ جمال بر آنچه سید

چنین فهرست کرد: به اجمال ـ می توان ـ را مجموع میراث سید در ـگذاشت.

پیشرفت آنان؛ تأمین نیرومندی و برای رهبری مسلمانان و به توانایی ذاتی دین اسالم٬ اعتقاد 1ـ

بی حرکتی؛ گوشه نشینی و روحیه تسلیم٬ مبارزه با 2ـ
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بازگشت به منابع اصلی اندیشه اسالمی؛ 3ـ

فراخواندن مسلمانان به یادگیری علوم جدید؛ و تبیین تعالیم اسالم به زبان روز 4ـ

فکری مسلمانان؛ راه نوزایی اجتماعی و به مثابه نخستین گام در استبداد٬ و استعمار مبارزه با 5ـ

برداشتن مرزهای مبارزات سیاسی و روحانیت در راه گسترش حضور تالش در همه: از مهم تر و 6ـ

جوامع اهل سنت. سیاست بویژه در موهوم بین دیانت و

نهضت مشروطیت تا جنبش تنباـکو از  
ولی اولین تجربه مبارزه بیگانه نبود و استبداد گرچه اولین نهضت مرجعیت شیعه برضد جنبش تنباـکو

تکـیه بـه ایران مرجـعیت شـیعه بـا جنگ روس و در خارجی بود. استعمار داخلی و استبداد همزمان با

جریان قتل در مبارزه شکست خورد. و حکومت همراهی نکرد اما سلطه بیگانه قیام کرد٬ ضد حکومت بر

ویژگی داشت: چند نهضت تنباـکو اما به صحنه نیامده بودند٬ همه علما و ـگریبایدوف شورش انفرادی بود

همزمان بود. استعمار٬ و استبداد ضد قیام بر 1ـ

موجب شد. مرجعیت شیعه هماهنگی الزم را وحدت علمای بزرگ با 2ـ

پیروزی نهایی ادامه داشت. تا هوشیاری آنها و استقامت علما 3ـ

گرفته جریان نهضت مشروطه به کار که در مثبت بود این پیروزی برای عالمان شیعه تجربه ای بسیار

کشورهای اسالمی بویژه ایـران٬ با برخورد که در درس عبرت بود برای انگلیس نیز طرف دیگر از شد.

کاستن درصدد آن به بعد از و برد پی به قدرت علما بیشتر نیز قاجار همچنین دربار عمل کند. پیچیده تر

و محکمه به سـبک جـدید برای تضعیف قدرت روحانیون ایجاد اولین پیشنهاد و روحانیون برآمد نفوذ

بود. کردن قدرت قضایی علما محدود

خاطرات امین الدوله شاه به نقل از جلسه ای تشکیل داد؛ وزرا حضور ناصرالدین شاه با بعد روز چند

شکـایت فـرمود.» اسـتیالی مـالها قـوت و مـطاعیت و این جلسه «به مناسبت وقایع این ایـام از در

گفت: و ارائه کرد طرحی را قدرت علما نفوذ امین الدوله برای کاستن از
که عرض مردم ببینند و کند دادخواهی معتدل موجود که دولت یک محکمه منظم و روز «هر
حـرام و مسائل حالل و عدل محفوظ است برای علمای اعالم جز به میزان حق و مال آنها و
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ص 156. خاطرات سیاسی: امین الدوله٬ .1

فتاوای صلوة وصیام نخواهدماند.»1
تشکیل وزارت عدلیه کرد. مأمور شاه مشیرالدوله را گرفت و تصویب قرار مورد سرانجام این پیشنهاد

موفقیت چندانی به دست نیاورد. اما تشکیل داد٬ مشیرالدوله وزارت عدلیه را

می نویسد: خاطرات خود در آمریکا اولین سفیر بنجامین ٬
جواب ایـن سـؤال ایـن است کـه مـقامات آورده اند؟ به وجود وزارت عدلیه را اصوًال «چرا
قوانین عرف راجـانشین نفوذروحانیون کاسته و از دولتی بدین وسیله به تدریج می خواهند

ص 173. سفرنامه بنجامین: بنجامین٬ .2

شرع کنند.»2
ظـلم افزایش دخـالت و رونق نگرفت بلکه با عدالتخانه حکومت نه تنها کار همه پشتیبانی شاه٬ با

حقیقی به نهضت مشروطیت انجامید. درخواست تأسیس عدالتخانه مستقل و بعدها مأموران حکومت٬

طرح مسئله مشروطیت و مراجع تقلید رهبری روحانیت و ناـکارآمدی حکومت٬ شاهنشاهی٬ استبداد

ارکان نظام سیاسی ایران شد. موجب تحولی در

ناـکارآمدی فزاینده قـاجاریان و ناتوانی و ناهشیاری٬ واپسین سال های خویش با قجری در استبداد

کردن قسمت بزرگی واـگذار روسیه و پی از شکست های پی در ـگسترش مداخالت بیگانگان توأم شده بود.

و قراردادهای پیاپی استعماری رویتر شرق ایران٬ واـگذاری هرات در انگلیس و شکست از شمال ایران٬ از

به لب ستم حکمرانان محلی جان مردم را ناامنی و کیسه تهی خزانه و و خوشگذرانی شاهان قاجار رژی٬

مراجع نجف برای محو کردند. آغاز گسترش عدالت حرکت هایی را عالمان دین برای نجات مردم و آورد.

برای نـهضت ماهیتی دیگر ولی ایدئولوژی وارداتی مشروطه غربی٬ صحنه سیاسی شدند وارد استبداد

دل ماجراهایی از سرانجام رژیم استبدادی ایران را و آورد ضداستعماری بومی مردم پدید ضداستبدادی و

ظاهر ضداستعماری آن به رژیمی در محتوای اصیل ضداستبدادی و تنزل در با وجهی و چند پیچیده و

مشروطه تبدیل کرد.

بسیج روحانیون در و که علما وقایع منتهی به نهضت مشروطیت به روشنی نشان می دهد مروری بر

عبدالهادی حائری می نویسد: دکتر جایگاه بی بدیلی داشتند. رهبری مردم نقش و و
عمومی آـگاهان به تاریخ ایران به درستی آن است که مهم ترین نیروی پشتیبان انـقالب «باور
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نـطفه خـفه در مسـلمًا نـمی کردند تأیـید آنـان انـقالب را اـگر بودند. علماء مشروطیت همانا

ص 2. مشروطیت...: تشیع و حائری٬ .1

می شد.»1
شده به فرنگ در تبعید یا نخبگان دارای تحصیالت جدید به رغم فعالیت فراوان گروه های متعددی از

بـه جـز ـ و بـود محدود سطح نفوذشان بسیار دامنه و مطبوعات٬ انتشار یا قالب انجمن های مخفی و

تحصیل افراد مقامات و گروهی از همان دایره نخبگان و در عمدتًا جامعه ـ اقشار اصناف و مواردی از

ـکرده حکومت خالصه می شد.

اعتراضات اولیـه تـا یک مرحله از مرحله شکل گرفت. دو که مشروطیت در مورخان برآنند از برخی

مـردم را متحصن و و که مهمترین درخواست های علمای مهاجر سپس مهاجرت کبرا و مهاجرت صغرا

ص 298. ج 1: تاریخ بیداری ایرانیان٬ کرمانی٬ .2

تشکیل می داد2 «اجرای قانون اسالم برای همگی مردم کشور» و همه جای ایران» عدالتخانه در «بنیاد

مرحله دوم به گونه درخواست گردید. دارالشورا مجلس مشاورت یا پایان به جای مجلس عدالت٬ ـکه در

ص 433. همان: .3

شد3 سفارت انگلیس آغاز در تجار تحصن عده ای از به قم از مهاجرت علما یک جریان موازی همزمان با

بهبهانی به توصیه سیدعبداهلل و تأیید تصور با نیز حتی برخی طلبه ها مردم و که گروه زیادی از آنجا تا

ص 109. تاریخ مشروطه ایران: کسروی٬ ص 71. ج 2: یا...٬ تاریخ معاصر دولت آبادی٬ ص 431. همان: .4

تشکـیل مـجلس و بازگشت علما ابتدا درخواست متحصنین سفارت در بست نشینان سفارت پیوستند.4

صص 433ـــ434. ج 1: تاریخ بیداری ایرانیان٬ کرمانی٬ ص 72. ج 1: یا...٬ تاریخ معاصر دولت آبادی٬ .5

فعالیت اعـضای انـجمن های تاریخی با مستند به شواهد بنا اما تأمین امنیت معترضین بود5 عدالت و

سیاسی علنی مقامات انگلیسی٬ حمایت تدارکاتی و با مأموران سفارت انگلستان و وابستگان و مخفی و

این باره ضیاءالدین دّری در شایع گشت. طرح و بین مردم به عنوان درخواست جدید لفظ مشروطه در

ص 322. ج 2: شیخ شهید...٬ ترکمان٬ .6

هاشم محیط مـافی نـیز کردند».6 به مردم تهران اهل سفارت القا که «لفظ مشروطه را تصریح می کند

سـفارت «بـه در تنظیم نامه درخواست های متحصنین مشارکت کرده و انگلستان در که سفیر می نویسد

که هیچ قوه نتواند [ سعی کنید] دارای حقی گردید زحماتی که کشیده اید از بعد که... حاضرین گفته می شود
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ص 99. مقدمات مشروطیت: محیط مافی٬ .1

حکومت مشروطه».1 آن لفظ کنستیتوسیون است. سلب نماید. آن حق را شما از

تـحصن مـطبوعات٬ و اعالمیه ها و انجمن ها حمایت تبلیغاتی نخبگان غیرمذهبی در با بدینسان و

و دست روحانیت خارج شد رهبری نهضت از عمًال و داد تحت الشعاع قرار را سفارت جریان مهاجرت علما

حتی حال آنکه اـکثریت مردم و هدف اصلی قیام تبدیل گردید. ایهام مشروطه به مضمون و واژه پرابهام و

که هر به قدری ابهام فراوان بود و این موضوع نداشتند تعریف روشنی از نخبگان درک و زیادی از شمار

ص 31ـــ32. مشروطیت...: در روشنگری ها مجتهدی٬ ص 259. تاریخ مشروطه ایران: کسروی٬ .2

آن می جست.2 در متفاوت خویش را مقصود و ـکس مراد

عـنوان بـر قـبول مـردم واقـع شـد فرمان دوم مشروطیت کـه مـورد در ص 120. تاریخ مشروطه ایران: کسروی٬ .3
صص 98ـــ102. :... شیخ فضل اهلل Ñ انصاری٬ تصریح می شود «مجلس شورای اسالمی»

تشکیل مجلس شورای اسالمی 3 دستور صدور تسلیم مظفرالدین شاه به درخواست متحصنین و با

تدوین بعد به هنگام تهیه نظامنامه و افزایش یافت. و گردید آشکار مکتوم به مرور و اختالفات موجود

و نخبگان شیفته آراء مشروطه خواهان و متدینان با روحانیون و بین گروهی از قانون اساسی اختالف نظر

کاظم محمد آیة اهلل مراجع ـ سه تن از مرجع مقیم نجف٬ بین چهار از نمایان شد. فرهنگ غرب بیشتر

مشـترک به طـور معموًال حسین تهرانی ـ میرزا آیة اهلل مازندرانی و مالعبداهلل آیة اهلل خراسانی ٬ آخوند

و علما موجب می گشت بسیاری از که همین امر می کردند مشروطیت صادر حمایت از در اطالعیه هایی را

و پـاسخ ها مـجموعه اعـالمیه ها٬ همگام شـوند. نهضت مشروطه خواهی همراه و مردم متدین ایران با

به مشروطیت را علما سایر مانند نشان دهنده این واقعیت است که آنان نیز فتاوای مراجع ثالث مذکور

صص 314ـــ316. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .4

آنان در زمینه سازی اجرای قوانین اسالمی تلقی می کردند.4 و استبداد ظلم و عنوان ابزاری برای کاستن از

به هنگام تأسیس مجلس شورای ملی نسبت به اجرای «قوانین محکمه دین مبین» اولین تلگراف خود

ص 24. حیات االسالم...: آقانجفی قوچانی٬ ص 82. روزنامه مجلس: طباطبایی٬ .5

تالش در شد٬ صفحات پیشین ذـکر کامل در فتوایی که متن آن به طور همانگونه که در تصریح کردند.5

که مشخصًا توصیف کرده اند رکاب امام زمان(عج) در به منزله جهاد مشروطیت را استقرار راه استحکام و

اثبات می کند. مشروطیت را دینی مراجع ثالث از مضمون تلقی تمامًا

«قطع نتایج آن را یکی از ایشان بوده و مدنظر جهت گیری ضداستعماری نهضت مشروطیت نیز ضمنًا
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ص 25. حیات االسالم...: آقانجفی قوچانی٬ .1

برشمردند.1 ایادی خارجه»

قسـم حکـومت دو یکـی از نیز مشروطیت را پاسخ به نامه مردم همدان٬ خراسانی در حتی آخوند

«دفع قبال حکومت مطلق العنان ظالمه٬ در مشروطه٬ عدل در که به دلیل وجود برمی شمرد «غیرمشروع»

ص 52. همان: .2

شـیخ همانند مقیم نجف ـ مرجع نامدار محمدکاظم یزدی دیگر سید آیة اهلل اما است.2 به فاسد» افسد

شرعی ساختن مشروطیت درصدد و نمود موضع انتقادی نسبت به مشروطیت برخورد از نوری ـ فضل اهلل

از تدوین قانون اساسی مطابق شرع اسالم بود. تشکیل مجلس و طریق وضع ضوابط روشن دینی در از

«موافق و گردد زندقه» و الحاد و کفر تشکیل مجلس «جلوگیری از که در شد جانب وی تأـکید از این رو

ص 38. لوایح شیخ فضل اهلل...: رضوانی٬ .3

وی هـمچنین از شـرع نـباشد.»3 منافی بـا و مطابق شریعت مطهره اقامه شود رسول و و رضای خدا

نموده و غلبه مشروطیت غیردینی نگرانی صریح ابراز شرایط آشفتگی ناشی از سوءاستفاده بیگانگان در

تحت سیطره آنان قرار «مملکت هندوستان» مانند ایران نیز انگلستان٬ استعمار نفوذ آن بیم داشت که با از

ص 170. ج1: نهضت روحانیون ایران٬ دوانی٬ .4

مخالفان از و کرد صادر نهضت ضداستعماری شیعیان عراق علیه انگلستان فتوای جهاد در وی ـگیرد.4

صص 310ـــ311. علمای مجاهد: رجبی٬ .5

انگلستان بود.5 سرسخت استعمار

نهضت عـدالتـخانه از بدو در نوری که خود اقدامات شیخ فضل اهلل جایگاه و این میان وضعیت٬ در

کتب تاریخ مشروطیت برانگیخته است بحث های بسیاری در مناقشات و رهبران قیام محسوب می گشت٬

اشـخاص کـه بسـیاری از آنـجا درباره وی ارائه شده است تـا متعارض متعدد داوری های متفاوت و و

طـرفداران سـلطنت و اردوگاه استبداد در را او گفته های علیه وی٬ و میزان نوشته ها حجم و تحت تأثیر

داده اند. محمدعلی شاه قرار

و وثوق مردم تهران بود مورد اول و طراز نوری که حتی به شهادت مخالفانش مجتهد شیخ فضل اهلل

95ـــ97. صـص ٬47 و صـص 31ـــ36 شـیخ فـضل اهلل...: انـصاری٬ ص 269. چـهارده قـرن تـالش...: حسـینیان٬ .6
ص 428. ج 1: تاریخ بیداری ایرانیان٬ ـکرمانی٬

نخبگان آن فضای غالب بر برابر در موجب تقویت نهضت مشروطیت گردید6٬ مهاجرت کبرا در شرکت او
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نمود سرسختی فراوان ابراز شرعی مشروطیت با تقویت وجوه دینی و مورد در را خود آراء و عقاید زمان٬

به شدت علیه وی برانگیخت. سران مشروطیت را خشم بسیاری از ـکه همین امر

ضامن عدم مخالفت آن را تدوین قانون اساسی ایرادهای اصولی به آن گرفت و شیخ فضل اهللپس از

ص 297. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ ص 267. ج 1: شیخ شهید...٬ ترکمان٬ .1

تهدیدهای مشروطه خواهان مجبور و اتهام ها اثر در تأمین کننده مطالبات اصیل جامعه ندید.1 شرع و با

ص 290. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .2

توضیح خواست های به نام لوایح در نشریاتی را آن جا در و به حرم حضرت عبدالعظیم پناهنده شود2 شد

اصل مشروطه با شیخ هرگز اندیشه های وی٬ و آرا «طبق این لوایح که مستندی است بر کند. منتشر خود

اساسنامه مخالفت شیخ با این اتهام منزوی کردند. با مخالفینش وی را چند هر مجلس مخالف نبود٬ و

تصمیم داشت اصولی را و مطبوعات به اسالم بود نوشته های توهین آمیز غربگرایان و گفتار غیرشرعی و

ص 297. همان: .3

شیخ منتشر شرح مقاصد اولین الیحه که در در که حرمت اسالم حفظ شود.»3 به قانون اساسی اضافه کند

اجماعی بودن پذیرش مشروطیت می نویسد: مورد در شد
تـام بـه هـم آن تـرتیب اسـتحضار و این تقریر «سلسله علمای عظام وحجج اسالم چون از
بـی قانونی ونـاحسابی مـملکت ایـران از که این خرابی در همه تصدیق فرمودند رسانیدند...
دولتـی را که تکـالیف دوایـر تحصیل مجلس شورای ملی کرد دولت٬ از باید دولت است و
مجلس دارالشـورای کـبرای تعالی... آن که به حمداهلل تا نماید محدود تصرفاتشان را معین و

ص 27. لوایح شیخ فضل اهلل...: رضوانی٬ .4

اسالمی مفتوح شد». 4
مجلس سلسله جلیله رؤسای ملت احدی منکر «از که: تصریح می کند لوایح دیگر یکی از شیخ در

ص 42. همان: .5

شورای ملی اسالمی نیست.»5

«مجلس به مساعی مشکوره حجج می گوید و پایان برای مشروعیت آن مجلس استدالل می کند در و

ص 43. همان: .6

قائم شده است.»6 نواب عامه امام(ع) اسالم و

می گوید: جای دیگر در همو
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در را بـلکه مـدخلیت خـود مجلس شـورای مـلی نـیستم؛ من به هیچ وجه منکر «ایهاالناس!
عـتبات کـه مـجاور که عـلمای بـزرگ مـا زیرا همه کس می دانم؛ تأسیس این اساس بیش از
بـراهـین مـن اقامه دالیـل و با همه را و هیچ یک همراه نبودند ممالک هستند سایر عالیات و
ااۤلن هم مـن هـمان شوید. این مطلب راجویا آن آقایان عظام می توانید خود از همراه کردم.

ص 44. همان: .1

رأی به هم نرسیده است.»1 وتجّددی در مقصد تغییری در هستم که بودم؛
منبع تدوین محدوده قانون گذاری 2ـ حیطه و 1ـ جهت بود: دو مشکل اصلی مجلس در شیخ٬ نظر به

قانون اساسی.

که: این باره به روشنی استدالل کرد در او
دایره احـتیاج بـه در آورده و کتب قانونی پارلمنت فرنگ را مجلس شورا می بینیم در «امروز
بـرای لهـذا شریعت مدونه نداشته انـد. این که ملل اروپا غافل از توسعه قائل شده اند. قانون٬
اهل اسـالم شـریعتی داریـم ما و گذاشته اند موقع اجرا در و عنوان نظامنامه ای نگاشته اند هر
مسـتحکم است نسـخ بـرنمی دارد. کـامل و صـحیح و بس متین و جاودانی که از آسمانی و

ص 31. همان: .2

موقع تکلیفی فرموده است.»2 برای هر موضوعی حکمی و هر شارع آن شریعت در
مردم ایران «پس حاجت ما کشورداری قانون وضع کند: سیاسی و امور در مجلس باید بود وی معتقد

ص 32. همان: .3

مردم ایران هم به وضع «حاجت ما جای دیگر: در و کارهای سلطنتی.»3 است در به وضع قانون منحصر

ص 28. همان: .4

داشت.»4 معامالت دیوانی انحصار وظایف درباری و قوانین در اصول و

مـجتهدین اصل «نـظارت هـیئتی از وضع قوانین خالف شریعت٬ شیخ همچنین برای جلوگیری از

طرف مراجع تقلید داشت این هیئت بدون دخالت مجلس از اصرار و کرد پیشنهاد را منتخب مراجع تقلید»

که مطلع به مقتضیات علما از نفر شیعه اسامی 20 مراجع تقلید مجلس تصویب کرد اما انتخاب بشوند.

با مخالفت مصوبات را موافقت یا انتخاب تا را بیشتر یا نفر مجلس 5 به مجلس معرفی و را زمان باشند

از یکـی دیگـر استقالل هیئت نـظارت بـود. بر اصرار علت اساسی مهاجرت شیخ٬ شرع تطبیق دهند.

کـلمه کـه «ِتـلو می کرد اصرار و که مشروطه متصف به مشروعه شود خواست های جدی شیخ این بود
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ص 48. همان: .1

بشود.»1 قانون محمدی(ص) اول قانون اساسی تصریح به کلمه مبارکه مشروعه و مشروطه در

علما سایر و سرنوشت شیخ فضل اهلل  
مختلف مردم حمالت وسیعی علیه وی صورت تحریک اقشار طریق مطبوعات و مخالفان شیخ از

صص 311ـــ312. شیخ فضل اهلل...: انصاری٬ .2

هـم زدنـد.2 بـر مـجلس سـخنرانـی اش را داشته٬ هتک حرمت روا توهین و به او روزنامه ها در دادند.

ص 307. همان: .3

دسـیسه و بـا اقدام کـردند. کشتنش نیز برای حمله به منزل و و طرح نمودند3 وی را درخواست تبعید

صص 326ـــ329. همان: .4

بعد موجب مجروح شدن وی گردید.4 و شد نوری اجرا شیخ فضل اهلل حمایت سفارت انگلستان طرح ترور

برای گرفتند٬ حمایت قرار و عفو پیروزی مشروطه خواهان دشمنان اصلی مشروطیت مورد فتح تهران و از

لیاخوف نابالغ وی به پادشاهی برگزیده شد٬ فرزند تعیین گردید٬ مقرری مادام العمر محمدعلی شاه حقوق و

به کمر را شمشیر مجددًا اسعد «سردار و شد عفو به توپ بسته بود قزاق که مجلس را فرمانده بریگاد

ص 67. تاریخ مشروطه ...: علوی٬ دانشور .5

بود.»5 ایرادی به وی نخواهد عمل کرده و به وظیفه سربازی خود او گفت: لیاخوف بست و

امیرالمؤمنین امام میالد روز در و شد خشونت تمام برخورد شدت و نوری با شیخ فضل اهلل مورد در اما

صص 364ـــ370. شیخ فضل اهلل...: انصاری٬ .6

قـبل از لقب گـرفت.6 آن پس «شیخ شـهید» از و آویخته شد میدان توپخانه تهران به دار در علی(ع)

یا سفارت روسیه و نوری دعوت پناهنده شدن در شیخ فضل اهلل دستگیری شبانه توسط یپرم خان ارمنی ٬

کشـته شـدن به پیشنهاددهندگان گفت کـه از و نمود به شدت رد نصب پرچم بیگانه برای مصونیت را

صص 349ـــ354. همان: .7

شد.7 پناهنده نخواهد خداوند از به هیچ کس غیر و نمی ترسد

جـریان نـهضت مشـروطیت از نـوری در مواضع شـیخ فـضل اهلل و بررسی فعالیت ها تحلیل و در

ابراز شیوه های عملی وی در برخی از اشاره نمود. دیدگاه های متفاوت می توان به نکات قابل انتقادی نیز

ایـجاد مستبدین را محمدعلی شاه و همراهی با مقطعی شبهه همکاری و به گونه ای که در مخالفت ها
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بعضی دیدگاه های نفی مشروطه خواهان٬ خشونت کالمی مشابه طرفداران مشروطیت در تندی و نمود٬

بسیاری از که در نکاتی هستند از و... مجلس شورا قانون اساسی و زمینه حکومت و در خاص قابل نقد

شده و طرد نوری نفی و شیخ فضل اهلل عملکرد کلیت شخصیت و تعمیم آنها٬ برجسته سازی و با نوشته ها

تـرسیم استبداد طرفدار مخالف آزادی و روشنفکری و ضد سیمای یک فرد او طی دهه های گذشته از

ـگشته است.

روزنامه شیخ شـهید مکتوبات و اعالمیه ها٬ جلدی «رسائل٬ گردآورنده مجموعه دو ترکمان ٬ محمد

میکند: تأـکید مقدمه خود در نوری» فضلاهلل
را شـیخ شـهید مـی کند»٬ اشتباه نیز کس عمل می کند٬ «هر به این سخن صحیح که: اعتقاد «با
خـط کـلی راقـم است٬ آنچه موردتأیـید نمی داند. «اشتباه» حرکت اجتماعی اش مبری از در

.5 و صص 4 ج 1: شیخ شهید...٬ ترکمان٬ .1

نوری می باشد.»1 فضل اهلل روح شریعت خواهی شهید حرکت سیاسی و
شیخ فضل اهلل آراء و اندیشه ها بر ناوارد یا منصفی انتقادات وارد صاحبنظر مع الوصف هیچ مورخ و

توجیه کننده اعدام وی بداند. نمی تواند نوری را

کارهای زشت و نوری یکی از «اعدام شیخ فضل اهلل ایران می نویسد: کتاب تاریخ معاصر آوری در پیتر

ص 251. ایران از...: تاریخ معاصر آوری٬ .2

حتی به قلم مخالفان اغلب کتب و تندروی غیرانسانی در این زشتی و تندروانه مشروطه خواهان بود.»2

اینگونه خارجه متبوع خود پیامی به وزیر در بریتانیا نکوهش شده است ولی سفیر اذعان و بارها شیخ نیز

بزرگی خطر برای مملکت خود و دشمنان بزرگ مشروطیت بود یکی از «شیخ فضل اهلل داوری می کند:

ص 296. ج 2: وزارت خارجه انگلیس٬ اسناد کتاب آبی٬ .3

شـهادت شـیخ مـورد در معروف جالل آل احمد تعبیر میان برداشت.»3 از را که ایران او خوب شد بود٬

مسـتقل مـحسوب کـرد. و روشـنفکران اسـتعمارستیز می توان معرف تلقی گروهی از نوری را فضل اهلل

کتاب غربزدگی می نویسد: در آل احمد
همچون پرچمی می دانـم کـه بـه دار سِر بر نوری] را [شیخ فضل اهلل نعش آن بزرگوار من٬ «و
بام سرای این مملکت افراشـته بر دویست سال کشمکش٬ پس از عالمت استیالی غربزدگی٬
لبـاس وخـانه و در بـیگانه ایـم٬ خـود شبیه به قـومی از ما لوای این پرچم٬ اـکنون در و شد.
فـرنگی مآبی مـی پروریم و فرهنگمان. همه در از خطرناـکتر و مطبوعاتمان. ادب و خوراـک و
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ص 78. غربزدگی: آل احمد٬ .1

می جوییم.»1 مشکلی را فرنگی مآبی راه حل هر
چنین تحلیل می کند: این موضوع را خیانت روشنفکران» خدمت و کتاب «در وی همچنین در

نوری] عالمت پیروزی مشروطیت به حسـاب [شیخ فضل اهلل اعدام آن بزرگوار «ـگرچه ظاهرًا
آن ساله اخیر٬ اتفاقات چهل وچند دیگر و کودتای 1299 به علت قضایای بعدی و اما آمد٬
عـین حـال بـزرگترین در و آب درآمـد بـزرگترین نشـانه شکست مشـروطیت هـم از واقعه٬

ص 402. خیانت...: خدمت و در آل احمد٬ .2

عالمت شکست روشنفکران...»2
عبدالهادی حائری می نویسد:

فـئودال پشـتیبان بـیگانه یـعنی حـاجی [ مشروطه خـواهـان] بـه دست دو «چون رهبری آنها
مـنحرف جاده خـود از انقالب را تنکابنی افتاد سپهدار بختیاری و اسعد علیقلی خان سردار
مـحاـکـمه و نوری را آنان شیخ فضل اهلل به کیفرنرساندند. تبهکاران ضدمشروطه را و ساختند
«مشـروطه مشـروعه» از پـرهیزکاری شـناخته شـده بـود نوری که به دانش و اعدام کردند...
نـظر از نـاـگـهانی و ایـن رویـداد غیراسالمی یـافته بـود... هواخواهی کرده مشروطه ایران را
کـه مـردم عـادی را بسـیاری از و شد... میان علما بسیاری باورنکردنی سبب بیم فراوانی در
سـخت بـه مشـروطیت وپشـتیبانان آن احترام ویژه ای نسبت به مقام روحـانیت قـائل بـودند

ص 158. مشروطیت...: تشیع و حائری٬ .3

گردانید.»3 ـکینه ور
میرزای نائینی می نویسد: برادر وی به نقل از

«خبرهای ناـگـواری کـه دربـاره نـوری مـی رسد [آخوند] خراسانی گفت: نگرانی به «نائینی با
آبـروی عـلماء بکشـند را مشروطه خواهـان او اـگر است. خطر در نشانه آنست که زندگی او
ولی دیگـر مرگ برهاند از جان نوری را تا خراسانی تلگرافی به تهران فرستاد رفت.» خواهد

ص 200. همان: .4

آویخته شده بود.»4 نوری به دار و بود دیر

ص 396. نور...: مرگی در کفایی٬ .5

برخی در و ترتیب داد5 منزل خود مجلس بزرگداشتی در شهادت شیخ٬ خبر خراسانی پس از آخوند

مشـروطه ایـران...: الوردی٬ ص 130. تـبریز: نـامه هایی از بـراون٬ ص 379. راهـنمای کـتاب: مـحیط طـباطبایی٬ .6

اقدام نمودند.6 یادبود به برگزاری مجالس بزرگداشت و مردم برای او شهرهای بزرگ ایران روحانیون و
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ص49.

گیالن٬ در «مشروطه مشروعه» علمای طرفدار دیگری از نوری تعداد متعاقب اعدام شیخ فضل اهلل

رجال عـصر علوی٬ .331 و صص 306 مشروطیت: اسناد مستشارالدوله٬ ص 10. تاریخ هجده ساله...: کسروی٬ .1
ص 138. خاطرات: احتشام السلطنه٬ .83 و 82 و 68 و صص 129 مشروطیت:

بهبهانی ـکه مؤسس عبداهلل سید یک سال بعد و شدند.1 تبعید یا زندانی و یا تهران ترور زنجان و تبریز٬

به گردانندگی تـقی زاده و گلوله تروریست های «ـکمیته دهشت» تهران با در مشروطیت خوانده می شد

انـجمن های رائـین٬ ص 1335. ج 6ـــ7: تـاریخ انـقالب...٬ مــلک زاده٬ ص 650. خــاطرات: احــتشام الســلطنه٬ .2
ص 110. سّری...:

ارعـاب بـه و تهدید با مشروطیت نیز دیگر طباطبایی رهبر سیدمحمد عمواوغلی به قتل رسید.2 حیدر

اعتراض علمای مشروطه خواه در که بسیاری از شرایط به گونه ای شد و گردید سکوت وادار خانه نشینی و

گذاردند. مقابله را و بنای انتقاد به آنچه که به نام مشروطیت انجام می گرفت٬
هـمچنان بـه امـا کرد سران سیاسی مشروطیت به شدت انتقاد عملکرد [خراسانی] از «آخوند
جلوگیری از نزدیک و کسب آـگاهی از سرانجام به منظور اصل مشروطیت ادامه داد. دفاع از
نجف ناـگهان در اما کند٬ به ایران سفر علما از تصمیم گرفت به همراه جمعی دیگر ـکج روی ها
مـحتمل مسموم ساخته انـد را اینکه عمال انگلستان او و طبیعی تلقی نشد مرگ او درگذشت.
که زندگی او مازندرانی به مناسبتی اعالم داشته بود شیخ عبداهلل آن٬ ماه پیش از 14 می نماید.

ص 152. ج1: دائرة المعارف بزرگ اسالمی٬ .3

گشته است.»3 آماج تهدید وآخوند
[آخوند] خراسانی هـمراه دیگـران از داشت که «[ میرزای] نائینی باور عبدالهادی حائری می نویسد:

به راه درست گراییده بود که سخت به استبداد مشروطیت ایران را نائینی به ایران می رفت تا جمله خود

ص 160. مشروطیت...: تشیع و حائری٬ .4

رهبری کند.»4

کرده بود اینگونه تعبیر مشروطیت کناره گرفت ماجرای مشروطیت را از طباطبایی که کامًال سیدمحمد

ص 218. دوره اول: رهبران مشروطه٬ صفائی٬ .5

نکوهش یأس و ضمن اظهار آخرین یادداشت های خود یکی از وی در شراب شد»5 ـکه «سرکه ریختیم٬

رقیت آزاد قید از گذشتیم که خدمتی به این مردم کرده باشیم٬ همه چیز «از مردم می نویسد: سیاسیون و
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ص 423. شیخ فضل اهلل...: انصاری٬ .1

شد.»1 خواهد و شد بود ما نتیجه اعمالشان عکس آنچه مقصود و ندانستند افسوس قدر شوند

بـرای تـبیین را تـنزیه المـلة» مشـروطیت کـتاب پـرآوازه «تـنبیه االمـة و تأیید میرزای نائینی که در

را نسـخه های کـتاب مـزبور تا فرمان داد علمای مخالف مشروطیت نگاشته بود٬ آراء نقد مشروطیت و

لیره عثمانی نسخه یک لیره نقره یا جهت به دست آوردن هر «حتی روزهای آخر٬ کنند: نابود جمع آوری و

آنان نسبت به برابر در سؤال کردند٬ او کتاب تنبیه از مشروطیت و مورد آنگاه که برخی در و می بخشید.

ص 399. همان: .2

این موضوع عبدالهادی حائری روایت دیگری از نمود.»2 به درگاه الهی استغفار آنچه صورت گرفته بود٬

به دست می دهد:
کـه آنـجا تا که وی نسخه های آن را کتابش نگذشته بود نشر چاپ و از «[نائینی] زمانی دراز
پـانزده حـدود در دجله افکند. رود در را آنها دسترس خارج ساخت و از امکان وی بود در
بی سرانجامی که وی به سود یک رشته مبارزات ناـکام و پس از انقالب مشروطه٬ سال پس از
در ضدحکومت تـحت الحـمایگی انگـلیس رهـبری کـرد٬ بر جنبش استقالل خواهی عراق و
فـعالیت های سـیاسی را در بـارز مسـیر ایـن تـغییر رده پشتیبانان رژیـم رضـاشاهی درآمـد.
درهـم پیچیدگی و و یکسو از رویدادهای ناـگوار از سرخوردگی او می توان زاییده ناامیدی و
بیفزاییم کـه باید دانست. سوی دیگر از ایران٬ حاـکم آن روز برهمی سیاست گمراه کننده و و
دلیلی که بود به هر رژیم رضاشاهی ـ آـگاه است پشتیبانی نائینی از که نویسنده حاضر آنجا تا

ص 334. مشروطیت...: تشیع و حائری٬ .3

تاپایان زندگی اش همچنان ادامه یافت.» 3 ـ
صاحبنظران تاریخ مشروطیت: یکی از به اعتقاد

نـه داشت و وخـودکامگی وجـود اسـتبداد نـه هـوادار مشـروطه٬ مـیان عـالمان عـصر «در
راه برقراری مشروطه تـا عراق چه آنان که در علمای ایران و مشروطه خواه به مفهوم غربی...
چـه آنـان کـه از و گـفتند را «مشروطه مشروعه» شعار چه آنان که... و آخرین نفس ایستادند
دنبال مـی کردند همگی هدف یکتایی را نسبت به این حرکت روی خوش نشان ندادند٬ آغاز

ص 399. شیخ فضل اهلل...: انصاری٬ .4

قانون درچارچوب قوانین اسالم بود.»4 آن برقراری عدالت و و
تـبیین شـده است. تـرسیم و کتب تاریخ مشروطیت موضوع به گـونه ای دیگـر بسیاری از البته در
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«مشروطه مشروعه» یا «مشروطه اسالمی» ماهیت غیردینی مشروطیت٬ بر تأـکید با نویسندگان سکوالر

به علمای دوران مشروطیت به ویژه کسانی که مانند ضمن حمالت شدید و گزاف دانسته اند نادرست و را

می کنند تأـکید و مدنیت غربی خوانده اند از مأخوذ اساس مشروطیت را نوری می اندیشیدند٬ شیخ فضل اهلل

ص 226. ایدئولوژی نهضت...: آدمیت٬ .1

فریدون ترقیخواهان دل به مشروطیت بستند.»1 تلقین افکار و «تحت تأثیر ـکه علمای مشروطه خواه نیز

می نویسد: و مشروطیت برمی شمرد در علما جوهره رویکرد را قدرت طلبی روحانی» آدمیت «نبرد

قضیه مسلکی اش٬ جنبه نظری و از مهم تر مشروطیت اسالمی درگرفت٬ سر «درجدالی که بر
خـواه شـریعت پـرور. خواه مالی مشروطه طلب بـاشد قدرت طلبی روحانی مطرح بود٬ نبرد
در اول کـه پـایه اش را عـلمای طـراز از نوری بـود مشروطیت مشروعه شیخ فضل اهلل متفکر
حـرکت سـه در روزگـاری هـر بـهبهانی شـناخته انـد. ازطـباطبایی و اسـالمی بـرتر اجتهاد

صص 429. همان: .2

مشروطه خواهی مشارکت داشتند.»2
داخل کشـور در سال 1382 کتاب وی درباره مشروطه٬ آجودانی ـکه ساـکن لندن است و ماشاءاهلل

بویژه شیخ فضل اهلل اتهامات فراوانی به روحانیت و مجالی که امکان داشته حمالت و هر در یافته٬ انتشار

همکاری اتهاماتی نادرست در ایراد خواندن وی و جمله ضمن «مجرم سیاسی» از ساخته و نوری وارد

ص 365. مشروطه ایرانی: آجودانی٬ .3

می نویسد: محمدعلی شاه 3٬ استبداد وی با
وظیفه خود در حراست شریعت را نوری] به عنوان عالِم متشرعی که حفظ و «[شیخ فضل اهلل
وسخنانش آنچه که درباره تـناقض ایـن تـجدد درتحلیل ها قضا که از مجتهدی بود داشت٬
از بـدتر روشنفکری ایـران و راستگو. و صادق بود شرع می گفت٬ با مشروطه جدید ایرانی و
یـعنی هـمان تـوبیخ٬ و حـتی تکـفیر و افترا تهمت و خشم و با روحانیون مشروطه خواه٬ آن
نـوری قـرار سـوءاسـتفاده خـود استفاده یا مورد حربه شناخته شده ای که به بدترین شیوه ها
مـی توانـند اعدام مجتهدی٬ که با وساده لوحانه اندیشیدند به مقابله پرداختند او با ـگرفته بود٬
نوری به بـدترین شـیوه ها نهند. «مشروطه ایرانی» و ایرانی» اصل تناقض «تجدد سرپوشی بر
قوانین آن همه اصول و و امری اسالمی دانسته شد اساس٬ وقتی مشروطه در اعدام گردید...
کـیف ایـن کم و چون و و سخن درچند ناـگزیر قوانین اسالمی تلقی گردید٬ از تمامًامأخوذ
عـلمای شـرع است کـه صالحیت مـجتهدین و فقط در اسالمی بوده٬ پدیده اسالمی شده یا
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دیگـر عـرف گرا٬ یعنی به روشـنفکر خوب می شناسند. مثل کف دستشان٬ شریعت اسالمی را
درست و کـند. اظـهارنظر «اسـالمی» یـا که درباره «مشروطه ایـرانـی» این فضولی نمی رسد
کـه چـه کـاله گشـادی بـه دریـافتند ونمایندگان آنـها که روشنفکران عرف گرا بود همین جا
بـه اصـطالح پس شـروع بـه نـق نـق کـردن و چه دسته گلی به آب دادنـد. سرشان رفت و

.370 و صص 365 همان: .1

کردند.»1 «دبّه درآوردن»٬ وخودمانی تر امروزی تر
بـه سـهولت آنچه که نـقل شـد٬ دل مباحثی مانند شناخت ایدئولوژی واقعی نهضت مشروطیت از

یک دین در لزوم ابتنای نظام سیاسی بر سیاست و دین و کسانی که به پیوند بیشتری امکان می یابد.

به و می کنند تفسیر سلیقه خویش تبیین و مطابق ذائقه و مشروطیت را جامعه متدین اعتقادی ندارند٬

برای اثـبات اصـالت دیـنی و نیز آنکه کسانی دیگر کما آن می پردازند. حذف رویدادهایی از ـگزینش یا

دست چین کردن همانگونه به انتخاب و پذیرش دربست آن٬ و انتها تا ابتدا مذهبی نهضت مشروطیت از

و بـرنمی تابند را نگـره مـزبور دو حال آنکه واقعیات نهضت مشروطیت هـیچکدام از وقایع پرداخته اند.

نمی رسانند. مدد کردن قالب ریزی شده را سپید سیاه و مطلق انگاری و

نتایج وپیامدهای نهضت مشروطیت  
بود: پیامدهای زیر نهضت ناتمام مشروطیت دارای نتایج و

هم شکست. اراده عمومی در برابر قاجاری در استبداد 1ـ

موجب گشت. تأسیس مجلس را و اداره کشور مشارکت مردم در نهضت مشروطه بنیاد 2ـ

و نفوذ گرفت و قرار تحت الشعاع آرمان سرنگونی استبداد دکترین عدم سلطه٬ قاعده نفی سبیل یا 3ـ

گردید. به اشکال پیچیده تری برقرار صورت موجه و سلطه بیگانگان با

حل کشور مشکلی از پیروزی نه تنها پس از ضعف مدیریت وارثان مشروطیت٬ به دلیل انحراف و 4ـ

جامعه چنان بر ناـکارآمدی٬ حکومت و عدم اقتدار ناامنی٬ مشکالت آن افزوده شد. بلکه بر نشد٬

دیکتاتوری نوین فراهم آمد. که زمینه ظهور مستولی شد

به عهده روحانیت رهبری آنرا که مرجعیت و ضداستبدادی تنباـکو برخالف نهضت ضداستعماری و 5ـ

و دست آنان ربوده شد به سرعت رهبری از اما روحانیت بود٬ رهبری با مشروطیت ابتدا در داشت٬
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مواردی برخی علما در و مخالف آن درآمد و منتقد یا نهضت و دنباله رو روحانیت به شکل حامی و

گرفتند. قرار غرب گرا و دست روشنفکران سکوالر ابزار

پایگاه اجتماعی آن تضعیف گردید. و اختالف شد دچار روحانیت به دلیل فقدان رهبری واحد 6ــ

عرصه پی در بحران های پی در ناـکارآمدی و یک حکومت مشروطه واقعی مردمی و عدم استقرار

آخرین رمق های سلسله رو لباس مشروطه خواهان٬ مستبدین قدیمی در قدرت یابی مجدد و سیاسی کشور

اولیـن گـام های بـرقراری تـجارب ارزنـده ای در چـند هر مستحیل کرد. خود در را به اضمحالل قاجار

بی کفایتی اغلب خیانت و انگلیس و تداوم مداخالت روس و اما فراهم آمد دوره های اولیه مجلس شورا

سومین جنگ جهانی اول مقارن با آثار انحطاط کشانده بود. به سراشیبی سقوط و را کشور رجال سیاسی٬

ایران به یک قدرت بی رقیب مبدل در انگلستان را روسیه٬ وقوع انقالب اـکتبر دوره مجلس مشروطه و

مخالفت سیدحسن گردید. محو استقالل ایران عمًال گشت و منجر 1919 ساخت که به تحمیل قرارداد

درون هیئت تحوالتی که در کنار عمومی در به حمایت افکار اتکاء رجال وطنخواه با گروهی از مدرس و

هـم پـاشیدگی از بسـتر در و اسـتراتـژی نـمود به تـغییر وادار را بریتانیا حاـکمه انگلستان رخ داده بود٬

مقدمات کـودتای و زمینه ها اجتماعی٬ بحران های فزاینده اقتصادی و ناامنی و دستگاه های حکومتی و

آمد. دیکتاتوری رضاخان میرپنج پدید ظهور و انگلیسی 1299

عصررضاخان دوران فترت:  
معمای به قدرت رسیدن رضاخان ششم٬ انفعاالت مجالس چهارم تا فعل و بررسی صورت مذاـکرات و

حـدود از مـخالفت ها حـل مـی کند. مربوط مـی شود٬ قانونگذاری کشور نهاد که به مجلس و آنجا تا را٬

قدرت یافتن رضـاخان مـیرپنج یک شـبه صـورت سردرگم است. جامعه نیز و نمی رود اشخاص فراتر

سه ضیاءالدین طباطبایی ٬ یک کابینه سید در این فرد سوم آبان 1302 تا 1299 سوم اسفند از نگرفت؛

بـا دوران صدارتش٬ جنگ بود. وزیر یک کابینه مستوفی ٬ کابینه مشیرالدوله و دو ـکابینه قوام السلطنه ٬

تأمینّیه «ریاست عالیه کل قوای دفاعّیه و بهمن 1303 در و شد آغاز آبان ماه 1302 از حکم احمدشاه ٬

همه کتاب). (برگرفته از :3 و 2 و مجلدات 1 تاریخ بیست ساله...٬ مکی٬ .1

تفویض شد.1 سوی مجلس شورای ملی به او از اختیارات تامه» مملکتی با
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آن بدان ضمیمه ساخت و نیز را «نظمّیه» نیروهای مسلح٬ چندساله اش بر دوران اقتدار در رضاخان ٬

به یک سازمان تروریستی تبدیل کرد. جهت سرکوب مخالفان خویش٬ را٬

حربه مذهب  

برخی روشنفکران همفکری مؤثر همراهی و نیز رجال وابسته و حمایت گسترده انگلستان و کنار در

مـهم ترین حـربه های یکی از مطبوعات٬ گروه کثیری از پشتیبانی محافل ماسونی و و غربگرا عرفی و

در او مذهب بود. به ظواهر تظاهر احساسات مذهبی مردم و سوءاستفاده از رسیدن به قدرت٬ رضاخان در

به کودتا پس از کرده بودند. نسبت به وی حسن ظن پیدا نیز که حتی برخی علما می کرد چنان رفتار ابتدا

همین مجالس یکی از احمدشاه در می شد. مراسم عزاداری محرم برپا تمام قزاقخانه ها رضاخان در دستور

ص 433. ج1: تاریخ بیست ساله...٬ مکّی٬ .1

داد حتی دستور و ادامه داد همین رویه را دوران نخست وزیری نیز وی در یافت.1 رضاخان حضور کنار در

ص 31. ج 3: همان٬ .2

انـقراض رضـاخان پس از برنامه هایی که خالف موازین شرعی است جـلوگیری شـود.2 و نمایش ها از

و تعطیلی مشروب فروشی ها انتخاب به عنوان حاـکم موقت توسط مجلس شورای ملی دستور قاجاریه و

ص 44. ج2: کتاب خاطرات من٬ اعظام قدسی٬ .3

مـراسـم در حـفظ کـرد. اوایـل سـلطنت نـیز حتی تا این ظاهرسازی را نمود.3 صادر نیز را قمارخانه ها

داشت: اظهار چهارم اردیبهشت 1305 تاجگذاری اش در
خواهـد نیز بعدها مبانی آن بوده و تشیید توجه مخصوص من معطوف حفظ اصول دیانت و

ص 56. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .4

بود. 4
اصفهانی نوراهلل جمله حاج آقا از علما پاسخ به تلگراف اعتراض جمعی از در ماه ٬1306 سی ام آذر در

می نویسد: فشارکی اصفهانی ٬ آیة اهلل و
احـترام پـیشوایـان رعـایت مـقام و شوکت اسـالم و حفظ عظمت و هیچ وقت منظوری جز

ص 27. ٬1329 تهران٬ یک ربع قرن٬ اطالعات در به نقل از ص 61؛ همان: .5

هستم.5 بوده و به این مقصود همیشه عالقه مند روحانی نداشته و
پرچمدار جامعه٬ مرحله اول تضعیف دین در در قدرت خویش٬ استحکام سلطنت و البته وی پس از
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مشاوران سکوالر اندیشه های متجددین مشروطه و و دیدگاه ها و اسالم شد ترقی خواهی در تجددطلبی و

کـه آنـجا تـا تبدیل فرهنگ اسالمی پی گیری می نمود. و برای تغییر به عنوان «اسالم مترقی» را خود

.29 و صص 28 سازمانهای مذهبی...: و جریانها جعفریان٬ .1

پوشش اسالم حقیقی مترقی پنهان سازد.1 در را سیاست اسالم ستیزی خود می کوشید رضاخان آشکارا

پاسخ در و تن می کند قلدرمآب ردای روشنفکری بر و رضاخان بی سواد ش. 1317 غدیر سالم عید در

بزرگ اعیاد از غدیر که «عید محتشم السلطنه اسفندیاری ٬ این جمله رییس وقت مجلس شورای ملی٬

می گوید: اسالمی است»٬
ملتی که پـایبندحـقایق به واقع مملکت و بزرگ اسالمی است و اعیاد از صحیح است؛ بلی٬
جـاده حـقیقت خـارج شـده که از نه این اسالم امروزه٬ اما دارای هیچ نیست؛ مذهب نباشد

صـص شـاهرخ٬ یـادداشت هـای کـیخسرو بـه نـقل از ص 84؛ ش10: ایـران٬ فـرهنگ مـعاصر فصلنامه تـاریخ و .2
185ـــ186.

به مردم تعلیم دهیم.2 سعی کنیم حقیقت مذهب را بلکه ماباید
ایران پدیده که «در می نویسد ایران٬ در مشاهدات خود پس از بی جهت نیست که سّیاحی اروپایی٬

در اصالح دین و شاید تعدیل و فکر در ظاهر به طوری که دولت در عجیب اسالم دولتی دیده می شود؛

ص 71. واقعیت: افسانه و ایران٬ هاـکس٬ .3

به تـدریج٬ رضاشاه مطابق برنامه ای محاسبه شده٬ است».3 درون ـ از تباه ساختن دین ـ فکر واقع در

به اجرا روشنفکران عرفی (سکوالر) مشاوره متجددین و طراحی و با سیاست های اسالم زدایی خویش را

برنامه کشف حجاب اجباری٬ لباس و قانون تغییر روحانیون مخالف دیکتاتوری٬ با مقابله خشونت بار ـگذارد.

قضایی و مراـکز علمای مستقل از حذف روحانیون و تصرف اوقاف مذهبی و ممنوعیت مراسم عزاداری٬

ابتذال فـرهنگی از اخالقی و فساد ترویج الدینی و کنار تضعیف کامل حوزه های علمیه در آموزشی و

.417 و 415 و 396 و 389 و صص 380 چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .4

سال 1307 از اجتماع ایران بود.4 فرهنگ و بنیادهای دینی در مهمترین اقدامات رضاخان برای مقابله با

به قول مخبرالسلطنه هدایت «ـگوشه و گردیده بود پهلوی آشکار چهره عریان اسالم ستیزی رضا به بعد

ص 407. خطرات: خاطرات و هدایت٬ .5

حق استفاده از تصدیق دولتی بودند روحانیونی که دارای اجازه و تنها رفت».5 پرده پروگرام ده ساله باال

مـخالفت بـا روحـانیونی کـه در و علما البته به شدت با و داشتند دینی را انجام امور لباس روحانیت و
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اوج ممنوعیت هرگونه تبلیغ آزاد در مقابله می گردید. اقدامی می کردند٬ زبان رانده یا دیکتاتوری سخنی بر

را خاص خود عقاید باالی منابر٬ مجامع عمومی و در بدون مخالفت شهربانی و شریعت سنگلجی ٬ دینی٬

آزادترین و از داشت٬ آن مسند مسجدی که در و تبلیغ می کرد ـ خالف ِاجماع علمای شیعه بود که بر ـ

و ص 246. سـده واپسـین: دو ایـران در بـه نـقل از ص 76؛ ش 10: ایـران٬ فـرهنگ مـعاصر فــصلنامه تـاریخ و .1
ص 137. رهبری: دیباچه ای بر صاحب الزمانی٬

پایتخت بود.1 مدرن ترین مساجد ضمنًا

ارائه اسالم مترقی با خرافه ستیزی و به نواندیشی و تظاهر با آموزش های سنگلجی ٬ و افکار جوهر

کسانی بیشتر یکدیگرند. از مقوله هایی جدا «سیاست» و که «دین» می داد این نتیجه را وهابیت٬ الهام از

مظاهر با که عالقه به مخالفت های او بودند تحصیل کرده های جدید می شدند٬ حاضر جلسات او ـکه در

جریان سلفی گرایی حسن یوسفی اشکوری وی از به اعتقاد تمایل به غربی کردن دین داشتند. مذهبی و

داده آن قرار نظایر کسروی و احمد کنار در تداوم مکتب فکری شیخ هادی نجم آبادی محسوب شده و در

ص 19. :83 آذر 10 ش ٬354 روزنامه شرق٬ .2

می شود.2

رویارویی دفاع و  مقاومت ها:
در را استعمار افزایش نفوذ اعتراض به حرکت های ضّدمذهبی رضاشاه که تخریب هویت ملی و در

ضـروری تفصیل آنـها که شرح و روحانیت انجام شد؛ سوی بخش هایی از مقاومت هایی از پی داشت٬

که مهاجرت علمای اصفهان به پیشتازی آقا آنجا از نمادین پرداخته می شود. مورد لیکن به دو نیست٬

سپس حرکت اعتراضی و به آن اشاره می گردد ابتدا دارد٬ قرار این مخالفت ها صدر اصفهانی در نوراهلل

می شود. تأثیرات آن مرور و تقی یزدی (بافقی ) شیخ محمد

جـریان وی در بـوده است. سـتیز در قـاجار اسـتبداد با دیرباز اصفهانی کسی است که از نوراهلل آقا

آزادیخواهـان یک «انـجمن جمعی از حسن مدرس و به اتفاق سید علی شاه ٬ محمد صغیر» «استبداد

کمک گرفت٬ سران ایشان نیز از به وی داشتند عشایر زیادی از اعتقادی که تعداد با تشکیل داد؛ سّری»

صص 157ـــ159. تالش آزادی...: باستانی پاریزی٬ .3

وی از مبارزه کرد.3 نیروهای استبداد برابر در و شد؛ همراهی مجاهدین بختیاری برخوردار به خصوص از
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سران مشـروطه خواه انـتقاد پیروزی نسبت به عملکرد ولی پس از رهبران مشروطیت محسوب می شد

به مخالفت پرداخت. داشت و

با که به بهانه مخالفت علما دولت مخبرالسلطنه ٬ ق. 1345 ش./ 1306 بیانیه اول شهریور پس از

تبلیغات دینی روحـانیون و و منکر نهی از به معروف و بردارنده ممنوعیت امر در سربازگیری اجباری٬

روحـانیون جـمعی از و نوراهلل آقا عنوان مفسدین فی االرض بـود٬ متخلفین به سرکوبی با شدید تهدید

علمای تعدادی از به قم مهاجرت کردند. اعتراض به این بیانیه٬ در مردم٬ اصفهان به همراهی گروهی از

از: اهم درخواست های مهاجرین عبارت بود قم به مهاجرین پیوستند. در نیز شهرستان ها بزرگ سایر

آن دوران بود)؛ در نظام اقتصادی خانواده ها الغای نظام وظیفه اجباری (ـکه موجب اختالل زندگی و 1ـ

قوانین مجلس؛ برای نظارت بر مطابق اصل دوم متّمم قانون اساسی٬ علما٬ از انتخاب پنج نفر 2ـ

منهیات شرعیه؛ جلوگیری کامل از 3ـ

شرع؛ تثبیت محاضر و ابقا 4ـ

والیات؛ شرعّیات در تعیین ناظر 5ــ

حتی به توپ علیه مهاجرین و اقدامات شدید تصمیم به اتخاذ ابتدا این حرکت٬ برابر رژیم پهلوی در

صدور از علمای عتبات٬ تحکیم روابط با با اوًال تقویت موقعیت مهاجرین «سعی کرد با بستن قم گرفت اما

میان مخالفان در دربار٬ برخی روحانیون مرتبط با استفاده از با ثانیًا فتاوی آنان جلوگیری به عمل آورد؛

صص 59ـــ60. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .1

مـذاـکـره البـته در به دفع الوقت بـپردازد»؛1 پذیرش تقاضای روحانیون مهاجر٬ با ثالثًا کند؛ تفرقه ایجاد

که مجلس پذیرفته شوند اول در علمای طراز از نفر دولت پذیرفت که 5 علمای مهاجر٬ با نخست وزیر

تلگرامی در و موافقت رضاشاه پذیرفته شد پس از ظاهرًا نیز درخواست ها سایر مدرس بود. آنها یکی از

الیحه به مجلس طریق پیشنهاد از که تحقق این درخواست ها بود قرار گردید. مهاجرین صادر دلجویی از

عقیم حرکت علما مشکوکی درگذشت و نوراهللبه نحو مجلس آقا طرح الیحه در که قبل از پی گیری شود

مقتول وی را آمپول٬ با طرف شاه برای معالجه رفته بودند که پزشکانی که از آن زمان شایع شد در ماند.

.411 و صص 397 ج 4: تاریخ بیست ساله...٬ مکّی٬ .2

به داشت و هشدارهای تلویحی نیز به آن اشاره شد٬ که قبًال رضاشاه به علما٬ آذر تلگراف 30 ساختند.2

یافت کـه این امکان را رسیدن به اریکه قدرت٬ واقع رضاشاه پس از «در صاحب نظران٬ یکی از تعبیر
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صص 60ـــ61. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .1

قایل شود».1 شروطی را علما به اسالم و عالقه مندی خود برای ابراز

یکـی از خراسانی بود آخوند سیدمحمدکاظم یزدی و شاـگردان آیة اهلل شیخ محمدتقی بافقی ـکه از

وی که عالوه بر حائری تالش کرد. مهاجرت آیة اهلل که برای ساماندهی حوزه علمیه قم و علمایی بود

اعتماد مورد محبوب و بین طلبه ها به شدت در و زاهدترین روحانیون زمان بود فقهی از جایگاه علمی و

ویژگی های وی از مسئول پرداخت شهریه طالب شد. آیة اهللعبدالکریم حائری یزدی ٬ ورود پس از بود٬

سال نـو اولین روز در سال 1307 نقل شده است. منکر٬ نسبت به نهی از حساسیت شدید شجاعت و

که مـوجب آمدند زنان همراه وی بدون رعایت حجاب به حرم حضرت معصومه(س) رضاشاه و همسر

به رهبری حاج شیخ محمدتقی بافقی شد. طلبه ها مردم و اعتراض گروهی از

از را که اینها حمله کرد «حاج شیخ محمدتقی بی پروا می گوید: خاطرات خود٬ در آیة اهللخلیل کمره ای ٬

موضوع که به اطالع رضاشاه می رسد٬ ترسیدند. به طوری که زن ها کرد٬ فریاد و داد حرم بیرون کنید؛

جـلب و مـضروب کـرده دسـتور عصای خـود با شیخ محمدتقی را و به سرعت به قم می رساند را خود

ص 31. ش 5: فصلنامه یاد٬ .2

که وقتی رضاشاه برای بردن آیةاهللبافقی به قم آمد آیة اهللاراـکی نقل میکند می دهد.»2 دستگیری اش را

ذّریاتتان می گفت: مدرسه نعره اش رفت. آخر که تا یک نعره ای زد و ایستاد «توی پله های مدرسه فیضیه...

دست خویش آن ملعون با و گرفتند آن شیخ محمدتقی را پس از رفت. و خیلی نعره کشید برمی اندازم. را

به حبس انفرادی کم را او صاحب الزمان... یا صاحب الزمان ٬ یا لب می گفت: [بافقی] هم بر او و شالق زد

یک ریال پـول و کیسه اش کرد دست در برای شام شبش چیزی نیاوردند. تاریک بردند. تنگ و و نور

آنها سه شب با دو نخودچی کشمش بخرند. برای او تا به زندانبان می دهد بیرون آورده و همراه داشته ٬

ص 313. شرح احوال حضرت...: استادی٬ .3

شـده٬ دسـتگیر که شیخ توسط رضاخان مـضروب و آوردند وقتی که خّدام حرم خبر تحمل می کند.»3

مـقابله مأمـوران حکـومت که بـا تظاهراتی به راه انداختند اعتراض به این اقدام٬ در طلبه ها ـگروهی از

ص 125. سال خاطره: هفتاد بُدال٬ .4

به حالت را آنها و تهران به قم برده بود رضاشاه همراه خودش نیروهای نظامی موتوریزه از سرکوب شد.4
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.265 و صص 263 ج 4: تاریخ بیست ساله...٬ مکّی٬ .1

مقابل این بسیج نیروی نظامی که نشانه آمادگی در ساخته بود.1 اطراف آن مستقر و شهر آماده باش در

خونین قم کشتار اوج گرفتن موضوع و از تدبیر درایت و آیة اهللحائری یزدی با برای سرکوب خونین بود

ص 388. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .2

جلوگیری کرد.2

چـنین حاج شیخ عبدالکریم حائری یـزدی را مدّبرانه مرحوم آیة اهلل اراـکی سلوک صبورانه و آیة اهلل

خان بـه طـور رضا که با صالح نمی دید هم نپاشد٬ که ایشان «به جهت اینکه حوزه از توضیح می دهد

حاج شیخ عبدالکریم رفتار و معامله می کرد؛ او بردباری با حلم و مالیمت و بلکه با کند خصمانه برخورد

صص 26ـــ27. ش 5: فصلنامه یاد٬ .3

که اصل حوزه محفوظ بماند».3 باعث گردید

حوزه علمیه قم تصویری از  
زمینه ای برای احیای و امید و متحمل شد ضربات سختی را مشروطه٬ روحانیت شیعه ایران پس از

شرایط به همان منوال مطلوب سیاست استعماری اـگر نداشت. وجود مرجعیت٬ استقرار حوزه علمیه قم و

ادامه می یافت روحانیت گسترش دیکتاتوری بود٬ تحکیم و صدد در پی کودتا رضاخان که در انگلستان و

دین زدایی مهم ترین مانع تخریب هویت ملی و و دست می داد از اجتماعی خویش را نفوذ پایگاه و ـکامًال

راه برداشته می شد. سر از

فقهای و علما از تنی چند حاج شیخ عبدالکریم حائری و مهاجرت آیة اهلل با سال 1301 آنکه در تا

شاـگردان برجسته علمایی چون ایشان که از یافت. حوزه علمیه قم تأسیس مجدد قم٬ نقاط به شهر سایر

حوزه تاریخ تشیع گشت و تحولی عظیم در قم منشأ اقامت در با خراسانی بود آخوند میرزای شیرازی و

تحوالت آینده فرهنگی و که در نهاد روحانیون بنا و تربیت علما فراـگیری برای آموزش و و علمی معتبر

شرایطی که حوزه علمیه نجف در عهده گرفت. بی بدیلی بر جهان تشیع نقش اساسی و سیاسی ایران و

وضعیت بسامانی به سر در روحانیت ایران نیز و گرفته بود ملک فیصل قرار انگلیس و شدید تحت فشار

امور بهبود نظام بخشی به مدارس علمیه و ساماندهی و در اقدامات وسیع خود آیة اهللحائری با نمی برد٬

نمود آغاز امیدبخشی را فقهای برجسته حرکت بالنده و و تربیت علما با قم٬ رفاهی مردم شهر اجتماعی و
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دوران زعامت ایشان٬ در مراجع نجف شناخته شد. از زمان کوتاهی به عنوان بزرگترین مرجع بعد در و

به عنوان یک آـکادمیک محسوب می گشته و علمی و صرفًا و سلوک اجتماعی وی عمدتًا روش و ظاهرًا

استراتژی تقویت که وی با مواردی نقل شده است که نشان می دهد شخصیت سیاسی شهرت نیافته بود.

جریان نهضت حاج در سیاسی اجتناب می نمود. برخوردهای آشکار از تحکیم بنیادهای حوزه علمیه قم٬ و

مداخله ای داد٬ قرار تفقد مورد را آنها و مهاجرین به قم استقبال کرد ورود آن که از اصفهانی با نوراهلل آقا

زندان٬ وساطت برای آزادی وی از وجود بافقی با شتم آیة اهلل قضیه ضرب و در و این جریان ننمود در

مقتضیات آن زمان شرایط و دیدگاه مرحوم آیة اهللحائری در از دامنه موضوع گردید. و مانع گسترش ابعاد

بیم آن می رفت کـه در و علیه رضاخان فراهم نبود مؤثر امکانات مناسب برای یک اقدام گسترده و و

متالشی گردد. و اساس حوزه علمیه قم نابود پهلوی ٬ خونریز استبداد حوزه علمیه با صورت تقابل آشکار

اقدامی صورت داد. نباید شدن پایه های حوزه قم نمی توان و استوار پیش از تا بود وی معتقد این رو از

عهده داشته است می گوید: بر قم تصدی کارهای آیة اهللحائری را زنجانی که زمانی در سیدرضا آیة اهلل
این زمانی آمد. [عبدالکریم حائری] به خانه ما جریان کشف حجاب یک روزحاج شیخ «در
بـه مشـهد روی اعتراض به کشف حـجاب از از داشت تا حسین قمی قصد که حاج آقا بود
این مـردک کردم. من خیلی فکر «آقا٬ گفت: آمد٬ وقتی مرحوم حائری به خانه ما تهران بیاید.
هـم مـی زند... را ایـن ریش هـا هم بـرمی دارد٬ را عمامه ها می دارد٬ بر را [رضاخان] چادرها
[حوزه علمیه قم] هـنوز ولی اینجا توان کاری کرد... درحدود باید و واقعیت دارد همه اینها
آقـا٬ شما بیاوریم. نجف به اینجا از کوشش کردیم که پایگاه را ما نشده است. استوار ثابت و
تظلم خانم فاطمه زهرا پاسخ به تشکّی و به این که امیرالمؤمنین علیه السالم در ندارید اعتقاد
رسالت پـیامبر که شهادت به وحدانیت و مأذنه شنید از وقتی که صدای اذان را علیهاالسالم ٬
کـنی.» صـبر یک مـقدار باید باقی بماند٬ می خواهی این صدا اـگر فاطمه جان٬ گفت: می داد٬
مـحاسنش از و گـریه مـی کرد هـمین طـور می گفت و را [عبدالکریم حائری] اینها حاج شیخ

(مصاحبه شاه حسینی). ص 266 ش 17: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .1

اشک می ریخت.»1
مکتب علمی آیة اهللحائری یزدی پایگاه پرورش که حوزه قم و آنجا از صاحبنظران معتقدند برخی از

تحوالت فرهنگی که بخش مهمی از علمای مجاهدی بود نظریه پردازان و آینده انقالب اسالمی و رهبر

مجاهدات آن مرحوم برای تأسیس و و تالش ها هدایت نمودند٬ رهبری و انقالب را سیاسی زمینه ساز و
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ص 452. تاریخ تحوالت...: حقانی٬ نجفی ـ ص 430. چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .1

نشان داده است.1 را بنیادهای انقالب ثمرات خود و شکل گیری ریشه ها ـگسترش حوزه در

توسعه حوزه علمیه قم بسترسازی انتقال مرجعیت عامه تشیع به حوزه و استقرار آثار یکی از ضمنًا

کـه نفوذی را و اعتبار جایگاه٬ شخصیت امام خمینی(ره)٬ که تداوم آن در علمیه قم محسوب می شود

تالش بـنیادگذارانـه و سایه تدبیر در این امر و فراهم آورد شد٬ آن بهره مند رهبری انقالب اسالمی از

آیة اهللحائری یزدی حاصل گردید.

حاج آقا با نحوه برخورد مقابل علمای معترض٬ پهلوی در اقدامات سرکوبگرانه رضا نمونه دیگری از

حسین قمی بود.

شاـگردان عـلمایی از اقامت داشت و مشهد مراجع مقیم ایران که در حسین قمی از حاج آقا آیة اهلل

کشـف برای مقابله بـا حسن آشتیانی بود٬ میرزا محمدتقی شیرازی و میرزا همچون میرزای شیرازی و

ری شـهر در اقدامات دولت رضاپهلوی جلوگیری نـماید. از تا حجاب اقدام به مهاجرت به تهران نمود

مردم و زیادی از شهادت تعداد و گوهرشاد به قیام خونین مسجد که منجر محبوس گردید محاصره و

.414 ـ صص 404 چهارده قرن تالش...: حسینیان٬ .2

کرد.2 به عراق تبعید رضاخان وی را که نهایتًا شد طلبه ها

دوره رضـاخان نشـان روحانیت در و سیاسی علما اجتماعی و رفتار مواضع و ویژگی ها٬ مروری بر

شیخ محمدتقی بافقی ٬ اصفهانی ٬ نوراهلل حاج آقا که به موازات مقاومت های سیاسی علمایی نظیر می دهد

آن دوره قرار اوج قلّه مبارزات سیاسی روحانیت در سیدحسن مدرس که در شهید حسین قمی و حاج آقا

مجاهدات دشواری را حوزه علمیه قم تالش های گسترده و مراجع بزرگ تشیع بویژه در و علما می گیرد٬

دینی جامعه اسالمی بنیان فرهنگی و خشن رضاخان ٬ و دیکتاتوری سرکوبگر برابر در تا به انجام رسانیدند

متالشی شدن کامل هویت ملی ایرانیان ممانعت کنند. فروپاشی و از و تقویت نمایند حفظ و ایران را

روشـنفکران عـرفی و سرکوب خشن دیکتاتوری رضاخان که بسـیاری از شرایط اختناق و البته در

بدنه روحانیت انفعال کشانده شده بودند٬ سکوت و یا فرهنگی رسمی به همراهی و نهادهای اجتماعی و

و رهبری مبارزه عمومی علیه استبداد رشدی که امکان بسیج اجتماعی و و استقرار آن وسعت٬ از هنوز

روحانیون مـعطوف بـه و طلبه ها ذهنیت بخش زیادی از و نگشته بود برخوردار باشد٬ دارا وابستگی را

برای خویش قائل نـبودند. سیاسی تحول گرا رسالت اجتماعی و و مذهبی بود تبلیغی و وظایف محدود
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شدت تمام سرکوب با نوع زمزمه مداخالت سیاسی روحانیون را بویژه آنکه عوامل حکومت رضاخان هر

لباس روحانیت و استفاده از محدودیت های سیستماتیک برای آموزش علوم دینی٬ تضییقات و می کردند.

فضای اندکی برای که عمًال به گونه ای بود تبلیغ دینی٬ جلسات وعظ و مذهبی و شعائر برگزاری مراسم و

بـهرهـگـیری از شـجاع بـا عـلمای روشـن بین و برخـی از اما داشت. اقدامات اجتماعی روحانیون وجود

به نقش سیاسی روحانیت را و فضاهای اندک بهره جستند و این فرصت ها موقعیت های خاص خویش از

بـرجسـته ترین و گـردید٬ صفحات پیش ذـکر علمایی که نام آنان در عالوه بر می رساندند. منصه ظهور

کسوت نمایندگی مجلس که در سیدحسن مدرس بود شناخته شده ترین روحانی سیاسی دوران رضاخان ٬

هویت سیاسی بود. نقش و فعال واجد به صورت رسمی و

مقاومت فعّال مدرس: آیة اهلل  
بخشی از به اشاره می آید٬ اینجا آنچه در گفته اند؛ نوشته و سیدحسن مدرس بسیار زندگی آیة اهلل از

سید آیة اهلل خراسانی ٬ آیة اهللآخوند مراجعی مانند نجف نزد وی که در اعتقادی اوست. ـکارنامه سیاسی و

دوره در رسیده بود٬ به درجه اجتهاد محمدتقی شیرازی تحصیل کرده و آیة اهللمیرزا محمدکاظم یزدی و

معرفی شد. طرف مراجع انتخاب و اول از طراز مجتهد 5 دوم مجلس شورای ملی به عنوان یکی از

به عرصه سیاست چنین بیان می کند: را خود ورود سخنرانی های مجلس چهارم٬ یکی از در مدرس ٬

ده کـنم. تـماشا بنده مسافرت کردم بـروم اراضـی بـابل را نجف آب قطع شد؛ یک وقتی در
فکـر استخراج می کردند. را باستانی آنجا آثار عتیقه جات و رفتم دیدم اروپایی ها پانزده روز
چـندین به ترقی؛ ممالک غیراسالمی رو و به ضعف رفته اند ممالک اسالمی رو می کردم چرا
هم جدا از دیانت را باالخره چنین فهمیدم که ممالک اسالمی سیاست و می کردم و فکر روز

مازندرانی . عبداهلل مال خراسانی و آخوند .1

بـه کـه هـردو بـزرگ1٬ ازاسـاتید نـفر دو آمدم با فکری کرد. گفتم باید خود [...] با ـکرده اند
که به منطبق شد «مشروطه» باالخره با مذاـکره کردم و این مسئله را رحمت ایزدی پیوسته اند٬
کس هـم امـین تر هـر و میان برداشـته شـود سیاست] از [بین دین و این اختالف واسطه آن٬
که مشـروطه را من٬ از بزرگتر امثال من و من و به سیاست مملکت خدمت بکند. است بیشتر

ترکمان . مقاله محمد صص 147ـــ148؛ سیاست: تاریخ و [ مجموعه مقاالت] مدرس٬ .2

میان برداشته شود.2 [بین دین وسیاست] از که اختالفی برای این بود تصدیق کردیم٬
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برخی که در کرد «مخالفت»هایی تاریخی ابراز مجلس شورا٬ طول دوران نمایندگی اش در در مدرس ٬

مخالفت با جنگ (رضاخان )٬ اختیارات وزیر و کودتای 1299 مخالفت با بعضی ناـکام ماند: در و موفق بود

کوچک خان و تأیید سرکوب نهضت جنگل و مخالفت با التیماتوم روسیه تزاری٬ مخالفت با ٬1919 قرارداد

در وی یکبار طرح سلطنت رضاخان. مخالفت قاطع با غوغای جمهوریت رضاخان و مخالفت با یارانش٬

شاه مداخله آشکار پس از سال 1307 در و ناموفق واقع گردید سوی عوامل رضاخان هدف ترور از 1305

و گردید. کویری خواف تبعید دورافتاده و به شهر بازداشت و حذف آرای وی٬ انتخابات مجلس هفتم و در

بـه شـهادت کـاشمر در سیدحسن مدرس توسط مأموران رضاخان ٬ آیة اهلل 1316 دهم آذر باالخره در

مطالبی عنوان می شود. آنها خصوص سه مورد مبارزات مدرس در برای تبیین بیشتر رسید.

نهضت جنگل مدّرس و  
کوچک خان نخستین جریان مقاومت مسلحانه به رهبری طلبه ای به نام میرزا «نهضت جنگل» شاید

(فرصت فروپاشی امپراتوری مرزها تحوالت بیرون از استراتژی بهرهـگیری از که با باشد دوران معاصر در

پی که در این جریان٬ هویت اسالمی شکل گرفت. با ضعف حکومت مرکزی و بستر در روسیه تزاری)

نیز کودتای 1299 دوران پس از در شد٬ زمان جنگ جهانی اول آغاز در مشروطه و نابسامانی های پس از

حسن مدرس ٬ صریح سید جمله مواضع روشن و از سرانجام توسط رضاخان سرکوب شد. ادامه یافت و

زیر متن کامل جواب مدرس به قرار سؤال و که بخشی از قیام جنگل؛ مورد جواب به استفتایی است در

است:
درحـدود و«جنگلی ها» اسالم» جمعیتی که پنج سال است به نام «اتحاد محاربه با آیا سؤال:
حکـم مـحاربت و ایـن جـمعیت در مـحاربه بـا آیا [...] چه صورت دارد؟ ـگیالن قیام کرده

بیان نمایید. را بود؟حکم اهلل امام زمان (ع)خواهد محاربه با
اشخاصی که صـمیمانه از کوچک خان و آقای میرزا از حقیر الرحمن الرحیم. بسم اهلل جواب:
صالح مملکت نفهمیدم بـلکه نیّت سویی نسبت به دیانت و بودند٬ وی هم آواز وصادقانه با
هر گیالن عملیاتی بوده بس مقدس که بر در سیاست آنها نفوذ جلوگیری ازدخالت خارجه و
تـعقیب را عملیات آنـها که نیت و توفیق دهد همه ایرانیان را [است].خداوند مسلمانی الزم
همچه جمعیتی٬مساعدت بـا محاربه با ضدیّت و پرواضح است که طرفیت و تقلیدنمایند. و
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ص 89. همان: .1

[ ق.] سیدحسن مدرس.1 اسالم است.جمادی الثانی سال 1338 ومعاندت با ـکفر
مدرس صورت گرفته باشد. به اشاره خود اصل استفتا چنانکه سابقه داشته است ـ ـ می رسد به نظر

بـه بـه رهـبری لنـین ـ روسـیه ـ خوانندگان پوشیده نیست که امیدواری های اولیه دولت جدید بر

نـماینده را او ایران (مترّقی دانستن رضاخان و قدرت در ساختار تغییر از تحلیل بلشویک ها رضاخان و

اقدامات عوامل دولت کمونیستی شوروی که موجب بروز و فئودالیسم تلقی کردن) برابر بورژوازی ملی در

مهم ترین از گردید٬ وابستگان بلشویک ها و خیانت کمونیست ها کوچک خان و بین یاران میرزا تفرقه در

نهضت جنگل. نگاهی به شوروی و شعاعیان٬ جنگل. سردار Ñ فخرایی٬ برای تفصیل بیشتر .2

علل شکست قیام جنگل بود.2

«غوغای جمهوری» با نبرد  
تسـریع اجـتماعی و گردانندگان رضاخان برای ساختارشکنی کامل نظام سیاسی٬ مشاوران و تمهید

که مـجلس این بود ترکیه اتفاق افتاد٬ آنچه در به تأّسی از وابستگی به غرب٬ روند سکوالریزاسیون و

کـامًال رضاخان قـدرت را شدن سلسله قاجاریه٬ برکنار با و به تصویب برساند پنجم الیحه جمهوری را

ترفند و مخالف جمهوری خواهی دروغین بودند مدرس بود٬ که رهبری آن با اقلیت مجلس٬ قبضه کند.

همفکرانش بـرای ایـنکه مـجلس از مدرس و آخرین جلسه سال ٬1302 در دریافته بودند. رضاخان را

نتیجه در به مسافرت فرستادند؛ نمایندگان را جمعی از و تدارک یک ابستراـکسیون دیدند اـکثریت بیفتد٬

به تـحریک سـید مجلس٬ اسفند پایان جلسه 27 در پیشتر٬ مسئله جمهوری منتفی شد. رأی گیری در

نمایندگان وابسته به رضاخان یکی از سرسخت رضاخان ـ طرفدار نایب رییس مجلس و تدّین ـ محمد

عنوان هرچند علیه رضاخان سبب شد؛ که واـکنش اجتماعی وسیعی را سیلی محکمی به گوش مدرس زد

اصحاب مـطبوعات روشنفکران عرفی و جماعتی از و کرده بود اغوا عده ای را ظاهرفریب «جمهوری»

جـمهوری خواهـی بـه یک خـواست کنند وانمود تا آورده بودند ایران به وجود سراسر در را چنان جّوی

غیرمردمی آن و ماهیت بی بنیاد واـکنش مردم به اهانت به مرحوم مدرس٬ اما عمومی تبدیل شده است٬

می نویسد: ملک الشعرای بهار ساخت. برمال واقعه را
و مثل زنگ نـاقوس درپـیچید تمام شهر که به ناـگاه در بود صدا و سر این سیلی به قدری پر
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ص 38. ج 2: تاریخ مختصر...٬ بهار٬ .1

گردید.1 انقالب بزرگی نمودار و بسته شد کرد؛دکان ها بیدار احساسات خفته را
مخالفان جمهوری خواهی رخ درگیری خونینی که بین موافقان و در فروردین 1303 جلسه 2 در بعدًا

بر مردم سنگی برداشت و یکی از مجلس شده بود٬ نظامیان وارد رضاخان به همراهی گروهی از و داد

شـوکت ابـهت و غوغای جمهوری به شدت بـر ناـکامی رضاخان در و این ماجرا پشت رضاخان ـکوبید.

صص 497ـــ498. ج 2: تاریخ بیست ساله...٬ مکّی ٬ .2

موجب عقب نشینی موقت رضاخان گردید.2 و دروغین وی لطمه زد

«رژیـم جـمهوری» بـا که چرا عده ای به وی خرده گرفتند جمهوری٬ جریان مخالفت مدرس با در

پاسخ به این اعتراضات در خنثی کند٬ سخت کوشی توانست این اقدام را که با مدرس ٬ مخالفت می کند؛

ـگفته بود:
ـ بـلکه تـحقیقًا و تـقریبًا اسالم هم ـ حکومت صدر و جمهوری واقعی مخالف نیستم؛ من با
بـر بـنا تـحمیل کـنند٬ به ما ولی این جمهوری که می خواهند حکومت جمهوری بوده است؛
حکـومتی و به ملت ایران تحمیل نـمایند؛ می خواهند اراده ملت ایران نیست بلکه انگلیسی ها
هـمه از و سـازند؛ ایـران بـرقرار در بـاشد تـحت اراده آنـها صددرصددست نشانده و که را
انـتقام بگـیرند. او از می خواهند [1919] آنها قرارداد شاه با به واسطه مخالفت احمد مهم تر٬
مـوافـقت او بـا مـلی بـودحـتمًا فردی آزادیـخواه و وکاندیدای جمهوری٬ نامزد واقعًا اـگر

ص 495. همان: .3

دریغ نمی نمودم.3 او هیچ نوع کمک ومساعده با از می کردم و

سلطنت پهلوی  مخالفت با
خروج حسن مدرس و به رغم مخالفت قاطع سید مجلس شورا٬ جلسه تاریخی نهم آبان ماه 1304 در

حسـین عـالء نطق های مخالف تـقی زاده ٬ خالف قانون اساسی خواندن ماده پیشنهادی و جلسه و از

تفویض حکومت موقت به ماده واحده انقراض سلطنت قاجاریه و یحیی دولت آبادی ٬ مصدق و [عالئی] ٬

تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به و رأی به تصویب رسید؛ میان 85 رأی از اـکثریت 80 با رضاخان٬

طبق صورت جلسه مذاـکرات مـجلس تـعداد به نوشته «تاریخ بیست ساله» مجلس مؤسسان شد. نظر

مجموع مخالفان 22 در آنانکه رأی مخالف دادند٬ توجه به غایبین بی اجازه و با و مخالفین اصلی ده نفر
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غایبین مخالفین یا کلیه نمایندگان تهران جزو اسکندری ٬ سلیمان میرزا از این میان به غیر از بوده اند. نفر

کمونیست های و عوامل جلب حمایت سوسیالیست ها از هم پیمانان پنهان رضاخان و اسکندری از بودند.

تهران انتخابات مجلس مؤسسان از در به همین علت هم بعدًا و رضاپهلوی به قدرت بود صعود ایران از

برگزیده شد.

تدّین نایب جواب به اشکال سیدمحمد در و قانونی داد مدرس اخطار شروع جلسه مجلس شورا٬ در

مطرح اینجا در نمی شود قانونی است که خالف قانون اساسی است و «اخطار داشت: رییس مجلس اظهار

ص 431. ج 3: همان٬ .1

خالف قانون است».1 رأی هم بدهید٬ «صدهزار مجلس گفت: حال خروج از در و ـکرد»

زیـرنظر بـرگزاری انـتخابات ـ مجلس مؤسسان با حسن مدرس ٬ مزاحمت سید از به دور سرانجام٬

رضاخان با ماه٬ آذر 21 جلسه نهایی آن در در و تشکیل شد 1304 آذر 15 از حکومت موقت رضاخان ـ

یک تحقیق بر بنا تبدیل شد. شاه پهلوی» به «اعلیحضرت رضا سه رأی ممتنع٬ برابر رأی مثبت در 257

آنان به عنوان مخالف نام برده شده است٬ برخی مقاالت از در و سه نفری که رأی ممتنع دادند منتشره٬

گردانندگان حزب سوسیالیست اجتماعیون دوران مشروطه و (از اسکندری ٬ سلیمان میرزا از عبارت بودند

هـمفکران از بـقایی کـرمانی و مـظفر (پدر شهاب الدین کرمانی ٬ میرزا اولین دبیرکل حزب توده) بعدها

صص 766ـــ770. ش 9ـــ12: سال شانزدهم٬ مجله آینده٬ .2

امام جمعه زنجان.2 مجتهد محمود میرزا و سلیمان میرزا)

است عدم رضاخان معتقد مقابله قاطع با حسن مدرس در سید انفراد درباره تنهایی و امام خمینی(ره)

اشتباهات بود: مردم یکی از و علمای معاصر سوی سایر پشتیبانی وی از
مدرس پشتیبانی از آـگاه کنند٬ مردم را آنهایی که باید یا که مردم٬ اشتباهات این بود «یکی از
مخالفت کرد... و ایستاد و [رضاخان] مقابله کرد او که با بزرگی بود مرد مدرس تنها نکردند.
و پشتیبانی کنند و بگیرند مدرس را که پشت سر یک جناح هایی می توانستند آن وقت باز در
[پهلوی] کنده بشـود این خانواده همان وقت شّر که در ممکن بود پشتیبانی کرده بودند... اـگر

ص 369. ج4: صحیفه امام٬ .3

نشد.»3 و
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مقاومت از نوعی دیگر آیة اهللشاه آبادی:  
فلسفه فراـگیری عرفان نظری و سطح و تحصیالت مقدماتی و پس از محمدعلی شاه آبادی ٬ آیة اهلل

شـاـگـردان بـرجسـته آخـوند مدت هشت سـال از به نجف اشرف رفت و میرزاهاشم اشکوری ٬ آقا نزد

صص 46ـــ51. شاه آبادی بزرگ...: محمدی٬ .1

بـازگشت از در یـافت.1 مراجع اجازه اجتهاد از سه تن دیگر ایشان و از و میرزای دوم بود؛ خراسانی و

به تدریس و و تهران اقامت کرد سال در به مدت 17 ش. 1308 تا ق./1291 1347 تا 1330 از عراق٬

ص 55. همان: .2

ارتباطی نزدیک داشت.2 این دوران٬ در مدرس نیز٬ آیة اهلل شاه آبادی با امامت جماعت مشغول شد.

اعتراض به حرکت های رضاشاه (ـکه تازه به سلطنت شاه آبادی در تهران٬ اقامت در یازده ماه آخر در

علمای تهران قـول از نفر 70 حدود شد. تحّصن عازم حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به قصد رسیده بود)

همراهی نمودند. تن شاه آبادی را دو تنها و ولی همه عقب نشینی کردند داده بودند پیوستن به ایشان را

به دلیل عدم گسترش حمایت های الزم توسط اما ماه به طول انجامید. اقامت معترضانه 11 و این تحّصن

محدودیت جایگاه اجتماعی و البته عدم شهرت فراـگیر چندانی نیافت. تأثیر بازتاب و مردم عمًال سایرین و

پاسخ شاه آبادی در عامل مضاعف دیگری برای بی نتیجه ماندن این حرکت محسوب می شود. ایشان خود

نوشت: خصوص این تحّصن٬ در علمای نجف٬ به سؤال یکی از
و شهادت ائـمه اطـهار گذشته از تاـکنون٬ زمان رسول اـکرم(ص) وارث دینی هستیم که از ما
اـکنون و رساندن آن داشته ایم؛ به ثمر بزرگان در و علما از هزاران شهید یارانشان٬ اصحاب و
ایـنک مـی بینیم کـه و داریم ... اختیار در هستیم که ثمره آن همه فداـکاری وجان نثاری را ما

ص 187. ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و صص 62ـــ63. همان: .3

است.3 نابودی ازناحیه این حکومت جبّار و معرض دستبرد این امانت الهی در
به قم عزیمت ش. ق./1308 سال 1347 از به خواهش آیة اهللحائری یزدی ٬ پایان تحّصن٬ پس از

امام خمینی(ره) این دوران٬ وی در شاخص ترین شاـگرد عرفان پرداخت. اصول و به تدریس فقه و و نمود

مـفتاح الغـیب قبیل فـصوص الحکـم مـحی الدیـن و است که مدت هفت سال متون عرفان نظری از

ص 187. ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .4

نمود.4 ایشان تلّمذ نزد صدرالدین قونوی را

از اقامه جماعت را تدریس و به تهران بازگشت و مجددًا ش. ق./1315 1354 شاه آبادی در آیة اهلل
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کـه تـوسط روشـنفکران حرکت هایی شد و زمینه فعالیت ها تهران٬ تالش های شاه آبادی در گرفت. سر

ادامه یافت. ش٬ 1320 شهریور مذهبی پس از

به زبان انگلیسی تسلط افزون می ساخت: را که جاذبه او شاه آبادی بود در ـ اختصاصًا ویژگی هایی ـ

آنها استفاده مشروع از که حتی در منع نکرد نه تنها را بلندگو و مثل رادیو وسایل جدید استفاده از داشت٬

ص 86. شاه آبادی بزرگ...: محمدی٬ ص 188. همان: .1

عبادات اسالمی از حّتی ـ تلقی اش ـ و بود1 ایرانیان معتقد به استقالل اقتصادی مسلمانان و داشت٬ تأـکید

نـماز٬ «اغلب احکام واقعّیه چـون روزه٬ شذرات المعارف نوشته است: در چنانکه خود سیاسی بود؛ نیز

ص 14. شذرات المعارف: شاه آبادی٬ .2

شـاه آبادی را مـتشّکل آیـة اهلل فعالیت های ابـتکاری و سیاست است.»2 مشتمل بر جهاد حج و زکات٬

آورد: به شمار می توان نوعی «تأسیس»

مـورد مـوثق و شاه آبادی افراد تا سبب شد تکایا و مساجد شدن فعالیت های مذهبی در محدود 1ـ

واقع وی بنیانگذار در به تشکیل هیئت های خانگی تشویق کند. میان پیروان خود٬ از اعتمادی را

ص 189. و ص 185 ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .3

تاـکنون ادامه دارد.3 و منازل تشکیل می شد که در مذهبی بود هیئت های سّیار

و مـی شد تهران بـرگزار جامع» «مسجد قرآن داشت که در شاه آبادی جلسات مخصوص تفسیر 2ـ

امـام بیان می کرد. متداول نبود٬ آنها که اظهار فلسفی را٬ مباحث عرفانی و ضمن آن برخی از

این باره می گوید: در خمینی(ره)
ایشان و نزد می آمدند که آنجا که برای عده ای ازکاسب ها ـ رحمُه اهلل من به مرحوم شاه آبادی ـ
عرض کردم که آخر می گفت٬ همان طوری که برای همه می گفت برای آنها ایشان هم مسائل را

ص 124. سوره حمد: تفسیر امام خمینی٬ .4

هم بخورد!»4 این کفریّات به گوش اینها «بگذار گفت: این مسائل؟! و اینها
از حـاج عـباسقلی بـازرگان ٬ جمله حاج مصطفی ایـروانـی و از تهران٬ متدین بازار تّجار بعضی از

شب بـرقرار که هـفته ای چـهار بودند جامع» «مسجد بحث های شاه آبادی در شرکت کنندگان جلسات و

.189 و صص 185 ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و صص 102ـــ103. شذرات المعارف: شاه آبادی٬ .5

دنبال کرد. «هدایت» مسجد طالقانی در آیة اهلل بعدها این شیوه را می شد.5

جهت استقالل تالش در بنای تشکیل آن٬ که علت و شاه آبادی مؤسس نوعی شرکت تعاونی بود 3ـ
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متدّینین وی توسط برخی از اولین شرکتی که به پیشنهاد تشویق تولیدات داخلی بود. واردات و از

ص 188. ش 5: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .1

نام داشت.1 «شرکت مخّمس» تأسیس شد٬

بـرای مـبارزه اولیـن صـندوق را و ایران بـود؛ صندوق های قرض الحسنه در شاه آبادی پایهـگذار 4ـ

سرپرستی آن خود بازاری های متدین به راه انداخت و همکاری جمعی از با رباخواری٬ متشکل با

همان صفحه. همان: .2

عهده گرفت.2 بر را

دوران مردمی شاه آبادی در نفوذ روحانی و پشتوانه اقتدار که با اصول فعالیت های اقتصادی٬ اهداف و

برشمرد: سه محور که به اجمال می توان در شذرات المعارف آمده است؛ در رضاشاه صورت می گرفت٬
خودکفایی ملی؛ بیگانگان و استقالل از نخست:

عدم رجوع به طاغوت؛ حکومت و استقالل از دوم:

صص 10ـــ11. شذرات المعارف: شاه آبادی٬ .3

برآوردن نیازهای اقتصادی یکدیگر.3 هموطنان و وحدت بین مسلمانان و الفت و ایجاد سوم :

فضای روشنفکری عصررضاخان  جریان های فکری و
اجتماعی دوران رضاخان ـکه به تخریب فضای فرهنگی و تصویری از این قسمت تالش می شود در

تـحکیم قـدرت و جـریان ظـهور در ترسیم گردد. باورهای دینی مردم انجامید٬ پایه های هویت ملی و

فضای و روحانیت به شدت سرکوب گردید و غیرمنسجم علما استبدادی رضاخان مقاومت های پراـکنده و

جـالل گـرفت. وابسته بـه دولت قـرار و غالب فرهنگی اجتماع تحت سیطره روشنفکری عرفی غربگرا

مـی مانند ایـنگونه تـوصیف مـی کند: موقعیت نخبگان غیرروحانی زمان رضـاخان را وضعیت و آل احمد

آن جـمِع [ غـرب]. تـمدن لیبرال های مسحور متدّینین٬ سوسیالیست ها٬ سه دسته اند: که بر «مکاّل»ها٬

میان اولی ها که از سوم است؛ شامل گروه اول و رضاشاه شدند٬ همساز روشنفکران که به گفته آل احمد

«روشنفکران آن دوره بیست ساله به بی سرانجام برخاستند. میانه راه به مخالفتی نامستقل و جمعی در نیز

به همکاری سکوت کرده به رضایت یا به تسلیم یا و رضایت داده بودند؛ آن مدت گذشته بود هرچه در

کار که قلدری در چون می دیدند که سکوت کرده بودند؛ بتوان گفت «حق داشتند توجیهی شاید در بودند».
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به آن را بهار به آن صورت و فّرخی را عشقی و و معرکه خارج کرده اند به آن صورت از مدرس را است و

به محض اینکه بوی آن دوره ـ در اغلب ایشان ـ دلیل که باشد٬ به هر صورت و «به هر صورت دیگری».

به و به گوشه ای می تپند ظلم حکومت رضایت می دهند٬ اـگرنه به شرکت در و می گریزند قلدری می شنوند

بازی بساط آخوند و شد خواهد که نظم فرنگی به دست فوج قّزاق مستقر به این امید می مانند؛ انتظار

صص 392ـــ394. خیانت...: خدمت و در آل احمد٬ .1

اینجا در آداب دانی٬ از دور به صراحت و من٬ «و گرفت!»1 خواهند یاد مردم «سواد» و شد برچیده خواهد

به آن دوره بیست ساله و رژیم رضایت دادند که به تغییر تمام روشنفکرانی را تمام رجال مشروطه دوم و

این در همه ایشان را ـ امر به شرکت در به پذیرش تلویحی یا به سکوت یا یا ـ ساختند شهریور پیش از

سکوت و با ایشان و حضور در و چراـکه پیش روی ایشان بود می دانم؛ بی رمقی بعدی روشنفکری مقّصر

ص 394. همان: .2

شرکت ایشان بود.»2 یا

در نقش روشنفکران (به معنی اخّص آن یـعنی تـحصیلکردگان جـدید) از تصویری که آل احمد در

به راه انداخـته بـود «بازی»های متعددی که «پهلوی» در این گروه را دوران بیست ساله ارائه می دهد٬

واـکـنش های پس از بدان جهت مهم است که بخش بزرگی از مطالعه آن «بازی»ها می شمارد. مقّصر

است. جواب آنها محصول یا اندیشه٬ عرصه فرهنگ و در سقوط رضاخان ٬

سیاست ضدمذهبی حکومت رضاخان به بهانه بازگشت به دوران ایران کهن و در زردشتی بازی: 1ـ
از مـعماری و ادبیات گـرفته تـا که «از اوج می گیرد آنقدر اسالم این «بازی» افتخارات پیش از

صص 74ـــ76. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و و ص 396. همان٬ .3

می شوند.3 هخامنشی بازی» همه مشغول زردشتی بازی و دانشگاه٬ مدرسه گرفته تا

ادبـیات و در جـایگاه واالی او ایـرانـی مـحترم است و که برای هر فردوسی را فردوسی بازی: 2ـ
که به قولی به اتکای شاهنامه ـ تا می دهند وسیله قرار نبود فرهنگ فارسی زبانان مناقشه بردار

حتی و زنده سازند؛ را ایران اساطیری شاهنشاهی وصل به «فّره ایزدی» است ـ شاهنامه» «ضد

ص 398. خیانت...: خدمت و در آل احمد٬ .4

نسبی ماقبل اسالمی برای پهلوی درست کنند!4 اصل و تا بگردند به دنبال سند

از نسبت می دهد٬ به این «بازی» که آل احمد توسط دولتیان٬ «فرقه سازی» تعبیر کسروی بازی: 3ـ
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سیاست های دین ستیزانه با و تمام دوره رضاخان آزادانه فعالیت می کرد آن روست که کسروی در

وی ایـنگونه حکومت رضاخان با البته نمایش روشنفکرمآبانه رفتار هماهنگ بود. پهلوی کامًال

گذاشتن مجله پیمان ـ آزاد بال دادن به کسروی و و پر آن دوره با که «در توجیه می شد ترسیم و
صد هر که «از این هم واقعیت دارد و مذهب بسازند؛» زمینه ای برای رفرم در می خواستند ـ مثًال

ص 77. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و و ص 399. همان: .1

کرده اند».1 مذهب را با کتاب های کسروی تمرین عناد در نفرشان قبًال 70ــ80 توده ای٬ نفر

همین دوران که هرگونه تحرک مذهبی در «اسالم دولتی سازی»! دیگر به تعبیر و وهّابی بازی: 4ـ
قـالب کـتب و همفکران وی در و می داد انتشار شریعت سنگلجی اندیشه هایش را ممنوع بود٬

بـه ارائه اسالم مـترقی٬ خرافات و جریان وهابیت به نام مبارزه با الهام از مقاالت مطبوعات با

ص 76. ش 10: ایران٬ فرهنگ معاصر فصلنامه تاریخ و .2

تشیع می تاختند.2 شعائر به اصول و وهابیان پرداخته و آراء بازنشر

عناوینی با مارکسیسم بیاورد٬ کمونیسم و آنکه اسمی از پیش از تقی ارانی ٬ دکتر 5ـماتریالیسم بازی:
این و می داد؛ نشر مجله دنیا در مطالب ماتریالیستی را یا می کرد کتاب منتشر چون «علم الّروح»
نه تنها برای رژیم نداشت٬ سیاسی» «خطر و که به تضعیف باورهای دینی می انجامید آنجا تا امر

می کرد. پیدا که حتی بی هیچ مانعی فرصت انتشار قابل تحمل بود

آنها برخی از حتی اـگر وضع کرده٬ را عنوان «بازی» آنها٬ قلم از برای چند که آل احمد این جریانات٬

مـجموعه ایـن طـریق بـا «بـه هـر نـبودند. خواسته های آن نـیز از دور ساخته رژیم هم نبودند٬ ـکامًال

و نه ایمانی»؛ نه شوری و نه اجتماعی نه مطبوعات آزادی نه وسیله تربیتی و بازی هاست که نه حزبی بود

با نیز و رژیم بریدند تغییر مشروطه و وقایع صدر حتی با بازی ها] رابطه جوانان را [ و همین حرف ها «با

صص 399ـــ400. خیانت...: خدمت و در آل احمد٬ .3

تمام دوره اسالمی».3 آن راه با از و دوره قاجار؛



فصل دوم:

تا 1320 شهریور از
مرداد1332  ـکودتای 28

هجوم متّفقین بند: ایران در  
آلمان نازی را شاه با که روابط نزدیک رضا متفقین٬ اوت 1941 15 / ماه 1320 سوم شهریور در

به صورت و شد به ترک کشور رضاشاه مجبور اشغال کردند. ایران را جنوب٬ شمال و از بهانه کرده بودند٬

توافق با شد. جزیره موریس تبعید طریق کشتی به آفریقای جنوبی و از وضعی ذلت بار٬ در یک زندانی٬

متن استعفای رضـاشاه در علی فروغی (ذـکاءالملک)٬ محمد رأس آنها در رجال سیاسی و اشغالگران و

.48 و صص 3 هفت سال: سی و سمیعی٬ ص 212. ج 1: سیاسی...٬ فرهنگ تاریخی ـ علی بابایی٬ .1

پیش بینی شد.1 «محمدرضا» او ارشد انتقال سلطنت به پسر

مادی آن به حضور ایران نداشت و که آلمان نازی نیروی واقعی در چرا بود؛ «بهانه» علت اشغال واقعًا

اشغال ایران واقع٬ در می شد. سیاسی محدود کادر عده ای جاسوس و صنعتی و نظامی و تعدادی مستشار

ص 34. تحوالت...: تحلیل مختصری از جزنی٬ .2

تـدارکـات متفقین توانستند و ضروری بود؛2 ـ آنها نظر از ساختن خط تدارکاتی متفقین ـ برای بی خطر

شوروی برسانند. طریق راه آهن ایران به اتحاد از را جنگی خود

قـوای مسـلح ایـران (ارتش٬ پای درآمد. تهاجم خارجی از برابر شاه در دیکتاتوری بیست ساله رضا
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در سرکوب کرده بود٬ مقاومت داخلی را دسته رضاخان هر و که «تحت فرماِن دار پلیس) ژاندارمری و

ارتش شوروی بود. ضعیف تر و ناالیق تر نیز بدترین سپاهیان فتحعلی شاه قاجار ارتش های خارجی از برابر

صـفحات اشغال کـرد. را بخش شمالی کردستان) آذربایجان و مازندران٬ گیالن٬ شمال ایران (خراسان٬

ص 35. همان: .1

اشغال شد».1 سپس ارتش آمریکا جنوب توسط ارتش مستعمراتی انگلیس و

دولت و بین خود انگلیس قراردادی را دولت های شوروی و 1941 سپتامبر 9 /1320 شهریور 18 در

به دوران اشغال٬ در تحکیم سلطه خود واقع برای تضمین و در و نمودند؛ منعقد کابینه فروغی ـ ایران ـ

ص 227. مشروطیت: دولت های عصر ضرغام بروجنی٬ .2

ایران تحمیل کردند.2

بـه ولی بـعدها مناطق اشغالی خلع سـالح شـد «ارتش ایران در اساس این توافق نامه تحمیلی٬ بر

داشت. اشغالگران قـرار نظر زیر کشور تمام امور شهربانی اجازه فعالیت انتظامی داده شد. ژاندارمری و

اطراف شهر ولی واحدهای نظامی سه دولت در تحت اشغال نبود ظاهرًا حکومت٬ به مثابه مرکز تهران٬

ص 34. تحوالت...: تحلیل مختصری از جزنی٬ .3

قدرت الزم برای اعمال حاـکمیت بود».3 به این ترتیب دولت مرکزی فاقد پادگان هایی داشتند.

اشغال  کابینه های پس از
به دنبال استبداد کشور آمد. کار سر ایران بر هفده دولت در (1332 تا 1320 سال (از طول 12 در

در عدم ثـبات را و «رهاشدگی معلول اشغال» قدرت و خالء نابسامانی٬ دورانی طوالنی از بیست ساله٬

داشت. پیش رو

نخستین اقدام دولت او تشکیل داد. محمدعلی فروغی اولین کابینه دوران اشغال را انگلستان٬ تأیید با

آمادگی برابر در فروغی ٬ سربازان متفقین مقاومت کند. برابر در ارتش ایران نباید که اعالم کرد این بود

حفظ کرد. موافقت انگلستان سلطنت پهلوی را با تأسیس جمهوری٬ بر احساس عمومی دایر اشغالگران و

اندکی تصرف. تلخیص و با صص 57ـــ59؛ بحران دموکراسی...: ایرانی٬ ص 5. هفت سال: سی و سمیعی٬ .4

اقدامات کابینه فروغی بود.4 انجام انتخابات دوره سیزدهم از آزادی کلیه زندانیان سیاسی و

هـم روابـط انگـلیسی ها قرص شاه کـه بـا هواداران پروپا علی سهیلی از استعفای فروغی ٬ پس از
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احزاب سیاسی دیگر و تشکیل شد علنًا زمان سهیلی «حزب توده» در شد. نخست وزیر دوستانه ای داشت؛

ص 6. هفت سال: سی و سمیعی٬ صص 59ـــ60. بحران دمکراسی...: ایرانی٬ .1

اعالم موجودیت شروع به فعالیت کردند.1 با دیگری٬ یکی پس از نیز٬

انگلستان تمایالت آشکاری بودن پیوندهای دیرین با که ضمن دارا قوام الّسلطنه ٬ سومین نخست وزیر

اسـتخدام گردید. به استعفا شش ماه مجبور پس از داشت٬ خود افزایش اقتدار و آمریکا به تقویت نفوذ

صص 61ـــ63. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .2

این دوره صورت گرفت.2 در مالی کشور رأس امور میلسپو»ی آمریکایی در آرتور «دکتر

قـدرت های که مـطرح بـود. کابینه دوم سهیلی انتخابات دوره چهاردهم مهمترین مسئله ای بود در

کرسی های مجلس را بیشتری از تعداد متمایل به آنها نیروهای سیاسِی وابسته یا بودند درصدد اشغالگر

آن جمله بود. شوروی از حمایت آشکار با «حزب توده» اشغال کنند؛

کارگران جهت «حمایت از تدابیری را «حزب توده»٬ افزایش نفوذ مقابله با به منظور سفارت انگلیس ٬

به سهیلی پیشنهاد معقول» حد «محدودیت زمین تا و محصول» «افزایش سهم کشاورزان از صنعتی»٬

انـجام انـتخابات دوره تـصویب قـانون تـعلیمات اجـباری و تـهران»٬ «ـکنفرانس سران متفقین در ـکرد.

ص 7. هفت سال: سی و سمیعی٬ صص 63ـــ65. همان: .3

دوران کابینه دوم سهیلی پیش آمد.3 که در جمله حوادثی بود چهاردهم از

نمایندگان بیشتر کردند. ترکیبی ناهمگن ایجاد یافتند٬ مجلس چهاردهم حضور نیروهای سیاسی که در

تمایل کردند. اظهار به نخست وزیری ساعد

که می کوشیدند مشغول بررسی پیشنهادهای شرکت های آمریکایی بود مخفیانه ـ ـ ماه ها دولت ساعد

امور معاون وزیر «ـکافتارادزه» 1323 شهریور اواخر در به دست آورند. ایران را استخراج نفت در امتیاز

تمام استان های در معادن را سایر استخراج نفت و اـکتشاف و تقاضای امتیاز و خارجه شوروی به ایران آمد

و شوروی ها پایان جنگ به تعویق اندازد. تا دولت تصمیم گرفت کلیه مذاـکرات نفت را شمالی ایران کرد.

رأی پیش از استعفای وی و پس از حمله های تبلیغاتی گرفتند. رگبار زیر را شخص ساعد «حزب توده»

به تصویب نفت را مجلس چهاردهم طرح ممنوعیت مذاـکره برای اعطای امتیاز به کابینه جدید٬ اعتماد

رساند.

بود. سیاستمداری پرنفوذ مالکان بزرگ و کابینه ششم از نخست وزیر سهام السلطان بیات ٬
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صص 68ـــ69. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ ص 9. هفت سال: سی و سمیعی٬ .1

ولی پایان یافت.1 اروپا جنگ در و تسلیم متفقین شد شرط٬ و بی قید آلمان٬ طول کابینه بیات ٬ در

اشغال ماند. ایران همچنان در

رأی اعتماد مجلس به او تشکیل کابینه شد. مأمور معروف به «حکیم الملک» ابراهیم حکیمی ٬ سپس٬

ص 9. هفت سال: سی و سمیعی٬ ص 69. بحران دمکراسی...: ایرانی٬ .2

درباره رشد کردستان٬ اخباری نگران کننده از و به افزایش بود رو «حزب توده» و شوروی ها فشار نداد.2

ص 70. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .3

می رسید.3 جریانی جدایی طلبانه٬

مـعروف بـه محسن صدر اـکثریت مجلس٬ و بگیرد؛ مجلس رأی اعتماد ـکابینه حکیمی نتوانست از

به نخستوزیری برگزیدند. را «صدراالشراف»

تحریکات «حزب وخیم بود. مازندران متشّنج و گیالن و کردستان٬ آذربایجان٬ این مدت اوضاع در در

پنج بیست و 1324 مرداد در فراهم می کرد. همه جا در زمینه آشوب را طرفداران شوروی٬ دیگر و توده»

که به دست به شورش زدند؛ آن زمان تحت اشغال شوروی بود٬ که در خراسان٬ توده ای در سرباز و افسر

اطالع بخش نظامی حزب ولی بـدون تـوافـق کـمیته با این عده٬ معروف شد. «قیام افسران خراسان»

شورش افسران خراسان حـمایت از شوروی ها حزب و دست به این حرکت زدند. شوروی ها٬ مرکزی و

اندکی تصرف. تلخیص و با صص 72ـــ74؛ قیام افسران خراسان: تفرشیان٬ .4

نطفه خفه کند.4 در آن را موفق شد صدر دولت نیم بند و نکردند

در بود. تشکیل «فرقه دموکرات آذربایجان» کردستان و حرکت جدایی خواهانه در نگرانی عمده٬ اما

خـودمختاری ضـمن آن خـواسـتار و کـرد حمایت شوروی اعالمیه ای صـادر با «فرقه» 1324 شهریور

آذربایجان شد.

شش ماه پس از طبق پیمان سه جانبه ٬1321 کند. محدود را فعالیت «حزب توده» تالش نمود صدر

تـرک ایـران را بـاید نـیروهای اشـغالگر ٬1324 اسفند مارس 1946/ پایان جنگ جهانی دوم یعنی در

چندان تمایلی به شوروی ها اما ترک کرده بودند آمریکایی ایران را نیروهای انگلیسی و بیشتر می کردند.

از ولی ظرف کمتر به دست آورد توافق اقلیت رأی اعتماد باالخره توانست با صدر خروج نشان نمی دادند.
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صص 70ـــ72. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ صص 10ـــ11. هفت سال: سی و سمیعی٬ .1

سقوط کرد.1 مخالفت سازمان یافته اقلیت مجلس٬ اثر در گرفتن رأی اعتماد٬ یک ماه پس از

که این زمان این بود مهمترین نگرانی در گرفت. مجلس رأی اعتماد از اـکثریت قاطعی٬ با حکیمی ٬

حـرکت های تـجزیه طلبانه از و تخلیه خاـک ایران تعلل ورزد در نفت٬ به تالفی نگرفتن امتیاز شوروی٬

«مـجلس تأسیس شد٬ تبریز در رسمًا «دولت ملی آذربایجان» 1324 آذر 21 سرانجام در حمایت کند.

به کابینه اش را «فرقه» پیشه وری رهبر جعفر و وابسته نظامی روسیه تشکیل جلسه داد حضور در ملی»

نرسیده بـه قـزوین٬ تهران به آذربایجان گسیل شده بود٬ نیرویی که از معدود این مجلس معرفی کرد.

نـیروهای دولت مـرکزی وارد که نـمی گذارد اعالم کرد شوروی رسمًا و توسط ارتش سرخ متوقف شد

چـندی بـعد٬ و کردستان اعالم خودمختاری کرد؛ در نیز همین زمان قاضی محمد در آذربایجان شوند.

نتوانست مقاومت روز 67 باالخره دولت ناتوان حکیم الملک بیش از اعالم نمود. را «جمهوری کردستان»

ص 11. هفت سال: سی و سمیعی٬ صص 72ـــ73. بحران دمکراسی...: ایرانی٬ .2

داد.2 استعفا و ـکند

در به دست گیرد. دوباره زمام قدرت را بود صدد در بهمن 1321 در استعفا همان روز قوام الّسلطنه از

را نتیجه «حزب توده» در حمایت شوروی و عالقه و حمایت آمریکا٬ کنار در موفق شد٬ طول این سال ها

ماه به 22 بیش از این بار نخست وزیری او و افزایش داد را مجلس هم طرفداران خود در جلب کند. نیز

طول انجامید.

«سادچیکف» دست خالی برگشت. رفت ولی با به مسکو رأس هیئتی٬ در تشکیل کابینه٬ قوام پس از

شد قرار گردید. منجر سادچیکف» «موافقت نامه قوام ـ که به عقد دنبال کرد شوروی مذاـکرات را سفیر

شوروی یک شرکت نفت دولتین ایران و و تخلیه کند ایران را اردیبهشت 1325 اواخر تا «ارتش سرخ»

مسئله آذربایجان هم موضوعی داخلی تلقی گردد. شمال ایران تشکیل دهند؛ مشترک در

با این قصد وی با کرد. کابینه خود وارد را رهبران «حزب توده» پیش رفت که سه تن از آنجا تا قوام

آشوب های و «فرقه دموکرات آذربایجان» و پس شوروی ها که به کمک آن از ائتالف کرد «حزب توده»

روابط حزب توده سطح وزیران٬ در توده ای ها٬ به رغم همکاری قوام و اصفهان برآید. جنوب و ـکارگری در

خوردهای و که به زد آنجا تا خصمانه بود؛ ـ تشکیل شد تابستان 1325 که در قوام ـ «حزب دموکرات» و

کابینه بیرون راند. از سرانجام قوام وزیران توده ای را گشت. منجر خیابانی خونین نیز
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مـاه دو پس از نـیز هیئت نمایندگی «فرقه دموکرات» اخراج وزیران توده ای٬ فردای ترمیم کابینه و

ذوالفقاری شاهسون و به همراه عشایر ٬1325 آذر 19 ارتش ایران در ترک کرد. مذاـکره بی نتیجه تهران را

به خود هم خود را «جمهوری کردستان» این پیروزی٬ فتح کرد. را تبریز بعد روز دو و آذربایجان شد وارد

فـرقه پـی اولتـیماتوم آمـریکا در و سادچیکف » «موافقت نامه قوام ـ انعقاد پس از شوروی٬ ساقط کرد.

کرد. رها دمکرات را

آیة اهللطالقانی درآذربایجان  
پیشروی ارتش به سوی حرکت و همزمان با ـ سال 1325 فتنه فرقه دموکرات آذربایجان در از بعد

جهت جامعه روحانیت آن زمان٬ و طرف «اّتحادیه مسلمین» طالقانی از محمود سید آیة اهلل آذربایجان ـ

ص 72. تاریخ: طالقانی و افراسیابی٬ .1

شرح این مأموریت سیاسی ـ وی در گردید.1 خاـک کشور راهی این نقطه از بررسی حوادث آذربایجان٬

مذهبی می گوید:
و عـلما طرف عـده ای از [...] اینجانب از ارتش به زنجان٬ ورود از بعد روز سال ٬1325 در
افسـران به چشم مـی دیدم کـه بـیشتر آنجا در مجامع دینی انتخاب شدم که به زنجان بروم...
غـیرت٬ ایـمان و از چه روحـیه پـرشور با رفتن به سوی آذربایجان بودند٬ غیوری که مأمور
کـه درجـلسات تـعلیم افسرانی بودند آنان٬ عده ای از و بودند؛ دستور منتظر آماده حرکت و

قرآن شرکت می کردند... دینی و
ایـام مـصادف بـا شب آن روزی که ارتش می خواست به سوی آذربایجان پـیشروی نـماید٬
آن در تجزیه طلبان َرَجزخـوانـی هایی مـی کردند. و وضع مبهم بود آن روزها در و محرم بود
سخنرانـی مـفّصلی خبرنگاران٬ افسران و فرماندهان و حضور با سالن مرکزی ستاد٬ در شب٬
بـزرگ افـتخار و شـرح دادم؛ به خـصوص سـربازان را ملِی همه ـ وظیفه اسالمی و ـکردم و
که ارتش [...] صبح آن روز٬ این باره بیان کردم. شهادت در و برای نجات کشور فداـکاری را
دعـا به گوش یکـایک آنـها کردم و قرآن رد زیر از را آنها قوای چریک حرکت می کردند٬ و

دادگاه نظامی شاه (1354). طالقانی در مدافعات آیة اهلل بخشی از ص 73؛ همان: .2

رابوسیدم.2 روی آنها و سر خواندم و
و نتایجی همگون بانحوه تفکر این سفر٬ از تجربیات خود٬ مجموعه مشاهدات و طالقانی از آیة اهلل
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خطری عواقب آن٬ جوانان و مردم و که «انحراف های فکری عده ای از متوجه شد او گرفت. اندیشه خود

ایـن رو از تجزیه آن بکشد»؛ که ممکن است به نابودی و ـ دارد استقالل کشور بزرگ برای تمامیت و

اساس و بر انتقاد بحث و و منظّم» مفّصل و «تشکیل جلسات مرتب و دانست که در تکلیف شرعی خود

اهـتمام بـیشتری کـمونیستی»٬ اصول ماتریالیستی و بر انتقاد و رّد اصول برهانی خداپرستی و «محور

مدافعات وی. از نیز ص 75؛ همان: .1

بنماید.ـ1

حزب توده در  «انشعاب»
و اعـتراض هـا بـه آن٬ «فـرقه دمـوکرات» و «حـزب تـوده» سرسپردگی آشکـار شوروی و عملکرد

اعـتراف بـه بـا تـالش کـرد رهبری «حزب توده» کرد. آشکار تردیدهای پنهانی درون رهبری حزب را

معروف پیش آمد. «انشعاب» و ولی ناراضیان قانع نشدند این بحران فایق شود بر معدود٬ «اشتباهات»

کنار جمله اشخاصی که در از آن کناره گرفتند. از آنکه حزب اخراجشان کند٬ پیش از یارانش٬ خلیل ملکی و

نفر؛ اعضای گروه 53 از نویسنده و خامه ای ٬ انور از: عبارت بودند انشعاب کردند٬ «حزب توده» ملکی از

نویسنده و آرام ٬ احمد داستان نویس؛ نویسنده و ابراهیم گلستان ٬ داستان نویس؛ نویسنده و جالل آل احمد٬

ص 383. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .2

مترجم.2

«حزب توده» بسترساز دولت های ضعیف:  
آذربایجان و حرکت های خودمختاری طلب در ایران و مسئله خروج ارتش سرخ از قوام موفق شد

حل کند. ـکردستان را

ماه دو از کمتر در و اعالم کرد؛ مردود را سادچیکف» «موافقت نامه قوام ـ 1326 مهر 29 مجلس در

صص 73ـــ78. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .3

شد.3 نخست وزیری برکنار از خودداری می کرد٬ استعفا که سرسختانه از قوام السلطنه ٬ بعد

برای افزایش قدرت خود که امکان می یافت زمینه را چرا دولت های ضعیف مطلوب شاه بود؛ وجود

هم دولتی ضعیف تشکیل داد. حکیم الملک این بار کند. مهّیا



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  70

به باد امروز٬ مرد روزنامه اش٬ در وابستگان شاه را و معروف که دربار روزنامه نگار مسعود٬ محمد ترور

به ویژه اشرف پهلوی ٬ به گردن دربار٬ آن زمان قتل او «در حوادث مهم این دوره بود. از حمله می گرفت٬

به قتل را مسعود محمد رهبران حزب توده به دست عوامل خود که برخی از فاش شد ولی بعدها افتاد

مـطلع رزم آرا و ارتـباط پـنهانی «حـزب تـوده» از مسعود بقایی عقیده داشت که محمد مظفر دکتر ص 55. همان: .1
کتاب من متهم می کنم در سران سابق حزب توده٬ از فریدون کشاورز٬ دکتر شده است. به همین سبب ترور بوده و
اعترافات کیانوری کشته شد. حزب به سردستگی کامبخش و به وسیله گروه ترور مسعود که محمد چنین بیان کرد

ص 78. همان: حل کرد. ادعای کشاورز جهت تأیید در را معما سران حزب٬

دهند».1 معرض سوءظن قرار در که خانواده شاه را همین بود ـ احتماًال قصدشان ـ و رساندند

این کابینه با «ابراهیم حکیمی در هفته سقوط کرد. 23 پس از کابینه او و مجلس به حکیمی رأی نداد؛

مملکت روبه رو سراسر ناآرامی هایی در و سوی حزب توده رهبری می شد که از تظاهرات پیاپی مخالفان٬

ص 13. هفت سال: سی و سمیعی٬ .2

قابل ذـکری توفیق به دست نیاورد.»2 هیچ امر در و بود

ترس شدید انگلیس و و ویژگی های وی تکیه به دربار از تشکیل شد. ـکابینه دوازدهم به ریاست هژیر

طلب انگلیس را و رضایت آمریکا این میان٬ در و افزایش قدرت بود فکر شاه همچنان در مخالفان بود. از

ناآرامی های شهرهای مختلف علیه انتصاب کاشانی و اعتراضات گسترده مردم به رهبری آیة اهلل می کرد.

به عقب نشینی شد. شاه مجبور و آورد صحنه سیاسی ایران به وجود آشوبی در به نخست وزیری٬ هژیر

استیفای حقوق انگلیس خواستار به استعمار حمله شدید با 1327 مرداد عیدفطر نماز کاشانی در آیة اهلل

پی گیری طرح تشکیل مجلس ناـکامی در هم پس از هژیر شرکت غاصب نفت جنوب شد. ملت ایران از

صص 51ـــ52. ش 6ـــ7: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و ص 306. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .3

داد.3 استعفا آبان 1327 13 عمومی سرانجام در افکار شدید تحت فشار حل مسئله نفت٬ مؤسسان و

تشکیل کابینه مأمور را ساعد محمد آن زمان متداول بود٬ بدون رأی تمایل قبلی مجلس که تا شاه ٬

جلب موافقت انگلیس مترصد به لندن و سفر پس از قانون اساسی بود٬ تغییر فکر وی کماـکان در ـکرد.

آورد. پدید شاه را فرصت موردنیاز سرانجام حادثه ای مرموز٬ زمان مناسب بود.

سرکوب بهانه شاه برای اختیارات و بهمن؛ 15  
این اقدام به حزب توده فخرآرایی به شاه تیراندازی کرد. فردی به نام ناصر بهمن ٬1327 15 روز
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حکومت نظامی اعالم دولت ساعد این رو از اختناق فراهم گردید؛ بهانه برای سرکوب و و نسبت داده شد

سران عده ای از کرد٬ دستگیر را روزنامه نگاران حمله کننده به دربار منحل ساخت٬ را «حزب توده» ـکرد٬

کـاشانی چـهره مـحبوب و آیـة اهلل زنـدانـی سـاخت. سـیاستمداران را از جمعی دیگـر و «حزب توده»

بدترین شرایط٬ در و شتم بازداشت شد ضرب و خشونت و نظامی تهران با فرماندار ضدانگلیسی به دستور

سپس به لبنان تبعید و به قلعه فلک االفالـک خرم آباد ابتدا می برد سالگی به سر سن 70 حالی که در در

اوایل در کرده بود آغاز مبارزه عمومی علیه شرکت نفت انگلیس را زمان دولت هژیر وی که از ـگشت.

علت همین امر و مطرح نمود نفت را امتیاز» طی اعالمیه شدیداللحنی درخواست «لغو بهمن ماه 1327

ص 88. بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ .1

تبعیدگاه به این موضوع اشاره کرد.1 بیانیه ای از در نیز کاشانی خود آیة اهلل بود. او تبعید واقعی بازداشت و

شاه اختیارات بیشتری گرفت. و همین بحبوحه تشکیل شد در مجلس مؤسسان نیز

دولت و فراهم شده بود گلشائیان نیز الحاقی ِگس ـ چارچوب قرارداد زمینه برای حل مشکل نفت در

نـمایندگان مـخالف٬ تـن از چند به مجلس برد. الیحه آن را آخرین روزهای دوره مجلس پانزدهم٬ در

آیـة اهلل تبعید به دلیل دستگیری و دولت را آزاد٬ عبدالقدیر حائری زاده و بقایی و دکتر حسین مّکی و

عمر تا طوالنی کردند مباحث استیضاح را آن قدر و استیضاح کردند مدیران آنها٬ و توقیف جراید ـکاشانی و

بیانیه محکمی درباره مجلس مؤسسان و صدور تبعیدگاه لبنان با کاشانی از آیة اهلل مجلس پایان یافت.

به شاه هشدار ضمن یادآوری جنایات دوران دیکتاتوری رضاپهلوی و قانون اساسی٬ تصمیم شاه به تغییر

از و کنند علم» مردانگی را نمایندگان مجلس می خواست که «قد از به سرنیزه٬ اتکاء دیکتاتوری و مورد در

صص 58ـــ60. بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ ص 57. ج 1: مکتوبات...٬ مجموعه ای از دهنوی٬ .2

انتخابات دفاع کنند.2 است» وطنخواه دین دار و مردمان غیور قانون اساسی که «خون بهای جمع کثیری از

مـوانـع اصـلی که یکی از منصب وزارت دربار در عبدالحسین هژیر راه بود. دوره شانزدهم مجلس در

ص 172. جمعیت فداییان اسالم...: امینی٬ صص 297ـــ298. بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ .3

کشته شد.3 «فداییان اسالم» همین زمان به دست یک عضو در نیز بود برگزاری انتخابات آزاد

مجلس شانزدهم تشکیل «جبهه ملی»٬  
مـحمد توسط دکتر به رهبری و این دوره تشکیل «جبهه ملی» مهمترین اقدام مخالفان دولت در
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روایت یک قول که تقریبًا دارد. قول مختلف وجود چگونگی تشکیل جبهه ملی چند مورد در مصدق بود.

هواداران دوستان و اغلب کتب منتشره به قلم یاران و اندک تفاوت هایی در با و رسمی محسوب می شود

انتخابات دوره شـانزدهم اعتراض به مداخالت دولت در در شده به این شرح است: مصدق تکرار دکتر

رجال ملّی به رهبری دکـتر روزنامه نگاران و عده ای از نمایندگان اقلیت دوره پانزدهم همراه با مجلس٬

مـصدق در پیام دکتر پی انتشار در تحّصن کنند. کاخ سلطنتی تجمع و که در مصدق تصمیم می گیرند

«مردم تهران مقابل کاخ مرمر 1328 مهر تجمع 22 در مردم برای حضور دعوت از مبنی بر روزنامهها

آن مـحل چون تحصن هزاران تن حاضران در و مصدق به عمل آوردند دعوت دکتر استقبال گرمی از

چهار چون پس از کردند... تحصن اختیار دربار در و میان جمعیت انتخاب شدند از بیست نفر نبود٬ مقدور

طی بیانیه ای خطاب به و پایان دادند به تحصن خود داده نشد٬ ترتیب اثر شکایت آنها و به تقاضا روز

مـنزل در متحصنین دربار٬ از نوزده نفر اول آبان 1328 روز غیرقانونی اعالم کردند. انتخابات را مردم٬

ص 84. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .1

اسامی مصدق اعالم نمودند.»1 به رهبری دکتر سازمان سیاسی جبهه ملی را و مصدق اجتماع کردند دکتر

از: متحصنین عبارت بودند بیست نفر

عـلی دکـتر شمس الدین امـیرعالیی 5ـ 4ـ یوسف مشار ملکی 3ـ احمد مصدق 2ـ محمد دکتر 1ـ

حسین مکی بقایی 10ـ مظفر دکتر کاویانی 9ـ رضا دکتر سنجابی 8ـ دکتر نریمان 7ـ محمود شایگان 6ـ

حسین فاطمی 16ـ دکتر عمیدی نوری 15ـ عباس خلیلی 14ـ حائری زاده 13ـ 12ـ آزاد عبدالقدیر 11ـ

غـروی 20ـ حجة االسالم سـیدجعفر مهندس زیرک زاده 19ـ ارسالن خلعتبری 18ـ جاللی نائینی 17ـ

حسن صدر.

تحصن شده و ذـکر متحصنین هیئت مؤسس جبهه ملی به نادرست دوازده نفر برخی کتب تعداد در

ص 18. هفت سال: سی و سمیعی٬ .311 و صص 310 انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .2

تقلیل یافته است.2 تبدیل و دربار وزیر مذاـکره با محوطه کاخ شاه و در روزه به تجمع اعتراض آمیز چهار

سنجابی تـصریح شـده است: جمله توسط دکتر از برخی منابع و انتخاب مکان تحصن در مورد در

دربـار در نـیز ولی مصدق تصمیم گرفت که این بار باشد مساجد یکی از که در بودند معتقد «بعضی ها

ص 43. ج1: خلع ید...٬ مکی٬ ص 106. خاطرات سیاسی: سنجابی٬ .3

تحصن صورت بگیرد.»3
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دربار سیاسیون در جریان انتخابات مجلس پانزدهم مصدق به همراه جمعی از در هم قبًال یک بار

صورت گرفت و دی ماه 1325 تاریخ 22 این تحصن که در در اشخاص حاضر بعضی از تحصن کرده بود.

سیدرضا حسن امامی (امام جمعه تهران)٬ دکتر از: عبارت بودند طول کشید٬ روز آن هم به مدت چهار

اردالن ٬ امـان اهلل مـحمدصادق طـباطبایی ٬ سـید سیدمهدی فـرخ ٬ متین دفتری ٬ احمد دکتر فیروزآبادی ٬

ص 201. ج1: سیاست٬ قلم و سفری٬ .1

عباس خلیلی.1 جاللی نائینی ٬ سیدحسن زعیم ٬ جمال امامی خویی ٬ مهندس فریور٬

به انتخاب دربار مورد در شد مطبوعات منتشر در تحصن 1328 قبل از پیامی که روز مصدق در دکتر

عنوان محل تحصن چنین می نویسد:
بـین برویم و جای دیگر دربار از دولت به غیر «اینجانب صالح نمی دانم که برای شکایت از
از را خـود مهربانی که نـمی خواهـد آنهم چنین پادشاه رئوف و ملت جدایی بیندازیم. شاه و

.1328/7/21 ستاره٬ و روزنامه های شاهد .2

کند.»2 مردم جدا
در وی ضمن اشاره به اینکه فساد هدف تحصن٬ مصدق برای توضیح بیشتر اطالعیه دوم دکتر در

از مغرضانه ای سعی می نمایند کسانی «به طرز و گرفته است» قرار اعتراض شاه نیز انتخابات «حتی مورد

روزهای فترت برای ملت ایران در کرده است که «اـگر تأـکید جلوگیری کنند٬ بیان حقایق به شاه کشور»

پرسید مغرضین باید از شاه پناهنده نشود به دربار کشور سوءجریان انتخابات سرتاسر عرض شکایت از

.1328/7/23 روزنامه شاهد٬ .3

روی آورد.»3 پس به کجا

که برای تصریح می کند خاطرات خود حاج مهدی عراقی در شهید همکاری فداییان اسالم٬ مورد در

دوستانتان که شما [صفوی] می نویسد مصدق «یک نامه ای هم برای مرحوم نواب دکتر دربار٬ تحصن در

[هنگام خانه مصدق... رفتند بچه ها تعدادی از صبح جمعه بود٬ کاری دارم. آنها من با اینجا٬ بفرستید را

یک دستش هم توی دست بود٬ یک دستش عصا پایین و آمد پله ها مصدق] از دکتر منزل٬ حرکت از

دم تـا جمعیت هم به دنبال ایشان آمـدند جلو٬ حرکت کردند رهبران فداییان اسالم]. [ از مرحوم امامی

صص 38ـــ39. ناـگفته ها: عراقی٬ .4

دربار.»4

از دربار پاسخ کتبی وزیر اغلب منابع به تحویل عریضه ای خطاب به شاه و وقایع تحصن در مورد در
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که اشاره می کند خاطرات خود در متحصنین بود از سنجابی که خود دکتر طرف شاه اشاره شده است اما

ص 107. خاطرات سیاسی: سنجابی٬ .1

مـی گوید: مـجددًا مـصاحبهـگـر تأـکید و مقابل سؤال مجدد در و شاه کرد»1٬ با «مصدق مذاـکراتی گویا

ص 108. همان: .2

تـحصن هـمراه روز که در حاج مهدی عراقی نیز خیر.»2 یا دید مصدق شاه را «درست یادم نیست آیا

انتظامات طریق رفیعی مدیر از تحصن شرکت داشته و تجمع قبل از اعضای فداییان اسالم در ـگروهی از

وقایع تحصن اطالع داشته٬ از بیرون بود٬ رابط های تعیین شده بین متحصنین و فداییان اسالم که یکی از

ص 40. ناـگفته ها: عراقی٬ .3

مصدق اشاره می کند.3 مذاـکره شاه با به مالقات و خاطرات خود در

همین تـحصن «جبهه ملی در می گوید تحصن دربار تشکیل جبهه ملی در مورد سنجابی در دکتر

این تشکیالت که این هیئت و شد پیشنهاد کاخ متحصن بودیم آنجا در یعنی موقعی که ما تشکیل شد.

نام جبهه ملی اساس و بنابراین پایه و مصدق هم موافقت کردند. آقای دکتر و بنام جبهه ملی نامیده بشود

ص 108. خاطرات سیاسی: سنجابی٬ .4

همین روزهای تحصن نهاده شد.»4 در

که پیش نویس اطالعیه تأسیس جـبهه مـلی از توضیح می دهد کتاب «ناـگفته ها» مهدی عراقی در

«قرار آن اقدام کنند. انتشار نسبت به چاپ و آنها تا داخل کاخ توسط متحصنین به فداییان اسالم داده شد

انتظامات فداییان حاج ابوالقاسم رفیعی مدیر بیرون... بین متحصنین و نفری هم رابط باشند یک چند شد

به دست می دهند محل تحصن] می آیند [ دربار آن تو از مینوت تأسیس جبهه ملی را می آید٬ اسالم...

ص 40. ناـگفته ها: عراقی٬ .5

می آید.»5 ایران به وجود موافقت شاه جبهه ملی در حاج ابوالقاسم رفیعی که با

شاه درباره تأسیس جبهه ملی اینگونه شرح داده شده مضمون مذاـکرات مصدق و کتاب مذکور در

است:
اـگـرانـتخابات شـاه مـی گوید بـاشد. که دستوربدهیدانتخابات آزاد «مصدق به شاه می گوید
شـما کـه نـه٬ مـی گویند ایـنها مـی برند. آنـها را آراء برنده مـی شوند٬ کمونیست ها شود آزاد
شـاه بـعد٬ خـواهـیم آورد. رأی را مـا بـرنده نـمی شوند٬ کـه کـمونیست ها خاطرجمع باشید
روی چـه جـوری٬ نه چیزی هستید٬ نه حزبی هستید٬ نه تشکیالتی دارید٬ شما آخر می گوید
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حزبی جز کلی٬ آن موقع که به طور که تا خالصه اش توافق می کنند چه مالـکی؟ چه حسابی٬

همان صفحه. همان: .1

به وجودبیاورند.»1 جبهه ملی را نداشت٬ حزب ایران وجود
دهم اعالم موجودیت آن در و اول آبان 1328 تأسیس جبهه ملی در مورد در قول مشهور عالوه بر

بـه آبـان را 19 یک بـار تاریخ اول آبان و یک بار کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران٬ نجاتی در غالمرضا .2
.86 و صص 84 می کند. عنوان تاریخ اعالم جبهه ملی ذـکر

اعـالم پس از مـصدق ٬ دکـتر تبعید روز مدت 34 مدعی است که در نیز قول دیگر آبان همان سال2٬

شالوده گروهی همین زمان هسته مرکزی و «در آبان 1328)٬ 13) هژیر حکومت نظامی متعاقب ترور

ص 299. ج1: سیاست٬ قلم و سفری٬ .3

ریخته شد.»3 سیاسی به نام جبهه ملی نیز

درخواست چاپ اطالعیه تأسیس جبهه مـلی مورد واـکنش نواب صفوی در مورد مهدی عراقی در

توسط فداییان اسالم می گوید:
دست نـواب دادند و که آوردند [پیش نویس اعالم تأسیس جبهه ملی] را «وقتی این مینوت
گفت تشکیالت و این کار از را بچه ها منع کرد و ایشان ناراحت شد وچاپش بکنند٬ ـکه ببرند
هر ارزش ندارد. برای ما آمده باشد٬ موافقت پسررضاخان به وجود جبهه ای که با حزب و و
کاشانی صحبت کـردیم کـه ایـن با ما اینجاست. کانون فساد اینجاست٬ چه بدبختی است از
مـیکروب مـاالریا مرتب این میکروب سرطان و [شاه] بماند این اـگر برداریم. را ـکانون فساد
یک حزب هم برایمان بـه برای ما دست خودبیاید تازه اینکه با بیرون. می آید و می کند رشد
ااۤلن مـی خواهـد به خصوص که٬ داشتند اصراری که به حساب بچه ها ولی با بیاورد... وجود
مـمکن است ضـررهایش این حرکت پاره بشود همین جا از اـگر بیاید٬ یک حرکتی به وجود
خـالفی خواست کـار اـگر و اینها نظارت داشته باش بر شما اینکه حاال بشود٬ متوجه ما بعد
بـحث نیمه شب این موضوع مورد دو ساعت یک و تا آن موقع مخالفت بکنی. انجام بشود٬
که مرحوم نواب گفت رسید نتیجه به اینجا نهایت امر یک عده مخالف٬ یک عده موافق٬ بود.
آن را بـچه ها نمی دهم خودتان هرکاری کـه مـی خواهـیدبکـنید... ـکه من دستورچاپ آن را

صص 40ـــ41. ناـگفته ها: عراقی٬ .4

کردند.»4 منتشر چاپ و
می نویسد: و به سه گروه طبقه بندی می کند آبراهامیان هسته اولیه جبهه ملی را یرواند
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امـیرعالیی ٬ بـرجسـته ای مـانند دربـار ازسیاستمداران ضد «اعضای گروه اول عبارت بودند
کـارمند نـریمان ٬ مـحمود دولت قـوام خـدمت کـرده بـود؛ اشراف زاده ای که در حقوقدان و
دوست قـدیمی مشـاراعـظم ٬ و دوره قوام خدمت کرده بـود؛ هم در عالی رتبه مستقلی که او
گـروه دوم را اخراج شـده بـود. کشور کهنهـکاری که توسط رضاشاه از مصدق وسیاستمدار
مـتحد ابـوالحسـن حـائری زاده ٬ سـید تشکیل می دادنـد: بازار این گونه سیاستمداران مرتبط با
بـقایی ٬ مـظفر سـال 1304؛ جـمهوری خواهـی در زمـان مـبارزات ضـد نزدیک کـاشانی از
و کرمان داشت؛ بین محافظهـکاران بازار که هواداران زیادی در حقوقدان تحصیل کرده اروپا٬
نـویسنده کـتاب مـعروف تـاریخ یک خانواده بازاری یزدی و جوانی از کارمند حسین مکّی ٬
نـظرخـصمانه ای بـه سـلطنت پـهلوی داشت. بیست ساله ایران که نگاه مثبتی به روحانیون و
از امّا به مجلس پانزدهم راه یافته بودند به منزله طرفداران قوام ـ حائری زاده ـ بقایی و مکّی٬

سازمان دهند. اعتراضات بازاریان علیه دولت را تا حزب دموکرات کنارهـگیری کرده بودند
تـحصیل کرده غـرب تـندروهای جـوان و شـماری از مهمترین گروه این کـمیته را سومین و
دکتر رهبران حزب ایران؛ تن از دو زیرک زاده ٬ ـکریم سنجابی و دکتر مانند تشکیل می دادند؛
حسـین فـاطمی ٬ سـال 1325؛ فرهنگ قـوام در وزیر رییس دانشکده حقوق و علی شایگان ٬
رضـوی ٬ احـمد و اصلی جبهه ملی شـد؛ «شهید» تحصیل کرده فرانسه که بعدها روزنامه نگار
وی ریـیس جـامعه پـدر ـ ازخانواده ثروتمندی بود مهندس تحصیل کرده فرانسه که هرچند

حزب دمکرات پشتیبانی می کرد. و حزب توده وجناح تندرو از ـ شیخی کرمان بود
بـه وعـده داد کـه دربـار بـود بـاغ کـاخ سـلطنتی آنـچنان مـؤثر تـظاهرات در اعــتراض و
سه خـواسـته نخستین بیانیه عمومی خود بی نظمی های انتخاباتی پایان دهد[...] جبهه ملی در
آزادی مـطبوعات. حکومت نـظامی و لغو برگزاری درست انتخابات٬ مطرح کرد: مشخص را
آن جلسه مـطرح که مسئله نفت در می نویسد بعدها همان نشست٬ شرکت کنندگان در یکی از
نـه شـرکت نـفت ایـران و آن هـنگام رهـبران جـبهه مـتوجه انـتخابات بـودند در زیرا نشد٬
کـه پـافشاری مـی کرد آن٬ هـم پس از شکـل گیری جـبهه و هم پیش از انگلیس[...] مصدق ٬
یک حزب است تا یک هدف عمومی برای ایران مناسب تر با سازمان ها از باز و ائتالفی آزاد
کـه هـمچنین پـافشاری مـی کرد برنامه های مـدّون. اعضای منضبط و سیاسی سازمان یافته با
ماه های بعدی چهار در زبان همه ملت سخن بگوید. زبان یک حزب بلکه از نه از می خواهد
بـه مـجمع مسـلمانان مـجاهد حزب مـلت ایـران و حزب زحمتکشان٬ سازمان حزب ایران٬
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«جـامعه مـجاهدین ترجمه به جـای «مـجمع مسـلمانان مـجاهد»٬ در ص 310. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .1
که تصحیح شد. آمده بود اسالم»

تشکیل دادند.»1 وپشتیبانان اصلی وسازمان یافته مصدق را جبهه ملی پیوستند
«حزب آزادی انتخابات»٬ «سازمان نظارت بر «حزب ایران»٬ توضیح ترکیب جبهه ملی از نجاتی در

«مـجمع و «جمعیت فداییان اسالم» «جمعیت آزادی مردم ایران»٬ پان ایرانیست»٬ بنیاد ملت ایران بر

صص 86ـــ91. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .2

تمام مبارزات که این جمعیت «در می کند فداییان اسالم تأـکید مورد در و نام می برد2 مسلمانان مجاهد»

متحرک جبهه ملی نیروی عامل و و شرکت فعال نمود 1329 و 1328 و ملی سال های 1327 سیاسی ـ

ص 90. همان: .3

تشکیل داد.»3 را

افـتتاح مـجلس جـدید که پیش از حوادث مهم این دوره بود دیگر از محاـکمه سران «حزب توده»

فـرار بعدًا و مخفی شدند سرانشان نیز عده ای از و گروه محاـکمه شدند دو در توده ای ها صورت گرفت.

غـفور شـهابی٬ اـکبر حسین جودت٬ دکتر مرتضی یزدی٬ دکتر از: عبارت بودند گروه محکومین «حزب توده» دو .4
مـحمدعلی شـریفی٬ علی جواهـری٬ محمد ضیاءالّدین الموتی٬ عبدالحسین نوشین٬ عبدالملک پور٬ امیر رحیمی٬
کیانوری (خـواهـر اختر بانو نورالدین کیانوری؛ حکیمی و صمد شورشیان٬ محمد قاسمی٬ احمد بقراطی٬ محمود
مـحمود آرزومـانیانس٬ خـاچاطور٬ کولیا معینی٬ جواد شهریاری٬ محمد کامبخش)٬ عبدالصمد همسر نورالّدین و
جـمله از مهندس علی ُعـلُّوی. میراحمدی٬ احمد شاندرمنی٬ علی اـکبر علی غنچه٬ نوروز ابراهیم محضری٬ هرمز٬
ایران بین احسان طبری .آبراهامیان٬ و فریدون کشاورز رادمنش٬ رضا غالمعلی بابازاده٬ از: عبارت بودند فراریان نیز

اصالح. تصرف و با هردو صص 56ـــ57؛ هفت سال: سی و سمیعی٬ ص 391. انقالب: دو

ـکردند.4

هفت مصدق و دکتر و بود) تبعید آیة اهللکاشانی (ـکه در افتتاح شد. بهمن 1328 9 مجلس شانزدهم در

ص 431. ج1: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .5

به گرفتن رأی اعتماد ساعد انتخابات تهران به مجلس راه یافتند.5 تجدید اعضای جبهه ملی در تن از

امید و دفاع کند گلشاییان» الحاقی گس ـ «قرارداد از نمی شد هیچ نماینده ای هم حاضر و نبود؛ امیدوار

تصویب آن نمی رفت.

صص 79ـــ80. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ صص 14ـــ15. هفت سال: سی و سمیعی٬ .6

که علی منصور راضی کردند شاه را انگلیسی ها سرانجام سقوط کرد.6 ماه٬ 16 پس از ـکابینه ساعد٬

بـه تـصویب را گـلشاییان» الحـاقی گس ـ «قرارداد بتواند تا تشکیل کابینه کند مأمور را (منصورالملک)
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شـده نـاامـید منصور که از انگلیسی ها٬ ولی توفیقی نیافت. به مجلس فرستاد را قرارداد منصور برساند.

ص 81. بحران دمکراسی...: ایرانی٬ .1

شود.1 نخست وزیر ارتش٬ رییس ستاد که رزم آرا٬ کردند پیدا اتفاق نظر آمریکایی ها شاه و با بودند٬

وی ـ ورود بـا ـ و این دوره پیش آمـد در میان استقبال مردم٬ در تبعید کاشانی از بازگشت آیة اهلل

صص 53ـــ54. ش 6ـــ7: فرهنگ معاصر...٬ فصلنامه تاریخ و ص 16. هفت سال: سی و سمیعی٬ .2

کرد.2 دیگری پیدا شور مبارزات ملت ایران٬

«جبهه ملی» کاشانی و آیة اهلل مخالفت شدید با برنامه اش به مجلس٬ معرفی کابینه و بدو در رزم آرا

صص 93ـــ94. بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ .3

در رزم آرا که شاه و می دانستند آنها مایل نبودند؛ اـکثریت مجلس هم چندان به حمایت او مواجه شد.3

رهبران ده تن از فرار ایستاد. مقابل رزم آرا مجلس در انحالل که رفع شد٬ خطر انحالل مجلس اند. صدد

پیش به حیثیت وی بیش از صورت گرفته بود٬ اطالع رزم آرا با که «ـگویا» زندان قصر٬ از «حزب توده»

مـهندس عـلی عـلّوی٬ نورالّدین کیانوری٬ دکتر حسین جودت٬ دکتر مرتضی یزدی٬ دکتر روزبه٬ خسرو فراریان: .4
ایـران آبراهامیان٬ نقل از شاندرمنی . علی اـکبر بقراطی و محمود حکیمی٬ صمد قاسمی٬ احمد عبدالحسین نوشین٬
قبادی عامل ستوان چنگیز قلم افتاده است. از این مأخذ روزبه در نام خسرو تصرف. با ص 392؛ انقالب: بین دو

اعدام شد. به ایران بازگشت و 40 یا سال 39 سازمان افسران در عضو و فرار

لیکن کرد؛ آن دولت منعقد با قراردادی بازرگانی نیز و بخشید بهبود شوروی را روابط ایران و او لطمه زد.4

صص 324ـــ325. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .5

حمایتش می کردند.5 و داشتند که به وی اعتماد بود انگلیسی ها بر تکیه او

به رهبری مصدق وکاشانی نهضت ملی شدن نفت٬  
این و ملی شدن صنعت نفت شدند مصدق خواستار به رهبری دکتر «جبهه ملی» کاشانی و آیة اهلل

آیة اهللالعظمی خوانساری (از علمای برجسته نظیر از تنی چند مردم و حمایت گروه های کثیر خواسته مورد

سیدحسن چهارسوقی ٬ آیة اهلل عباسعلی شاهرودی ٬ آیة اهلل بهاءالدین محالتی ٬ آیة اهلل مراجع ثالث قم)٬

حاج آیة اهلل کلباسی ٬ شیخ محمدرضا آیة اهلل روحانی قمی ٬ سیدمحمود آیة اهلل رسولی ٬ شیخ باقر آیة اهلل

حاج سیدحسین مانند مبارز روحانیون فعال و گروه کثیری از آیة اهللفقیه سبزواری و شیخ مهدی نجفی ٬

اسـرار کـتاب «روحـانیت و و مطبوعات سال 1329 به نقل از صص 100ـــ104 بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ .6

شوری و گرفت 6 قرار حاج سیدمصطفی سیدالعراقین و... حاج شیخ مرتضی مدرسی اردکانی ٬ خادمی و
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45ـــ65. و 32 و صص 28 مصدق و...: نقدی بر ترکمان٬ همچنین؛ نهضت ملی شدن صنعت نفت». فاش نشده از

نهضت نفت «ضـمنی ولی آشکـارا» از آیة اهللالعظمی بروجردی نیز شد. ایران پدیدار سراسر عجیب در

.101 و صص 100 بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ ص 28. مصدق و...: نقدی بر ترکمان٬ .1

را ایـن کـار این حرکت مخالفت کنند.1رزم آرا با به علمای تهران نامه نوشت که نباید و حمایت می کرد

ملی شدن صنعت با مخالفتش را 1329 اسفند 13 در و خطرات آن ترساند؛ از غیرعملی خوانده مردم را

مـوقعیت ویـژه اش بـه و که به دلیـل اقـتدار آنجا تا کرد٬ تکرار جلسه کمیسیون نفت مجلس٬ در نفت٬

به ضرب گلوله شاه٬ مسجد در بعد٬ وی سرانجام سه روز بزرگترین مانع تحقق خواست ملی مبدل گردید.

صص 82ـــ83. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ صص 17ـــ18. هفت سال: سی و سمیعی٬ .2

به قتل رسید.2 «فداییان اسالم» یک عضو

[ رهبر طرف نواب صفوی «یک اعالمیه از دستگیری خلیل طهماسبی به اتهام قتل رزم آرا٬ پس از

این اعالمیه خطاب به شاه صادر نوشته شده بود. باالی آن «هوالعزیز» که در شد فداییان اسالم] صادر

برای هرگونه و کند صادر را فرمان آزادی قاتل رزم آرا که باید می داد «قاطعانه به شاه دستور و شده بود»

ص 112. روایتی که...: ایران٬ هیکل٬ .3

کـاشانی در آیة اهلل عذرخواهی نماید».3 او از زمان بازجویی توسط پلیس دیده است٬ آزاری که وی در

ضربه عالی ترین و این گلوله و و «این عمل به نفع ملت ایران بود داشت: چنین ابراز مصاحبه ای نظرش را

زیرا شود؛ آزاد باید قاتل رزم آرا آمد. دشمنان ملت ایران وارد و استعمار که به پیکر مفیدترین ضربه ای بود

ص 184. کوه آتشفشان: ایران٬ هیکل٬ .4

به خاطرات سـیدمحمد بنا برادران مسلمانش بوده است.»4 راه خدمت به ملت ایران و در این اقدام او

رهبران جبهه ملی بـرای جـلوگیری از حاج مهدی عراقی ٬ اعضای برجسته فداییان اسالم و واحدی از

راه سر از که رزم آرا فداییان اسالم درخواست می کنند از توسط وی٬ حتی احتمال کودتا و اقدامات رزم آرا

مـورخ 1334/8/9 سـال 16 ش 17 مـجله خـوانـدنی ها خـاطرات واحـدی در صـص 72ـــ77. ناـگفته ها: عراقی٬ .5
خـوش نیت٬ هـمچنین؛ شـده است. کنایه ذـکر ابهام و برخی مطالب با توجه به زمان انتشار٬ با یافته است و انتشار

ص 51. سیدمجتبی نواب صفوی...:

حـائری زاده ٬ آزاد٬ نـریمان ٬ فـاطمی ٬ بـقایی ٬ نـواب صـفوی ؛ جلسه با در نهضت ملی برداشته شود.5

که مـن می کند فاطمی تأـکید دکتر و می کنند پیدا طرف جبهه ملی حضور مکی از شایگان و سنجابی ٬

تصمیمی هر ایشان گفته اند و طرف مصدق (چون کسالت داشت) از وکالتًا طرف خودم هستم و از اصالتًا
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مـصدق دکـتر خاطرات واحدی آمده است که «حائری زاده گفت من به نمایندگی از در ص 72. ناـگفته ها: عراقی٬ .1
آمده ام.»

جلسه طوالنی نواب صفوی طی دو است.»1 من هم الزم االجراء «برای خود این جلسه گرفته شود ـکه در

را اعـدام انـقالبی رزم آرا پیشنهاد صورت به قدرت رسیدن جبهه ملی٬ به شرط اجرای احکام اسالم در

ص 304. و صص 108ـــ109 بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ صص 72ـــ75. همان: .2

عملی نماید.2 خواسته های فداییان اسالم را صورت موفقیت٬ که در شد متعهد جبهه ملی نیز پذیرفت و

کاشانی هم قول آیة اهلل و کرد گفتگو مالقات و کاشانی نیز آیة اهلل با این مورد همچنین نواب صفوی در

صص 75ـــ77. ناـگفته ها: عراقی٬ .3

خلیل سندی که متن بازجویی از در درست می شود.»3 بقیه کارها برود٬ مرحله اول رزم آرا که «بگذار داد

بـا به جـلسات مـزبور وی صریحًا یافته٬ به تازگی انتشار و نشان می دهد را سال 1334 طهماسبی در

کاشانی و مکی و اشخاص فقط نام بقایی و کاشانی اعتراف کرده است ولی از آیة اهلل رهبران جبهه ملی و

پاسخ داده خاطرم نیست٬ اقلیت که نامشان در عنوان وکالء نسبت به بقیه با کرده است و ذـکر فاطمی را

صـص ج 2: جـمعیت فـدایـیان اسـالم...٬ گـل محمدی٬ صـص 305ـــ307. بــیست سـال تکـاپوی...: حســینیان٬ .4
666ـــ669.

بازداشت گسترده به دلیل علیه فداییان اسالم پس از دادنامه دادستان ارتش مورخ 34/10/18 در است.4

دوره نـمایندگان اقـلیت در معاونت «بعضی از با رزم آرا به سابقه ترور ناموفق به حسین عالء٬ سوءقصد

صص 421ـــ422. ج 1: سیاست٬ قلم و سفری٬ .5

مـصدق و حائری زاده ٬ بقایی ٬ کاشانی ٬ پای آیة اهلل و اشاره شده است 5 شانزدهم مجلس شورای ملی»

فداییان اسالم تن از چند خلیل طهماسبی و اعدام نواب صفوی ٬ ولی با به میان کشیده شد شایگان نیز

ص 422. همان: .6

مـصری شـهیر هـیکل روزنـامه نگار دیگران هم مـوضوع پـیگیری نشـد.6 مورد در و پرونده بسته شد

می نویسد:
گیج شـد. به شاه دادند٬ را رزم آرا ترور [پهلوی] به من گفت وقتی که خبر اشرف شوهر بعدًا
از شاه بعد شده باشد. صحنه محو که نخست وزیرش بدین طریق از کند نمی توانست باور او
سـپس و بکـنم»؛ نمی دانم چه کار کنم٬ نمی توانم باور کنم٬ «نمی توانم باور گفت: شنیدن خبر
کسی عـلیه مـن در هر درک نمی کند. هیچ کس مشکالت مرا هستم؛ تنها «من کامًال ادامه داد:
ایـن اما بعضی ناآـگاهانه. و می کنند را آنهاسنجیده این کار بعضی از حال توطئه چینی است؛
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صص 112ـــ113. روایتی که...: ایران٬ هیکل٬ .1

من هستم که ناچارم تاوان پس بدهم.»1
تصویب و ملی کردن صنعت نفت را کمیسیون نفت پیشنهاد 1328 اسفند 17 روز فردای قتل رزم آرا٬

ص 126. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .2

اعالم کرد.2

از علم شتابزده به سـفارت انگـلیس رفت و اسداهلل امیر به قتل رسید٬ همان روزی که رزم آرا «در

یـا قـوی بـاشد بـاید دولت آیـنده آیـا مقامات سفارت راجع به دولت آینده مشورت کـرد: جانب شاه با

ص 82. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .3

که دولتی روی کار رضایت دادند ضیاءالّدین طباطبایی ٬ به رغم میلشان به سید انگلیسی ها٬ بی آزار»؟!3

قبول «مورد که به گفته آبراهامیان ٬ را حسین عالء مشاورانش٬ شاه و که نقش بینابینی بازی کند. بیاید

ص 327. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .4
همان صفحه. همان: .5

وی رفته است امـا به کار توسط مصدق نیز برای کابینه عال «محلل» تعبیر ص ٬121 تقریرات مصدق...: بزرگمهر٬ .6
توجه به ارتـباطات جـبهه مـلی بـا با حالیکه برخی دیگر در توصیف می کند مقدمه نخست وزیری سیدضیاء آن را

.95 و صص 87 ناـگفته ها: عراقی٬ حکومت مصدق می دانند. زمینه ساز آن را وی٬

تـا به عنوان مـحلل بـرگزیدند6 به توصیه مصدق انتخاب می کرد»5٬ «وزیرانش را و جبهه ملی بود»4٬

مخالفت کمتری برانگیخته باشند.

مجلس شورای ملی به خیابان ها٬ پی تظاهرات عظیم مردم در در ٬1329 اسفند 24 روز سرانجام در

اصل به اتفاق آراءـ ـ اسفند 29 در نیز مجلس سنا تصویب کرد. اصل ملی شدن صنعت نفت را اتفاق آراء

اجرای ملی شدن ماده ای طرز کمیسیون نفت قانون 9 اردیبهشت 1330 5 روز در نمود. تأیید را مذکور

حسین عالء نمودند؛ تأیید آن را روزهای بعد در مجلسین نیز و تصویب کرد به اتفاق آراء صنعت نفت را

عهده گرفت. بر مجددًا را وزارت دربار سمت سابقش٬ و داد نخست وزیری استعفا هم از

که ناـگهان رسید؛ به نخست وزیری خواهد ضیاء که سید محافل سیاسی آن زمان شایع شده بود در

نفر 90 «از شود. مصدق نخست وزیر کرد پیشنهاد واسطه دربار نمایندگان مخالف مصدق و از جمال امامی ٬

ص 445. ج1: سیاست٬ قلم و سفری٬ .7

در مصدق خود مصدق رأی تمایل دادند.»7 به دکتر نفر [مجلس شورا] 79 جلسه خصوصی در عده حاضر

چنین می گوید: تقریرات زندانش٬ در نخست وزیری٬ پذیرش پیشنهاد مورد
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برای نخست وزیری سیدضیاءالّدیـن طـباطبایی زمینه را [ عالء] جنبه محلّل داشت و کابینه ...
بـه هـمین دلیـل مـنتفی سـازد. به سبک خود مسئله ملی شدن نفت را و بیاید تا می کرد مهیّا
نـخواهـم نـخست وزیری را دوره چـهاردهم ـ نـظیر کـه مـن ـ متولیان مجلس به ایـن امـید
هـمان حـالی کـه در در تمایل کـردند؛ به زمامداری من ابراز جلسه خصوصی٬ در پذیرفت٬
من که نـهضت را اما شود. فرمان به نامش صادر تا بود منتظر دربار موقع سیدضیاءالّدین در
شرط تصویب قـانون طـرح اجـرای مـلی شـدن بالفاصله با رأی تمایل را می دیدم٬ خطر در

ص 121. تقریرات مصدق...: بزرگمهر٬ .1

صنعت نفت پذیرفتم.1
نیست الجرم٬ و خورد زمان کوتاهی شکست خواهد که مصدق «در سفارت انگلیس پیش بینی می کرد

ص 84. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .2

شد».2 خواهد

اجرای قانون ملی شدن نفت  
نخست وزیری آغاز در داشت. تحقق ملی شدن نفت باز از نمی توان دولت ایران را که دیگر مسلّم بود

مذاـکرات به نتیجه ای به ایران آمد؛ جانب شرکت نفت به ریاست «بازیل جکسون» هیئتی از مصدق ٬ دکتر

تـصدیق را فرمول «نوعی ملی شدن» 1330 خرداد در «انگلیسی ها هیئت انگلیسی بازگشت. و نرسید

جانب از اصل ملی شدن را هیئت نمایندگی شرکت نفت به ریاست استوکس ٬ نیز یک ماه بعد ـکرده بودند.

مداخله داشتند نیز مذاـکرات بعدی که آمریکایی ها در شرکت نفت به رسمیت شناخت. دولت انگلستان و

و پـیشنهادهای انگـلیسی ها هـمکارانش] فـرمول و مـصدق و [ دکـتر شده بود... اصل ملی شدن تأیید

که باید بودند معتقد و قانون ملی کردن می دانستند با مغایر پوشش «نوعی ملی شدن» زیر را آمریکایی ها

صص 160ـــ161. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .3

آن چشم پوشید.»3 تحصیل عواید فروش نفت به خارج و و صدور حتی برای مدتی از و ایستادگی کرد

مصدق برای میانجی گری به ایران آمـد. موافقت دکتر با نیز آمریکا نماینده تام االختیار «اورل هریمن»

دکتر تظاهرات بزرگی به راه انداخت و می دانست٬ رقیب خود این زمان جنبش ملی را که در «حزب توده»

250 کشـته و نتیجه تظاهرات 25 داد. حمله قرار مورد به عنوان «عامل امپریالیسم آمریکا» مصدق را
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ص 393. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ ص 84. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .1

کردند. مصدق تشدید به دکتر را حمالت خود نشریات وابسته به «حزب توده» زخمی بود.1

به تهران آمد؛ 1330 مرداد در استوکس» یک هیئت انگلیسی به ریاست «ریچارد «هریمن» پس از

دست به تالش های دیپلماتیک ناـکام شده بودند که در انگلیسی ها٬ دست خالی به انگلستان بازگشت. ـکه با

سـفارت کـه بـا جمال امـامی ٬ نمایندگان مخالف مصدق ٬ رهبر داخل می زدند. تحریک های مختلف در

مؤثرترین شیوه مبارزه و غرب بود محافظهـکاری طرفدار آتشه و کمونیستی دو «ضد انگلیس رابطه داشت٬

ص 85. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .2

اختناق می دانست».2 توسل به سرکوب و کمونیسم را با

دولت تعطیل کرد٬ تأسیسات نفتی را خارج و را که شرکت نفت تکنیسین های خود ماه٬ شهریور «در

علیه ایران به شورای امنیت سازمان مـلل خلیج فارس تقویت و در را انگلیس هم نیروی دریایی خود

یک مجمع جهانی ایران در از تا فرصت مغتنمی بود شکایت انگلیس به شورای امنیت٬ شکایت کرد.»

شورای امنیت به در برای اقامه دعوا ماه٬ مهر در «مصدق ٬ خنثی گردد. تبلیغات انگلیسی ها و دفاع شود

متهم کردن با و برای دستیابی به کمک مالی بانک جهانی به تالش ناموفقی دست زد نیویورک رفت٬

بدین ترتیب٬ تعطیل کرد. را همه کنسولگری های این کشور سیاست داخلی ایران٬ انگلیس به مداخله در

ص 330. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .3

شده بود.»3 یک انقالب بزرگ دیپلماتیک درگیر مصدق در ٬1330 پاییز اواخر در

قبال دولت مصدق چنین می نویسد: در موضع آمریکا مورد ـکاتم در
نـیمه اول دوره حکـومت نخستین سال زمامداری مـصدق و دیپلماسی ایاالت متحده در «از
گـفته بـوده انـد. مقام های آمریکایی موافقنـاسیونالیست ها که بسیاری از وی چنین برمی آید
ایـران در مداخله نظامی آن کشـور مانع از بریتانیا فراوان بر اعمال فشار با که آمریکا می شد
نشـانه های سـیاست دیگـر از مـصدق تشـویق کـرده است. به مذاـکره بـا انگلستان را شده و
اجرای ایران و مهلت اقامت هیئت نظامی آمریکایی در تمدید نسبت به ایران٬ آمریکا مساعد

ص 267. کویر): ایران (چ ٬3 ناسیونالیسم در کاتم٬ .4

میلیون دالرساالنه بود.»4 کمک 23 با برنامه اصل چهار
بـه رغـم هـمه همه نیروهای سیاسی غـنیمت مـی طلبیدند. و راه بود انتخابات مجلس هفدهم در

در که همه نیروها شد انتخابات به نحوی برگزار اعمال نفوذ٬ ریشه های تقلّب و و زمینه ها و محدودیت ها
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مجلس نماینده داشتند.

آبراهامیان می نویسد:
دو تهران کـه مـجموع آراء در صاحب شد. را کرسی ها جبهه ملی بیشتر شهرهای بزرگ٬ «در
اـکـثر ولی در بـه دست آورد. جـبهه مـلی هـمه دوازده کـرسی را برابرانتخابات پیشین بود٬
پـی مـصدق بـا بـودند... به ویژه نواحی روستایی٬مخالفان موفق تر استان ها حوزه های دیگر
بـه دست خـواهـند اـکثریت قابل تـوجه کـرسی های اسـتانی را بردن به اینکه جناح مخالف٬
نـه نـماینده)٬ و (هـفتاد اینکه انـتخاب شـوندگان بـه حـدنصاب الزم رسـیدند پس از آورد٬
یـا و بـودند وابسـته بـه «جـبهه مـلی» یـا نـفر٬ 30 79نـماینده٬ متوقف کرد...از انتخابات را

آنان مالک از نفر کرده است که طبق آن 15 ذـکر مشاغل نمایندگان دوره هفدهم را 1331 خرداد 4 در روزنامه دنیا .1
ص 585. ج1: سیاست٬ قلم و سفری٬ بوده اند. زمین دار و

به دو زمین داران بودند1٬ از که بیشتر 49نماینده دیگر٬ آن داشتند... نزدیک با موضعی بسیار

صص 331ـــ332. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .2

انگلیس تقسیم می شدند».2 طرفدار فراـکسیون سلطنت طلب و
نجاتی می نویسد:

هـمه مـخالفان دولت در مـصدق بـود. دکـتر «نتیجه انتخابات دوره هفدهم برخـالف انـتظار

ص 219. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .3

انتخاب شده بودند.»3 ازشهرستان ها بستگی داشتند٬ دربار مجلس شانزدهم که با
محلی ثروتمندان متنفذ مأمورین دولتی و «مداخالت بعضی از مصدق طی پیامی رادیویی گفت: دکتر

انـجمن های نـظارت سـوءاسـتفاده بـعضی از آزادی بی سابقه انتخابات موجب گردید و شهرستان ها در

فروردین 1331. روزنامه کیهان مورخ 1 به نقل از همان صفحه٬ همان: .4

نمایندگانی که بـه مـجلس درصد که هشتاد اطمینان کرد عین حال اظهار مع الوصف «وی در ـکنند.»4

همان صفحه. همان: .5

بود.»5 نماینده حقیقی ملت خواهند می روند٬

تصویب اعتبارنامه های نمایندگان و سر مجلس بر درگیری های فراوان در و ماه کشمکش ها دو از پس 

رأی تمایل به ادامـه نـخست وزیری دکـتر نماینده حاضر 66 از نفر 53 رسمیت یافتن مجلس هفدهم٬

ص 606. ج1: سیاست٬ قلم و سفری٬ .6

مصدق دادند.6
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قیام سی تیر انتصاب قوام٬  استعفای مصدق ٬
همه با ـ را شاه خواست که «وزارت جنگ» از و ماه اختیارات تام کرد مجلس تقاضای 6 مصدق از

همکاران٬ [ 1331] بدون اطالع دوستان٬ تیر 25 مصدق «روز شاه نپذیرفت و به وی بسپارد؛ اختیارات ـ

ص 233. قدرت: نبرد مصدق و کاتوزیان٬ .1
همان صفحه. همان٬ .2

هـمایون حتی «برای مردم یک پیام رادیـویی نـفرستاد.»2 و کرد...»1 وزیران کابینه استعفا مشاوران یا

کنارهـگیری مصدق و خبر بعد روز می خواسته است نفس راحتی بکشد. «ظاهرًا ـکاتوزیان اضافه می کند:

همان صفحه. همان٬ .3

«خاطرات و در مصدق بعدها همه حیرت زده شدند.»3دکتر انتصاب قوام به نخست وزیری اعالم گردید.

می نویسد: تألمات»
خطای بزرگی مرتکب شدم.چنانچه قـوام السـلطنه «اـکنون اعتراف می کنم که راجع به استعفا
را دولت خـود و مخالفت صـریح مـردم مـواجـه نـمی شد با و نمی داد آن اعالمیه کذایی را
انگلیس روی ایـن دولتین ایران و [الهه] اعالم رأی کند اینکه دادگاه قبل از و تشکیل می داد
کـار و دیوان الهه پس مـی گرفتند از را صالح دولتین نیست دعوای خود که اختالف در نظر

ص 259. تألمات...: خاطرات و افشار٬ .4

می رفت.»4 زحمات هیئت نمایندگی ایران به هدر و به نفع دولت انگلیس تمام می شد
شدن شاه وارد کرد: جریان مبارزات ملت ایران وارد در عامل تازه ای را استعفا٬ این مخالفت و فرایند

این مسئله می نویسد: از تحلیل خود آبراهامیان در به میدان جنگ.
حق استفاده از مصدق به ناـگاه با ماه 1331 تیر 25 در پنج ماه کشمکش های پارلمانی٬ از پس
به یک بحران مـهم مـلی تـبدیل کـرد. کشمکش را جنگ٬ تعیین وزیر در قانونی نخست وزیر

که درخواست وی آن بوده که «پست وزارت جـنگ خطاب به شاه تصریح می کند استعفای خود مصدق در دکتر .5
ص 222. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ شود.» عهده دار فدوی شخصًا را

نوشتن با نپذیرفت٬ 5 وی بدون توجه به نمایندگان و مصدق را نظر مورد هنگامی که شاه فرد
به این موضوع اشـاره استعفانامه خود مصدق در به مردم متوسل شد. مستقیمًا استعفانامه ای٬
را نـظر مـورد شـاه هـم فـرد و بـود اعتمادی نیازمند جنگ مورد که چون به وزیر ـکرده بود
بـه مـجری سـیاست هایش را و اعـتماد مـورد اعـلیحضرت فـرد تا می دهد استعفا نپذیرفت٬
شـاه بـه دلیـل نـقض از آشکارا یک نخست وزیر برای نخستین بار نخست وزیری تعیین کند.
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استداللی به نقض قانون اساسی نشده است. یا استعفانامه مصدق هیچ اشاره و در .1

مبارزه ملی محکوم مـی نمود برابر به دلیل مقاومت در را دربار می کرد1٬ قانون اساسی انتقاد

پـیشرفت دولت سابق به دست آمده٬ نتیجه تجربیاتی که در «چون در ص 333. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .2
مورد این کار و شود عهده دار ـ شخصًا فدوی ـ که پست وزارت جنگ را این مواقع حساس ایجاب می کند در ـکار
و بـاشد اعـتماد مورد که کامًال کسی تشکیل دهد آن است که دولت آینده را البته بهتر تصویب شاهانه واقع نشده٬
کـه مـلت ایـران شـروع کـرده است٬ وضع فعلی مـمکن نـیست مـبارزه ای را با کند. اجرا منویّات شاهانه را بتواند

ص 60. هفت سال: سی و سمیعی٬ مصدق .» محمد فدوی دکتر ـ تیرماه 1331 25 پیروزمندانه خاتمه دهد.

برای ملت مطرح سازد.2 مستقیمًا مشکل قانون اساسی را تا وجسارت می کرد
رهبران آن٬ نفوذ میزان جّدی بودن نهضت ملی و برآورد در مجلس٬ نمایندگان هوادارش در شاه و

بـه «جـبهه مـلی»٬ غـیاب نـمایندگان عـضو مـجلس در 1331 تیر 26 در اشتباهی بزرگ شدند. دچار

کرد. صادر را فرمان نخست وزیری او شاه نیز و رأی تمایل داد قوام (قوام السلطنه) نخست وزیری احمد

که به دنبال حوادث آذربایجان ـ مخاطب ساخته بود لقب «جناب اشرف» با قوام را این فرمان٬ در شاه ٬

تن «دو کرد. تندی صادر اعالمیه شدیداللحن و دریافت فرمان٬ قوام پس از پس گرفته شده بود. ـ عمًال

و عمل کند مثل یک دیکتاتور خیال دارد که او زیردستان قوام به سفارت انگلیس اطالع داده بودند از

ولی بود او قصد اعالمیه قوام حاـکی از منحل سازد.» مجلس را و به زندان بیندازد مخالفانش را بسیاری از

نـقل اخـیر مأخـذ مطلب داخل گیومه از ص 87؛ بحران دموکراسی...: ایرانی٬ ص 25. هفت سال: سی و سمیعی٬ .3
شد.

اقـدامـات حال کسانی کـه در تعبیراتی چون «وای بر تحریک کرد.3 را آنها به جای ترساندن مخالفان٬

این هم زنند. بر نظم عمومی را یا پیش دارم مانع بتراشند راهی که در در و مصلحانه من اخالل نمایند

می کنم «به عموم اخطار یا و شد» خواهند طرف من روبه رو شدیدترین عکس العمل از ـگونه آشوبگران با

درج شد. مطبوعات آن روز اـکثر این اعالمیه در صص 25ـــ26. هفت سال: سی و سمیعی٬ .4

مـردم را نواهی حکـومت رسـیده است»4٬ و اوامر اطاعت از روز ـکه دوره عصیان سپری شده است و

ساخت. خشمگین تر

وی٬ بـا مجلس شورا فراـکسیون جبهه ملی در کاشانی و مخالفت قاطع آیة اهلل انتصاب قوام و خبر

قوای نـظامی بین مردم و تیر 26 همان روز از و برد فرو تظاهرات اعتراض آمیز ناآرامی و در تهران را

رهبران مذهبی اتحاد که بازتابی از دربار٬ برابر هماهنگی مردم در وحدت و برخوردهای پراـکنده ای رخ داد.

اسـتعفای پس از یک روز تـیر 26 روز قهرمانی های مردم ایران افزود. برگ دیگری بر سیاسی بود٬ و
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دولت حمایت از قوام و مخالفت با کاشانی خطاب به ملت در قاطع آیة اهلل اعالمیه شدیداللحن و مصدق ٬

چنین آمده بود: بود٬ آن بارز عزم ملّی در این اعالمیه که صالبت انقالبی و در یافت. مصدق انتشار دکتر
شانه از تعب٬ رنج و پس ازسال ها سرزمینی که مردم رنجدیده آن٬ در قوام بایدبداند: احمد
بـه مـردم را اعـالم و را عـقاید و اخـتناق افکـار رسمًا دیکتاتوری بیرون کشیده اندنباید زیر
عـموم بـرادران مسـلمان الزم است بـر می گویم: من صراحتًا اعدام دسته جمعی تهدیدنماید.
به صاحبان سـیاست اسـتعمار برای آخرین مرتبه٬ و همت بربندند کمر اـکبر این جهاد ـکه در

صـص جنبش مـلی شـدن صـنعت نـفت...: نجاتی٬ ص 61. هفت سال: سی و سمیعی٬ .1331 تیر مطبوعات 26 .1
225ـــ226.

سیطره گذشته محال است.1 به دست آوردن قدرت و در که تالش آنها ثابت کنند
همایون کاتوزیان می نویسد:

مـردم از و کـرد یـاد جمالت تحقیرآمیز با او از توزیع پاسخی به قوام ٬ و ـکاشانی ضمن نشر
به کـاشانی پـیغام داد و سازش داد قوام پیشنهاد پایداری به خرج دهند. او برابر خواست در
دولت وی هـمکاری به شـرطی کـه بـا می دهد قرار او اختیار در پست های کابینه را نیمی از
دست خـالی آیـة اهلل نـزد از حسـن ارسـنجانی ـ علی امـینی و دکتر ـ اماپیام رسانان او ـکند.
هـم نـتیجه ای او امـا کـاشانی فـرستاد٬ هـمان مأمـوریت نـزد با را دربار شاه وزیر بازگشتند.
بازگشت در «اـگر به شاه پیغام داد طریق عالء چون کاشانی از کرد٬ بدتر اوضاع را نگرفت و
جـلوداری شـخص خـودم بـا انـقالب را دهانه تیز اقدام نفرمایند فردا مصدق تا دولت دکتر

ص 234. قدرت: نبرد مصدق و کاتوزیان٬ .2

متوجه دربارخواهم کرد.»2
واقع اشرف ولی در شاه تقاضای اختیارات فوق العاده کرد؛ از قوام «برای اعاده امنیت» تیر 28 روز در

با و گرفته بودند اختیار در را انتظامی کشور زمام قدرت نظامی و «عمًال شاه ـ برادر و خواهر ـ علیرضا و

ص 26. هفت سال: سی و سمیعی٬ .3

بودند».3 نیروهای انتظامی خواستار از سرکوبی مردم را می کردند٬ فرامینی که صادر

و تـانک ها انـتظامی و محاصره نیروهای نظامی و تهران در 1331 تیر 30 اولین ساعات بامداد از

و مـغازه ها کـارگاه ها٬ بازاریـان٬ اصناف و به حرکت درآمدند. گرفت ولی مردم بی محابا قرار زرهپوش ها

به سوی مجلس به بازار از مردم٬ به همراه دیگر تیر صبح 30 از و پیش بستند روز از را حجره های خود

کشـیده بـه کـار رانندگان وسایل نـقلیه عـمومی دست از کارکنان راه آهن و کارمندان دولت٬ راه افتادند.
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به صف مردم درآمدند دانش آموزان کلیه مدارس نیز دانشجویان دانشگاه تهران و تظاهرکنندگان پیوستند.

«جبهه کاشانی و آیة اهلل پس از به قیام پیوسته بودند؛ همه نیروها اوج می گرفت. زمان بیشتر مقاومت هر و

هرچند ـ نیز «حزب توده» به اعتصاب دست زنند٬ تیر 30 روز در تا همه مردم خواسته بودند که از ملی»

مطابق نوشته خواند. راهپیمایی سراسری فرا به اعتصاب عمومی و مردم را ـ صبح همان روز در و دیر

«به فراخوانی حزب و پیش از هواداران حزب توده نیز مطبوعات آن زمان بسیاری از نقل از به نجاتی 

در خوردهای خیابانی داشتند٬ و زد آزمودگی که در تجارب و با و به صفوف مردم پیوسته بودند خود ابتکار

ص 227. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .1

پیشاپیش گروه های سیاسی قرار حقیقت این است که مردم در نیروهای انتظامی شرکت کردند.»1 با نبرد

نیروهای عمده هماهنگی مردم و وحدت و تبلور تیر 30 به دنبال خویش می کشیدند. را آنها و داشتند

ص 334. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ ص 87. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .2

سیاسی بود.2

پـنج «پس از قریب پنج ساعت به طول انـجامید. نیمه راه مجلس٬ در مردم٬ نیروهای شاه با نبرد

به افراد تا دادند دستور میزان وفاداری نیروهایشان نگران بودند فرماندهان نظامی که از ساعت تیراندازی٬

یک کمیته پارلمانی بررسی کننده حوادث دهند. تظاهرکنندگان قرار اختیار در را شهر و گردند باز پادگان ها

به بازار روی داده است: محله شهر چهار در که خونین ترین برخوردها اعالم کرد آن هنگام٬ در سی تیر٬

شده ارتش درگیر به شدت با «یاحسین» فریاد که مردم با آهنگران ـ عطاران و فرش فروشان٬ ویژه بازار

مسـیر کـارخـانه ها؛ نشین[ جنوب] شرق تهران به ویژه اطراف تأسیسات راه آهـن و مناطق کارگر بودند؛

ص 335. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .3

که 29 اعالم شد قدیم محل گردهم آیی تظاهرکنندگان بود.»3 میدان بهارستان که از و مجلس؛ دانشگاه تا

یک مغازه٬ شاـگرد 2 صنعتگر٬ 2 راننده٬ 3 کارگر٬ 4 جمله آنها که از تهران کشته شدند کننده در تظاهر

.1332 تیر 24 مجله تهران مصور٬ به نقل از همان صفحه؛ همان: .4

بودند.4 یک آرایشگر و یک دانش آموز یک خیاط٬ دستفروش٬

دوره دوم دولت ملّی  
مصدق را فرمان نخست وزیری دکتر قیام مردم مجددًا فشار زیر شاه هم٬ گریخت. و کرد قوام استعفا
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شب سی و «در جشن گرفتند. را تیر مردم پیروزی قیام 30 و طرفداران قوام خانه نشین شدند کرد. صادر

رسیدگی به شکایت عدم صالحیت آن دادگاه در اعالم رأی دیوان داوری الهه مبنی بر ماه خبر یکم تیر

مـبارزه بـا در که حّقانیت مردم ایـران را این رأی٬ و راجع به مسئله نفت به تهران رسید دولت بریتانیا

ص 27. هفت سال: سی و سمیعی٬ .1

تکمیل کرد.»1 پیروزی مردم را به ثبوت می رساند٬ استعمار

به نخست وزیری دکـتر نفر 61 تیر٬ 30 جلسه مجلس شورای ملی پس از در نماینده حاضر 63 از

و رأی تمایل دادند نفر 33 جلسه٬ در حاضر سناتور 41 از نیز مجلس سنا در مصدق رأی تمایل دادند.

صص 642و646. ج 1: سیاست٬ قلم و سفری٬ .2

گردید.2 حکم نخست وزیری توسط شاه صادر

اصالح شامل: برنامه او به مجلس معرفی کرد. ماده ای اصالحاتش را برنامه 9 و کابینه جدید وی٬

اصالح اصالح قوانین مطبوعاتی و قضایی٬ اصالحات اداری٬ پولی٬ اقتصادی و مالی و قوانین انتخاباتی٬

ص 87. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .3

ارتباطات بود.3 بهداشت و خدمات آموزشی و

اختالفاتی در موضوع مناقشات و بعدها که همان زمان و الیحه اختیارات قانونگذاری شش ماهه ـ

مرداد جلسه 12 مصدق در دولت دکتر افزایش اقتدار و تیر 30 از فضای بعد در ـ درون نهضت ملی گردید

ص 651. ج1: سیاست٬ قلم و سفری٬ .4

تصویب گردید.4 مصادره اموال وی٬ طرح اعالم مفسدفی االرض بودن قوام و همراه با

همایون کاتوزیان می نویسد:
بـه تـوشیح شـاه گذشت و شورا و مجلس سنا «به فاصله یک ماه الیحه تفویض اختیارات از
دولت اجـازه تفویض شـده بـود. مصدق نخست وزیر» محمد قدرت به «جناب دکتر رسید.
پولی نظام مالی و نموده٬ قوانین انتخاباتی مجلس وانتخابات شهرداری تجدیدنظر یافت در
دامـنه اصـالحات بـه و نظامی اصالحاتی صورت دهـد دستگاه اداری و در اصالح کند٬ را
بـار دی مـاه 1331 در پرورش همگانی کشانیده شود. آموزش و بهداشت و دستگاه قضایی٬
مـجلس و به دنبال بـحثی داغ در (و برای یک سال دیگر تفویض اختیارات را مجلس٬ دیگر

ص 244. قدرت: نبرد مصدق و کاتوزیان٬ .5

نمود.»5 آن)تمدید خارج از
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علیه شـاه ٬ حمله های شدید با را «مصدق پیروزی خود سی تیر از که بعد می کند آبراهامیان تأـکید

اقدامی علیه روزنامه های توده ای هر از شورای ملی دنبال کرد... و مجالس سنا و اشراف زمین دار ارتش٬

خـود سرانـجام٬ واقع٬ در خودداری کرد. معرفی می کردند جاسوسی» خیانت و فساد٬ «مرکز را ـکه دربار

مسائل تا نمود مأمور یک کمیته ویژه پارلمانی را و سیاست متهم کرد به دخالت در را مصدق هم دربار

اداره که قانون اساسی سرپرستی و گزارش این کمیته آمده بود در بررسی کند. شاه را قانونی میان کابینه و

همه اردیبهشت 1332 شاه در بدین ترتیب٬ داده است نه شاه. صالحیت دولت قرار در نیروهای مسلح را

دست از دوباره به دست آورده بود٬ و آن جنگیده بود به خاطر 1320 شهریور که از اختیاراتی را قدرت و

ص 336. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .1

اقدامات بعدی مصدق چنین می نویسد: مورد همچنین وی در داد.»1
بـودجه نـظامی را از پـانزده درصـد کـرد... افسران ارتش هم به شدت بـرخـورد «مصدق با
ارتش بـیرون از ژنـرال را جمله 15 از افسران ارتش٬ از شش نفر سی و و صد ـکاهش داد...
عـلیه حکومت نظامی را به پست های مهم٬ اعتماد افسران مورد از گماردن تنی چند با و ـکرد
گذرانـدن با بود... حمله علیه مخالفان غیرنظامی نیزشدید برد... به کار مخالفان سیاسی خود
آن سـال٬ سال به دو چهار از کاهش دوره مجلس سنا مجلس شورای ملی مبنی بر قانونی از
مـجلس شـورای مـلی جـرأت هـنگامی کـه نـمایندگان مـخالف در هـمچنین٬ منحل کرد. را
واقـع٬ در دادنـد... همه نمایندگان وابسته به جبهه مـلی یکـباره اسـتعفا کردند٬ مقاومت پیدا
با برای مشروع ساختن این انحالل ـ ٬1332 مرداد مصدق در منحل کردند. مجلس هفدهم را
چـنین در او بـه نـظر زیـرا بـرگزاری هـمه پرسی مـلی شـد. خواستار پشتیبانی حزب توده ـ
آنـها عکس٬ نه بـر چون قوانین برای مردم است و مردم حق قضاوت داشتند... مواردی تنها
مـصدق ٬ دهـند. تـغییر صـورت تـمایل آن را در و کـنند قانون اظهارنظر مورد در می توانند
برده ظرافت بسیاری علیه شاه به کار دقت و با به قانون اساسی که آن را آشنا حقوقدان کامًال
اشـرافـی بـه نـظریه اراده عـمومی مـتوسل مـی شد. اـکنون بدون توجه به همان قـانون٬ بود٬
اـکنون به طـبقات پـایین طبقه متوسط بود٬ گذشته روی سخنش اغلب با آزادی خواهی که در
توصیه کـرده بـود بی سوادان را اصالح طلب میانه رویی که سلب حق رأی از متوسل می شد.
پـیروزی در بـرای اطـمینان از تـالش مـی کرد. تحریک توده ها اـکنون برای جلب رضایت و
داده [جـداـگـانه] ـگـوناـگـونی قـرار مکان های منفی در صندوق های رأی مثبت و همه پرسی٬
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صص 336ـــ337. همان: .1

شد.»1

آمریکا توطئه مشترک انگلیس و مرداد؛ کودتای 28  
استیالی مصدق باعث سلطه و که وجود کنند هم متقاعد را آمریکایی ها تالش داشتند انگلیسی ها٬

پیام مشترک نمونه های آن٬ که از هماهنگی هایی نشان می داد نیز آمریکا شد. ایران خواهد بر ـکمونیست ها

میزان غرامت به شـرکت موضوع پرداخت و می کردند که پیشنهاد به مصدق بود «ترومن» ـ «چرچیل »

ادامه اقداماتش علیه پافشاری انگلیس بر مخالفت ایران و که با شود؛ به حکمیت بین المللی واـگذار نفت٬

به روابط انگلیس٬ «قطع رابطه با انگلیس قطع کرد. با ـ همه زمینه ها در ـ را دولت ایران روابط خود ایران٬

1952 انتخابات ریاست جمهوری نوامـبر پیروزی حزب جمهوریخواه در و هم لطمه زد آمریکا ایران و

اندیشه توسل به کودتای نظامی را ساخت و آماده تر آمریکا انگلیس و برای همکاری نزدیک تر زمینه را

ص 88. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .2

قوت بیشتری بخشید.»ـ2

این میان نقش کسانی چون در و ملت موفق شدند به هم زدن جبهه متحد در ایادی استعمار و دربار

اطرافـیان آیـة اهلل همچنین برخی از مصدق و برخی اطرافیان مشکوک دکتر بقایی کرمانی و مظفر دکتر

بود. ـکاشانی بارزتر

شاهد زمینه سازی مطبوعاتی همچون فرمان به مدیریت شاهنده ٬ تمهیدات دشمنان نهضت ملی و با
نهضت ملی مردم و دشمنی با که همگی در آن٬ مانند آتش به مدیریت میراشرافی و به مدیریت بقایی ٬
دولت مـانند روزنـامه های طـرفدار گرفتند؛ قرار رودرروی همدگیر مّتحدان سابق٬ هم پیمان شده بودند٬

شورش به مـدیریت کریم به مدیریت خلیل ملکی ٬ نیروی سوم ٬ فاطمی ٬ به مدیریت دکتر امروز باختر
دولت دکتر موضع حمایت از از مطبوعات وابسته به حزب توده نیز جبهه آزادی و توفیق ٬ پورشیرازی ٬
مخالفان دولت دست منتقدان و سایر کاشانی و تحریک کننده علیه آیة اهلل و مصدق به حمالت شدید

صـص بـیست سـال تکـاپوی...: حسـینیان٬ 111ـــ115. 99ـــ٬102 ٬44 صص 18ـــ٬19 بررسی نقش مطبوعات...: .3
203ـــ204.

1332 ابتدای بهار که از آنجا تا عامل انگلستان توصیف می کردند.3 و همدست دربار آنان را و می زدند
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حـمله بـه تـیر 30 از «بـعد کاتم می نویسد: ریچارد قبال نخست وزیر٬ موضع مطبوعات توده ای در تغییر مورد در .1
ص 280. کویر): ایران (چ ٬3 ناسیونالیسم در ـکاتم٬ نشریه های حزب توده متوقف گردید.» مصدق در

بـه شـدت حـمالت خـود بر توده ای 1 و مطبوعات چپگرا کنار در هماهنگ و دولت٬ مطبوعات طرفدار

مأیوس سردرگم و بدنه جامعه٬ تعیین کننده ای از که بخش های مهم و چنین بود و مخالفان می افزودند

رسد. به ثمر مرداد انگلیسی 28 کودتای آمریکایی ـ تا شدند

شاه از فرار پس از کودتا٬ به شرح داشته باشد. نیاز اینجا آن است که در از معروف تر داستان کودتا

ـ مرحله نخستین آن شکست خورد و کرد پی هم «پیشامد» که در ـ مرداد) 28 و مرحله (25 دو در ایران٬

به نخست وزیری رسید. پیش نوشته شده بود٬ فرمانی که از زاهدی با فضل اهلل و روی داد

زوایای گوناـگون از  تحلیل کودتا٬
این واقعه٬ در جریان ها برخی اشخاص و میزان تأثیر ارزیابی نقش و و تحلیل زمینه های وقوع کودتا

مطلق انگاری مواضع و یک جناح و جانبداری از با معموًال دیدگاه های متفاوت صورت پذیرفته است و از

همه نگاه مصدق محوری٬ برخی با شود. متوجه جناح دیگر همه تقصیرها تا آن تالش می شود عملکرد

نگاه کاشانی با کسانی نیز جداشدگان جبهه ملی گذارده و کاشانی و به پای آیة اهلل را خیانت ها اشتباهات و

مسئول آنان را سؤال برده و زیر همفکران وی را مصدق و دکتر عملکرد نقش و ماهیت٬ ابتدا از محوری٬

برنده مـاجرا طراح و آمریکا انگلیس و نگاه٬ دو هر البته در می شمارند. بر موفقیت کودتا زمینه سازی و

می دهند. اردوگاه آنان قرار در نیز مقصران را و برشمرده می شوند

ترسیم می کنند سفید سیاه و اشخاص را افراطی آنان که وقایع و بدیهی است که تحلیل یکسونگرانه و

بیانگر نمی تواند می کنند٬ جناح مطلوب خویش عبور آشکار و تقصیرهای بارز و قصورها از اغماض٬ با و

به ویژه آنکه می گذارد. شّدت بیشتری باز حّدت و با اختالفات را باب مناقشات و و واقعه باشد همه ابعاد

شـرایـط روز٬ نسبت بـا دوران نهضت ملی در حزبی باقیمانده از مسلکی و اغراض سیاسی و اهداف و

بایسته نیست که نسبت به این مقال نمی توان و در تداوم یافته اند. شده و حرارت احیاء تعصب و ـکماـکان با

ابهامات ناشی از و پیچیدگی ها به داوری نشست. مرداد باب کودتای 28 در نگرش های متعارض موجود

نـتوان در که شـاید گسترده می سازند حزبی چنان دامنه مباحث را مسلکی و تاریخ نگاری های مرامی و

تحلیل های مدعی نگرش حتی تحقیقات و داشت. امید جدل ها آینده ای نزدیک به خاتمه این اختالفات و
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تا دلبستگی های پیشینی خارج سازند. دایره عالئق و از را خود نتوانسته اند آـکادمیک نیز علمی و صرفًا

ایـن نهان خویش در و وابستگی های سیاسی آشکار بسته به موضع و که پژوهشگران خارجی نیز آنجا

وادی قدم نهاده اند.

بـه عـنوان مـخرج مشـترک زمـینه کـودتا در تـوافـق را مورد می توان کلیاتی تقریبًا تنها این رو از

و آراء و البته کماـکان این حق برای هرکس محفوظ است که مطابق عقاید و ارائه نمود. دیدگاه های موجود

گـرایش تحلیل موضوع٬ در گونه های مشابه٬ ترکیبی از یا به گونه ای٬ سیاسی خویش٬ سالیق فکری و

داشته باشد.

درباره طبیعی است که «داوری ارزشی» تبیین وقایع٬ چگونگی توصیف و از اینکه صرف نظر مضافًا

ارزشی» «نظام عقیدتی و متناسب با امری است غیرقابل اجتناب و نقش آفرینان نهضت ملی شدن نفت٬

و جزئیات امور اختالف در این مورد٬ در مجادله است. و چرا محل چون و خارج از اساسًا داوری کننده٬

به تا می گیرند معرض سنجش قرار در عملکردها غایات مواضع و مبادی و عمدتًا و وقایع اهمیتی ندارند

چه میزان تا بینشی اینگونه سنجش ها سپس مهم آنست که بنیادهای نظری و حکمی کلّی منتهی گردد؛

مقبول باشند. مخاطب٬ نزد

بدون اشاره به به کودتا تحوالت منجر و رویدادها جمع بندی مشترکی از حیث پدیده شناسی٬ لیک از

می توان به این شرح ارائه داد: انحالل مجلس هفدهم٬ مناقشه انگیزی چون لوایح اختیارات و موارد

«ویـنستون و سـقوط کـرد حزب کارگر٬ رهبر دولت «ـکلمنت اتلی» 1951/آبان 1330 اـکتبر در 1ــ

ایران مـخالف دخالت مستقیم در با سران دولت «حزب کارگر به نخست وزیری رسید. چرچیل»

ص 103. عقاب (چ فاخته): و شیر بیل٬ .1

دولت «حزب در طرح کودتا راه های آشتی جویانه حل نمایند.»1 از مشکل را میل داشتند و بودند

جدی پی گیری شد. به طور محافظهـکار»

ترس مردم از و می دیدند خطر در را موقعیت خود که منافع و ایران٬ نخبگان حاـکم در بخشی از 2ــ

به میدان آمدند. و شدند امیدوار تدریجًا آمریکا به تشویق عوامل انگلیس و ساـکت بودند٬

مهمترین رهبران درجه دوم نهضت برخی از و تشتت روی داد صفوف نهضت ملی تفرقه و در 3ــ

مـصدق و اختالفات بین دکتر این میان٬ در شدند. دولت جدا از حائری زاده و...) بقایی ٬ (مّکی ٬
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کرد. لطمه زیادی وارد رهبران نهضت ملی ـ کاشانی ـ آیة اهلل

آمـدن «حـزب روی کـار و انـتخابات ریـاست جـمهوری آمـریکا در شکست «حزب دموکرات» 4ــ

مـنافع سـرمایه داران و دفـاع از در «حزب دمـوکرات» سّنتی بیش از که به طور جمهوریخواه»٬

هـماهنگی نزدیکی و در عمل می کرد٬ خشونت بار و ـکمپانی های بزرگ به شیوه مداخله آشکار

صص 164ـــ165. بحران دموکراسی...: ایرانی٬ .1

بود.1 فوق العاده مؤثر آمریکا انگلیس و

بستر جنگ روانی شبکه ِبداَمن در تبلیغات سیاه و بهرهـگیری از کمونیزم با حربه خطر استفاده از 5ــ

صص 178ـــ186. ج2: سقوط...٬ و ظهور .2

دسیسهـگرانه حزب توده.2 اقدامات خائنانه و قبال نیروهای چپ و اشتباهات تاـکتیکی دولت در

چرچیل تردیدی نیست؛ شکست جنبش ملی ایران بود در عوامل مؤثر یکی از اینکه «حزب توده» در

این نـظریه را آمریکا عمومی در برای نگران ساختن افکار خارجه انگلیس٬ وزیر و نخست وزیر ایدن ٬ و

کمونیست ها توسعه نفوذ شدن حزب توده و موجب نیرومندتر که ادامه زمامداری مصدق ٬ تبلیغ می کردند

این با استفاده می کرد؛ حزب توده به عنوان «مترسک کمونیسم» از مصدق نیز دکتر شد. ایران خواهد در

عامل پیشرفت حزب توده و و فساد و ایران موجب فقر در را بریتانیا تفاوت که دخالت های شرکت نفت و

صص 175ـــ176. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .3

اقدامات کمیته رسیدگی بـه عـملیات عـناصر همان زمان با در می دانست.3 کمونیست ها ـگسترش نفوذ

عمومی و افکار گسترده ای در و فضای ضدکمونیستی شدید مک کارتی ٬ ضدآمریکایی به ریاست سناتور

نهضت ملی فرصت مناسبی ماه های آخر با واقع تقارن «مک کارتیسم» در شده بود. ایجاد نخبگان آمریکا

ص 282. همان: .4

فراهم آورده بود.4 ایران٬ کمونیزم در خطر مورد در برای کارآمدی تبلیغات انگلیسی ها

قبال حزب توده چنین می نویسد: مصدق در سیاست دولت دکتر مورد ذبیح در سپهر
وی برخـورد طرز از عبارت بود افتاد مصدق مؤثر سقوط رژیم دکتر «موضوع دیگری که در
دولت سـیاست مـصدق نسـبت بـه حـزب تـوده و زیـادی در تردید ابهام و حزب توده... با
لیـبرال ـ بـورژوا مـصدق یک سـیاستمدار دکـتر داشت. وجود شوروی (حامی حزب توده)
به مبارزه گذشته٬ در مورد چند حتی در نداشت٬ هیچ گونه عالقه ای به توده ای ها شخصًا بود٬
جـانبداری نـفت شـمال٬ قـرارداد از هنگامی کـه تـوده ای هـا جمله٬ از پرداخت. توده ایها با
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کـه حکـومت سیاستمداران ایـرانـی چـنین مـی رسید برخی از به نظر این حال٬ با می کردند.
پرواضـح مصدق به هیچ اقدام قاطعی برای پاسخ گویی به مبارزه طلبی حزب توده دست نزد.
درحـالی کـه ایـن رسـید٬ مصدق بـه اوج خـود دوران دکتر است که قدرت حزب توده در
قشـر ارتش و کـارمندان دولت٬ حـزب تـوده در مـی رفت. غیرقانونی به شـمار حزب هنوز
شـبکه نـظامیان به طوری کـه وقـتی یک سـال بـعد٬ قضات دادگستری رخنه کرد٬ بزرگی از
فـعالیت از بـه راسـتی٬ جـبهه مـلی نـیز٬ دیـرباور حتی رهبران بسیار حزب توده کشف شد٬

ص 207. دوران مصدق...: ایران در ذبیح٬ .1

حزب توده به وحشت افتادند.»1
نشان دادن کوشش های موفقیت آمیزی برای قدرتمند جلب پشتیبانی دولت آمریکا٬ در انگلیسی ها٬

کردند؛ نفوذ نهادهای آن٬ دیگر شورای رهبری حزب توده و در عوامل آنها٬ حزب توده به عمل آوردند.

نگران و برای ترساندن آمریکایی ها و به نام حزب توده شدند حتی موفق به سازماندهی گروه های «بدلی»

مذهبی ضّد به تظاهرات ضّدملی و را آنها قشرهای مذهبی٬ به خصوص روحانیون و ساختن مردم ایران٬

و مطبوعات مـتعدد کنار کارگری حزب توده در تشکل های اجتماعی و و شبکه وسیع گروه ها واداشتند.

به علیه نهضت ملی را بحران ساز طرح های تشنج آفرین و موفقیت٬ کارآیی و وابسته به آن با تأثیرگذار

مخالف موضع کامًال در قیام سی تیر قبل از تا ایفای نقش دوگانه٬ البته حزب توده با می آوردند. در اجرا

دولت متحد قالب مؤتلف و در ماه های آخر در به عنوان مدافع و آن به مرور پس از مصدق و دولت دکتر

مکی شمس قنات آبادی ٬ زاهدی ٬ بقایی ٬ برعکس نقش آفرینی افرادی مانند دقیقًا شد. ظاهر مصدق ٬ دکتر

صف در به بعد سی تیر از اما جبهه ملی بودند٬ متحدان وی و حامیان و مصدق از دولت اول دکتر که در و...

سکوت کردند. یا مشارکت و کودتا در و گرفتند مخالفین قرار

و زمینه ها سایر کنار مخالف دولت در مطبوعات موافق و تشنج آفرینی های احزاب و و تندروی ها 6ـ

ادبیات تـحریک آمیز آشکاری داشت. و تضعیف توان جنبش ملی نقش بارز در عوامل موجود٬

سـپس حـزب زحـمتکشان٬ حزب ملت ایران٬ گروه هایی مانند اقدامات خشونت بار مطبوعات و

گاه مشکوک علیه واـکنش های نسنجیده و اغلب مواقع در حتی حزب ایران که در نیروی سوم و

بـهانه های فـراوانـی جـهت تـداوم صـورت مـی گرفت٬ اقدامات مخالفین به ویژه حـزب تـوده٬

مردم برای دسیسهـگران فراهم می ساخت. بخش های وسیعی از انفعال در ایجاد تنش آفرینی و
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اجتماعی مشکالت اقتصادی و الینحل ماندن آن و به نتیجه نرسیدن مذاـکرات مربوط به نفت و 7ـ

پرداخت خودداری شوروی از انگلیس و ایران در مسدودسازی ذخایر نفت و عدم صدور ناشی از

محسوب می شوند. زمینه سازی کودتا تضعیف نهضت ملی و در عوامل مؤثر از مطالبات ایران نیز

اشتباهات تاـکتیکی و نظامی توسط دولت٬ اداری و انتصاب های سیاسی و در برخی خطاهای بارز 8ــ

اهـمیت از نـیز 32 مـرداد 28 تـا خـالل 25 عـملیات ضـدکودتای دولت در عدم قـاطعیت در

که آینده سیاسی ایران تعیین می شد٬ سرنوشت ساز آن سه روز نجاتی «در به تعبیر برخوردارند.

غفلت انجام وظایف خطیری که به عهده داشتند رهبران احزاب سیاسی در مسئولین مملکت و

ص 415. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .1

چنین می نویسد: مرداد 28 درباره روز همو دست رفت.»1 فرصت های گرانبهایی از ـکردند...
پشـتیبانی از و قـیام خـود بـا توطئه های علیه نـهضت مـلی را بار که چند تهران٬ «مردم شهر
و تـردید شاهد فرمانده٬ و بدون رهبر مرداد٬ 28 صبح روز دولت مصدق خنثی کرده بودند٬
رؤسـای فـرماندهان نـظامی و تن از سهل انگاری چند تزلزل رهبران نهضت ملی وخیانت و
بـرای مـلت نـه تـنها مرداد 28 روز پیروزی سریع کودتاچیان در سازمان های انتظامی بودند.

ص 439. همان: .2

کردنی نبود.»2 باور سردمداران کودتا٬ ایران بلکه برای کرمیت روزولت و



فصل سوم:

نهضت امام تا کودتا  از

برابرمقاومت ها در دولت های کودتا  
امـام تـبعید تـا 1332 مـرداد انگـلیسی 28 کودتای آمـریکایی ـ اندی پس از سال و طول 11 در

و فراز با به بعد٬ ماه 1320 شهریور از شاه ٬ آمد. کار سر هفت کابینه بر آبان ٬1343 13 در خمینی (ره)

بود٬ مرداد که محصول کودتای 28 قدم به قدم به دیکتاتوری تمام عیار٬ بم هایی متغّیر٬ و زیر و نشیب ها

شد. نزدیک تر

که توسط سرهنگ نصیری اولین فرمان همان بود کرد؛ امضا فرمان را دو ایران٬ از فرار پیش از شاه ٬

واقع مرحله نخست کودتا که در مصدق ارائه شد به دکتر مرداد 25 در رؤسای ساواـک) از بعدی و (ارتشبد

نخست وزیری زاهدی مستند مرداد 28 همان است که پس از فرمان دوم٬ حکم یا شکست خورد. و بود؛

گرفت. قرار

ترفند واقع با در و آلمان نازی ـ به اتهام طرفداری از عده دیگری٬ همراه با سال ٬1322 در زاهدی

درباره زاهدی . اطالعات بیشتر مشتمل بر صص 251ـــ255. ج2: سقوط...٬ و ظهور شهبازی٬ .1

اراـک در مدت ها و شد1 توسط نیروهای انگلیسی دستگیر ـ چهره پردازانه سرویس های اطالعاتی بریتانیا

فرماندهی سـرکوب در سابقه نقش او و طرف انگلیسی ها از او تبعید بازداشت و بود. فلسطین تبعید و

سوی رضاخان تنزل درجه وی از بازداشت و نیز خوزستان به هنگام حکومت رضاخان و شیخ خزعل در
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کرده باور متأسفانه ـ «عده ای هم ـ شناخته شود. انگلیسی» زاهدی «ضد تا مقدمه ای شد سال ٬1308 در

صص 163ـــ165. همان: برای سوابق گذشته زاهدی٬ ص 164. بیراهه...: برهان٬ .1

کشور] [ وزیر اقبال زاهدی توسط دکتر 1328 «در انگلیسی یعنی ملّی است!».1 ضد که زاهدی واقعًا بودند

مقابل سپهبد قدرتی در ظاهرًا را حقیقت او در به ریاست شهربانی منصوب گردید. بازنشستگی خارج و از

در و زاهدی به جبهه ملی کمک کرد این موقع انجام گرفت. انتخابات دوره شانزدهم در دادند. قرار رزم آرا

زاهدی هم سناتور و تهران به وکالت مجلس رسیدند جبهه ملی از افراد از نفر چند مصدق و نتیجه دکتر

[ پست] در زاهدی را معرفی اولین هیئت وزیران خود٬ در مصدق نیز محمد دکتر انتصابی همدان شد...

داعـیه تـدریجًا خـود رفت و عضویت کابینه مصدق کـنار از 1330 مرداد در تثبیت نمود. وزارت کشور

صص 152ـــ153. قدرت: نبرد مصدق و کاتوزیان٬ همچنین؛ ص 756. ج2: شرح حال رجال... عاقلی٬ .2

آن است که مدارک حاـکی از و اسناد دولت برآمد.»2 مقام مبارزه با در 1331 از و کرد نخست وزیری پیدا

رابطه مـخصوص آمریکا انگلیس و با (1325 از نهضت ملی ایران (احتماًال سال قبل از چند زاهدی از

ص 351. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .3

سال 1325 «در ارتباط داشت».3 سپس آمریکایی ها آلمان و سازمان های جاسوسی انگلیس٬ «با داشته و

جمله سوابق وی اینکه از چونان آلت دستی برای سرنگون کردن دولت ائتالفی قوام فعالیت می کرد.» نیز

ص 342. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .4

به درجه سرتیپی رسیده بود».4 جنگیده و جنگلی ها شاه با قّزاق رضا بریگاد که در جوانی «ستوانی بود در

کابینه اش اختیارات مطلق زاهدی و این رو از شد؛ بی اعتبار کارگردانان استعمار نزد خود٬ فرار با شاه ٬

تهران مخابره در به سفارت خود مرداد 28 همان روز تلگرامی که در وزارت خارجه انگلیس در کردند. پیدا

شاه چنین بیان کرد: مورد در نظرش را ـکرد٬
به مردم ایران پیام او درچنین وضعی٬ کرد. مقامش فرار شاه بدون کمترین توّجه به شأن و ...
سـوی از اعـتماد مـورد به عنوان یک رهـبر امیدی به آینده او و داشت؛ مثبت نخواهد تأثیر

ص 73. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

ندارد.5 مردم وجود
قدرت های استعمارگر محصول اتفاق نظر آمریکایی باشد آنکه انگلیسی یا از که بیشتر ـکابینه کودتا٬

تحکیم موقعیت سیاسی رژیم؛ اول سرکوبی جنبش ملی ضداستعماری و وظیفه اساسی داشت: دو بود٬

وظیفه زاهدی شخصًا سپهبد بود. کودتا که راهگشای مسائل اقتصادی ایران پس از دوم حل مسئله نفت٬
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ص 53. تحوالت...: تحلیل مختصری از جزنی٬ .1

دکترعلی امینی مسئول حل مسئله نفت بود.ـ1 و رهبری می کرد اول را

و بختیار فرمانداری نظامی تهران به فرماندهی سرتیپ تیمور مرداد٬ 29 روز از تحقق وظیفه اول٬ در

ص 74. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

هـمکاری رکـن دوم با فرمانداری نظامی٬ حاـکم کرد.2 اختناق را وحشت و دادستان جّو سرتیپ فرهاد

مقامات دولت ملی٬ مصدق به بازداشت عده کثیری از ضمن دستگیری دکتر اداره کل شهربانی٬ ارتش و

دست زد؛ اعضای «حزب توده» روزنامه نگاران مستقل و نمایندگان مستعفی مجلس٬ اعضای جبهه ملی٬

فـردای آن روز٬ در تمام شهرهای ایران حکومت نـظامی اعـالم شـد؛ در توقیف شدند؛ مطبوعات آزاد

زنـدان هـای بـازداشت کـرده در عوامل حکـومت سـابق را از نفر که 200 فرمانداری نظامی اعالم کرد

.1332 مرداد 30 و ذیل 29 صص 9ـــ11؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .3

دژبان انداخته است.ـ3 فرمانداری نظامی و شهربانی٬

هجوم زندان در [ پس از دادگستری که لطفی وزیر و فاطمی که اعدام شد به نوشته آبراهامیان «به جز

از به زندان های کمتر آنها بیشتر و کردند رفتار رهبران جبهه ملی به مدارا سایر با به منزلش] کشته شد٬

سال بعدی که مخفیگاه های طی چهار بود. شدیدتر خشن و توده ای ها با رفتار اما پنج سال محکوم شدند.

را دیگر چهارده نفر اعدام کردند٬ نیروهای امنیتی چهل مقام حزبی را حزب توده به تدریج کشف می شد٬

اعضای عادی حزب را تن از سه هزار بیش از محکوم و به حبس ابد را دویست نفر شکنجه کشتند٬ زیر

ص 345. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .4

شدت و حزب توده ایران با افراد و «سرکوب کادرها این باره چنین می نویسد: نجاتی در کردند.»4 دستگیر

یا و تسلیم شدند یا نشان دهند خود بی آنکه مقاومت از رهبران حزب توده٬ خشونت بیشتری انجام گرفت.

مـدارس دسـتگیر ادارات دولتی و کارخانجات٬ در حزب٬ افراد هزاران تن از گریختند. کشور به خارج از

سران حزب رأس آنها که در اـکثریت قریب به اتفاق زندانیان٬ جمعی به محاـکمه کشیده شدند. و ـگشتند

گروهی که بـه گردیدند٬ وفاداری به شاهنشاه آزاد ابراز اعمال گذشته و ندامت از و اعالم تنفر با بودند٬

به جمعی نیز تسلیم نشدند. و تحمل کردند زندان را شکنجه و سالیان دراز ماندند٬ وفادار ایدئولوژی خود

صص 74ـــ75. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

رسیدند.»5 به مقامات باال و حتی سازمان امنیت درآمدند خدمت دستگاه های انتظامی و
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دادگاه نظامی مصدق در دکتر ُرم به تهران رسید. از بغداد٬ توقف کوتاهی در پس از مرداد 31 در شاه ٬

برکناری دولت ملّی کرد. بودن روند اثبات «ـکودتا» تبدیل به صحنه افشاـگری و ولی دادگاه را محاـکمه شد

سپس توسط هواداران جبهه ملی و به چاپ رسید مطبوعات روز به صورت ناقص در متن دفاعیات مصدق ابتدا .1
متن پیروزی انقالب٬ سال های پس از در شرکت سهامی انتشار٬ شد. تکثیر به صورت کاملتری٬ کشور٬ خارج از در

کرد. منتشر جلد دو در جریان دادگاه را ـکامل دفاعیات و

1332 آذر 30 در آورد.1 رسوایی به بار برای رژیم کودتا جهان انعکاس یافت و سراسر جریان دادگاه در

مـحکوم مصدق به سه سـال حـبس مـجرد دکتر اساس این رأی٬ بر اعالم داشت. را رأی خود دادگاه٬

ص 27. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2

که ملک به «احمدآباد»٬ او تهران ساـکن شود؛ در پایان محکومیت به مصدق اجازه ندادند پس از ـگردید.2

افرادی جز نمی توانست با و ساـکن بود آنجا در ـ سال 1345 پایان زندگی اش ـ تا رفت و شخصی اش بود٬

دوره قزوین است که ملک آن در «آبیک» قریه ای در آباد» «احمد تماس بگیرد. بستگان نزدیک خود

ص 25. ج 2: تاریخ سی ساله٬ جزنی٬ .3

تقسیم شده بود.3 حیات مصدق بین ورثه او

«نهضت مقاومت ملی»  
اجتماع حول آیة اهلل با آنان صبغه مذهبی داشتند٬ که برخی از حامیان جبهه ملی٬ و اعضا ـگروهی از

شاخص این حرکت عبارت نخستین افراد تشکیل دادند. را «نهضت مقاومت ملی» زنجانی ٬ حاج سیدرضا

منزل زنجانی گردهم در کودتا از بعد روز رحیم عطایی که دو صدرالحفاظی و ناصر عباس رادنیا٬ از: بودند

هسته اولیه ایـن جزو گیتی بین نیز اصغر مهندس حسین راضی و مرجائی ٬ دکتر برخی منابع٬ در آمدند.

ص 306. ج1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ ص 99. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .4

مـنزل نشست مخفی در «چند از برشمرده شده اند.4 بعد نامیده می شد٬ «هیئت عامله» حرکت که ابتدا

گروه های احزاب و اعتماد نمایندگان مورد نیز شرایط و شخصیت های حائز برای دعوت از زنجانی ٬ آیة اهلل

بنی صدر. خاطرات فتح اهلل به نقل از ص ٬49 ج2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .5

کردند.»5 تبادل نظر مذاـکره و سیاسی٬

ادامه داد] در خود به عنوان رییس سازمان آب تهران به کار یازدهم بهمن 32 [ ـکه تا مهندس بازرگان

اینجانب و بعد٬ روز «چند اینگونه شرح می دهد: نحوه پیوستن به نهضت مقاومت ملی را خاطرات خود
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حسـین و بـنی صدر فـتح اهلل بـختیار٬ شاپور دکـتر سحابی ٬ یداهلل جمله دکتر دوستانمان از تن از چند

ص 306. ج1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .1

دیگری که به این جمع پیوستند جمله افراد از همکاری دعوت نمودند.»1 به عضویت و شاه حسینی را

از: عبارت بودند

حاج سیدضیاءالدین حاج آیة اهلل داریوش فروهر٬ توانگر٬ احمد ابراهیم کریم آبادی ٬ نخشب ٬ محمد

دانشپور٬ حجازی ٬ مسعود دکـتر طالقانی ٬ سیدمحمود آیة اهلل عباس سمیعی ٬ علی اردالن ٬ جوادی ٬ سید

حاج حسن قاسمیه ٬ حاج حسن شمشیری ٬ حسین فوالدی ٬ غروی ٬ آیة اهللسیدجعفر پورسرتیپ ٬ محمد

صص 196ـــ199. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ صص 99ـــ109. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

[امیرانتظام].2 روافیان نصراهلل حسن نزیه ٬ محمدعلی خنجی ٬ مانیان ٬ حاج محمود

ص 197. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .3

ولی کـرد؛3 صدرالحفاظی پـیشنهاد ناصر بـه روایت شاه حسینی ـ ـ را نام «نهضت مقاومت ملی»

صص 99ـــ100. ج 1: نجاتی٬ ص 30. ش 20: مجله ایران فردا٬ در جمله٬ از .4

این نامگذاری به این نامگذاری عنوان کرده اند؛4 مبتکر را بختیار شاپور دکتر دیگران٬ مهندس بازرگان و

تداعی کـننده مـبارزه بـا جنگ بین الملل دوم و (Résistance) فرانسه در «نهضت مقاومت» تأسی از

بود. گروه های مبارز احزاب و شرکت همه سازمان ها٬ آن هم با غاصبان؛

هم سازگار با برخی موارد «روایات دست اندرکاران نهضت مقاومت ملی در چگونگی تأسیس٬ مورد در

ص 199. ج1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .5

محصول جـلسه حسین راضی تأسیس نهضت مقاومت ملی را گاه متعارض هم می باشند.»5 و نیستند

به منزل تن دیگر چند که با نخشب می داند هیئت اجرائیه جمعیت آزادی مردم ایران به دبیرکلی محمد

صص 199ـــ200. همان: .6

تشکـیل «به روایت مهندس بازرگان فکـر می کنند.6 پیشنهاد آن را و زنجانی می روند سیدرضا آیة اهلل

ص 200. همان: .7

و بوده است.»7 بازاریان تهران به نام عباس رادنیا از فعاالن جبهه ملی و یکی از نهضت مقاومت ملی از

معتقد کودتا پس از روز پیوستن به این حرکت چند آقای راضی برخالف تصریح مهندس بازرگان مبنی بر

[ مقاومت به نهضت سال 1332) جریان انتخابات مجلس هجدهم (اواخر است که «مهندس بازرگان در
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ص 203. همان: .1

پیوستن به نهضت که «مهندس بازرگان به رغم فعالیت سیاسی و ملی] پیوست.»1اشکوری اشاره می کند

همان صفحه. همان: .2

یعنی مدیریت سازمان آب تهران بود.»2بازرگان مقام سابق خود همچنان در کودتا پس از مقاومت ملی٬

خاطرات خویش چنین می نویسد: در خود
حسـن شـهرتی کـه وجـود و داشـتند شهردارها به واسطه اعتمادی که شخص زاهدی و ...»
[سازمان آب لوله کشی ادامه خدمت من در سرشاخ هم شدم٬ مورد آنکه یکی دو با داشت٬

ص 39. یادداشت های روزانه: بازرگان٬ .3

تهران] تثبیت شد.»3
و شـخصیت ها شرایـطی ویـژه تـوسط افـرادی بـا موقعیتی استثنایی و در «نهضت مقاومت ملی»

افرادی توجه به حضور با «نهضت مقاومت ملی»٬ حتی متعارض پایهـگذاری شد. ـگرایش های متفاوت و

صص 179ـــ183. ک1: مطالعات سیاسی٬ .4

قدرت و فاقد عمًال مقامات دولتی٬ مسئوالن و تن از چند و عوامل نفوذی حکومت کودتا4 و بختیار نظیر

که این باورند همان گونه که برخی بر بود؛ رژیم وابسته ـ ـ دشمن قدرتمند امکانات الزم برای مبارزه با

ص 110. زندگی نامه سیاسی مهندس...: برزین٬ .5

نداشتند».ـ5 توان سیاسی خود «بنیانگذاران نهضت ارزیابی واقعی از

تن دو مؤسس و وهله نخست٬ در آنکه نهضت مقاومت به صورتی تشکیالتی انسجام بیابد٬ پیش از

دستور مرداد 30 روز در و تعطیل عمومی اعالم کرد؛ اطالع ثانوی» اعالمیه ای «تا دولت زاهدی در کودتا٬ پس از .6
به این شایعه عّمال کودتا ادامه دادند. ولی بازاریان همچنان تعطیل را کرد؛ صادر رادیو از را بازار کردن ادارات و باز
سه تن از این بار کنند. باز را مراجعت شاه به ایران دکان های خود پیش از تا نیستند که بازاریان حاضر متوسل شدند
اعالمیه بـا عقیم ماند. بدین ترتیب توطئه رژیم کودتا و کردند صادر دکان ها و به بازگشایی بازار روحانیون دستور
بـه بعدها و نسخه پخش شده بود یکصد در رضوی قمی) آیة اهلل رسولی و آیة اهلل زنجانی٬ (آیة اهلل امضای سه نفر
در توجه به نقش بعدی سه روحانی مزبور که البته با اقدامات نهضت مقاومت ملی محسوب گردید عنوان یکی از

تلخیص. با صص 101ـــ102؛ ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ این موضوع پذیرفته شد. عمًال نهضت مقاومت٬

دومین اقدام٬ نشان دادند. را خود حضور شکستن توطئه تعطیلی بازار6 پیوستگان روحانی نهضت با از

واقع نخستین حرکت امضادار که در عنوان «نهضت ادامه دارد»؛ زیر پخش اعالمیه ای بود تشّکل٬ پس از

صص 256ـــ257. ج 5: نهضت آزادی...٬ اسناد تصرف. تلخیص و با صص 99ـــ102؛ همان: .7

هزار دو در ماه 1332 هفتم شهریور که در این اعالمیه٬ در می رود.ـ7 به شمار «نهضت مقاومت ملی»
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این سه اصل عنوان شده بود: برنامه آینده نهضت مقاومت در یافت٬ نسخه انتشار

حکومت ملی؛ اعاده استقالل و ادامه نهضت و 1ـ

سیاه؛ سرخ و اعم از خارجی٬ مبارزه علیه هرگونه استعمار 2ـ

ص 257. ج 5: نهضت آزادی...٬ اسناد .1

عّمال فساد.1 مبارزه علیه حکومت های دست نشانده خارجی و 3ـ

عملیاتی کمیته اجرایی (به منزله ستاد کمیته مرکزی٬ از ترکیب سازمانی نهضت مقاومت مرکب بود

کـمیسیون های و تـبلیغات) انتشارات و بین االحزاب ـ روحانیون ـ ادارات ـ ـ بازار ـکمیته های دانشگاه ـ

نهضت مقاومت تبلیغات. کمیسیون مالی و تشکیالت شهرستان ها٬ چهارگانه مربوط به تشکیالت تهران٬

بـا شیراز در محمدتقی شریعتی و مدیریت استاد با مشهد جمله در از و فعال بود؛ نیز شهرستان ها در

که «نهضت مقاومت ملی می کند بازرگان تأـکید شیخ بهاءالدین محالتی فعالیت می کرد. نظارت آیة اهلل

خود طبیعی و به طور یعنی تهران نداشته و گروه خاصی حتی پایتخت کشور یا تعلق به هیچ شخصیت و

اروپـا و آمـریکا در کشـور حـتی خـارج از تهران و کرمانشاه و تبریز٬ شهرهایی چون مشهد٬ از به خود

ص 17. انقالب ایران در...: بازرگان٬ .2

که ارگان نهضت مقاومت خبرنامه راه مصدق ـ از: نشریات نیمه مخفی نهضت عبارت بودند جوشید.»2
جـمله از نشـریه های شـهرستان ها و مکـتب مـصدق ؛ نشریه های نـهضت مـصدق و شمرده می شد؛

صص 103ـــ109. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ Ñ نجاتی٬ برای آـگاهی بیشتر .3

چـه کسـانی سـیاسی را [ ـکه] بـیانیه های عـمده ایـدئولوژیکی و «مشخص نیست خوزستان مصدق.ـ3
صادقی میرمحمد بود. عباس رادنیا محمدرحیم عطایی و رسمی کار اسناد اـکثر به گفته بازرگان ٬ نوشته اند.

ص 112. زندگی نامه سیاسی مهندس...: برزین٬ .4

نوشتن مقاالت نهضت مقاومت سهیم بودند.»4 محمدعلی خنجی هم در و

سابق کمیته بختیاری های عضو بختیار شاپور افرادی مانند: گردانندگان نهضت٬ ترکیب مؤسسان و در

شده انگلیس افشا شرکت نفت ایران و ارتباط وی با زمان نهضت ملی شدن نفت اسناد که از حامی شاه ٬

مـقاله بـازیگران ٬74/8/13 ش ٬339 چ لنـدن٬ هـفته نامه نـیمروز٬ .177 و صـص 151 ک1: مــطالعات سـیاسی٬ .5
ص 397. خانه سدان: اسناد رائین٬ مشروطیت. آغاز سیاسی از

ص 130. احزاب...: بررسی مختصر مهربان٬ .6

سابقه عباس امیرانتظام با و ارتباط داشت 6 بختیار تیمور سپهبد گیتی بین که با اصغر مشکوک بود5٬ و بود
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دی ماه 1375. ش ٬144 چ آمریکا٬ مجله پر٬ .1

به امیرانتظام)» لوافیان (بعدًا نام «نصراهلل فردی با نجاتی از داشتند.1 حضور نیز یهودی بودن نیاـکانش٬

ص 109. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

وی نـصراهلل مـنظور احـتماًال اعضای کمیته اجرایی نهضت مقاومت ملی نام مـی برد.2 عنوان یکی از

انتخاب نام عباس امیرانتظام را سال بعد چند و یعقوب روافیان یهودی االصل بود روافیان است که فرزند

مـقاله جـالل الدیـن فـارسی دربـاره ٬60/2/17 روزنـامه جـمهوری اسـالمی٬ .1360 خـرداد 6 روزنــامه مــیزان٬ .3
امیرانتظام .

در جمله مدارک موجود از منتشره بعدی و اسناد که پدرش مسلمان بوده است.3 مدعی می شود و می کند

ارتباط در سفارت آمریکا طرف نهضت مقاومت ملی با امیرانتظام از و که بختیار النه جاسوسی نشان داد

دفـاعیه امـیرانـتظام ٬58/11/18 روزنـامه کـیهان٬ 90ـــ92. و صص 88ـــ89 ج2: النه جاسوسی...٬ مجموعه اسناد .4
طرف نهضت مقاومت ملی. از سفارت آمریکا ارتباط با مورد در

رابط سیاسی نهضت مـقاومت بـا فعال و «عضو امیرانتظام را مصاحبه ای٬ بوده اند.4مهندس بازرگان در

مصاحبه بازرگان. ٬58/10/3 روزنامه بامداد٬ .5

معرفی می کند.5 خارجی ها»

نـهضت عـالقمندان» و اعـضاء که «پـایهـگـذاران و بازرگان طی مقاله ای همچنین تصریح می کند

ارتباط های کم و دولت وقت٬ با نیز و کشورهای اروپا بعضی از بلکه با آمریکا با مقاومت ملی «نه تنها

مقاله بازرگان. ص ٬10 ٬58/11/20 روزنامه کیهان٬ .6

آنکه کنترل دوران فعالیت نهضت مقاومت ملی به خاطر «در وی اضافه می کند: بیش پنهانی داشته اند.»6

احتیاطی صورت تدابیر با غیرمستقیم و ارتباط به طور بود٬ به ایران زیاد مأمور روی خارجی های مقیم یا

همان. .7

اوج گیری انتقادات النه جاسوسی و تسخیر که پس از ادامه مقاله خود مهندس بازرگان در می گرفت.»7

«نهضت مقاومت ملی می نویسد: ساخته است (بهمن 1358) منتشر همفکرانش نگاشته و علیه وی و

یک جوان دانشجوی مرحوم رحیم عطایی با آقای امیرانتظام و اعضای خود٬ از نفر ایران به وسیله دو

همان. .8

مورد در نمی برد. بختیار شاپور این مقاله نامی از وی در کاتم] ارتباط منظم داشت.»8 [ ریچارد آمریکایی

ص 389. قدرت: نبرد مصدق و کاتوزیان٬ .9

دانشگاه تهران هم به عنوان پژوهش مدتی در و بود»9 سفارت آمریکا کارکنان ارشد کاتم که «از ریچارد
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کـه وی «بـرای «آژانس کتاب سقوط امپراتوری تـصریح مـی کند برایان لپینگ در اشتغال داشته است٬

ص 61. سقوط امپراتوری...: لپینگ٬ .1

و «واسطه میان دولت آمریکا کاتم را ریچارد بیل نیز جیمز می کرد.»1 کار (سیا) آمریکا مرکزی اطالعات»

ص 377. عقاب (چ فاخته): و شیر بیل٬ .2

می نامد.2 میانه روهای ایران»

شـبیه بسـیاری مـوارد «در «نـهضت مـقاومت مـلی»٬ انـدیشه حـاـکـم بـر و تـفکر برخی مـعتقدند

کشورهای استعمارزده جنگ دوم جهانی در ایدئولوژی های ملی جهان سومی است که به خصوص پس از

ص 114. زندگی نامه سیاسی مهندس...: برزین٬ .3

عراق٬ مراـکش٬ جنبش های ملی اعراب در همطراز را «نهضت مقاومت ملی موقعیت خود و رایج شدند.»3

ص 157. ج 5: نهضت آزادی...٬ به اسناد استناد با همان صفحه؛ همان: .4

می شناخت».4 (به رهبری جبهه رهایی بخش ملی) الجزایر و (به رهبری جمال عبدالناصر) مصر

تقلیل نفر «اعضای شورای مرکزی به 8 کرد»؛ تشکیالت به زودی بروز «اختالف درباره سیاست و

و اراده سیاسی بیشتری نشان دادند «نهضت مقاومت ملی» صفوف پایین تر به سختی افتاد. کارها یافت و

روحـیه و شـرایـط فـعالیت سـخت شـد اما بود؛ اهداف چشمگیرتر پیشبرد سازماندهی و نقش شان در

صص 110ـــ111. همان: .5

قهقرایی داشت.»5 همکاری سیر مبارزه طلبی و

نهضت مقاومت مواضع جناح تندرو که گرایش محتاطانه داشت و جدایی «حزب ایران» سطح کلی٬ در

اختالف بعدی ترکیب سازمانی نهضت و مورد در اختالف دیگر اولین جرّقه اختالف بود؛ نمی تابید٬ بر را

ملکی در حضور با شده بودند) خلیل ملکی جدا حجازی که از مسعود مخالفت عده ای (همچون خنجی و

تصرف. تلخیص و با صص 122ـــ123؛ ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .6

نهضت مقاومت بود.6

فروردین پایان 33؛ تا 32 مرداد سه دوره داشت: عملیات «نهضت مقاومت ملی» به نوشته نجاتی ٬

صص 127ـــ128. همان: .7

7.39 تیر تشکیل جبهه ملی دوم در تا 36 شهریور و 36؛ شهریور تا 34

در نداشت و فکری «نهضت مقاومت ملی» ساختار «دین نقش مهمی در اندیشه دینی٬ نقطه نظر از
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ص 125. زندگی نامه سیاسی مهندس...: برزین٬ .1

مهندس بازرگان دوران فعالیت «ـگسترده بود.1 نوشته های ایدئولوگ های نهضت توجه کمی به آن شده»

ص 201. انقالب ایران در...: بازرگان٬ .2

می نویسد: مقاله ای نیز در و می شمرد2 سه سال بر نهضت مقاومت ملی را مؤثر» و
و ادامـه داد بـه حـیات خـود 36 و [نـهضت مـقاومت مـلی] تـاسـال های 35 «این جمعیت
روزنامه مـخفی انتشار نامه٬ پخش اعالمیه و تظاهرات٬ تشکل و نوع تجمع و فعالیت هایی از
زنـدان بـا کـنسرسیوم نـفت داشت. نامه سرگشاده اعتراض بـه قـرارداد صدور «راه مصدق»٬
بـازداشت آنـها پس از و سـال 1335 گـیتی بین در آقای مهندس سحابی و افتادن اینجانب و
آقایان عـباس مرحوم رحیم عطایی و معظمی و مرحوم دکتر زنجانی ٬ آیة اهللحاجی سیدرضا
و مشـهد تـجار عده ای از احمدزاده و طاهر محمدتقی شریعتی ٬ استاد عباس رادنیا٬ سمیعی ٬
رفـتن حـزب ایـران و کـنار رفتن کنترل فرمانداری نظامی توأم با باال میالنی و مرحوم آیة اهلل

مقاله بازرگان. پانوشت شماره ٬4 ص٬10 ٬58/11/20 روزنامه کیهان٬ .3

تعطیل گردید.»3 نهضت مقاومت ملی عمًال حزب مردم ایران٬
مبارزات نهضت مقاومت ضمن برجسته توصیف شدن انگیزه تشکیل و نهضت آزادی٬ تحلیلی از در

برخی وجود بعضی نشریات و محدود انتشار و اقدام معدود چند که بجز می شود مع الوصف تأـکید ملی٬

ص 2. نهضت آزادی»٬ ضمیمه «یادنامه بیستمین سالگرد ٬1360/2/31 روزنامه میزان٬ .4

رسـول مـی گشت»4 فـعالیت های مـحفلی مـحدود حد فعالیت های نهضت مقاومت ملی «تا ارتباطات٬

نهضت مقاومت مـلی «عمده ترین فعالیت مستمر می نویسد: اعضای قدیمی حزب ایران نیز مهربان از

ص 130. احزاب...: بررسی مختصر مهربان٬ .5

مـقاومت تحت عنوان: نجاتی عملیات نهضت مقاومت ملی را غالمرضا ترتیب جلسات هفتگی بود.»5

مـهر تظاهرات 16 کنندگان)٬ حمله نظامیان به تظاهر شاه و مسجد دادن به نفع مصدق در (شعار بازار

سازمان رهبری حزب پیشنهاد این تظاهرات «با آبان که نهضت مقاومت ملی در تظاهرات 21 ٬1332

ص 111. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .6

منجر آذر که به واقعه 16 آذر تظاهرات 14 آن حزب توافق به عمل آورد.»6 شرکت افراد توده مبنی بر

تـقلب در عدم آزادی و مورد افشاـگری در مبارزات انتخاباتی و انتخابات دوره هجدهم (شرکت در شد٬

صص 110ـــ121. همان: .7

شرح پس از و توضیح داده است.7 برشمرده و ٬1333 پاییز کنسرسیوم در اعتراض به قرارداد و انتخابات)
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پیام نامه و بیانیه و انتشار به اقداماتی مانند گردانندگان نهضت مقاومت ملی٬ اختالفات درونی رهبران و

صص 122ـــ126. همان: .1

اشاره نموده است.1 نیز سال 1336 باالخره جزوه نفت در به جنبش های خارجی و

کشف سازمان نظامی سرکوب «حزب توده»؛  

کشف شبکه که با بود ماه 1333 شهریور اوج آن در و شد آغاز کودتا از بعد «حزب توده» سرکوب افراد

درجه ستوانی از نظامیان ـ تن از قریب 600 نیروهای انتظامی٬ ارتش و در سازمان نظامی «حزب توده»

تن میان محاـکمه شوندگان 69 از محکوم شدند. دادگاه های نظامی محاـکمه و در و دستگیر سرهنگی ـ تا

79 سال٬ تن به 15 119 تن به زندان دائم٬ 92 گردید. تن حکم اجرا که درباره 27 به اعدام محکوم شدند؛

سال زندان مجرد تن به 3 36 سال و تن به 5 38 سال٬ تن به 7 5 سال٬ تن به 8 7 سال٬ تن به 10

ص 75. همان: .2

افراد همین افسران٬ جمعی از بجز شد.2 ماه زندان تأدیبی صادر 18 نیز تن دیگر برای 3 محکوم گردیدند.

رأس که در «اـکثریت قریب به اتفاق زندانیان٬ سران حزب تسلیم رژیم شدند. تن از به خصوص چند دیگر

اعمال ندامت از و اعالم تنفر با حسین بهرامی بودند٬ دکتر مرتضی یزدی و دکتر سران حزب مانند آنها

همان صفحه. همان: .3

گردیدند.»3 آزاد وفاداری به «شاهنشاه» ابراز ـگذشته و

از یعنی بعد کودتا٬ یک سال پیش از که از این بود در که ضعف اساسی «حزب توده» آنند بعضی بر

پس از نگرفت؛ به کار دربار برای تدارک مبارزه با ُعّده فراوان را و عّده  نظِر از نیروی آماده و تیر٬ قیام 30

اوضاع سال 1327 که مانند دل خوش کرده بود به این تصور و درک نکرد اهمیت واقعه را پیروزی کودتا

اشتباه نـابود اینکه ضعف و دیگر شرایط مناسب برای حزب فراهم شود. گردیده و مساعد به خود خود

سیاست فرمانداری نظامی توانست از سازمان نکرد. تجدید کودتا که پس از این بود در ـکننده «حزب توده »

طـی یک مـصاف به خوبی بهره برداری کـرده و مشی فرصت طلبانه رهبری «حزب توده» دفع الوقت و

که پس این بود باالخره ضعف نهایی «حزب توده» و درآورد. پا از طوالنی متشکل ترین نیروی مخالف را

این ضعف نهایی٬ و رهبران حزب اغلب تسلیم دشمن شدند آسیب جّدی سازمانی٬ شکست سیاسی و از
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انـدکی تـلخیص و بیژن جـزنی است کـه بـا این تحلیل از صص 54ـــ55. تحوالت...: تحلیل مختصری از جزنی٬ .1
تصرف نقل شد.

ساخت.1 روبه رو شکست ایدئولوژیک نیز با حزب را

دوران تحلیل اشـتباهاتش٬ که بتوان با جریان مستقلی نبود واقعیت این است که «حزب توده» اما

که قدم به قـدم بـا این بود بدان آـگاه بودند٬ سران حزب نیز و آنچه حزب می کرد کرد. نقد فعالیتش را

و یـعنی «حـزب کـمونیست شـوروی» حـزب مـادر «مـخالفت» یـا «موافقت» و «دستور» و «فرمان»

استعماری جریان مبارزه ضد که «در بدین جهت بود سکون بود. حرکت یا در دستگاه های اطالعاتی آن٬

فـرمانبرداری از بـا سازمان نظامی٬ مصدق ٬ دوره حکومت دکتر در برای ملی کردن نفت و ملت ایران٬

عمل آمریکا امپریالیست های انگلیس و مقاصد جهت پیشبرد در علیه منافع ایران و رهبری حزب توده٬

عشق و که شور شجاع٬ وطن دوست و تحصیل کرده٬ افسران جوان و «بدین ترتیب گروهی از و ـکرد»؛

به کشورشان به تنگ آمده بودند٬ ارتش و تباهی در و مشاهده فساد از و داشتند سر در خدمت به ایران را

قربانی دموکراسی٬ آزادی و هواخواه استقرار و فساد یک سازمان سیاسی مدعی مبارزه با همکاری با امید

ص 53. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

شدند».2 آرمان های خود

مسئله نفت دولت زاهدی٬  
یک سال سرکوبی عملی پس از استعمارگران٬ یعنی حل مسئله نفت به سود وظیفه دوم کابینه کودتا٬

به نهضت ملی شدن نفت نشان می داد وفادار ملی و را خود هنوز ابتدای کار زاهدی که در سپهبد شد.

گفت «به هیچ وجه نـفت بـه کاشانی رفت و آیة اهلل به دیدار کودتا از بعد سه روز فریب٬ و برای تظاهر

ص 9. ج 4: مکتوبات...٬ مجموعه ای از دهنوی٬ .3

مرحـله در نخواهم پرداخت.»3 هم چون انگلستان هیچ حقی ندارد٬ غرامت را و انگلستان نخواهم داد

پاسخ به تقاضای کمک مالی در رییس جمهوری آمریکا «ژنرال آیزنهاور» کودتا٬ پس از روز چند اول٬

مـبلغ اداره کـمک های خـارجـی آمـریکا مـدتی بـعد٬ و کـرد تأیـید لزوم کمک فوری را دولت زاهدی ٬

توسط نیز سال 1331 در البته معادل همین مقدار ایران گذاشت. اختیار کمک فنی در دالر 23/400 /000
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ص175. عقاب (چ فاخته): و شیر بیل٬ .1

هوشنگ مهدوی می نویسد: عبدالرضا مصدق ارائه شده بود.1 کمک های فنی به دولت دکتر دولت آمریکا
آذرمـاه در مـصدق بـود یافتن یک راه حل آشتی جویانه با درصدد دولت آمریکا «چون هنوز
طریق بـانک بـین المـللی تـرمیم و به عنوان کمک اضطراری از دالر مبلغ 8/750/000 1330
بـانک همان سال کـه مـذاـکـرات ایـران بـا اسفند همچنین در داد. وی قرار اختیار توسعه در
مـالی قـرار مـضیقه شـدید ایـران در و شد شکست روبرو بینالمللی برای حل مسئله نفت با
[ـکـمک] یک وام امـضای مـوافـقتنامه کـمک نـظامی٬ همزمان با خزانه داری آمریکا داشت٬

ص 210. سیاست خارجی ایران در...: هوشنگ مهدوی٬ .2

میلیون دالری به ایران داد.»2 23/450/000
اساس برنامه اصل آن بر میلیون دالر مبلغ 23 آبان 1330 «از که کمک آمریکا می نویسد عظیمی نیز

بدون پذیرفتن هیچ گونه شرایط ادامه کمک آمریکا موافقت مصدق «با پس از و پرداخت شده بود» چهار

ص 383. بحران دموکراسی...: عظیمی٬ .3

افزایش سیرصعودی و کودتا از بعد اما برطرف شد.3 تعلیق کمک آمریکا اردیبهشت 1331 در خاصی»

میلیون که مبلغ 45 اعالم کرد «آیزنهاور» کمک فنی٬ موافقت با از بعد روز دو است. چشمگیر این کمک ها

صص 278ـــ279. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .4

موازی مرحله پیش٬ و مرحله بعد در گرفته است.4 نظر در برای دولت کودتا «ـکمک فوری بالعوض» دالر

دولت تصمیم گرفتند دو هر و گرفته شد سر از ماه٬ 14 پس از انگلیس٬ روابط قطع شده دولتین ایران و

ص 25. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .32/9/14 روزنامه کیهان٬ .5
.1332/9/14 روزنامه کیهان٬ .6

منچستر مصاحبه با و اعالمیه اوایل آذر6 کاشانی که در آیة اهلل تحکیم سازند.»5 را «دوستی دیرینه خود

رابطه را اعالم تجدید روز وظیفه مردم دانسته و را انگلیسی ها از تنفر آذرماه اظهار مصاحبه 20 ـگاردین و

ص 21. ج2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ ص 300. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ مدنی٬ .7

به اعتراف را برقراری روابط مجدد و محکوم کرد انگلستان را رابطه با تجدید نامیده بود7٬ «عزای ملی»

اسـتقالل» پذیرش «حق حاـکـمیت و ملت و حق طلبانه» دولت انگلستان به «مبارزات ضداستعماری و

مـعدودی عـمال از «عـموم مـلت غـیر که: کرد تأـکید و مشروط نمود «رأی نمایندگان ملت» و ـکشور

ص 541. :2 و ج 1 نهضت روحانیون ایران٬ دوانی٬ .8

است».8 روابط متنفر ازتجدید انگلیسی ها
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1332 اسفند که در این بود باشد؛ که «ـکودتا»پسند بود به مجلسی نیاز برای یکسره شدن مسئله نفت٬

ولی شد برگزار چاقوکشان» تهدید سرنیزه نظامیان و انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی «زیر

آمـده کـه فـروردین 33 بـه سـهو٬ تاریخ برگزاری انتخابات٬ این مأخذ در ص 76. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1
فروردین ماه افتتاح شد. مجلس در اشتباه است؛

یافت».1 جهان انتشار سراسر «رسوایی آن در

 انتخابات فرمایشی
می شویم پیروز «یا شعار با این رو از و انتخابات شرکت کند تصمیم گرفت در «نهضت مقاومت ملی»

نـفر 12 ساخت و آزادی انتخابات مهیا برای نظارت بر تشکیالتی را میدان شد؛ وارد می کنیم» رسوا یا

معرفی کرد. ـکاندیدا

افشاـگرانه به نامه ای سرگشاده و شخصیت های ملی در تن از ولی چند اجازه میتینگ نداد وزارت کشور

ایـن که بـه کـاندیداهـای نـهضت مـقاومت مـلی رأی دهـند. دعوت کردند مردم تهران را کشور٬ وزیر

آیة اهللحاج سید صالح ٬ اللهیار معظمی ٬ عبداهلل دکتر دهخدا٬ عالمه علی اـکبر از: عبارت بودند شخصیت ها

مـحمد دکـتر کریم جناب ٬ دکتر جاللی موسوی ٬ آیة اهلل انگجی ٬ آیة اهلل فیروزآبادی ٬ آیة اهلل زنجانی ٬ رضا

صص 106ـــ107. ج 5: نهضت آزادی...٬ اسناد به نقل از صص 115ـــ116؛ ج ٬1 تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

داد دی به زاهدی هشدار نامه 15 کاشانی در آیة اهلل مهندس ابوطالب گوهریان 2. بیژن ٬ اسد دکتر قریب ٬

لیستی انجام فرمایشی و به طور ـکه «دولت مشغول تهیه مقدماتی است که انتخابات دوره هیجدهم را

روحـانیت و صـص 541ـــ542. :2 و ج 1 نهضت روحانیون ایران٬ دوانی٬ ص 131. ج2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .3
ص 191. اسرار...:

صص 542ـــ543. :2 و ج 1 نهضت روحانیون ایران٬ دوانی٬ .4

بهمن طـی 20 انتخابات ننگین4٬ در بهمن علیه دولت و اطالعیه شدیداللحن 14 وی پس از دهد.»3

«وجود مملکت و دلخراش» و ضمن توصیف وضعیت «اسف انگیز تلگرامی به دبیرکل سازمان ملل متحد

اعالمیه ملل متفق و منشور ناقض «قانون اساسی و دولت زاهدی را عّمال اجانب»٬ آزادی برای خائنین و

ارزش قانونی» «فاقد را تهدید» و تزویر تقلب و انتخابات «توأم با مجلسین ناشی از و جهانی حقوق بشر»

ص 131. ج2: سیاست٬ قلم و سفری٬ صص 544ـــ547. همان: .5

که به دلیل عدم اعالم نمود طوالش رسمًا کاشانی طی تلگرافی به مردم هشتپر همچنین آیة اهلل خواند.5
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ص 132. ج2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .1

انتخاب فرزندش مصطفی کاشانی «به هیچ وجه راضی نیست.»1 آزادی انتخابات از

سرتیپ فرزانگان سخنگوی دولت وی٬ اقدامات دیگر و مصاحبه ها سایر و نتیجه این مخالفت ها در

شخصی به نام سیدابوالقاسم کاشی اخیرًا ...» اعالم کرد: تعابیری موهن٬ با بهمن 1332 18 در ـکودتا

دخالت نفت و باب انتخابات و انصاف در حقیقت و از کسب شهرت طلبی مطالبی دور برای خودنمایی و

ص 30. ج2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ همان صفحه. همان: .2

برخی کاشانی همانند علیه آیة اهلل محدودیت ها این پس تضییقات و از ایران گفته...».2 کار خارجیان در

گردید. نیروهای نهضت مقاومت ملی تشدید

ابوالحسن نشان می دهد: انتخاب شدگان دوره هیجدهم ماهیت آن را تن از اسامی چند مروری بر

نـقش از روزنـامه آتش و مدیر سیدمهدی میراشرافی ٬ اقلیت دوره هفدهم مجلس ـ رهبر حائری زاده ٬

رییس اسبق علی صّفاری ٬ سرتیپ محمد مصطفی کاشانی ٬ سید بهبهانی ٬ جعفر سید ـ بازان اصلی کودتا

روزنـامه نگار ابوالحسن عمیدی نوری ٬ دانشگاه تهران ـ در ضاربین «فخرآرایی » یکی از پلیس تهران و

سـفارت و نزدیکان دربار از مجلس و جمله رؤسای «حرفه ای» از فاخر)٬ حکمت (سردار رضا وابسته ـ

شـمس حسن افشار٬ دکـتر درخشش ٬ محمد موسی عمید٬ دکتر شمس الدین جزایری ٬ دکتر انگلیس ـ

ص 32. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ تصرف. اندکی اضافات و با ص 79؛ همان: .3

ارسالن خلعتبری.3 مهندس کاظم جفرودی ٬ قنات آبادی ٬

حسن بر «حسن عرب » و اوباشی چون «شعبان بی مخ» که چاقوکشان و فضاحت انتخابات فرمایشی٬

شگفتی آن تفصیِل همراه با با که حتی خبرنگاران خارجی نیز به حدی روشن بود انجام آن نظارت داشتند

مارس 1954. 11 مجله نیویورک تایمز٬ در جمله٬ از .4

مجارِی ـ عالوه بر تقلبات٬ تخلفات و شواهد و ارائه اسناد با نیز «نهضت مقاومت ملی» گزارش کردند.4 را

صص 116ـــ117. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

شکایت کرد.5 به سازمان ملل نیز قانونی داخلی٬ ـ ظاهرًا

کودتا دستاورد کنسرسیوم؛ قرارداد  
مصدق سمت وزیر کابینه اول دکتر که در دارایی کابینه کودتا علی امینی وزیر نتیجه مذاـکره دکتر در
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Howard سـرپرست هـیئت نـمایندگی کـنسرسیومی از Page پـیج» «هـوارد داشت و ملی را اقتصاد

این کنسرسیوم در تصاحب کرد. نفت ایران را مزبور «ـکنسرسیوم» طبق قراردادی٬ شرکت های بزرگ نفت٬

درصد٬ 40 با جمعًا کارتل بین المللی) عضو شرکت مستقل (اعضای غیر 9 شرکت بزرگ آمریکایی و 5

سهم درصد 6 شرکت نفت فرانسه با و درصد 14 ِشل با شرکت داچ ـ درصد٬ 40 شرکت نفت انگلیس با

ص 83. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ ص 55. تحوالت...: تحلیل مختصری از جزنی٬ .1

مـذاـکـرات کـنسرسیوم طـی کـاشانی مـقارن بـا آیـة اهلل ایران بودند.1 با طرف قرارداد و داشتند حضور

استعمار برابر ایستادگی مردم در شرکت نفت انگلیس بر از خلع ید اطالعیه ای به مناسبت سومین سالگرد

ص 37. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2

مقدمه نطق خود در به مجلس برد. را الیحه قرارداد مهرماه ٬1333 در امینی ٬ نمود.2دکتر انگلیس تأـکید

به این شکل تـنظیم را موفق شدیم قرارداد «ما وی گفت: اعتراف کرد؛ بودن قرارداد به ذلت بار تلویحًا

ص 261. مصدق و...: کاتوزیان٬ .3

نبود»!3 آنچه تقدیم می شود امکانی جز این شرایط٬ ـکنیم ولی در

«بی آنکه یک کلمه آبان ٬1333 6 و مهر روزهای 29 در پیج» «امینی ـ کنسرسیوم یا الیحه قرارداد

صص 91ـــ92. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .4

ریـیس «آیـزنهاور»٬ انگـلیس و نـخست وزیر «چرچیل »٬ به تصویب مجلسین رسید.4 آن حذف شود»٬

آبان 1333. 18 روزنامه کیهان٬ به نقل از ص 92؛ همان: .5

به شاه تبریک گفتند.5 پیام هایی حّل مسئله نفت را در آمریکا جمهور

قراردادی هر انتخابات فرمایشی انجام بگیرد «اـگر کرده بود: تأـکید دی 32 اعالمیه 15 کاشانی در آیة اهلل

سرنوشت آن و نمی باشد اعتبار ملت ایران دارای ارزش و نظر از مجلس هیجدهم به تصویب برسد ـکه در

ص 121. اسرار...: روحانیت و ص 542. :2 ج 1و نهضت روحانیون ایران٬ دوانی٬ .6

را همین هشدار مجددًا نیز بهمن 32 اعالمیه 14 وی در بود.»6 خواهد تحمیلی نفت 1933 قرارداد مانند

ص 543. :2 و ج 1 نهضت روحانیون ایران٬ دوانی٬ .7

اهـداف انـتخابات تـقلبی و یکی از بهمن٬ مورخ 20 نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد٬ در داده بود7٬

استقالل حیثیت و «مباینت با در تصویب «قراردادهایی برای فروش نفت» غیرقانونی مجلس هجدهم را

ص 546. همان: .8

شدیداللحنی علیه انگلیس و اعالمیه قاطع و طرح کنسرسیوم مجددًا از بعد شمرد.8 بر آزادی کشور» و
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اشاره به آن با یافت که در انتشار آبان 33 کاشانی در استعماری کنسرسیوم توسط آیة اهلل قرارداد و آمریکا

به همکاری دولت آمریکا حمله شدید انگلیس و مظالم محصول یک قرن سیاست استعماری» «فجایع و

کنسرسیوم «خیانتی قرارداد حیله گر»٬ و انگلستان مکار انتقام جویی وقیحانه با این معامله بیشرمانه و «در

مـندرج در مـی باشد٬ 33/7/14 ارتش٬ ستاد اساس سند تاریخ این اعالمیه بر ص 198. صص 547ـــ551: همان: .1
ص 704. ج2: روحانی مبارز...٬

ایـن اطـالعیه آیـة اهلل در رضاخان توصیف گـردید.1 1933 قرارداد از «به مراتب بدتر» و نابخشودنی»

نوشت: به دولت کودتا حمالت شدید ـکاشانی پس از
انگـلیس وهـمدستانش از دیگـر یک بار قیمتی که باشد اولین فرصت به هر «ملت ایران در
بسـاط اجنبی نمی تواند جاری است دیگر شرائین ملت ما خون در تا نمود... خلع یدخواهد
تبلیغات سویی که علیه با عوامل استعمار و سرزمین ایران بگستراند در یغماـگری وچپاول را
تـوانست نـخواهـند مـی نمایند دنیا ایران و پلیدخویش در مقاصد و من برای نیل به هدف ها
جـان زیـرا ادامه مبارزه سرسختانه خویش عـلیه بـیدادگـری هایشان مـنصرف سـازند٬ از مرا
واپسین لحـظات زنـدگی تا استقالل ملتم کف دست بوده و ناقابل من همیشه برای عظمت و
فـداـکـارم حـضرت حسـین بن عـلی پـرتوجـانبازی جـد آتشـی کـه از بـا و بود نیزخواهد
نکـبت بار بـه حـیات نـنگین و کانون قلبم مشتعل است مرگ شـرافـتمندانـه را علیه السالم در

صص 550ـــ551. :2 و ج 1 نهضت روحانیون ایران٬ دوانی٬ .2

ترجیح می دهم.»2
یک از دو صورت پذیرفت که هر نیز حرکت سیاسی مهم دیگر دو کنسرسیوم٬ اعتراض به قرارداد در

«اعالمیه سه نشریه و انتشار نهضت مقاومت با نشأت می گرفت. یعنی «نهضت مقاومت ملی» خاستگاه٬

عدم نیز و آمریکا استعماری انگلیس و «مقاصد کنسرسیوم»٬ تفصیلی نهضت مقاومت ملی درباره قرارداد

نیز و روشن ساخت»؛ مشروح٬ به طور قانون ملی کردن صنعت نفت٬ با کنسرسیوم را قرارداد انطباق مفاد

کنسرسیوم» نظریات راجع به اعالمیه مشترک هیئت نمایندگی ایران و مصدق: «متن فرجام خواهی دکتر

زرهی به دیوان عالی 2 زندان لشکر قالب الیحه ای از در را مصدق که نظرات خود دکتر داد. انتشار را

اصل 24 مخالف با قانون ملی شدن صنعت نفت و با مغایر کنسرسیوم را «قرارداد ارسال کرده بود٬ ـکشور

نیز٬ مجلس شورای ملی و 1326 مهر تصمیم قانونی 30 و 1332 آذر قانون مصوب 11 قانون اساسی و
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صص 90ـوـ118. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

اقـتصادی ایـران دانست.»1 میان بردن استقالل سـیاسی و جهت اعاده سلطه استعمارگران برای از در

برای اعضای فارسی تهیه و انگلیسی و همچنین «نهضت مقاومت ملی نامه هایی به زبان های فرانسوی٬

ص 118. همان: .2

آمریکایی های مقیم تهران فرستاد.»2 نیز و هیئت نمایندگی کنسرسیوم که به ایران آمده بودند

کـنسرسیوم بـه امـضای اعـتراض بـه طـرح الیـحه قـرارداد در نامه سرگشاده ای بـود حرکت دوم٬

فـیروزآبـادی ٬ سیدرضا آیـة اهلل استادان دانشگاه تهران. تن از جمله 12 از شخصیت های مختلف ملی٬

دهـخدا٬ عالمه علی اـکبر طالقانی ٬ سیدمحمود آیة اهلل غروی ٬ سیدجعفر آیة اهلل زنجانی ٬ سیدرضا آیة اهلل

جـمله نـخشب از مـحمد خـنجی و دکـتر حسن صدر٬ خلیل ملکی ٬ بختیار٬ شاپور دکتر صالح ٬ اللهیار

صص 619ـــ620. جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .3

ارسال گردید.3 سنا و خطاب به مجلسین شورا 33 مرداد تاریخ 18 که در بودند امضاـکنندگان نامه مزبور

اسـتادان تـوسط کـفیل وزارت فـرهنگ کـابینه زاهـدی ٬ مقررات اسـتقالل دانشگـاه٬ برخالف اصول و

ص 325. ج1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .4

از: عبارت بودند نفر این 12 دانشگاه محکوم شدند.4 اخراج موقت از خدمت یا امضاـکننده نامه به انتظار

اسد دکـتر دانشکده فنی ـ استاد مهندس مهدی بازرگان ٬ دانشکده حقوق ـ استاد معظمی ٬ عبداهلل دکتر

دکتر دانشکده کشاورزی ـ استاد رییس و عطایی ٬ مهندس منصور دانشکده علوم ـ استاد رییس و بیژن ٬

استاد سحابی ٬ یداهلل دکتر دانشکده علوم ـ استاد کمال جناب ٬ دکتر دانشکده پزشکی ـ استاد قریب ٬ محمد

مهندس دانشکده فنی ـ استاد میربابایی ٬ دکتر دانشکده پزشکی ـ استاد نعمت اللهی ٬ دکتر دانشکده علوم ـ

ریـیس و مهندس خلیلی ٬ دانشکده علوم ـ استاد رحیم عابدی ٬ دکتر دانشکده کشاورزی ـ استاد انتظام ٬

ص 48. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ صص 118ـــ119. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

بازگشت موافقت شاه با سیاه خبر و مجله سپید تاریخ 33/6/20 در به گفته بازرگان٬ دانشکده فنی.5 استاد

ص 327. ج1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .6

ساخت.6 منتشر ادامه خدمت آنان را به دانشگاه و استادان مزبور

انـتشار همان روز در سوی گروه های مختلف صورت می گرفت. کنسرسیوم از قرارداد با مخالفت ها

مـخالفت بـا شدیداللـحنی در طرف حزب زحمتکشان اعالمیه بسیار «از رجال ملی٬ اطالعیه جمعی از
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ص 40. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .1

کتابچه ای تحت عـنوان «تـاریخچه نـفت و انتشار با 33 خرداد در حزب ایران نیز شد.1 صادر قرارداد»

33 مـهر همچنین در به آن اعتراض کرد. برشمرده و کنسرسیوم را معایب قرارداد راه حل این مشکل»

از بدتر که آن را شد سوی همین حزب منتشر از پیج» ننگین امتیازی امینی - اطالعیه ای درباره «قرارداد

صص 180ـــ182. ج 2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .2

سیدمصطفی کاشانی ٬ درخشش ٬ نمایندگانی مانند نیز مجلس شورا در توصیف می کرد.2 1933 قرارداد

دکتر شریف امامی ٬ دیوان بیگی ٬ مجلس سنا در الیحه مخالفت کردند. حائری زاده با شمس قنات آبادی و

ص 44. ج2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .198 و صص 190 همان: .3

مخالفین بودند.3 ابوالفضل لسانی از حسابی و محمود

یک سرآغاز شانزدهم آذر؛  
طول زمامداری اولیـن جمله حوادث مهمی است که در از 1332 آذر 16 دانشگاه تهران در ـکشتار

سـفارت کـاردار «دنـیس رایت» اعـتراض بـه ورود در دانشجویان دانشگاه تهران٬ رخ داد. ـکابینه کودتا

معاون رییس جمهوری نیکسون» قریب الوقوع «ریچارد سفر و ـ برقراری روابط مجدد پس از انگلیس ـ

تظاهرات به بیرون آذر 15 روز در تعطیل کرده دست به تظاهرات زدند. را کالس ها آذر 14 روز از آمریکا٬

دستگیر که به مجروح و دانشجویان پرداختند٬ با خورد و مأموران انتظامی به زد و دانشگاه کشیده شد

شدن عده ای انجامید.

دانشگاه استقرار در سربازان فرمانداری نظامی تهران٬ جمله مأموران و از نظامی٬ نیروهای انتظامی و

دانشکده که در شد خورد و مأموران زد بین دانشجویان و آذر دوشنبه 16 روز ظهر پیش از کردند. پیدا

مشاهده یک گروهبان که دانشجویان با بود بدین قرار ماجرا انجامید. قتل سه دانشجو فنی به تیراندازی و

استادشان٬ مشاجره با و تظاهرکنندگان ـ دستگیری یکی از به منظور کالس درس ـ فرمانداری نظامی در

نظامیان همین اوان٬ در دانشگاه اعتراض می کنند. نظامیان در علیه حضور و کالس بیرون می آیند «از

که در مسلسل به گلوله می بندند با را سالن دانشکده فنی آنها و سرسرا در و تعقیب می کنند دانشجویان را

قندچی کشته احمد مهدی شریعت رضوی و دانشجویان به نام های مصطفی بزرگ نیا٬ نتیجه سه تن از
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اسـناد بـه نـقل از صـص 112ـــ113؛ ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ ص 25. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .1
ص 274. ج 5: نهضت آزادی...٬

مجروح می گردند».1 عده ای نیز می شوند؛

سـوم و شـد به تهران برگزار نیکسون» «ریچارد وسیعی علیه ورود تظاهرات بسیار آذر 18 روز در

مـیان پـلیس و نـتیجه بـرخـوردهای شـدید در مبّدل به اعتراض عـمومی و «شهدای دانشگاه تهران»

ص 26. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2

را خـود یـاران شـهید «دانشجویان مراسـم وداع بـا شدند.2 دستگیر نیز نفر صدها و دانشجویان گردید

شـرکت در از روز مدت 15 به عنوان اعتراض به جنایت های دولت کودتا٬ و کردند شکوهمندانه برگزار

تاریخ در «مقاومت تاریخی» به عنوان یک روز 1332 آذر حادثه 16 ـکالس های درس خودداری نمودند.

دانشجویان دانشگاه تهران ساواـک٬ به رغم کوشش رژیم و همه ساله٬ آن پس٬ از دانشگاه تهران ثبت شد.

نقطه عطفی در آذر 16 کردند. برپا شهیدان آن روز تظاهراتی به یاد دانشگاه های ایران مراسم و دیگر و

ص 115. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .3

محسوب می شود.»3 نیز رژیم کودتا مقابله با تاریخ مبارزات ملت ایران در

فاطمی اعدام دکتر دستگیری و  
دکتر بود. حسین فاطمی (1296ـ1333) سید اعدام دکتر دستگیری و اتفاقات دوران زاهدی ٬ دیگر از

مصدق بود. کابینه دکتر خارجه در وزارت امور آخرین سمت او٬ و فرانسه فارغ التحصیل شده بود فاطمی از

نخستین بار بین اعضای جبهه ملی٬ ملی شدن صنعت نفت ایران در داشت که پیشنهاد مصدق تأـکید دکتر

اعضای «فداییان اسالم» ساله ای از هم توسط جوان 17 فاطمی یک بار فاطمی عنوان شد. توسط دکتر

دیدگاه دلیل این اقدام از رنج بود. عوارض جسمی آن در از عمر آخر که تا گرفت٬ اصابت گلوله قرار مورد

مصدق که در توسط دولت دکتر خردادماه 1330 دستگیری نواب صفوی در پس از مجریان آن این بود:

بی نتیجه اعضای این گروه بـرای اقدامات گسترده و و تلقی گردید فداییان اسالم «پیمان شکنی» نظر

زندان تحصن هنگام مالقات در دی 1330 21 فداییان اسالم در یک تن از پنجاه و خود٬ آزادی رهبر

شرح ماجرای تحصن. صص 108ـــ٬114 ناـگفته ها: عراقی٬ .4

شتم ضرب و به شدت مورد را آنها و گردید دولت مصدق پلیس به متحصنین حمله ور به دستور ـکردند.4
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حال مرگ بوده اند٬ ضربات وارده در شدت خونریزی و حالی که از «زندان های انفرادی در در و داد قرار

ص 84. سیدمجتبی نواب صفوی ...: خوش نیت٬ .1

بـیرون زنـدان بـه بـاقیمانده در افراد اعضای اصلی گروه٬ بسیاری از و غیاب رهبر در زندانی کردند».1

دکتر خشونت علیه آنان٬ که عامل اصلی تشدید رهبری سیدعبدالحسین واحدی به این نتیجه رسیدند

ص327. بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ ص116. ناـگفته ها: عراقی٬ .2

رفتاری بد فاطمی در اشاره به نقش دکتر سحابی با مهندس عزت اهلل است.2 فاطمی (معاون نخست وزیر)

که چرا «مرحوم طالقانی به مهندس حسیبی اعتراض کردند این مورد که در فداییان اسالم نقل می کند با

ایـن در رسید. بیداد و به داد گرفت و باال سپس کار می شود؟ زندان اینگونه رفتار فداییان اسالم در با

درستی نمی کند٬ فاطمی ـکار دکتر خطاب به مهندس حسیبی گفتند: و هنگام مهندس بازرگان واسطه شد

محمدحسین منظوراالجداد. به قلم سید مقاله فداییان اسالم٬ ص ٬212 :1379 پاییز ش٬29 فصلنامه گفتگو٬ .3

طالقانی مخالفت قول آیة اهلل از مهدی عراقی نیز اذیت کنند.»3 را آنها که این قدر می دهد دستور چرا آخر

ص 116. ناـگفته ها: عراقی٬ .4

فاطمی دکتر که اقدام به ترور می کند وی تأـکید نقل کرده است.4 فداییان اسالم را فاطمی با سخت دکتر

ایشـان از و این باره مشورت بکـنند مرحوم نواب هم در خود «بدون اینکه از غیاب نواب صفوی و در

ص 120. همان: .5

به اذعان نواب «بنا به دست مرحوم واحدی انجام شده بود».5 تنها و تنها این کار اجازه ای گرفته باشند٬

آنـان بـا زندان قطع نمی کرد٬ فداییان اسالم خارج از با [ مصدق] مالقات وی را صفوی چنانچه دولت

عـموی خطاب «پسر فاطمی با Ñ نامه نواب صفوی به دکتر همچنین ص 274. جمعیت فداییان اسالم...: امینی٬ .6
ص 277. همین کتاب٬ مندرج در ٬1331 سی تیر پس از عزیز»

هم به واحدی نواب بعدها و فاطمی اتفاق بیفتد.»6 دکتر نمی گذاشته است که قضیه ترور تماس داشته و

ص 123. ناـگفته ها: عراقی٬ .7

زمـان وقـوع ایـن حـادثه نـیز در مـی کردید.»7 را نـبایستی ایـن کـار اشتباه کردید٬ که «شما ـگفته بود

ابـراز حتی برخی اعضای فـدایـیان اسـالم٬ موضع نیروهای مذهبی و مخالفت هایی از و محکومیت ها

ص 274. جمعیت فداییان اسالم...: امینی٬ .8

که با نقل می کند را ترور فاطمی پس از دکتر مالقات واحدی با البته مهدی عراقی واقعه ای از ـگردید.8

پاسخ که در فاطمی برمی شمرد نتیجه تندروی های خود واحدی آن اقدام را و مذاـکره می کنند یکدیگر

یعنی تالفی آن اذیت هایی که کرده ام٬ «امیدوارم توی حکومت خودم تالفی بکنم٬ فاطمی گفته بود دکتر
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صص 277ـــ279. جمعیت فداییان اسالم...: امینی٬ ص 143. ناـگفته ها: عراقی٬ .1

دکتر بهبود نقل کرده است که فداییان اسالم پس از حجتی کرمانی نیز جواد محمد من اشتباه کردم»1

حجتی کرمانی . به قلم محمدجواد من نواب»٬ مقاله «آموزگار ص٬6 بهمن ٬1372 22 روزنامه اطالعات٬ .2

درباره «رفع سوءتفاهمات صحبت کرده اند.»2 وی مالقات کرده و فاطمی با

روزنامه و بود؛ یک روزنامه نگار باشد٬ صاحب مسند آنکه یک سیاستمدار پیش از فاطمی بیش و دکتر

وجهه کلی ضد عالوه بر اهّم مواضع آن٬ جریان نهضت ملی داشت و نقش بزرگی در امروز٬ باختر او٬
پس از چشمگیری داشت. تهّور بی پروایی و این مورد در و بود درباری» «ضّد استبدادی٬ ضد استعماری و

«خائنی که می خواست وطن را چنین بود: امروز سرمقاله روزنامه باختر تیتر ٬32 مرداد 26 در شاه ٬ فرار

شماره 1173. ٬1332 مرداد دوشنبه 26 امروز٬ روزنامه باختر .3

کرد».3 فرار خون بکشد٬ به خاـک و

صص 267ـــ278. ادعاهایش: کیانوری و خلعت بری٬ صص 295ـــ296. خاطرات نورالدین کیانوری: .4

پناهگاه های حزب توده می زیست4٬ ماه که به صورت مخفی در چند پس از حسین فاطمی ٬ سید دکتر

بود وی بیمار شد. دستگیر تجریش٬ توده ای واقع در منزل یک افسر مخفیگاهش٬ در 1332 اسفند 22 در

حمله دار خواهرش مورد و او به هنگام انتقال به شهربانی٬ پرستاری می کرد. او مخفیگاه از خواهرش در و

ص 28. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ ص 31. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی ٬ .5

دشنه و و چاقو زخم های ناشی از به شدت مجروح شدند.5 دو هر و گرفتند قرار دسته «شعبان بی مخ» و

30 ماه بیش از که ظرف چند آورد وضعی پدید شکنجه های دوران زندان٬ نیز اراذل رژیم و لگد مشت و

ص 318. بیراهه...: برهان٬ .6

تب شـدید و بود بیمار هنوز سپس مراسم اعدام٬ جریان دادگاه و در وزن بدنش کم شده بود.6 از ـکیلو

داشت.

امروز باختر در به نام٬ که بارها٬ خواهرش اشرف ـ به خصوص شخص شاه و ـکینه توزی رژیم کودتا٬

مراجع بزرگ و که حتی وساطت علما فاطمی به حدی بود نسبت به دکتر ـ گرفته بودند حمله قرار مورد

محمدرضا نپذیرفتند. به دلیل بیماری ـ ـ درخواست تعویق اعدام وی را نیز و واقع نشد مؤثر نیز ـکشور

تالشش برای نجات جان مورد در فاطمی بود٬ که پسرخاله دکتر امروز روزنامه باختر جاللی نائینی سردبیر
گفته است: ـ اعدام فاطمی مطلع می شود تصمیم شاه بر آنکه شبی از پس از وی ـ

فـاطمی بـزرگ دکـتر بـرادر «مـصباح فـاطمی» با هراسان به اصفهان رفتم و فردای آن شب٬



119 نهضت امام   تا کودتا از

رحـیم باالتّفاق خدمت حضرت آیة اهلل«حاج آقا دادم و قرار جریان امر در را تماس گرفته او
تقاضای حکیم ربّانی٬ نازنین٬ آن وجود از بیان ماَوَقع٬ پس از یافتیم و شرف حضور ارباب»
تـمام دادند دستور [ـکردند] و احضار را همان لحظه «حجةاالسالم خادمی» مساعدت کردیم.
پس ازاجـتماع مـنزل ایشـان جـمع شـوند. روحانیون وحجج اسالم مقیم اصـفهان شب در
جـلسه به امضای کلیه حاضران در تا آماده نمودند متن تلگرافی را روحانیون٬ و آقایان علما
دکـتر عـفو علمای اصفهان خواستار آن تلگراف که خطاب به شاه تنظیم شده بود٬ در برسد.
که قـتل بـضعه حـضرت «اعلیحضرت بدانند تلگراف آمده بود: آخر در و فاطمی شده بودند
ایـن تـلگراف تـوسط حـجة االسـالم برای مقام سلطنت یُمن ندارد». ـ علیها سالم اهلل فاطمه ـ
رحیم اربـاب شـرحـی بـه عـنوان «آیـة اهلل مرحوم حاج آقا ضمنًا خادمی به تهران مخابره شد.
هـیچ مسـاعدتی دریـغ از ایـن مـورد که در ایشان خواستند از مرقوم و العظمی بروجردی»

ص 46. ج2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .1

توسط مرحوم خادمی به قم فرستاده شد.1 این نامه نیز نفرمایند.
سوی از اعدام وی (آبان 1333)٬ تا (1332 فاطمی (اسفند فاصله دستگیری دکتر شگفت آن که در

اقـدامـات شـخصی آیـة اهلل نهضت مقاومت ملی به جز نهضت ملی و رجال سیاسی طرفدار و ـگروه ها

.576 و صص 557 جنبش ملی شدن صنعت نفت...: نجاتی٬ .2

خـارجـی بـرای نامه سرگشاده به مقامات داخـلی و مصاحبه یا قبیل اطالعیه٬ هیچ اقدامی از زنجانی 2

اعدام نهضت مقاومت ملی به مناسبت چهلمین روز نجات وی صورت نپذیرفت. تخفیف محکومیت و

ساخت که طی آن منتشر 33 آذر 28 در فاطمی شماره فوق العاده نشریه تک برگی راه مصدق را دکتر

صص 491ـــ504. ج2: نهضت آزادی...٬ اسناد .3

بزرگداشت وی درج شده بود.3 مطالبی در اطالعیه تسلیت و

نصب عالء عزل زاهدی و  
و زد کنار «برای تثبیت قدرت خود»٬ سربه راهی نبود٬ مطیع و که نخست وزیر زاهدی را سپهبد شاه ٬

ص 93. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ ص 517. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .4

کردن جمله دالیلی که برای برکنار از به نخست وزیری منصوب کرد.4 را درباری کهنهـکار حسین عالء٬

شنیده شاه بوده است. و مسائل مالی فی مابین او دیگر وی و مالی «انفرادی» فساد زاهدی عنوان شده٬

رقم واقعی به شاه گزارش از خیلی کمتر زاهدی مبلغ آن را (اوایل 1334) که درباره کمک آمریکا می شد
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قربان! جواب می دهد: زاهدی فورًا بقیه چه شد؟ می گوید رقم درست مطلع شده بود٬ از که قبًال شاه ٬ ـکرد.

پیش اشرف و زاهدی نمی پذیرد می کند؛ شاه به زاهدی تکلیف استعفا تاج شد. خرج برگرداندن تخت و

ص 90. زندگی سیاسی رزم آرا: مهدی نیا٬ به نقل از ص 166؛ بیراهه...: برهان٬ .1

آن هـنگام٬ شـاه در اسفندیاری همسر ثریا می کند.1 تأیید را خود تکلیف برادر ولی اشرف نیز می رود

مثل کاری که جمال عبدالناصر که می ترسید ارتش بیم داشت چرا زاهدی در زیاد نفوذ «شاه از مینویسد:

یک بیماری دائم جز این چیزی نبود و سرنگون سازد را تخت او زاهدی هم تاج و انجام داد٬ مصر در

ص 303. کاخ تنهایی: اسفندیاری٬ .2

آسیب دیگران.»2 ترس از

این استراتژی قدرت بیشتری داشت. به تمرکز نیاز ِاعمال استراتژی درازمدت کودتا شاه برای تحقق و

به مخدوش کردن آن بود؛ یا ریشهـکن ساختن آن و «سرکوب جنبش ملی ایران و اهداف درازمدت٬ یا

مـنافع اقـتصادی و و نشـود کننده نـفت تکـرار کشورهای صادر هیچ یک از نحوی که تجربه ایران در

ص 101. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .3

نگیرد».3 معرض مخاطره قرار در آینده٬ در استراتژیکی غرب٬

مقابل این تـوطئه عنوان «در اعالمیه ای زیر طلیعه سال ٬1334 سوی «نهضت مقاومت ملی»٬ از

طـریق شـاه از یـافت. انـتشار سـوی شـاه ٬ سـازش از بـه صـلح و تظاهر ترفند برابر در باشیم»٬ بیدار

پیغام ماده ای اردیبهشت 33 قبال بیانیه 8 نهضت مقاومت ملی در سازش با واسطه هایی برای آشتی و

از اجرای بقیه موادش را و بگذارند مصدق است کنار دکتر که حمایت از ماده اول آن را که «اینها٬ داده بود

ص 125. همان: .4

به دنبال پخش و دولت وقت محسوب گردید آشتی با صلح و پیشنهاد رد بیانیه مذکور من بخواهند.»4

حـاج آیـة اهلل کرد. آغاز بازداشت اعضای نهضت مقاومت را فرمانداری نظامی٬ فروردین 1334 در آن٬

مـحمدتقی شـریعتی ٬ مـهندس سـحابی ٬ سـحابی ٬ یـداهلل دکـتر مهندس بازرگان ٬ زنجانی ٬ سیدرضا

اواخـر دستگیرشدگان تا زندانی شدند. و دستگیر مشهد تهران و در عده ای دیگر آسایش و احمدزاده ٬

.330 و صص 329 ج1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ تلخیص. با صص 123ـــ125؛ همان: .5

باقر اعضای جبهه ملی٬ تن از 5 اردیبهشت ماه نیز در گشتند.5 سپس آزاد و زندان بودند ماه در شهریور

به جنوب تبعید و نریمان دستگیر محمود شمس الدین امیرعالئی و معظمی ٬ دکتر صالح ٬ اللهیار ـکاظمی ٬
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ص 52. ج2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .1

شدند.1

 ماجرای حمله به مراـکزبهائیان

ص 157. تاریخ شفاهی انقالب...: کرباسچی٬ .2

مبارزه با فرقه بابی ازلی بود2٬ متهم به عضویت در که خود دولت عالء٬ آغاز در حادثه قابل توجه دیگر

دهه می گشت که طی دو باز سابقه موضوع به آنجا بود. اردیبهشت 1334 آنان در تصرف مرکز بهائیان و

قدرت که به دلیـل حـمایت عـوامـل مراـکز بهائیان در نفوذ اجتماعی و فعالیت های تبلیغی و 30 و 20

حـتی مختلفی٬ موارد در به افزایشی یافته بود. رو روند همراه بود٬ خشونت نیز گستاخی و انگلستان با

به دستگاه قضایی آن موارد که برخی از قتل مردم بی گناه توسط بهائیان رخ می داد حمله به مسلمانان و

نـوجوان وی) فرزندان کـودک و ساله و 50 یک خانواده (مادر شش تن از شرح کشتار فجایع بهائیت: خراسانی٬ .3
.32/11/21 تشکیل پرونده قضایی آن در و دی ماه 1328 در ابرقو در

کشانده می شد.3 نیز

به نام محفل تبلیغ مراـکزی را کشور سراسر مقامات رژیم شاه در گاه آشکار حمایت پنهانی و بهائیان با

ضعف اخالقی زنان زیباروی و حتی استفاده از به شیوه های گوناـگون ـ و کرده بودند جذب مسلمانان برپا و

اسرائیل درآورده حمایت انگلستان و به عضویت این فرقه مورد ساده لوح را افراد جمعی از ـ قربانیان خود

آنان در دامنه نفوذ و بهائیان انتخاب می شدند میانی رژیم شاه از و زمان برخی مقامات باال به مرور بودند.

عـنوان ظـاهری پـزشک ایـادی کـه بـا دکـتر سپهبد مورد فردوست در قدرت روزافزون گردید. مراـکز

می نویسد: شد قدرت فراوانی برخوردار پشت پرده حکومت شاه از مخصوص٬
پـهلوی؟ مـحمدرضا یـا ایران سـلطنت مـی کرد ایادی بهائی بر «می توان کتابی نوشت که آیا
پذیرفت که سلطان واقـعی خواهند خارج٬ چه در و ایران باشند چه در تمام ایرانیان رده باال
در و گـرفتند مشاغل مهم قرار در که بهائی ها زمان حاـکمیت ایادی بود در ایران ایادی بود...
بـرابـر دوران قدرت ایادی تـعدادبـهائیهای ایـران بـه 3 در نداشت. وجود ایران بهائی بیکار
و مـطلع ترین مـنبع اطـالعاتی سـرویس های آمـریکا ایادی جاسوس بزرگ غـرب و رسید...

صص 202ـــ204. ج1: سقوط...٬ و ظهور فردوست٬ .4

مساوی بود.»4 نفوذمحمدرضا با او نفوذ و بود کشور و دربار انگلیس در
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مقامات دولتی و آنان در افزایش نفوذ بهائیت٬ ترویج آشکار گسترش تبلیغ و گستاخانه بهائیان٬ رفتار

از و اعتراض های مردم می گردید ضداخالقی آنان موجب توسعه حساسیت و اقدامات اسالم ستیزانه و

ص 367. ج 12: اسالم٬ مفاخر دوانی٬ .1

شهرهای مختلف ایران برای آیة اهللبروجردی ارسال می گشت.1 از بسیار» جمله «طومارهای مفصل و

که مثًال والیات نامه می آمد از مرتبًا عمومی واقع شده بود. افکار شدید یک فشار بروجردی در «آیة اهلل

ص 185. مبارزات: خاطرات و فلسفی٬ .2

ایـن تـقاضاهای کـه نـمی کند.»2 چه ها رییس فالن اداره بهائی است و یا بهائی است و اینجا فرماندار

برای ایشان ابتدا مبارزه علیه بهائیت پشتیبانی می کرد. در اقدامات آیة اهللبروجردی را روزافزون مردمی٬

و اقدام کرد مناطق موردنیاز روشنگری در خنثی سازی تبلیغات بهائیت به اعزام روحانیون برای تبلیغ و

بـه نـخست وزیران مقامات دولتی٬ امکانات و سوءاستفاده آنان از و اقدامات خشونت آمیز برای مقابله با

به مالقات وی به عنوان نماینده خود زمان رزم آرا٬حجةاالسالم فلسفی را در می آورد. وارد وقت فشار

ص 188. همان: .3

جلوگیری گردد.3 خونریزی» مقابله و «نزاع و از ساخت که مانع اقدامات بهائیان شده و مأمور

آیة اهللبروجردی دیگر بار مصدق ٬ زمان نخست وزیری دکتر در عدم اقدام رزم آرا٬ بی توجهی و پس از

برای شهرستان ها در نسبت به رفع مشکالتی که بهائیها وی رفته و که نزد به آقای فلسفی مأموریت داد

در درخواست اقدام نـماید. مذاـکره و موجب شکایات وسیع مردم شده بود٬ و می کردند مسلمانان ایجاد

با قاه قاه و مصدق «به گونه ای تمسخرآمیز٬ دکتر پاسخ به آقای فلسفی به عنوان نماینده آیة اهللبروجردی ٬

یک ملت و همه از بهائی فرقی ندارند٬ من مسلمان و نظر آقای فلسفی از گفت: و خندید صدای بلند

ص 133. همان: .4

را دوستان حسین عالء و یاران رزم آرا صنیعی بهائی از اسداهلل سپهبد مصدق ٬ حتی دکتر ایرانی هستند.»4

بـود) نـخست وزیر عهده خـود به عنوان معاون وزارت دفاع (مسئولیت وزارت دفاع بر 1331 اسفند در

ص 466. ج2: سقوط...٬ و ظهور شهبازی٬ .5

برگزید.5

آنکه به پـیشنهاد تا پیام های آیة اهللبروجردی به مقامات بی نتیجه بود نیز مرداد کودتای 28 از بعد

وی که مستقیم از سخنرانی های ماه رمضان 1334 که در آیة اهللبروجردی موافقت کرد آقای فلسفی ٬
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در کارشکنی شاه و آیة اهللبروجردی برای جلوگیری از شود. تبلیغ علیه بهائیت آغاز پخش می شد٬ رادیو

موافقت و میان بگذارد در شاه نیز با آقای فلسفی خواست که موضوع را از بهائی ها نتیجه تجّری بیشتر

صص 190ـــ191. مبارزات: خاطرات و فلسفی٬ .1

و کشور سراسر بهائیت در مبارزه با مورد سخنرانان در هماهنگی کلیه وعاظ و اثر در جلب شود.1 وی نیز

س 1334. ش ٬644 مجله ترقی٬ .2

بسـیاری از در و گـردید2 بـهائیان آغـاز مـقابله مـردم بـا مـوجی از سخنرانی های آقای فـلسفی ٬ تأثیر

اصـلی آنـان بـه نـام مـرکز تـهران نـیز در و محافل بـهائیان تـوسط مـردم تـخریب شـد شهرستان ها

تصرف گردید. «حظیرة القدس»

این از مایل بودند سوی دیگر از و پیش بینی نمی کردند دولت که عکس العمل گسترده مردم را شاه و

عمومی افکار و عوام فریبی مشروع بنمایانند با را کودتا اقدامات دولت های پس از موج بهره برداری کرده و

نسبت به مواردی توسط مقامات دولتی نیز که در برای کنترل اوضاع ترتیبی دادند مشغول سازند٬ نیز را

بـهائیان تـهران تصرف مـرکز در تهران فرمانداری نظامی خود جمله در از بهائیان اقدام شود. مقابله با

ایـن تظاهرات در هرگونه اقدام و که از همه مردم درخواست کرد اطالعیه ای از صدور با و دخالت کرد

.1334/2/16 روزنامه اطالعات٬ .3

این حرکت اثر به گفته فردوست «در عمومی٬ افکار فشار البته برای کاستن از زمینه خودداری نمایند.3

ولی این حرکت رفت٬ ماه به ایتالیا 9 محمدرضا به دستور ایادی نیز و ایران رفتند بهائیان از تعدادی از

ص 203. ج1: سقوط...٬ و ظهور فردوست٬ .4

کنگره آمریکا پی فشار در به ظاهر این حرکت٬ مردم از و به رغم حمایت های مختلف علما دنبال نشد.»4

حمایت پشت طرف شاه مانع تداوم اقدامات روحانیون شده و فرمانداری نظامی از بهائیان٬ حمایت از در

بـروجردی و آیـة اهلل درگـیری آشکـار همین موضوع نـقطه آغـاز گرفته شد. سر از آنان مجددًا پرده از

چرا یک طرفه شود باید «ـکار بروجردی به شاه پیغام می دهد آیة اهلل ص 157. تاریخ شفاهی انقالب...: کرباسچی٬ .5
بـیست شاه به هـم خـورد.Ñ حسـینیان٬ بروجردی و رابطه آیة اهلل دیگر اینجا از جلوگیری می کنید؟» حاال و ـگفتید

ص 404. سال تکاپوی...:

گردید.5 شاه نیز محمدرضا
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وابستگی نظامی از دوره ای جدید آغاز  
این پیمان که مهمترین وقایع سیاسی دوران کابینه دوم کودتاست. از الحاق ایران به «پیمان بغداد»

همه جانبه حمایت مستقیم و همکاری و از و آن بودند پاـکستان عضو عراق و ترکیه٬ ـکشورهای انگلستان٬

شوروی تهدید برابر یک خط دفاعی در عبارت از بود٬ برخوردار نیز ـ رسمی آن نبود چه عضو اـگر ـ آمریکا

قـبال شـوروی در آسـیا بخش هایی از خاورمیانه و دفاع از «حلقه شمالی» واقع غرب آن را که در بود

ایـن بود. وابستگی بیشتر و درهم شکستن «بیطرفی ایران» آغاز ایران به این پیمان٬ ورود می دانست.

به «سنتو» شمسی ـ سال 1337 پی کودتای عبدالکریم قاسم در در آن ـ خروج عراق از با پیمان بعدها٬

اندکی تصرف. تلخیص و با ص 202؛ دانشنامه سیاسی: آشوری٬ .1

هم پاشیده شد.1 از عمًال سال 1357 از آن٬ خروج ایران از پی انقالب اسالمی و در و تبدیل شد

سازمان سازمان جدیدی که اقتباس از ارتش با ستاد ٬1334 شهریور از این وابستگی٬ تحقق بیشتر در

از پیمان٬ کشورهای عضو سفرای ایران در شد قرار مرحله ای دیگر٬ در و کرد به کار آغاز بود نظامی آمریکا

ص 60. و ص 56 ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2
ص 280. بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ .3

نواب اعالم کـرد.3 پیوستن ایران به پیمان بغداد با را کاشانی مخالفت خود آیة اهلل نظامی باشند.2 افراد

شاه تصریح تهدید و ضمن هشدار نظامی تهران٬ فرماندار بختیار تیمور حضور جلسه ای با در صفوی نیز

ص 205. خاطرات...: خدایی٬ عبد .4

همچنین اطالعیه ای علیه پیوستن وابستگی به غرب مخالف است.4 ایران به این پیمان و ورود که با ـکرد

ص 154. سیدمجتبی نواب صفوی...: خوش نیت٬ .5

نشریه راه مصدق ارگـان نـیمه مـخفی در گردید.5 سوی فداییان اسالم منتشر از ایران به پیمان بغداد

28 از «اقدامات حکومت های بعد و ضمن بی ارزش خواندن «مصوبات مجلس» نهضت مقاومت ملی نیز

که الحاق ایران به این پیمان نـتایج گردید تأـکید انگلیسی توصیف شده و ماهیت پیمان بغداد مرداد»٬

صص 283ـــ286. ج 2: نهضت آزادی...٬ اسناد .6

آورد.6 نخواهد به بار را «دستگاه کودتا» موردنظر

سرکوب «فداییان اسالم»  
سرکوب «فـدایـیان الحاق ایران به پیمان بغداد٬ همزمان با مهمترین حوادث داخلی این دوره و از
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و مرگ وی مشکوک اعالم شد نماینده مجلس شورای ملی بود. زمان مرگ٬ در کاشانی و بزرگ آیة اهلل وی فرزند .1
رفع اتهام تلقی می شد. به خاطر مراسم ختم بیشتر در نخست وزیر حضور بود چون دولت متهم به مسموم کردن او

ص 342. بیست سال تکاپوی...: حسینیان٬ ص 225. ج2: سیاست٬ قلم و سفری٬

کاشانی طرف آیة اهلل که از سلطانی بازار٬ مسجد در مجلس ختم سیدمصطفی کاشانی 1 در است. اسالم»

حسین عالء ورود پس از شده بود٬ منعقد آبان 1334 25 بعدازظهر 5 تا ساعت 3 بازماندگان از سایر و

ولی پس اسلحه کمری به سمت وی شلیک کرد فردی با شبستان٬ وی در حضور و به مسجد نخست وزیر

عالء سر اسلحه به شدت بر خود نتیجه ضارب با در کرد؛ لوله گیر گلوله دوم در نیفتادن گلوله اول٬ مؤثر از

آبـان٬ 26 روز در بـعد٬ روز و شـد ضارب دستگیر خونریزی گردید. و که باعث جراحتی مختصر ـکوبید

به است و «فداییان اسالم» عضو علی ذوالقدر مظّفر که ضارب نخست وزیر نظامی اعالم کرد فرماندار

صص 67ـــ68. هفت سال: سی و سمیعی٬ صص 59ـــ60. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2

کفنی به تن داشت لباس خود زیر در ذوالقدر زده است.2 آن گروه دست به ترور نواب صفوی رهبر دستور

ملغی پیمان خارجی باید هر نفت و قرارداد «پیمان نظامی٬ مانند: روی آن جمالتی نوشته شده بود ـکه بر

حکـومت بـاد «برقرار روس»٬ ـ آمریکا انگلیس ـ ایران: دشمنان اسالم و «قطع ایادی اجانب و شود»٬

.1334/8/26 روزنامه اطالعات٬ .3

شود.»3 اجرا «احکام اسالم باید معصیت»٬ و حکومت کفر واژگون باد قرآن٬

سـال 1324 خـط مشی انـقالبی در جمعیت فداییان اسالم به رهـبری سیدمجتبی نواب صفوی بـا

مراجع صورت داد. و حمایت برخی علما زیادی با قهرآمیز سیاسی و اقدامات فرهنگی٬ و تأسیس شده بود

عـلل اصـلی تـوسط ایـن جـمعیت از رزم آرا و اعدام انقالبی هـژیر جریان نهضت ملی شدن نفت٬ در

جـمعیت فـدایـیان امـینی٬ و سیدمجتبی نواب صـفوی ... Ñ خوش نیت٬ اقدامات فداییان اسالم تاریخ و مورد در .4
صص 170ـــ215. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ . اسالم...

تصویب قانون ملی شدن نفت محسوب گردید.4 عقب نشینی عوامل انگلستان و

نـواب شـهربانی٬ تحقیقات مأموران فرمانداری نظامی و و نتیجه بازجویی ها در روز٬ به فاصله چند

یـارانش قـبل از تـعدادی از نواب صـفوی و شدند. دستگیر «فداییان اسالم» مؤثر افراد سایر صفوی و

پذیرایی می کرد.» آنها منزل خویش از ایشان در و طالقانی پنهان شدند منزل آیة اهلل بازداشت «مدتی در

اطراف در نواب را شهید نیز 25 و سال 24 آقای طالقانی در سابقه داشت و نواب به وسیله او «حفاظت از
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سیزده. صص دوازده و زمان: یادنامه ابوذر .1

قـتل سـید همان روزهای نخست سرکوب٬ جمله اتفاقات مهم در از دهات طالقان مخفی می کنند.»1

و جلسه مواجهه بین بختیار در بود. بختیار به دست تیمور دوم جمعیت مذکور عبدالحسین واحدی فرد

به بختیار شجاعانه» که واحدی «پاسخ های صریح و بدل شد؛ و سخنان تندی بین طرفین رد واحدی ٬

پنج گلوله به واحدی شلیک اسلحه کمری خود٬ با شدت عصبانیت٬ از سرتیپ بختیار همانجا در می داد.

داشته است توسط فرار که چون واحدی قصد عنوان شد اعالم رسمی رژیم٬ در به قتل رساند. را او و ـکرد

.1334 آذر ذیل 7 ص 60؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2

مأموران به قتل رسیده است.2

و بایگانی خارج شد از پرونده قتل رزم آرا اعضای اصلی فداییان اسالم٬ دستگیری رهبران و پس از

مـصدق در نواب صفوی با و شدند این پرونده احضار ارتباط با اعضای سابق جبهه ملی در ـگروهی از

وی مشاجره شدید بقایی و بین دکتر نواب صفوی ٬ مواجهه با همچنین «در بازداشتگاه مواجهه داده شد.

ص 227. ج 2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .3

شکنجه های قرون وسطایی و خشونت شدید با بازجوییهای اعضای «فداییان اسالم»٬ لفظی درگرفت.»3

مخاطراتی که «با می گوید: علت اقدام به قتل حسین عالء مورد بازجویی در نواب صفوی در همراه بود.

مسلمین پیش بینی می شد٬ به مناسبت پیمان نظامی غربی برای اسالم و پیش کفار از تسلط بیشتر از بعد

انجام ذوالقدر عملی هم که آقای مظفر مصادیق مهاجمین به اسالم بوده٬ [ عالء] هم یکی از حکومت او

فقیه باید حکم کلی را دینی هم که موظف به حکم دفاع بودیم... نظر از مصادیق دفاع بوده... یکی از داد٬

ص 333. جمعیت فداییان اسالم...: امینی٬ .4

موضوع به عهده مکلف است.»4 وی هـمچنین در ولکن تشخیص مصداق و جامع الشرایط بیان کند...

فداییان اسالم به غیرقانونی است و که حکومت هیئت حاـکمه ایران نامشروع و کرد تأـکید دفاعیات خود

ص 181. سیدمجتبی نواب صفوی...: خوش نیت٬ .5

هدف برقراری نظام بر نواب صفوی ضمن تأـکید مسلح شده اند.5 هجوم به اسالم٬ برابر دفاع در منظور

طبق موازین بلکه بر تروریست نبوده اند٬ یارانش هرگز که وی و دادگاه تشریح کرد در ایران ٬ اسالمی در

نوامیس مسلمین منافع و که مهاجم به اسالم و هرکس را مجتهدین جامع الشرایط٬ از دستور با شرعی و

فهرست اقدامات بعدی این گروه قرار در یا آنان که کشته شده اند و میان برداشته اند از تشخیص داده اند٬
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صص 174ـــ175. همان: .1

شروع محاـکمات نـواب صـفوی و پس از مملکت بوده اند.1 ملت و همگی خائنین به دین و داشته اند٬

مدت زمان کوتاهی در و تماشاچی تشکیل شد بدون حضور سّری و دادگاه نظامی به طور که در یارانش٬

علی زهری ٬ نریمان ٬ محمود سید حسین مّکی ٬ بقایی ٬ مظفر که دکتر اعالم گردید به سرعت خاتمه یافت٬

دستگیر قتل رزم آرا به اتهام معاونت در دیگر نفر چند ـکرباسچیان و علی شایگان ٬ دکتر آزاد٬ عبدالقدیر

مجتبی نواب صفوی ٬ حکم اعدام سید تأیید سرانجام پس از شدند. مدتی آزاد این عده پس از شده اند؛

توشیح فوری آن نظامی و توسط دادگاه تجدیدنظر ذوالقدر مظّفر خلیل طهماسبی و واحدی ٬ محمد سید

نـامبردگان و درآمد زرهی به اجرا دو لشکر در دی 1334 27 سحرگاه روز در حکم مزبور توسط شاه ٬

ص 35. هفت سال: سی و سمیعی٬ صص 61ـــ62. ج2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2

تجری مردم هم زدن اساس حکومت و بر «توطئه به منظور اتهام فداییان اسالم رسمًا تیرباران شدند.2

نامه وزارت جنگ به شاه. ص ٬336 جمعیت فداییان اسالم...: امینی٬ .3

جمله آیة اهلل از نجف و علمای ایران و تالش برخی از اعالم گردید.3 سلطنت» ضد به مسلح شدن بر

ص 188. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ ص 327. همان: .4

اجرای حکم به نتیجه ای نرسید.4 خمینی برای جلوگیری از روح اهلل

ابوالقاسم دستگیری آیة اهللسید رژیم کودتا٬ در حوادث قابل توجه دوران صدارت حسین عالء دیگر از

که وی جهت ادای تـوضیحات بـه اعالم شد سوی دولت رسمًا از سالگی بود. سن هشتاد ـکاشانی در

سـاعت چـهار دادسـتانی ارتش و در حضور پس از کاشانی ٬ آیة اهلل شده است. دادستانی ارتش احضار

بازداشت. قرار مورد نامه وزارت جنگ در ص ٬744 ج2: روحانی مبارز...: .5

دو به زندان لشکر و بازداشت شد سلطنت»5 ضد بازجویی به اتهام «تحریص مردم به مسلح شدن بر

چـون کـردم؛ صـادر را «من فتوای قـتل رزم آرا گفت: تحقیقات صریحًا کاشانی در زرهی انتقال یافت.

کاشانی مقدمه آیة اهلل مورد ساخت که شدت عمل در آشکار شواهد قرائن و جامع الّشرایط بودم.» مجتهد

صـص :7 و ش 6 فـرهنگ مـعاصر٬ فــصلنامه تـاریخ و ص 458. ج1و2: نــهضت روحــانیون ایــران٬ دوانــی٬ .6
294ـــ297.

سوی آیة اهللبروجردی و فعالیت های وسیعی از اعدام٬ برای جلوگیری از اعدام وی است.6 محکومیت و

خـاطرات و فـلسفی٬ ص 280. بیست سال تکـاپوی...: حسینیان٬ صص 227ـــ228. ج2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .7
ص 137. مبارزات:

گرچه موجب عقب نشینی شاه گردید.7 توجه به کهولت سن وی٬ ایران صورت گرفت که با علمای نجف و



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  128

به تحکیم خود که رژیم کودتا این حقیقت بود لیکن نشانگر طول نکشید٬ بیشتر اسفند 23 این بازداشت تا

مصلحت اندیشی های مقطعی نیست. نگران برخی از کرده است و اطمینان پیدا

دکترین آیزنهاور  

حـزب جـمهوری خواه و از ایـاالت مـتحده آمـریکا٬ ریـیس جـمهور الیـحه پـیشنهادی ژنـرال دوایت آیـزنهاور٬ .1
نگـاه بـه با مناطق پیوسته به آن ـ خاورمیانه و در که درباره سیاست آمریکا مرداد٬ تصویب کننده طرح کودتای 28
اسـتفاده از سـه اصـل مـهم داشت: به کنگره ارائـه شـد٬ ژانویه 1957 در خطرات آن برای غرب ـ شوروی و نفوذ
کمک به توسعه اقتصادی این کشورها کمونیسم٬ خطر و قبال نفوذ در به درخواست کشورها نیروهای مسلح خود
بـه خاـکشان را آن اجازه استفاده از ازاء در «به شرط اینکه کشورهای مزبور اقتصادی به کشورها کمک نظامی و و
غـرب تـا لیـبی در از بسـته مـی شد٬ آن به کـار در حوزه ای که «دکترین آیزنهاور» بدهند.» نیروهای مسلح آمریکا
دانشنامه سیاسی: آشوری٬ می گرفت. بر در جنوب را شبه جزیره عربستان در شمال و ترکیه در شرق٬ پاـکستان در

اندکی تصرف. تلخیص و با ص 155؛

حـوادث و از ایـن دکـترین٬ احزاب ملّی گرای ایران از حمایت یکی از و اعالم «دکترین آیزنهاور»1

اساس ایـن سـیاست٬ بر می رود. به شمار دوران نخست وزیری حسین عالء مقاطع سیاسی مهم اواخر

مانور به عهده می گیرد. کمونیسم اند تهدید کشورهایی که مورد از که حمایت نظامی را اعالم کرد آمریکا

نظامی دوجانبه با قرارداد سپس انعقاد و «پیمان بغداد» عضویت رسمی آن در با ایران٬ مورد در آمریکا

ص 65. تحوالت...: تحلیل مختصری از جزنی٬ .2

ایران شروع شد.2

صـالح ٬ اعالمیه ای به امضای اللـهیار انتشار با اول بهمن ٬1335 در ـکمیته مرکزی «حزب ایران»

ص 153. ج 1: تــاریخ سـیاسی...٬ نــجاتی٬ صـ73. ج 2: تــاریخ ایــران٬ روزشــمار عــاقلی٬ ص 63. هــمان: .3
.331 ـ صص 330 حزب ایران...: ـکوهستانی نژاد٬

آن زمان بعضی رهبران شناخته شده آن صالح ٬ که در «حزب ایران» کرد.3 تأیید را «دکترین آیزنهاور»

توسط گروهی 1320 شهریور سال های پس از در مهندس حسیبی بودند٬ و بختیار شاپور ـکریم سنجابی ٬

مـهندس بـیانی ٬ مهندس حـق شناس ٬ معظمی ٬ دکتر مهندس فریور٬ اعضای کانون مهندسین مانند از

بعضی نویسندگان یک به نظر تمام دوره حیاتش٬ در تشکیل شد. صفی اصفیا دکتر مهندس زیرک زاده و

ص 87. ج 1: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .4

حزب ایران و وحدت دو پس از جلب کند.4 به خود نتوانست توده های وسیعی را و بود «باشگاه سیاسی»
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حسین شجاع الدین شفا٬ آزاد٬ عبدالقدیر تفضلی ٬ جهانگیر ارسنجانی ٬ میهن (به رهبری افرادی نـظیر

تکـاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ حزب ایران نبوده است. عضو که رسمًا دارد تأـکید مهندس بازرگان خود .1
فـرهنگی بـوده فکـری و عـمدتًا دهه بیست٬ حزب ایران در «همکاری بازرگان با به گفته اشکوری٬ ص 99. ج1:
و جوار در اما رسمی حزب ایران نشد... عضو بازرگان هرگز » می نویسد: این مورد برزین در ص100. همان٬ است.»
گـردهم آیی چـند در فعاالنه جزوه نویسی کـرد. سال اول تشکیل حزب٬ دو در حزب فعالیت داشت. هماهنگی با
برزین٬ به مقامات عالی رتبه رسید.» سال بعد که چند طریق حزب بود هم از داد. خطاب قرار مورد اعضای حزب را

ص 59. زندگی نامه سیاسی مهندس...:

این زمان می توان به مهندس بازرگان 1٬ اعضای حزب ایران در «از سال ٬1325 در ـکریم سنجابی ) مکی ٬

نخشب و محمد گیتی بین ٬ اصغر ابوالفضل قاسمی ٬ روحانی ٬ مهندس منصور شریف امامی ٬ مهندس جعفر

ص 157. ک 1: مطالعات سیاسی٬ .2

حزب خارج گروهی از تیرماه 1325 حزب توده در ائتالف حزب ایران و پس از مکری اشاره کرد.»2 محمد

حسین مکی به حزب دمکرات قوام شریف امامی و جعفر ابوالحسن صادقی ٬ آنان مانند که برخی از شدند

جـعفر خـلعتبری و نـخشب ٬ مـحمد بازرگان ٬ اعضای قدیمی حزب ایـران٬ رسول مهربان از پیوستند.

ص 163. همان: .3

جمله خارج شدگان برمی شمرد.3 از نیز شهیدی را

که مدرنیسم و یک حزب ناسیونالیست بود ایدئولوژی خاصی نداشت٬ به گفته نجاتی «حزب ایران٬

و ملّیون گروه قابل توجهی از شوروی] بود٬ [انگلیس و چون ضدبیگانه و هم پذیرفته بود سوسیالیسم را

ص 149. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .4

و به شوروی وابسته بـود سیاسی آن دوران که «حزب توده» جّو در جذب کرد.»4 مذهبی را حتی افراد

تمایالت آمریکایی داشت کـه گرایش و «حزب ایران» به انگلیس تمایل داشت٬ اغلب ـ هیئت حاـکم ـ

تصرف. تلخیص و با صص 152ـــ153؛ همان: .5

در «حزب ایران٬ این باره می نویسد: در او مصادیق این گرایش است.5 و آثار از «دکترین آیزنهاور» تأیید

ص 153. همان: .6

داشت.»6 تمایالت «آمریکوفیل» «آنگلوفیل»ها٬ و «روسوفیل» برابر

[ ـگزارش فرمانداری نظامی] اداره کنندگان بهمن 1335 ساواـک مورخ 23 منتشره آرشیو یک سند در

مخالفین اعالمیه صالح اینگونه معرفی شده اند: حزب ایران و
واقـع هـیئت در و همکاری مـی نمایند حزب ایران فعًال گزارش رسیده اشخاصی که با «برابر
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نـاظرزاده٬ دکـتر زیـرک زاده٬ مهندس احمد آقایان: از عبارتند تشکیل داده اند مدیره حزب را
کـمیته اشخاصی که در مهندس بازرگان. معظمی٬ مهندس سیف اهلل غالمحسین صدیقی٬ دکتر
از عـبارتند صـالح مـخالف هسـتند اعالمیه اللهیار به حال با تا و نهضت مقاومت ملی بودند
مـهندس حـق شناس٬ سیدعلی شایگان٬ دکتر مهندس حسیبی٬ زنجانی٬ آقایان حاج سیدرضا
بـازنشسته صـارم٬ تـیمسار کمال جـناب٬ دکتر ملک اسماعیلی٬ دکتر محمدعلی ملکی٬ دکتر
سـرتیپ بـازنشسته افشـار٬ ســرتیپ بـازنشسته هـوشمند ســرتیپ بــازنشسته قــلعه بیگی٬

ص 188. ک 1: مطالعات سیاسی٬ .1

احتسابیان.»1
همین موضوع عنوان کرده و صالح را علل اختالف با یکی از خاطرات خود در مهندس بازرگان بعدها

رییس قبول دکترین آیزنهاور و تأیید با تشکیل جبهه ملی٬ مکتب مصدق و «ادعای پیروی از می گوید:

ص 362. ج 1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .2

منافات داشت.»2 جمهوری کودتاچی٬

 تأسیس س.ا.و.ا.ـک
امـنیت کشـور» الیـحه تشکـیل «سـازمان اطـالعات و آخرین روزهای زمامداری حسین عالء٬ در

سـازمان نـظامی تـهران دو فـرماندار بـختیار ساواـک٬ قبل از به تصویب مجلسین رسید. (س.ا.و.ا.ـک)

و ارتش بـود کـه وظـیفه اش تـصفیه مـخالفین رژیـم در ارتش»٬ «رکن دو داشت: اختیار اطالعاتی در

اختیار هم در نیروهای شهربانی را و کشف جریان های سیاسی مخالف عمل می کرد که در «ـکارآـگاهی»٬

ص 149. ج 2: تاریخ سیاسی...٬ مدنی ٬ .3

که به بود دهم مهرماه 1335 تصویب هیئت دولت در پس از سازمان امنیت ابتدا به کار آغاز داشت.3

اعالم و شدند.» فرمانداری نظامی مشغول کار آن تاریخ «معاونین سازمان امنیت در نوشته مطبوعات از

یک اداره عمومی است که اجازه زیرا که «تشکیل سازمان امنیت احتیاجی به اجازه مجلسین ندارد شد

صص 256ـــ257. ج 2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .4

است سازمان مزبور اختیارات» الیحه قانونی که متضمن «وظایف و هیئت وزیران است.»4 تشکیل آن با

یافت که «مقدمات تأسیس دیگری انتشار خبر آبان 1335 19 در رسمیت قانونی بود. تصویب و نیازمند

درجه داران افسران و از نفر 35 یافت و استقرار خیابان ایرانشهر محل آن در و سازمان امنیت فراهم شد
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ص 257. همان: .1

تصویب الیحه قانونی عمًال واقع ساواـک پیش از در گرفتند.»1 این سازمان قرار اختیار ارتش در ستاد

و بود معاون نخست وزیر که به موجب آن رییس سازمان مذکور الیحه مزبور٬ کرد. آغاز را فعالیت خود

در رسید. به تصویب سنا بهمن 1335 10 در محاسبه می شد٬ بودجه «نخست وزیری» جزء بودجه آن نیز

تصویب کرده که سنا قانون تشکیل ساواـک را مخالفت٬ بدون بحث و مجلس شورای ملی٬ نیز اسفند 23

اندکی تصرف. با صص 73ـــ74؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2

عنوان شده بود: وظایف ساواـک بدین قرار این قانون٬ ماده 2 در تصویب نمود.2 بود٬

جمع آوری اطالعات الزم برای حفظ امنیت کشور. تحصیل و الف ـ

ضـد عـملیات عـناصری کـه بـر اقسام جاسوسی است و تعقیب اعمالی که متضّمن قسمی از ب ـ

به نفع اجنبی اقدام می کنند. یا و تمامیت کشور استقالل و

و بشود اداره کردن آن غیرقانونی اعالم شده یا فعالیت جمعیت هایی که تشکیل و جلوگیری از ج ـ

مخالف قانون اساسی است. رویه آنها یا تشکیل جمعیت هایی که مرام و همچنین ممانعت از

امنیت کشور. ضّد اسباب چینی بر توطئه و جلوگیری از ـ د

.1317 و 1314 ٬1310 قوانین مصوب در دیگر کشف نسبت به بزه های مندرج در بازرسی و ـ ه

تعقیب بـزه های حیث طرز از امنیت کشور مأموران سازمان اطالعات و این قانون٬ طبق ماده 3 بر

این حیث دارای کلیه از و زمره ضابطین نظامی محسوب می شدند در انجام وظایف٬ این قانون و در مذکور

رسیدگی تاریخ تصویب این قانون٬ از طبق همین ماده٬ ضمنًا وظایف ضابطین نظامی بودند؛ اختیارات و

عـمًال طبق ایـن قـانون٬ طرف وزارت جنگ به مجلس داده شد. از سال 1317 در ارتش» کیفر «قانون دادرسی و .3
مـجازات چـیده شـد؛ برای تشدید تمهیداتی نیز و رسیدگی به پرونده های سیاسی به دادگاه های نظامی محول شد
این قانون به اعدام تبدیل شد. که در سال بود قوانین پیشین 10 در مجازات مقدمین علیه امنیت کشور حداـکثر مثًال
کودتای ولی تا این قانون برای مدت شش ماه به عنوان آزمایش تصویب شد طرف کمیسیون دادگستری مجلس٬ از
به سه ماده آن اشاره می شود: این قانون٬ برای روشن شدن نقش شاه در به تصویب نهایی مجلس نرسید. مرداد 28
که ماده 21: است؛ (یعنی شاه) نماینده «بزرگ ارتشتاران فرمانده» لحاظ وظایف قضایی٬ از دادستان ارتش٬ ماده 4:
کـه تـصریح دارد ماده 25 و صورت می گیرد؛ (یعنی شاه) «بزرگ ارتشتاران فرمانده» طبق امر تشکیل این دادگاه ها

تعیین می شوند! (یعنی شاه) تصویب «بزرگ ارتشتاران فرمانده» حسب فرمان و بر دادرس ها و دادستان ها
انـدکی تـلخیص و بـا امـنیت کشـور»)؛ (قانون تشکیل «سازمان اطالعات و ص 62 مجموعه قوانین سال 1336: .4

سرتیپ منوچهر می گرفت.4 قرار صالحیت دادگاه های دایمی نظامی 3 در آن٬ در به کلیه بزه های مذکور
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تصرف.

الیحه تأسیس ساواـک مورد هاشمی که مدت پانزده سال مدیرکل ضدجاسوسی ساواـک بوده است در

دکتر «قانون امنیت اجتماعی» از معتدل تر مترقی و حقوقی انسانی بسیار لحاظ قانونی و از ...» می نویسد:

از ساله خود... دو طی حیات بیست و ولی... بود. کشورهای دیگر بسیاری از قانون های مشابه در مصدق و

آن٬ از بدتر و [ صورت] قدرت فائقه فوق قانون درآمد به زمان... به مرور و خارج شد محدوده قانونی خود

ص 109. داوری...: هاشمی٬ .1

واقع ساواـک در درآورد.»1 خدمت خود در را کشور درآید٬ خدمت کشور این قدرت فائقه به جای اینکه در

حق دخالت در محمدرضا «هیچ مقامی به جز به گفته فردوست ٬ گرفت و مستقیم شاه قرار زیرنظر ابتدا از

ص 483. ج1: سقوط...٬ و ظهور فردوست٬ .2

نداشت حتی نخست وزیر.»2 ساواـک را امور...

فرمانداری ـ فروردین 36 تصویب قانون ساواـک از با رسمًا و ـ نیمه دوم سال 1335 از به این ترتیب٬

متمرکزترین رژیم داشت و ضد سرکوبی حرکت های ملی و نقش اساسی در مرداد 28 که از نظامی تهران٬

ص 68. ج 2: جزنی ٬تاریخ سی ساله...٬ .3

به صورت یک سازمان پلیس سیاسی درآمد.3 فّعال ترین دستگاه پلیسی رژیم شده بود٬ و

کرد٬ شکنجه های معروفش شهرت جهانی پیدا و تأسیس به دلیل خشونت ها همان آغاز که از ساواـک ٬

اداری آن نیز تشکیالتی و ساختار و داشت؛ «موساد» .C.I.A و انتلیجنس سرویس٬ ارتباطی تنگاتنگ با

Ñ ظـهور برای آـگاهی بیشتر ص 515. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ ص 933. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .4
ارتباطات. و آموزش ها فصول مربوط به تشکیل ساواـک و ج ٬2 و ج 1 سقوط...٬ و

ساواـک سال ٬1335 «از فردوست می نویسد: بود.4 ( F.B.I) سازمان امنیت داخلی آمریکا و آنها برگرفته از

وظـیفه سـاواـک 2 آمریکایی طبق قواره سازمان خودشان سازماندهی شده است... مستشار توسط 10

بی. «اف. و سازمان «سیا» دو از تلفیقی بود به عهده داشت و را امنیتی (داخلی) و اطالعاتی (خارجی)

ص 409. ج 1: سقوط...٬ و ظهور فردوست٬ .5

آی».»5

ابـتدای شکـل گیری نـقش سـاواـک از تجهیز آموزش و سازماندهی٬ اسرائیل در انگلیس و آمریکا٬

ابزارهای اصلی تداوم وابستگی رژیم شاه به غرب به یکی از واقع این سازمان را در و بودند دارا اساسی را

تبدیل کردند.



133 نهضت امام   تا کودتا از

از سـال٬ که به دلیـل خـوش خـدمتی هایش ظـرف چـند بود بختیار نخستین رییس ساواـک تیمور

آزادیخواهان قرار مردم و تنفر مورد بی رحمی شهره بود٬ شقاوت و وی که در سرهنگی به سپهبدی رسید.

کودتا انجام اولین انتخابات پس از هراس بود. به تزایدش در قدرت رو وی و از ـ شخصًا ـ شاه نیز داشت.

سازمان افسـری آن٬ و سرکوب «حزب توده» جهان معروف شد٬ که رسوایی آن در ـ 1332 اسفند در

مـعروف کـارنامه مـوارد از و... دست خود عبدالحسین واحدی با قتل سید و سرکوب «فداییان اسالم»

کـاتم٬ ص 520. انـقالب: ایـران بـین دو آبـراهـامیان٬ انـدکی تـصرف. بـا ص 94؛ ج 1: نجاتی ٬تاریخ سـیاسی...٬ .1
ج 1: سـقوط...٬ و ظـهور Ñ فـردوست٬ برای آـگاهی بیشتر تصرف. تلخیص و با ص 105؛ ایران: ناسیونالیسم در

صص 415ـــ422.

است.1 بختیار

بازداشت ملیون شاه و «حزب بازی»  
«مطیع ترین و به نخست وزیری رسید فروردین 36 در شاه می نامید٬ جان نثار» «چاـکر را که خود اقبال ٬

واقـع امـر کرده؛ جابه جا اقبال را علم و سهوًا٬ تخصیص لقب٬ نویسنده در ص 93. ج 1: نجاتی ٬تاریخ سیاسی...٬ .2
و زینت می داد «غالم خانه زاد» با را امضای خود پیام های ارسالی به شاه٬ و نامه ها علم در اسداهلل این است که امیر

جان نثار». «چاـکر اقبال با منوچهر

نـخست وزیری٬ قـبل از اقبال ٬ شاه بود».2منوچهر دوران سلطنت محمدرضا متملق ترین نخست وزیر و

جهان گسترش یافت. در پیشرفت امپراتوری بریتانیا Freemasonary بزرگ ترین انجمن پنهانی جهانی است که با .3
اوایل قـرن بـیستم قرن نوزدهم و اواخر در انساندوستانه دارند. ظاهری اخالقی و اهداف فراماسونری٬ و شعارها
زمـان در شـد. هـم بـرپا ایـران ـ و مـصر تـرکیه و مـانند کشورهای خـاورمیانه ـ شعبه های دستگاه فراماسونی در
مـخالفان که عـده ای از این بود او قصد و کرد ایران برپا در ملکم خان دستگاه فراماسونی را ناصرالدین شاه میرزا
نامیدند؛ «فراموشخانه» مردم این انجمن پنهانی را آن جمعیت بکند. استفاده سیاسی از و گردآورد را رژیم استبداد
فـاش نکـنند. و فرامـوش کـنند می شنوند و که هرچه می بینند پیمان بسته بودند آن میشدند کسانی که عضو زیرا
فرامـاسونری انگـلیسی و آن شعبهای از ولی پس از داد؛ ملکم خان را سرکوب بساط میرزا ناصرالدین شاه دستور
تشکیالت فراماسونی٬ در نفوذ صاحبان قدرت و آمدن گروه بزرگی از گرد با بعدها و ایران تشکیل شد فرانسوی در
دانشـنامه آشـوری٬ سیاست های استعماری نقش بـزرگی یـافت. برآوردن مقاصد و گرداندن کارها این دستگاه در

اندکی تصرف. تلخیص و با صص 241ـــ243؛ سیاسی:

ده تن از و بود لژهای «فراماسونری»3 وی رییس یکی از بود. دربار سپس وزیر رییس دانشگاه تهران و

دی روزنامه فرمان در در نخستین بار٬ ایران٬ فهرست اعضای فراماسون در ص 340. ایران: ناسیونالیسم در کاتم٬ .4

تشکیل می دادند.4 هم «ماسون ها» را اعضای کابینه او
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کتاب سه جلدی اسماعیل رائین اغلب اسامی فاش شد. انتشار با بعدها درج شد. 1956 ماه 1335/دسامبر

مشاوران شاه و «حزب بازی»؛ مناسبی برای شروع یک بازی توسط شاه بود: دوران کابینه اقبال مورد

امیراسداهلل اردیبهشت 1336 28 در به نمایش بگذارند. دموکراسی را ژستی از مایل بودند خودش٬ بیشتر

تشریح وی در اعالم کرد. به نام «حزب مردم» موجودیت حزبی را طی یک مصاحبه مطبوعاتی٬ َعلَم ٬

تقسیم زمـین بـین و کارخانه ها سود سهیم کردن کارگران در مرامنامه حزب گفت که این حزب طرفدار

مسئوالن و توضیح داد این مصاجه سازمان حزب را علم در است. مرد برابری حقوق زن و ـکشاورزان و

اندکی تصرف. با ص 79؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .1

تشکـیل یک حـزب نـخست وزیر٬ اقبال ٬ منوچهر دکـتر نیز بهمن 1336 28 در معرفی نمود.1 حزب را

ص 340. ایران: ناسیونالیسم در کاتم٬ .2

مدارک وزارت خـارجـه مبتنی بر یک تحلیل لیبرالی و در اعالم کرد.2 را اـکثریت به نام «حزب ملّیون»

کاتم می نویسد: ریچارد شاهانه تلقی شده است. به مثابه نمایشی مضحک و این «بازی» آمریکا٬
بـه وسـیله حزب «آزادیخواه» مضحکی مصنوعی بودند. حّد حزب در این دو عمل٬ [...] در
عـضوخـانواده ای کـه بـه هـواداری از بـزرگترین مـالکان ایـران و یکـی از علم٬ امیراسداهلل
این حـزب٬ برای جمع کردن آزادیخواهان به دور رهبری می شد. شهرت داشت٬ انگلیسی ها
بـه مردم مـی توانسـتند آلترناتیو] ٬ [یا به عنوان راه حل یافت نمی شد. این رهبر از بی تناسب تر
ایـن هـمگی ـ ـ ایرانی ها روی آورند. دوستان فراماسون او اقبال و دکتر حزب «محافظهـکار»
قـبول سـلطه کـه شـاه بـا بسـیاری اسـتدالل مـی نمودند شوخی تلقی می کردند. حزب را دو
پنهان کردن این نپختگی سعی در با تا بیشتری کسب کند می توانست اعتبار دیکتاتوری خود
نـظام دو صمیمیت شاه برای ایـجاد بخواهیم در تا ندارد آنکه دلیلی وجود با آن داشته باشد.
خـّط مشـی و حزب بـرای انـتخاب رهـبر به این دو مایل نبود مع ذلک او کنیم٬ حزبی تردید

همان صفحه. همان: .3

حزب واقعی گردند.3 دو به رشد منجر که امکانًا استقالل عملی بدهد سیاسی٬
به تصویب مجلسین رسید. شرکت نفتی ایتالیایی «آجیپ» شرکت ملی نفت با قرارداد 1336 مرداد در

ارائه با مذکور به مناسبت امضای قرارداد صفحه ای «نفت»٬ جزوه 24 انتشار با «نهضت مقاومت ملی»٬

پـی قـرارداد اقتصادی ایران بـه غـرب در مستدل به تشریح میزان وابستگی سیاسی و شواهد و اسناد

فعاالن نـهضت مـقاومت در سران و آبان ٬36 تا ماه های شهریور به دنبال آن در ـکنسرسیوم پرداخت.

حـجة االسـالم انگـجی ٬ زنـجانی ٬ آیـة اهلل شـدند. جهت بازجـویی احـضار یا و دستگیر مشهد تهران و
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مهندس عطایی ٬ صادقی ٬ حسن میرمحمد گیتی بین ٬ اصغر معظمی ٬ عبداهلل دکتر حجة االسالم شبستری ٬

احـمدزاده ٬ طـاهر ابراهیم مـیالنی ٬ سید محمدتقی شریعتی ٬ تهران و از چندتن دیگر عباس سمیعی و

اولین مانور این دستگیری ها این جمله بودند. از مشهد حاج عابدزاده از علی شریعتی و آسایش ٬ ذبیح اهلل

.27 و صص 26 جبهه ملی به روایت...: ص 126. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

مجلس نوزدهم بهبهانی نماینده تهران در تأسیس آن بود.1سیدجعفر ـگسترده سازمان امنیت شاه پس از

جلسه هفتم آبان ٬1336 در طرح سؤال کرد. اعتراض و به نخست وزیر بازداشت شدگان مزبور مورد در

چاپ اعالمیه تهیه و عوامل خارجی و به ارتباط با توقیف شدگان را پاسخ به سؤال بهبهانی٬ اقبال در دکتر

خالف دمکراسی و اقدام دولت را و کرد تأـکید اعتراض خود پاسخ بر بهبهانی در علیه دولت متهم ساخت.

آبان 1336. 7 جلسه ٬125 دوره نوزدهم٬ مشروح مذاـکرات مجلس شورای ملی٬ .2

بزند.»2 حرفش را بگذارید مخالفت دارد کسی نظر «اـگر گفت: و قانون برشمرد

مجال و آن پس دیگر ولی نهضت مقاومت ملی از شدند مدتی به تدریج بازداشت شدگان آزاد از بعد

ص 10. :58/11/18 روزنامه اطالعات٬ پانوشت شماره 4. مقاله بازرگان٬ ص ٬10 :58/11/20 روزنامه کیهان٬ .3

تعطیل گردید.»3 بازرگان «عمًال به تعبیر امکان فعالیت چندانی نیافت و

که معنای تشکیل چرا ضرورت نداشت که مقررات حکومت نظامی ادامه یابد؛ تأسیس ساواـک دیگر با

سر نیازی به حفظ عنوان پر شده و دایمی برقرار به طور که مقررات مزبور چنان سیستم سرکوبی این بود

ص 75. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .4

و اعالم کرد4٬ رسمًا اقبال پایان حکومت نظامی را این رو از حکومت نظامی نیست؛ تحریک آمیز و صدا و

آورده ای» کـجا عمومی برنامه ای برای اصالح ادارات مطرح ساخت که به قـانون «از برای فریب افکار

مهر 29 در بعد یک روز و تشکیل شد تشکیالتی به نام «سازمان بازرسی شاهنشاهی» ابتدا معروف شد.

صص 92ـــ93. همان: .5

ایـن سال نخست وزیری اقـبال ٬ طول 3/5 «در به مجلس برده شد.5 آورده ای» کجا الیحه «از 1337

ص 93. همان: .6

نگذاشت.»6 اداری به جا فساد مبارزه با هیچ اثری در و قانون تبدیل به شوخی عمومی شد

اعراب تنش با اسرائیل و  سیاست خارجی به سود
شـاه رخ داد. تـغییری آشکـار دوران زمـامداری اقـبال٬ در سیاست خارجـی رژیـم کـودتا٬ مورد در
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«من بـدون اجـازه اعـلیحضرت هـمایونی آب گفته بود: که صریحًا گماشته بود به کار نخست وزیری را

ص 93. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

«سیاست خارجی داشت: طی یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار سیاست خارجی نیز مورد در و نمی خورم»1

و این سیاست مال اعلیحضرت همایونی می باشد روشن است. تحت هدایت مدّبرانه شاهنشاه٬ مملکت٬

ص 80. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2

مال دولت نیست.»2

اسرائیل مصاحبه ای مطبوعاتی درباره روابط سیاسی ایران و که شاه در تحقق همین سیاست بود در

که اعالم شد ضمنًا به رسمیت شناخته است. پیش اسرائیل را که ایران مدت ها کرد اظهار سخن گفت و

«دوفـاـکـتو» شـناخت واقـعیت یـا 1ـ گـونه است: دو بـر حقوق بین الملل٬ نظر از کشور٬ روابط دو در «شناسایی» .3
«دوژور» شـناخت قـانونی یـا 2ـ نـمی کند. ایجاد دیپلماتیک کامل را روابط حقوقی و است و که محدود facto ـde؛

دانشـنامه سـیاسی: آشـوری٬ مصونیت برای نمایندگان سـیاسی است. که شامل روابط کامل دیپلماتیک و jure ـde؛

اندکی تصرف. تلخیص و با ص216؛
صص 109ـــ110. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ ص 94. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .4

پذیرفته است.4 به صورت شناسایی «دوفاـکتو»3 بلکه این دولت را اسرائیل روابط سیاسی ندارد ایران با

وی در به دنبال داشت؛ را مصر رییس جمهور «جمال عبدالناصر» اعالم این موضوع واـکنش شدید

به شدت را او مصادیق متعدد و موارد ذـکر با و همدست استعمارگران نامید شاه را اسکندریه٬ نطقی در

را مصر اعضای سفارت ایران در و سفیر و قطع کرد ایران را روابط سیاسی با «ناصر» داد. حمله قرار مورد

این میان٬ در و دادند؛ حمله قرار مورد ایران را نیز «اتحادیه عرب» پی آنها در اردن و سوریه٬ اخراج نمود.

تصرف. با صص 109ـــ111؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .5

واـکنش به مواضع شاه همچنین در اتحادیه عرب به رهبری ناصر ایران قطع کرد.5 با را سوریه روابط خود

خوزستان و می برد به کار به جای «خلیج فارس» را این پس عبارت مجعول «خلیج عربی» از اعالم کرد٬

شناسایی اسرائیل٬ واقع شاه با در الینفک سرزمین اعراب می داند. جزء نامیده و «عربستان» نیز ایران را

ضد عمومی اعراب بر عداوت طوالنی افکار آغاز برافروخت و ناسیونالیسم عربی علیه ایران را آتش ستیز

موجب گردید. ایرانیان را

عراق در کودتا زنگ خطر  
پاـکستان و ترکیه و حالی که رؤسای کشورهای ایران و در ژوئیه ٬1958 14/1337 تیر 23 بامداد در
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«نوری سعید» پادشاه عراق و «ملک فیصل» استانبول منتظر انگلیس در و خارجه آمریکا وزیران امور

افسران عراقی به رهبری «سـرهنگ عـبدالکـریم که گروهی از اعالم شد بودند٬ آن کشور نخست وزیر

همان ساعات نخستین پادشاه٬ در زده و عراق دست به کودتا در «سرهنگ عبدالّسالم عارف» و قاسم»

رژیم باطل و رژیم سلطنتی را و به قتل رسانده اند؛ را مقامات آن کشور عده ای از و نخست وزیر ولیعهد٬

.90 و صص 88 همان: .1

نمودند.1 جمهوری برقرار

که کارگردانـان آن نـام وقوع این کودتا٬ پس از یک روز جهان داشت. بازتاب وسیعی در این کودتا

که ثابت کرد این امر و به رسمیت شناختند؛ را رژیم جدید مصر شوروی و بدان دادند٬ ژوئیه» «انقالب 14

یک نویسنده چپ آمده است. یک رژیم جمهوری دست چپی روی کار پاـکستان٬ ترکیه و بغل گوش ایران٬

داشت و پـیمان بـغداد خـاورمیانه و «نقشی کـه عـراق در اینگونه نگریسته است: ایرانی به این رویداد

در و درآورد به صـدا را زنگ های خطر عراق٬ رژیم وابسته انگلیس در ایران با همبستگی دیرینه دربار

همان طور بیهوده است! امپریالیستی چقدر جنبش ضد جلوگیری از در که «پیمان بغداد» عمل معلوم شد

به هراس در گذاشت٬ ایران اثر مبارز عناصر و برانگیختن گروه ها ـکه سقوط دیکتاتوری سلطنتی عراق در

ص 69. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .2

گذاشت.»2 تأثیر افتادن دستگاه حاـکمه نیز

حمالت شوروی تیره شد. آمریکا نظامی ایران و پی اعتراض به قرارداد در شوروی نیز روابط ایران و

دولت ایران به کرد. آغاز رژیم ایران را ضد پخش برنامه بر «صدای ملّی» رادیو به ایران افزایش یافت و

«انـجمن روابـط فـرهنگی ایـران و و لهستان اعتراض کرد چکسلواـکی و رومانی٬ ـکشورهای شوروی٬

صص 93ـــ97. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ همان صفحه. همان: .3

با که پیمان مذکور آورد وضعیتی پدید «پیمان بغداد»٬ خروج عراق از به حال تعطیل درآورد.3 را شوروی»

این کردند. دوجانبه نظامی منعقد داد قرار آمریکا ایران و و شد تبدیل به «سنتو» آمریکا رسمی تر حضور

از نیز «پیک ایران» رادیو مسکو٬ افزایش حمالت رادیو با و دامن زد اتفاق جنگ تبلیغاتی علیه ایران را

ص 70. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .4

برلن شروع به سخن پراـکنی علیه ایران کرد.4

نامزد کندی» «جان اف. و شده بود آغاز آمریکا مراحل مبارزات انتخاباتی در این جدال ها٬ همزمان با
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دسامبر /1338 آذر در دم می زد. حقوق بشر دموکراسی و از نیکسون»٬ رقیب «ریچارد حزب دموکرات و

یازده از ضمن دیدار مرداد٬ تصویب کننده کودتای 28 و رییس جمهوری آمریکا «ژنرال آیزنهاور» 1959

تکیه به قدرت نظامی نمی توان به با که تنها داد دولت ایران هشدار وی «به شاه و تهران شد. وارد ـکشور٬

اندکی تصرف. با ص 94؛ ج 1: نجاتی ٬تاریخ سیاسی...٬ ص 104. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .1

هفت پس از ادامه سیاست سرکوب٬ شدت یافتن ناآرامی های داخلی٬ «با عدالت دست یافت.»1 صلح و

به تظاهر حزب سازی و نمی آورد. شدن اپوزیسیون حاصلی به بار نیرومند و نارضایتی بیشتر جز سال٬

راه حل استفاده از علنی٬ به طور ایران٬ توقف کوتاهش در در آیزنهاور دموکراسی به شکست انجامیده بود.

صص 94ـــ95. تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

نگرانی نظاره می کردند.»2 با مشاورانش آینده سیاسی ایران را شاه و شمرده بود. مردود را زور

«جبهه ملی دوم»٬انتخابات بیستم  
آستانه انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی تشکیل جبهه ملی در مورد ـکریم سنجابی در دکتر

چنین گفته است:
مصدق و ذهن همکاران سابق دکتر فعالیت جبهه ملی در که فکرتجدید همین زمان بود «در
خـصوصی جلسات متعددی به طور شد. ملی آزادیخواه وابسته به آن ظاهر عناصر احزاب و
منزل سـیدباقرخـان اوقات در بیشتر صالح و منزل اللهیار بعضی اوقات در مختلف٬ افراد از
کـه سـوابـق افـراد یک عـده ای از کـه از باالخره تصمیم گرفته شد و ـکاظمی تشکیل می شد
مـصدق و دکـتر سـوابـق هـمکاریشان بـا و علیه استبداد راه آزادی خواهی و مبارزاتشان در
چـه اقـدامـی بـبینند و هم بنشینند با تا دعوت بعمل آید احزاب ملی مسلم بود شرکتشان در
واقـع از کـه در آمـد هـیئت اولیـه ای بـه وجـود و باالخره ایـن اقـدام شـد بکنند. می توانند

صص 225ـــ226. خاطرات سیاسی: سنجابی٬ .3

نه ازنمایندگان منتخب احزاب وجمعیت ها.»3 و بود شخصیت ها
مهندس بازرگان درباره تأسیس جبهه ملی دوم چنین نوشته است:

بـه بـنا شـرکت درانـتخاباتی کـه دولت کـودتا٬ بـه مـنظور سال ٬1339 در «جبهه ملی دوم»
اعـالم نـموده و آزاد کردن سوپاپ های اطـمینان٬ باز به منظور مصلحتاندیشی آمریکایی ها
و پـادرمیانی «نـهضت مـقاومت مـلی» پـیگیری و بـا کرد٬ که به آن عمل نخواهد معلوم بود
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ص 19. انقالب ایران در...: بازرگان٬ .1

تأسیس گردید.1 اعضای جبهه ملی اول٬ مصدق و استقبال همکاران سابق دکتر
همچنین وی می گوید:

به منزل اللهیار عباس رادنیا و بختیار شاپور سیستانی و ـ[کاظم] یزدی و «به اتفاق آقایان دکتر

مصاحبه بازرگان. ص ٬59 دی 1371: و آذر ش٬4 مجله ایران فردا٬ .2

مصدق دادیم.»2 به وزراءکابینه دکتر به ایشان و صالح رفتیم وپیشنهادجبهه ملی دوم را
داشت که «ـگام نخست برای تشکیل جبهه مـلی دوم بـه هـمت و غالمحسین صدیقی تأـکید دکتر

ص 509. صدیقی: یادنامه دکتر ورجاوند٬ .3

وی برداشته شده است.3 تالش»

و اجتماع کردند منزل او فعاالن سیاسی در هفده تن از به دعوت صدیقی ٬ ماه ٬1339 تیر 23 روز در

که به پیشنهاد نامی بود «جبهه ملی» قالب تشکل سیاسی به توافق رسیدند. فعالیت در زمینه تجدید در

انتشار تیر قیام 30 سالگرد در فعالیت» اعالمیه «تجدید و تصویب شد؛ سنجابی برای این دوره جدید

اندکی تصرف. با ص 136؛ ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .4

مؤثری ایفا فعالیت برای انتخابات مجلس بیستم نقش فعال و تجدید پیشنهاد صالح که در اللهیار یافت.4

عقیده و نبود هیئت حاـکمه «مایل به انتخاب نام جبهه ملی» حساسیت در عدم ایجاد به منظور ـکرده بود٬

ص 212. خاطرات صالح: مشیر٬ ص 491. ج2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .5

گرفته می شد.»5 نظر نام دیگری در بود بهتر کار آغاز داشت که «در

منزل صادق فـیروزآبـادی فعاالن سیاسی در خبرنگاران و حضور تجمعی با اعالمیه٬ صدور از پس

ص 11. جریان تأسیس نهضت آزادی: .6

به می کند.»6 آغاز مجددًا را جبهه ملی ایران فعالیت خود امروز «از حسن نزیه اعالم کرد: و شد برگزار

انگیزه های اهداف و مورد در وی تماس گرفت و هدایت با طریق ارتشبد شاه از ـگفته ـکریم سنجابی ٬

به شاه نیز که مالقات خلیل ملکی با می کند سنجابی تأـکید جبهه ملی کسب اطالع کرد. فعالیت مجدد

ص 227. خاطرات سیاسی: سنجابی٬ .7

موافقت سنجابی انجام گردید.7 شاه بوده که پس از به درخواست خود و همین منظور

تشکیل دهـنده و عناصر ترکیب سازمانی٬ سر فعالیت بر آغاز «جبهه ملی دوم از نجاتی می نویسد:

صص 146ـــ147. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .8

نیروهای سیاسی تشکیل دهنده «جبهه اختالفات درونی گردید.»8 دچار انتخاب اعضای شورای مرکزی٬
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از: عبارت بودند اشخاص منفرد عالوه بر ملی دوم»

به فکر در رهبران آن «بیشتر نجاتی ٬ به اعتقاد گرایش سوسیالیستی. ناسیونالیست با حزب ایران ؛ 1ـ

زمان مصدق در و نداشتند عنایت چندانی به تحوالت اساسی» و دست آوردن مشاغل مهم بودند

گرایشات آمریکایی این حـزب دکترین آیزنهاور تأیید پس از معروف شد. به «بنگاه کارگشایی»

ـکریم سنجابی و بختیار٬ شاپور صالح ٬ اللهیار محسوب می شد. «امریکوفیل» و گردید آشکارتر

می آمدند. ـکاظم حسیبی رهبران حزب ایران به شمار

عالیخانی و پزشکپور٬ که مؤسسان آن افرادی مانند گرایش ناسیونالیستی تند٬ با حزب ملت ایران ؛ 2ـ

دبیرکل حـزب مـلت انشعاب حزب پان ایرانیست٬ پس از داریوش فروهر عاملی تهرانی بودند.

نهضت مقاومت ملی همکاری می کرد. با و ایران شد

ایدئولوژی سوسیالیسم مـتکی بـه با انشعابیون چپ «حزب ایران»؛ مرّکب از حزب مردم ایران ؛ 3ـ

ایـران حـضور زمان تشکیل جبهه مـلی دوم در نخشب (ـکه در محمد به رهبری دکتر مذهب؛

حسین راضی. و نداشت)

خلیل همراه با وی ابتدا محمدعلی خنجی. جمعیت کوچکی به رهبری دکتر حزب سوسیالیست ؛ 4ـ

بـقایی به رهبری مـظفر حزب «زحمتکشان ملت ایران» در و حزب توده انشعاب کرد ملکی از

نیمه در وی همکاری داشت و به رهبری ملکی با انشعاب «نیروی سوم» پس از عضویت داشت.

مسعود به همراه دکتر و شد جدا «حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)» از دوم سال 1332

نهضت مقاومت ملی گروه خنجی در تشکیل داد. را «حزب سوسیالیست» جمعی دیگر حجازی و

تلخیص. با 162؛ و 157 و صص 149ـــ155 ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

همکاری داشت.1 مشارکت و

اعضای سابق سران احزاب یادشده و یک شورای عالی داشت که مرکب از ابتدا «جبهه ملی دوم»

نفر 35 دل کنگره جبهه بیرون آمد٬ که از بعدی٬ اعضای «شورای مرکزی» منفردین بود. جبهه ملی و

شمس الدیـن دکتر امینی ـ نصرت اهلل ارفع زاده ـ مهرداد علی اردالن ـ عبدالحسین اردالن ـ دکتر ـ مهدی آذر «دکتر .2
جـاللی سـیدباقر آیة اهلل تختی ـ غالمرضا ـ پارسا اصغر ـ بختیار شاپور دکتر مهندس مهدی بازرگان ـ امیرعالیی ـ
مهندس کاظم حسـیبی ـ جوادی ـ ضیاءالدین حاج سید حاج سید آیة اهلل یوسف جاللی موسوی ـ دکتر موسوی ـ

توسط اعضای شورای مـرکزی تن دیگر 15 داشتند.2 آن حضور شورای اولیه در که اغلب افراد بودند؛
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زیـرک زاده ـ مهندس احـمد محمدعلی خنجی ـ دکتر مهندس عبدالحسین خلیلی ـ حق شناس ـ مهندس جهانگیر
حاج ـ داریوش فروهر طالقانی ـ محمود سید آیة اهلل غالمحسین صدیقی ـ دکتر صالح ـ اللهیار حسین شاه حسینی ـ
حاج محمود ـگیتی بین ـ اصغر ـ صدر محمدعلی ـکشاورز سید ابراهیم کریم آبادی ـ کاظمی ـ باقر حسن قاسمیه ـ
مـهندس عـباس نـراقـی ـ صـادقی ـ حسـن مـیرمحمد فـریدون مـهدوی ـ دکـتر علی اشرف منوچهری ـ مانیان ـ
.525 و صص 524 سیاست ج 2: قلم و سفری٬ و .145 و صص 144 جبهه ملی به روایت...: [ علی اـکبر] نوشین .»
با شورای مرکزی منتخب کنگره (1341) در و داشتند اعضای شورای مرکزی اولیه که عنوان مؤسس را تعدادی از
فـاطمی ـ سـعید دکـتر حسـن نـزیه ـ حسـین راضـی ـ کـاللی ـ «امیرتیمور از: عبارتند جایگزین شدند دیگر افراد
سـحابی » یـداهلل دکـتر ـ حسن صدر اقبال ـ محمدرضا ـ عبدالعلی ادیب برومند جلیل غنی زاده ـ بهنام ـ علی اصغر
سـفری٬ علی البدل انتخاب شـدند. سحابی به عنوان سه عضو دکتر نزیه و حجازی٬ مسعود دکتر کنگره٬ در ضمنًا
تـاریخ سـیاسی...٬ نـجاتی٬ فهرست اسامی شورای مرکزی اولیه جبهه ملی دوم در ص 493. ج2: سیاست٬ قلم و

ص٬146ناقص است. ج1:
ص 256. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

«حزب ایران» شد. جبهه ملی ظاهر راست در جناح بندی چپ و همان روزهای نخست٬ از انتخاب شدند.1

«حزب ملت و نهضتی ها و گرفته؛ یک صف قرار در اـکثریت رجال منفرد٬ خنجی و «حزب سوسیالیست» و

صف مقابل. در مصدقی٬ عناصر و ایران»

شعار و به یک حزب تبدیل کنند جبهه را می خواستند همکارانش٬ خنجی و حالی که جناح دکتر در

مـرکز دفاع کرده آنرا فرم «جبهه» از نیروها دیگر می دادند٬ سر جبهه را انحالل احزاب شرکت کننده در

ص 53. کرد: چه نباید .2

عضویت مورد اختالفات درونی اشخاص در و رقابت ها دسته های سیاسی می دانستند.2 و همکاری اعضا

صـص 145 جبهه مـلی بـه روایت...: صص 246ـــ248. خاطرات سیاسی: نمونه های این اختالفاتÑ سنجابی٬ .3
.156 و 154 و

مشکالت داخلی جبهه ملی دوم بود.3 عوامل تشدید یکی از شورای مرکزی نیز هیئت رییسه و در

انـفعال و سـردرگمی ها٬ تـضادها٬ رقـم زدنـد. تشتت ها و اختالف ها را سرنوشت «جبهه ملی دوم»

نجاتی: به تعبیر و تصحیح شود. که جریان امور آن بود از بی برنامگی بیشتر
مسـری که بیماری مـزمن و نفاق افکنی ها٬ رقابت های نامعقول و «اختالفات درون سازمانی٬
مرحـله فـروپاشی تـضعیف تا جبهه ملی را میان احزاب وسازمان های سیاسی کشورماست٬

ص 247. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .4

ـکرد.»4
اقبال آخرین بحران های دوره زمامداری دکتر انتخاباتی دوره بیستم مجلس شورای ملی از «بازی»
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«حـزب مـلّیون» اقبال هم به عـنوان رهـبر و (اقلیت) «حزب مردم» علم به عنوان رهبر اسداهلل بود.

آن سوی در معرفی کردند. حزب را کاندیداهای دو و شروع کردند را نطق های انتخاباتی خود (اـکثریت)

مـحمد ارسالن خـلعتبری ٬ دکترعلی امینی ٬ از: که عبارت بودند داشتند منفردین حضور «میداِن بازی»٬

ص 109. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .1

بهبهانی.1 جعفر سید درخشش و

روز در نداد. به «جبهه ملی دوم» مبارزات انتخاباتی دوره بیستم را اقبال امکان شرکت در دولت دکتر

وزیر با صدر) ـکشاورز کاظمی و بختیار٬ اردالن ٬ بازرگان ٬ (صدیقی ٬ نمایندگان جبهه ملّی 1339 مرداد 2

داد وعده مساعد وی نیز باشد. که دولت به تأمین آزادی انتخابات متعهد درخواست کردند مالقات و ـکشور

اندکی تصرف. تلخیص و با ص 139؛ ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

25 در رأی گیری به روال گذشته انجام گرفت».2 و رویه دولت مشاهده نشد عمل تغییری در ولی «در

شـد. بـرپا قسمت جـنوبی مـیدان جـاللّیه (پـارک الله) در میتینگ طرفداران جبهه ملی٬ 1339 مرداد

مرداد کودتای 28 که اولین اجتماع بزرگ ملّیون پس از نفری٬ هزار برگزارکننده اصلی این میتینگ 30

انتقاد به باد دولت را و سخنرانی کرد نیز که خود عباس شیبانی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران بود بود٬

ص 111. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ ص 140. همان: .3

بانی تشکیل جبهه را صدیقی که خود دکتر شرکت کنندگان میتینگ خواهان ابطال انتخابات شدند.3 ـگرفت.

ـکشاورز این میتینگ مخالف بودند. با شورای عالی جبهه٬ همفکران وی در سایر ملی دوم می دانست و

رییس ساواـک تهران می گوید: مالقات با در صدر
عـباس و میتینگ اولیه دانشجویان وابسته به جبهه ملی مخالف بـودند صدیقی با «آقای دکتر
و ایشـان مـخالفت کـردند با صدیقی شدیدًا دکتر و انجام داد شیبانی خودسرانه این عمل را
ایـن جـریانات تکـرار تـا اداره می کنند دانشجویان دانشگاه را امور بختیار آقای شاپور حاال

ص 34. جبهه ملی به روایت...: .4

نگردد.»4
خوردهایی و زد چندین حوزه انتخاباتی٬ در بعد روز طی دو و شروع شد؛ آرا اخذ 1339 مرداد 26 در

ص 140. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

کرد.5 درخواست ابطال آن را نبودن انتخابات٬ اعتراض به آزاد در جبهه ملی طی اعالمیه ای٬ درگرفت.

دکـتر حتی صدای شاه هم درآمـد. و کردند تقاضای ابطال انتخابات را نیز «منفردین» و «حزب مردم»
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با دانست. اخیر» «ننگین ترین انتخابات ادوار انتخابات دوره بیستم را امینی طی یک مصاحبه مطبوعاتی٬

کرد. شاه درخواست ابطال انتخابات را آیة اهللبهبهانی از انتخابات٬ اوج گیری اعتراضات نسبت به تقلب در

حسین مکی نسبت به علی آبادی و حاج سیدجوادی ٬ بقایی ٬ مظفر نارضایتی کرد. انتخابات ابراز از شاه نیز

صندوق ها از سر (اـکثریت) تهران تمام کاندیداهای «حزب ملّیون» در اعالم جرم کردند. انتخابات رسمًا

کابینه اقبال به نخست وزیری شریف امامی که در دولت جدید اقبال کشید. به استعفای دکتر کار درآوردند.

ص 35. ج 1: روز...٬ هفت هزار کرباسچی٬ همان صفحه. همان: .1

انتخابات مجلس متوقف گردید.1 و تشکیل شد صنایع بود٬ وزیر

سال های مختلف سلطنت پهلوی همواره وضعی روبه که در سران فراماسونری بود شریف امامی از

در برد. اراـک به سر زندان متفقین در آلمان نازی در به اتهام هواداری از 22 شهریور وی در ترقی داشت.

از راه شـد٬ سپس وزیـر معاون و ابتدا دولت رزم آرا در حزب ایران عضویت داشت. ـکانون مهندسین و

کودتای که پس از شورای عالی سازمان برنامه بود مصدق عضو پایان دوره کابینه دکتر تا ـکابینه اول عالء

بخش خصوصی به عنوان نماینده صـنایع در به سمت مدیرعامل این سازمان منصوب شد. مرداد 28

ص خـاطرات...: شریف امـامی٬ ص 157. ک1: مطالعات سیاسی٬ ص 180. ج1: النه جاسوسی٬ مجموعه اسناد .2
.2

بود.2 عهده دار نیز ساختمانی سال های مدیدی نمایندگی این صنایع را پیمانکار آلمان و «ـکروپ»

سوی جبهه به نمایندگی از صدر ـکشاورز اردالن و دکتر صدیقی ٬ دکتر کاظمی ٬ باقر 1339 آذر 24 در

آزادی نـیز خصوص آزادی انتخابات و وی در کردند. گفت وگو او با و شریف امامی رفتند ملی به دیدار

حتی کلوپ جبهه و عمل نشد وعده ها به هیچ یک از به این جمع داد. اجتماعات قول مساعد مطبوعات و

رهبران جبهه ملی چهارده تن از بهمن 1339 10 در این رو از به اشغال پلیس درآمد. خیابان فخرآباد در

تلخیص. با ص 169؛ ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ ص 117. ج2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .3

سنجابی ٬ کاظمی ٬ جمله متحصنین سنا٬ از که پنج هفته به طول انجامید.3 متحّصن شدند مجلس سنا در

این تحصن بی نتیجه٬ همزمان با حسیبی بودند. و بختیار شاپور صدر٬ ـکشاورز بازرگان ٬ صدیقی ٬ اردالن ٬

مـؤسس جـبهه مـلی دوم و صـالح عـضو اللـهیار دوم اسـفندماه گشـایش یـافت. مـجلس بـیستم در

نـماینده کـاشان در بین سران جـبهه بـود٬ در آن که دارای نوعی «شیخوخیت» شناخته شده ترین رهبر
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ص 148. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

مجلس بیستم شد.1

نگران کننده توصیف وضع ایران را اوایل سال 1961 سال 1339/ اواخر در مقامات سیاسی آمریکا

بـررسی دقـیق نـیروهای پس از گـزارشـی مـفصل٬ در خارجه آمریکا وزارت امور یک تحلیلگر ـکردند.

عمل شاه پس از تا ماده ای ارائه کرد دستورالعملی 14 بی اعتباری روزافزون شاه٬ بر تأـکید اپوزیسیون و

این اصول زمینه برنامه مبارزه نیروهای اپوزیسیون منحرف شود. مسیر ضمنًا و سقوط رهایی یابد بدان از

بر می کرد. آن یاد از ملت» «انقالب شاه و و عناوین «انقالب سفید» رژیم با که بعدها اصالحات شاه بود

ِاعمال می کرد: را این موارد شاه باید خارجه آمریکا٬ وزارت امور توصیه) اساس این دستورالعمل (یا

به وزیرانش منتقل کند. خود از را نارضایتی موجود روند 1ـ

بفرستد. به اروپا بیشترشان را یا کند طرد خانواده سلطنتی را 2ـ

کند. محدود سفرهای داخلی را قطع و مسافرت های خارج را 3ـ

به عملیات ضدچریکی باشند. که قادر سازد ولی ورزیده تر به تدریج محدودتر نیروهای نظامی را 4ـ

بکاهد. مستشاران نظامی آمریکا تعداد از 5ــ

سرزنش کند. به دلیل فقدان احساس مسئولیت اجتماعی علناً را کشور طبقه سنتی حاـکم در 6ـ

به غربگرایی بپرهیزد. تظاهر از 7ـ

دهد. تغییر را برق زندگی خود پرزرق و شیوه تجمالتی و 8ــ

کند. اجرا تبلیغات پرسروصدا با برنامه تقسیم اراضی را بخشی از 9ـ

کند. درخواست امتیازات بیشتر و بگیرد علیه کنسرسیوم ژست تهدید 10ـ

جلوه دهد. فاسد ـ شود بی آنکه دردسری تولید ـ مقامات مملکت را 11ـ

سازمان برنامه سمت هایی مثل وزارت دارایی و در را «مصدقی» شخصیت های میانه رو جمعی از 12ـ

بگمارد.

آن کند. ناظر را میانه رو تن «مصدقی» چند و سازد منتشر را پهلوی» «بنیاد عملکرد 13ـ

اندکی تصرف. تلخیص و با صص 136ـــ138؛ همان: .2

کند.2 برقرار خانواده های طبقه متوسط جامعه تماس مستمر با 14ـ

برنامه های بلندپروازانه ای کندی با نبود. برای شاه خوشایند انتخاب کندی به ریاست جمهوری آمریکا
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به همین دهد؛ مخاطره قرار در کودتا پس از که می توانست همه دستاوردهای شاه را به قدرت رسیده بود

نیکسون» به «ریچارد را خود شاه تمام امید جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا٬ که در جهت بود

تصرف. تلخیص و با صص 300ـــ301؛ ج2: سقوط...٬ و ظهور شهبازی٬ .1

ـکاندیدای جمهوریخواه بسته بود.1

انتقال مرجعیت بروجردی٬ درگذشت آیة اهلل  
بـرای مـعالجه و سکـته شـد العظمی بروجردی دچار آیة اهلل فروردین 1340 نیمه شب جمعه 4 در

مناطق شیعه نشین جهان اسالم٬ و کشور سراسر در پروفسوری فرانسوی به ایران دعوت گردید. ایشان٬

صبحگاه سرانجام ایشان در شد. شیعیان برپا مجالس نیایش برای سالمتی مرجع تقلید تکایا٬ و مساجد در

سوی دولت عزای عمومی از و ایران قطع شد برنامه های عادی رادیو گفت. بدرود فروردین جهان را 10

و سه روز تا غالب نقاط کشور در ساختند. مدت رسمی برگزار بیش از «مردم عزای عمومی را اعالم گشت.

ص 268. زندگانی زعیم بزرگ: دوانی٬ .2

مراسم تشییع جنازه «جاده های خارج در تعطیل بود.»2 مغازه ها و بازارها هفت روز نقاط تا بعضی از در

قم قطع طول جاده تهران و در صف اتومبیل ها وسایل نقلیه موج می زد... از که به قم منتهی می شد شهر

صص 266ـــ267. همان: .3

گزارشـی از نشریه مکتب اسالم در تن تخمین زدند.»3 دویست هزار حدود جمعیت را تعداد نمی شد...
فوت زعیم بزرگ جهان تشیع به راستی «خبر همان زمان نوشت: در بروجردی٬ عزاداری رحلت آیة اهلل

کلیه نقاط در این عزای بزرگ دینی شرکت نمودند. در همه طبقات بدون استثناء و تکان داد تمام ایران را

کوی و هر باشکوه بی سابقه ای در نقاط دوردست مجالس یادبود دهات و کلیه قصبات و حتی در ـکشور

مرگ هیچ مراسم عزاداری در خود تمام مدت عمر که در پیرمردان معترفند معمرین و گردید... برزن برپا

ش3. س٬3 مجله مکتب اسالم٬ به نقل از ص ٬268 همان: .4

دربـردارنـده مطبوعات فـروردین 1340 و روزنامه ها ندارند.»4 شکوه به خاطر این عظمت و با ـکس را

عزاداری فوت مراسم تشییع و بی سابقه مردم در گسترده و که حضور متعددی بودند تصاویر و ـگزارش ها

گسـترده و نفوذ قدرت و گویی یک جنبش وسیع اجتماعی که بیانگر نشان می داد. بروجردی را آیة اهلل

ناظران داخلی و نخبگان و منظر در را خود کلیه سطوح جامعه ایرانی است٬ عمیق اعتقادات مذهبی در



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  146

خارجی به نمایش گذارده بود.

عزای عمومی بروجردی سه روز به مناسبت رحلت آیة اهلل عراق نیز پاـکستان و در ایران٬ عالوه بر

غیراسالمی پـیام های تسـلیت شخصیت های مذهبی کشورهای اسالمی و سران دولتی و و اعالم شد

صص 51ـــ52. ج1: روز...٬ هفت هزار کرباسچی٬ .1

تـدفین آیـة اهلل مراسـم تشـییع و برای شرکت در شریف امامی را عوام فریبی٬ شاه به قصد فرستادند.1

حکیم در برای آیة اهلل را جهت انتقال مرجعیت به خارج ایران تسلیت خود در و بروجردی به قم فرستاد

می دانست و مزاحم برنامه های آتی خود ایران را قدرت مرجعیت در شاه وجود نجف اشرف ارسال کرد.

ذیل روزهای فروردین 1340. صص 49ـــ55؛ همان: .2

فوت آیة اهللبروجردی مرجعیت به عراق انتقال یابد.2 از بعد بود درصدد

در شد. اعتصاب معلّمان تهران روبه رو آخرین روزهای عمرش با دولت مستعجل شریف امامی در

میدان بهارستان در کمی حقوق خود٬ و اعتراض به شرایط کار در فرهنگیان٬ اردیبهشت 1340 12 روز

معلمی به نام «دکتر و مأموران انتظامی به جمعیت تیراندازی کردند میتینگی به راه انداختند. و جمع شدند

روزهای در تقاضای معلمان٬ مجروح شدند. نیز یک دانش آموز معلم و دو کشته شد٬ عبدالحسین خانعلی»

پی تشنج و شریف امامی در خانعلی شدند. مجازات قاتل دکتر اینان خواستار تغییری کیفی یافت؛ بعد٬

13 و ذیـل 12 ص 123 ج 2: تـاریخ ایـران٬ روزشـمار عـاقلی٬ اردیبهشت 1340. 14 تا ذیل 12 ص 56؛ همان: .3
ص 401. ج 2: سقوط...٬ و ظهور شهبازی٬ صص 172ـــ173. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ اردیبهشت 1340.

داد.3 اردیبهشت استعفا 16 در و به کنارهـگیری شد ناچار مجلس شورا مشاجره در

کـه به وی اعالم شد به سوئیس٬ او مسافرت زمستانی سال 1339 در که ظاهرًا شاه به حّدی بود بر آمریکا «فشار .4
ریاست جمهوری امینی مواجه خواهـد سقوط سلطنت و با موافقت نکند آمریکا خواست های دولت جدید با اـگر

ساواـک. به سندی از مستند ص 306؛ ج 2: سقوط...٬ و ظهور شهبازی٬ شد.»

عاقد فرمان نخست وزیری دکترعلی امینی ـ اردیبهشت 1340 17 در شاه به ناچار4 آمریکا٬ فشار با

سیاست های جدید و قابل اطمینانی برای آمریکا و امینی مهره کارساز کرد. صادر را کنسرسیوم ـ قرارداد

کاندیداتوری ِاعمال نظرات کندی و سازوکار ایران٬ در سفرای سابق آمریکا یکی از «آرمین مایر» آن بود.

به روشنی بیان کرده است: را سوی آمریکا امینی از
که برای دادن کمک به ایران شرایط خاص تـعیین کـنند. خواسته بود مشاوران خود ـکندی از
را کسری موازنـه پـرداخت هـای خـود تا میلیون دالری شده بود یک وام 35 ایران خواستار
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چـارچـوب یک بـرنامه٬ در و مـطالعه کـردند مشاوران کندی درخواست ایران را جبران کند.
تـعیین آن ایـران مـنصوب شـود. که شخص به خصوصی به سمت نـخست وزیر شد پیشنهاد
شخص به خصوص کـه در گرفت... وام درخواستی قرار میلیون دالر شرط دادن 35 شخص٬
سمت سـفارت ایـران نخست وزیری٬ که پیش از بود «علی امینی» مطرح شد ماجرای مذکور

.1356/7/30 روزنامه آیندگان٬ به نقل از .308 ـ صص 307 ج 2: سقوط...٬ و ظهور شهبازی٬ .1

می رفت.1 به شمار نزدیکان کندیها از عهده داشت و بر واشینگتن را در
چنین می نویسد: سوی آمریکا دالیل انتخاب امینی از مورد آبراهامیان در

ایـران سفیر اوایل دهه 1330 وی هنگامی که در بود. عالقه آمریکا دلیل مورد «امینی به چند
مـقام ریـیس در او بـه دست آورده بـود. را وزارت خارجه آمریکا اعتماد واشینگتن بود٬ در
کـه مـی توانـد نشـان داده بـود سـال ٬1333 شرکت های نـفتی در کننده ایران با هیئت گفتگو
دارایی دولت مصدق بود آن هنگام که وزیر از او کند. عمومی اتخاذ تصمیماتی مخالف نظر
هـمه ایـنکه هـمچون یک از مهمتر و رهبران جبهه ملی حفظ کرده بود بیشتر با را رابطه خود
بزرگترش ابوالقـاسم امـینی بـه گـروه که به همراه برادر اواسط دهه 1320 از اشرافی تک رو٬

ص 519. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .2

ازاصالحات ارضی پشتیبانی می کرد.»2 قوام پیوسته بود
کـه بـه دنـبال تشکـیل Alliance) عـنوان مـنشوری بـود for Progress) برای پیشرفت» «اتحاد

ایـن یـافت. انتشار 1339 اسفند ماه مارس 1961/ در ـ کوبا بجز ـ کشورهای قاره آمریکا ـکنفرانسی از

متعاقب شکست نقشه تهاجم نظامی جهت سرنگونی حکـومت «فـیدل کندی و به پیشنهاد ـکنفرانس٬

آمریکای التین بود. گسترش کمونیسم در خطر مقابله با هدف کنفرانس٬ اروگوئه تشکیل شد. در ـکاسترو»٬

اجرای جهان سوم٬ قبال کشورهای توسعه نیافته و در مبنای این برنامه «سیاست خارجی دولت کندی ٬ بر

نتایج طرح «اتحاد برای آـگاهی از ص 184. عقاب: و شیر بیل٬ .133 و صص 132 ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .3
عـنوان بـا (13) فصل آخر صص 260ـــ280؛ دنیای انقالب: Ñ بیلز٬ کشورهای آمریکای التین در برای پیشرفت»

مقدس». «اتحاد

مشمول این طرح شده بود.3 ایران نیز بود.» انقالب قهرآمیز جهت پیشگیری از به پایین در باال رفورم از

کار٬ آغاز در امینی ٬ دکتر ایران است. حّساس ترین مقاطع تاریخ معاصر دوران صدارت امینی یکی از

اصالح وضع اقـتصاد و فساد مبارزه با «اصالحات ارضی٬ که مهمترین برنامه دولت جدید٬ اعالم نمود

شاه به نخست وزیری امینی ٬ آغاز پس از روز دو اردیبهشت ٬1340 19 روز در است. ورشکسته کشور»
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ص 133. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

منحل کرد.1 مجلسین را تقاضای او

دولت امینی اعـالم با اطالعیه ای رسمًا صدور با اردیبهشت 1340 18 شورای عالی جبهه ملی در

ـکریم سنجابی ٬ صالح ٬ جـمله اللهیار کلیه اعضای شورای عالی از ذیل اطالعیه مزبور در مخالفت کرد.

ص 389. ج2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .2

این بر برخی محققان تاریخ معاصر کرده بودند.2 امضا داریوش فروهر مهدی بازرگان و بختیار٬ شاپور

علی امینی به امینی «سران جبهه ملی دوم که پذیرش دکتر پهلوی با مخالفت دربار کنار که در اعتقادند

به عـاملی بـرای تـضعیف و برایشان سخت گران بود» [ مطلوب] حزب دمکرات آمریکا عنوان آلترناتیو

ص 195. ک1: مطالعات سیاسی٬ .3

زمینه روش فعاالن جبهه ملی در است که «رهبران و این نظر نجاتی بر سقوط دولت وی بدل شدند.3

اختالف بین شـاه و از که باید بود جناح رادیکال معتقد نداشتند. اتفاق نظر قبال دولت امینی ٬ جبهه در

که در جبهه ملی٬ جناح میانه رو تضعیف نمود... شاه را تحکیم قدرت نخست وزیر٬ با و امینی استفاده کرد

مخالفت جبهه ملی گذشته از امینی٬ داشت... به مبارزه علیه امینی تأـکید اـکثریت بود٬ در شورای عالی نیز

صص 175ـــ176. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .4

بـود.»4مـهندس به رو رو انجام شود٬ برنامه رفورم به نام نخست وزیر که مایل نبود توطئه های شاه٬ با

بـه رغـم امـضای نـبوده است. جناح میانه رو که وی جزو می کند تأـکید خاطرات خود در بازرگان بعدها

تأسـیس نهضت آزادی را همفکرانش که مدتی بعد سایر و او امینی توسط بازرگان ٬ اطالعیه مخالفت با

ص 352. ج1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .5

مهندس دوران امینی٬ «در ـکریم سنجابی می گوید به امینی فرصت داد.»5 که «باید بودند معتقد نمودند

که پیش خودشان چنین توجیه می کردند شاید همکاری می کردند. امینی همراهی و رفقایش با بازرگان و

ص 241. خاطرات سیاسی: سنجابی٬ .6

منظم داشتند.»6 مرتب و امینی به طور مذاـکره با جلسات ارتباط و شاه است... تقویت امینی مخالفت با

علی آقای دکتر دوستانم با همکاری بنده و مورد «ادعای ایشان در چنین گفته است: این مورد بازرگان در

با نهضت آزادی٬ دوستانم در بنده و غیرمنطقی است... یک ادعای نادرست و صرفًا امینی نخست وزیر٬

همکاری کودتا دولت های پس از دیگر دولت امینی و نمی توانستیم با مرامنامه نهضت٬ توجه به اهداف و

دکـتر بودیم که مخالفت بـا معتقد هم گفتم٬ که قبًال ولی همانطور نداشتیم٬ همراهی داشته باشیم و و
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ص 364. ج1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .1

ضمن خاطرات خود میثمی در لطف اهلل تقویت می کند.»1 را موضع او و شاه تمام می شود به سود امینی٬

حاج سـیدجوادی عـضو صدر اشاره به انتصاب احمد امینی با قبال دکتر شرح موضع نهضت آزادی در

با «نهضتی ها می کند: تأـکید به عنوان دادستان تهران توسط دولت امینی ٬ شورای مرکزی نهضت آزادی٬

ص 79. نهضت آزادی...: از میثمی٬ .2

امینی رابطه نزدیکی داشتند.»2 ـکابینه دکتر

 تأسیس «نهضت آزادی ایران»
27 در «نـهضت آزادی ایـران» جـاللیه٬ برگزاری میتینگ بـزرگ جـبهه مـلی در پیش از یک روز

اعالم موجودیت کرد. اردیبهشت 1340

که به گفته بازرگان: بودند نفر 42 حدود اعضای هیئت مؤسس در
آقـایان مـصدق ریـخته انـد. آقـای دکـتر از کسب نـظر با پایه اصلی نهضت را «تشکیالت و
کشـاورزی کـابینه عـطایی (وزیـر مـهندس مـنصور یداهللسحابی ٬ دکتر سیدمحمودطالقانی ٬
ایـنجانب عـباس سـمیعی و رحـیم عـطایی ٬ حسن نزیه ٬ زنجانی ٬ آیة اهلل مصدق )٬ آقای دکتر
نـهضت اصـول کـار تـهیه مـرامـنامه و طرف هیئت مـؤسس مأمـور هیئتی هستیم که از جزء

ص 50. مصاحبه بازرگان٬ ٬1340 خرداد 25 مجله روشنفکر٬ به نقل از ص 23؛ ج1: خط سازش٬ سلطانی٬ .3

شدیم.»3
طرف «از قید با به استثنای زنجانی ٬ اطالعیه اعالم تأسیس نهضت آزادی توسط اشخاص فوق الذکر

ص 27. جریان تأسیس نهضت آزادی...: .4

مـؤسسان نـهضت اغلب کتب منتشره٬ همین اطالعیه در به استناد شده بود4 و امضا هیئت مؤسس»

کـتاب های مـنتشره نـهضت آزادی و نشریات و بسیاری از در محسوب شده اند. مزبور آزادی هفت نفر

نجاتی می نویسد: مؤسسان اصلی سه تن برشمرده می شوند. مهندس بازرگان٬
طـالقانی٬ مـحمود آیة اهلل مهندس بازرگان٬ از: «بنیانگذاران نهضت آزادی ایران عبارت بودند

ص 163. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

یداهللسحابی».5 دکتر

ص 31. جریان تأسیس نهضت آزادی...: .6

به و کرد6 زنجانی که به مناسبت تأسیس نهضت آزادی یک اطالعیه مستقل صادر سیدرضا آیة اهلل
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مدت کوتاهی از از بعد نهضت بوده است٬ اصول کار هیئت تهیه مرامنامه و تصریح مهندس بازرگان عضو

نمی شود. نام وی ذـکر دیگر نقل تاریخچه نهضت آزادی٬ حتی در این رو از و نهضت کنارهـگیری کرد

آن ضـمن تأیـید ساخت کـه در تأسیس نهضت آزادی منتشر مورد بیانیه ای در طالقانی نیز آیة اهلل

پـذیرفته را بنیادگذاران نهضت آزادی» که وی «دعوت همکاری با تأسیس این جمعیت تصریح می کند

ص 23. ج1: خط سازش٬ سلطانی٬ ص30. همان: .1

تأسیس در طالقانی «مؤسس درجه اول» مهندس بازرگان همچنین تصریح کرده است که آیة اهلل است.1

نه نه گرداننده٬ نه رییس و نهضت آزادی... عضو شد و آمد نهضت نبوده است بلکه ایشان «استخاره کرد

نـه اما مؤسسین هم بود٬ البته جزء ساده مثل سایرین. بلکه یک عضو است٬ ـکسی که دارای حق ِوتو

صص 199ـــ200. زمان: یادنامه ابوذر .2
امضای مهندس بازرگان جلسه افتتاحیه نهضت آزادی با «نامه دعوت برای شرکت در به نوشته یوسفی اشکوری٬ .3
آخـرین لحـظه زنـدگی ایـن عـنوان را که تـا وی به عنوان دبیرکل نهضت آزادی انتخاب گردید آن نیز پس از بود.

ص 265. ج1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ داشت.»

منزل آقای در جلسه اعالم تأسیس 3 پذیرفته بود...»2 [بلکه] مؤسسی که دعوت را مؤسس درجه اول٬

مسـئول کـمیته سـیاسی و هیئت اجرائیه و مؤسس و حسن نزیه عضو و شد صادق فیروزآبادی برگزار

ضمن برشمردن اعـضای هـیئت اجـرائـیه نـهضت ص ٬115 ج2: شصت سال خدمت... کتاب نجاتی٬ نجاتی در .4
حـالیکه هـیئت در می کند. ذـکر تبلیغات» کمیته سیاسی و «عضو مسئولیت وی را مقابل نام حسن نزیه٬ در آزادی٬
بـرعهده داشـته را نزیه مسئولیت کمیته مـزبور مسئوالن کمیته های اجرایی نهضت بوده است و متشکل از اجرائیه٬

است.

گفت: ابتدای سخنان خود که در جلسه بود سخنران دیگر مهندس بازرگان تنها پس از تبلیغات4٬
که به اینجانب مأموریت داده شدتا این مجلس بود محفلی نظیر در همین خانه و «ده ماه قبل در
که تأسیس «نهضت آزادی ایران» بود مقدر شاید اعالم کنم... فعالیت جبهه ملی را خبرتجدید
تقویت تکمیل و به سهم خویش پیروزی های جبهه ملی را انشاءاهلل تا این خانه اعالم شود هم در

ص 11. جریان تأسیس نهضت آزادی...: .5

نماید.»5
مهندس بازرگان به عنوان اولین سخنران جلسه افتتاحیه می گوید:

که افرادی می باشد از احزاب وجمعیت های حزبی واحیانًا ترکیبی از «جبهه ملی یک اتحادیه و
صددایجاد نهضت آزادی ایران به هیچ وجه من الوجوه در دراجتماعی متشکل نشده اند... هنوز
حکم یکـی از در طول آن و بلکه در عرض آن نیست. در مقابل جبهه ملی ایران و دکانی در
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ص 9. همان: .1

تکمیل کننده آن است.»1 تشکیل دهنده و عناصر
که دعوت نمود آنها از حضار از «آقای فیروزآبادی ضمن تشکر پایان همان جلسه اعالم تأسیس٬ در

همبستگی انـجمن مـزبور ضمن٬ در و میدان جاللیه شرکت نمایند در میتینگ پنجشنبه 40/2/28 در

ص 111. بخش اول پس از اسناد شماره 1/69؛ سند ج1: تاریخ قیام پانزده خرداد...٬ منصوری٬ .2

به جبهه ملی اعالم داشت.»2 [نهضت آزادی] را

می کند: چنین تأـکید هفته نامه روشنفکر زمان تأسیس طی مصاحبه با همچنین بازرگان در
روش جبهه ملی مبارزات سیاسی آینده خط مشی و اعالم داشت که در «نهضت آزادی ایران...
در ما کرد... [جبهه ملی] آغاز روش این دسته منطبق با را فعالیت خود کرد... دنبال خواهد را

ص 50. ٬1340 خرداد 25 روشنفکر٬ به نقل از ص 27؛ ج1: خط سازش٬ سلطانی٬ .3

جبهه ملی نداریم.»3 عقیده با و اصول هیچ گونه اختالف نظر
جبهه ملی اینگونه تصریح کرد: نهضت آزادی در بازرگان به تولد نیز بعدها

هم و که هم وارث نهضت مقاومت ملی بود آمد درون جبهه ملی نهضت آزادی به وجود از ...»

ص 214. مسائل اولین...: مشکالت و بازرگان٬ .4

نه حکومت.»4 شاه سلطنت کند کننده شعار بلند فرازنده و
یک گفتگویی با در سخنگوی جبهه ملی٬ صدر٬ محمدعلی کشاورز ابتدای تأسیس نهضت آزادی٬ در

گفت: سفارت آمریکا عضو
معهذا سرعت عمل اختالف زیادی نیست. مورد در نهضت آزادی جز جبهه ملی و «بین آراء
بپذیرند. را جهت ما و کنترل ما و ما که آراء موافقت کرده اند آنها اعضای زیادی ندارند. آنها

ص 27. ج 1: خط سازش٬ سلطانی٬ ص 35. ش 22: چ اول: النه جاسوسی٬ مجموعه اسناد .5

بود.» 5 گروه نخواهد آینده مشکل دیگری بین این دو در احتماًال
طرف مؤسسین نهضت آزادی مهندس بازرگان طی یک نامه رسمی از 1340 تاریخ اول خرداد در

جبهه ملی به عنوان تقاضای عضویت نهضت آزادی در رییس شورای جبهه ملی٬ کاظمی ٬ خطاب به باقر

مـوضوع تشکـیالتی جـبهه مـلی دوم٬ ساختار مورد در به دلیل اختالف نظر ص 34. ج 2: نهضت آزادی...٬ اسناد .6
مـوکول دی 1341 عضویت نهضت آزادی به عنوان یک سازمان سیاسی مستقل به تصمیم گیری کـنگره جـبهه در
جـامعه «عـدم تـصویب عـضویت نـهضت آزادی ایـران و اخـتالف٬ مـوارد یکـی از بــازرگان مـیگوید ـگــردید.
در امـا .405 و صص 402 ج 1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ جبهه ملی بود.» سوسیالیستهای نهضت ملی در

«تأسیس ٬1340 خرداد اولین نشریه نهضت مورخ 21 در اعالم کرد.6 یک شخصیت حقوقی مستقل را
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نفر که 4 تصریح می شود دوم اردیبهشت ٬43 مصدق در هیئت اجرایی جبهه ملی دوم به دکتر نامه هیئت رییسه و
آن٬ «عالوه بر و به عضویت شورای مرکزی انتخاب شدند نفر دو رهبران نهضت آزادی به کنگره دعوت شدند٬ از
تـاریخ نـجاتی٬ داد.» تـصویب قـرار جـبهه مـلی مـورد در ـکنگره اصل عضویت جـمعیت نـهضت آزادی ایـران را
لحاظ از آخر٬ روز تا که «نهضت آزادی ایران را٬ دارد مع الوصف مهندس بازرگان تأـکید ص 257 ج 1: سیاسی...٬

ص 362. ج 1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ به عضویت جبهه ملی دوم نپذیرفتند.» سازمانی٬

که «یکی از گردید تأـکید و برشمرده شد اساسنامه جبهه ملی» مرام و هدف و نهضت آزادی منطبق با

ص 26. خط سازش ج 1: سلطانی٬ ص 26. همان: .1

اعتالی نام جبهه ملی ایران است.»1 هدف های تأسیس نهضت آزادی ایران تقویت و

علل تشکیل مورد مسئول کمیته دانشگاه نهضت آزادی در هیئت اجرائیه و عباس شیبانی عضو دکتر

نهضت آزادی می گوید:
در مطالبی را شورایش بود٬ مهندس بازرگان هم جزو و [دوم] تشکیل شد «موقعی که جبهه ملی
هم آنها مطرح کن. به ایشان می گفتیم آنجا [جمعباقیمانده] نهضت مقاومت مطرح می کردیم و

وبیایید... یک دسته ای بشوید هم بروید که همه گروه ها٬دستجات مشخصی دارندشما می گفتند
آنـهایی کـه در اـکثر تشکیل دادیم... نهضت آزادی را لذا متشکل شویم. بودیم مستقًال مجبور
البته کسانی مثل حسن نزیه هم سوابق غیرمذهبی [ آزادی] جمع شدیم مذهبی بودیم. نهضت
هم نمی خواستیم از ما محکم نبودند... و همفکر همه اعضای مرکزی نهضت هم کامًال داشتند...
داخل جبهه ملی٬ در بشویم٬می خواستیم یک گروه ملی مذهبی درست بکنیم و جبهه ملی جدا
مـا البته قبل از جبهه ملی باشیم. بشویم یعنی یک فراـکسیون مذهبی در نظر صاحب کرسی و
بتوانیم مـردم را وجهه مذهبی تری می خواستیم تا ولی ما مذهبی بود... حزب ایران هم ظاهرًا
پـارلمان و بـه دمـوکراسـی غـربی و بازرگان اعـتقاد بسیج کنیم ولی نتوانستیم موفق شویم...
که سلطنت نمی کرد موافقت شخص شاه داشت چون فکر داخل رژیم پادشاهی و اصالحات در
روش مبارزه نداشت٬ جبهه ملی در بازرگان اختالف مهمی با اصوًال هم می شودحذف کرد. را

شیبانی. دکتر مصاحبه با صص 61ـــ63؛ زمستان 78: ش ٬13 فصلنامه کتاب نقد٬ .2

نداشت.» 2 وجبهه ملی به مذهب اعتناء بود منتهی مذهبی تر
چگونگی تشکیل مطابق برداشت کارشناس مربوطه٬ خاص و تعابیر ادبیات و ساواـک با سند یک در

نهضت آزادی اینگونه تشریح شده است:
مهندس مهدی بـازرگان مشـاجره و جلسه شورای جبهه ملی بین داریوش فروهر «روزی در
یک حزب صحبت بنده به نمایندگی از می دارد اظهار داریوش فروهر لفظی صورت گرفته و
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این ترتیب بازرگان که فردخودخواهی با طرف خودتان و از (مهندس بازرگان) شما میکنم و
و من هـم حـزبی تشکـیل خـواهـم داد می دارد اظهار این حرف ناراحت شده و از می باشد
به علت اینکه به عضویت هیئت اجرائیه جلسه بعدی نیز در و ترک می کند. بالفاصله جلسه را
به شدت عصبانی شده به جای وی تعیین می شود مهدی آذر دکتر و جبهه ملی انتخاب نمی گردد
کوشش وهمکاری افرادی از سرانجام با که به فکرخودجامه عمل پوشانده و وتصمیم می گیرد
که جبهه ملی عضویت دیگر نفر حسن نزیه وچند مهندس عطایی٬ رحیم عطایی٬ قبیل رادنیا٬
استفاده ازاحساسات با پوشش مذهب و در تشکیل و نهضت آزادی را قبول نکرده بود٬ را آنها
به مقصود ساده بودند شهرستانی و آنها دانشجوی متعصب مذهبی که اـکثر یک مشت جوان و
برتری تفوق و مذهبی این جمعیت به سیاسی بودن آن کامًال جنبه دینی و خویش نائل می آید...

پژوهشهای سیاسی. مؤسسه مطالعات و آرشیو ش 419/دع مورخ ٬45/10/15 سند پرونده بازرگان: .1

دارد.»1
1340 تیر تاریخ 1 در رابط سفارت آمریکا با رهبران جبهه ملی دوم طی یک گفتگو ـکریم سنجابی از

آنگاه جبهه ملی باقی ماند٬ در زمانی که به عضویت کمیته اجرایی انتخاب نشد٬ «بازرگان تا که: کرد تأـکید

ص 55. ش 21: چ اول٬ النه جاسوسی٬ مجموعه اسناد .2

تأسیس کرده است.»2 اـکنون نهضت آزادی ایران را و ترک کرد شورای جبهه ملی را او

مورد آن مالقات در که در مطالبی را سایر و مضمون مزبور کتاب خاطرات سیاسی خود در وی بعدها

کرد. تکرار کرده است مجددًا علل تشکیل نهضت آزادی ذـکر

چگونگی نیز سال 1342 مصدق در رهبران جبهه ملی دوم طی نامه ای به دکتر مهندس حسیبی از

می نویسد: مشابه سنجابی روایت کرده و تشکیل نهضت آزادی را
در [دوم] بودند هیئت اجرایی جبهه ملی عضو مؤسس و آقای مهندس بازرگان که عضو «اما
غـیرمستقیم٬ مسـتقیم و داوطلبی اعـم از عدم ابراز تجدیدانتخابات به علت غیبت عمدی و
موجب گله مندی این امر و انتخاب گردید مهدی آذر به جای ایشان آقای دکتر و انتخاب نشدند
بـه تشکـیل حـزب عاقبت منجر شرکت درجلسات شورای جبهه ملی و اعراض ایشان از و

صص 15ـــ25. یادنامه مهندس کاظم حسیبی: به نقل از ص 573؛ صدیقی: یادنامه دکتر ورجاوند٬ .3

نهضت آزادی گردید...»3
نـهضت آزادی ایـران»٬ مطلبی تحت عنوان «جبهه ملی و شماره اول نشریه داخلی نهضت در در

تأسیس نهضت اینگونه برشمرده شده است: موجبات» «علل و
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2ـ هدف این افراد. رسمی مرام و همچنین لزوم اعالم علنی و تحزب افراد... لزوم تشکل و «1ـ
بـه تشکـیل حـزب یـا رهبران محترم جبهه ملی ایران مشعر بعضی از اجرای پیشنهاد قبول و
لزوم اشتراـک مساعی 3ـ همکاری شناخته شده بودند. جمعیتی مرکب ازکسانی که به همفکری و
لزوم 4ـ مبارزات جـبهه مـلی ایـران... به نام یک جمعیت متشکل در قبول مسئولیت بیشتر و
اقـدامـات مـضره تحریکات و عمومی برای مقابله با اعتقاد توجه و تأسیس احزابی به اتکاء
مناسب تری داشته [ ـکه] روش مطلوب و مذهبی مردم سیاسی علیه معتقدات ملی واجتماعی و

صص 1و2. :40/3/21 ش٬1 نشریه داخلی نهضت آزادی٬ .1

باشند.»1
مهندس بازرگان آمده است که وی «مـی گفت به نقل از ساواـک مورخ 40/3/9 دیگر یک سند در

که موضوع جبهه ملی کسانی هستند اـکثرًا شروع کرده اند را ـکسانی که تحت عنوان جبهه ملی فعالیت خود

مساعدی نظر به آنها مصدق نیز دکتر خود داده و قرار سیاسی خود شخصی و وسیله اجرای مقاصد را

دولت و کـرده از تـهران ایـجاد آشوبی در تحت عنوان جبهه ملی جنجال و این عده می خواهند ندارد.

از بی میل هم نیستند سیاسی خود برای پیشرفت مقاصد و مزایایی به دست آورند مقامات مسئول کشور

برنامه ای برای تضعیف مقام سـلطنت هرگز مهندس بازرگان می گفت ما استفاده کنند. توده ای ها وجود

ش 1/66. سند ج1: تاریخ قیام پانزده خرداد...٬ منصوری٬ .2

ایران دفاع کنیم.»2 آزادی در می خواهیم فقط از و هم همکاری نخواهیم نمود توده ای ها با نداریم و

عـباس نهضت آزادی مـورخ ٬40/4/2 انتقاد دومین جلسه بحث و ساواـک از گزارش دیگری از در

امیدواریم جبهه ملی می دانیم و عضو را خود «ما نهضت گفت: پاسخ به سؤال رابطه جبهه ملی و در رادنیا

ش 1/68. سند همان: .3

همین جلسه حسن نزیه در آن ادامه یابد.»3 پشت سر در آن یا کنار یا داخل جبهه و در یا ـکه همکاری ما

جبهه ملی از ما که «اینکه می گویند کرد سخنگوی نهضت آزادی تأـکید هیئت مؤسسین و به عنوان عضو

همان سند. همان؛ .4

چنین چیزی نیست.»4 دروغ است و شده ایم کامًال جدا

ایـن طـرفدار کـه «مـا مهندس بازرگان اعالم کرد کلوپ نهضت آزادی٬ جلسه مورخ 40/4/15 در

پشتیبانی آنها جبهه ملی از یک عضو هم مانند ما و دست بگیرد جبهه ملی در حکومت را هستیم که باید
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ش 1/71. سند همان: .1

خواهیم نمود.»1

آغـاز فـضای پس از در به طول انـجامید٬ 1343 تیر تا 42 اسفند که از دادگاه تجدیدنظر در بعدها

تشکیل پاسخ به ادعای کیفرخواست مبنی بر مهندس بازرگان در قیام پانزده خرداد٬ نهضت روحانیت و

چگونگی تشکـیل درون جبهه ملی٬ در پاره ای اختالفات» و نهضت آزادی به دلیل «اختالف سلیقه ها

اینگونه تشریح کرد: نهضت آزادی را
در پـهلوی] و [رضا وصایای شاه سابق در باید تأسیس نهضت آزادی ایران را «حقیقت مبدأ
ایمان و داشت. نقش ابتدایی را تأثیرات اروپا کرد.مشاهدات و اعزام محصلین به اروپاجستجو
است اسمش پیدا که از جبهه ملی ایران همانطور میزان اصلی شد... به اسالم محرک و عالقه ما
بعضی افرادشاخص که مکتب های اجتماعی و یا یعنی اجتماع واتحادی ازواحدها جبهه بود.
مشترک داشتن مالزم با ولی مقصد بودند. آزادی ملت) و مشترک (استقالل کشور دارای مقصد
عواطف بعضی دیگر محرک بعضی ممکن است ناسیونالیسم٬ محرک مشترک داشتن نیست...
برای عده و ولی برای ما مثًالسوسیالیسم باشد... محرک بعضیها تعصبهای نژادی و انسانی یا
معتقدات مذهبی اسالمی مبانی و اـکثریت مردم ایران محرکی جز شاید همفکران و زیادی از
اسالم داشتند. مخالفت با یا نمی گویم سایرین مسلمان نبودند داشته باشد. نمی توانست وجود
مبنای فکری و ولی برای ما اسالم ایدئولوژی اجتماعی وسیاسی حساب نمی شد. برای آنها خیر

صص 206ـــ207. دادگاه...: مدافعات در بازرگان٬ .2

موجب فعالیت اجتماعی وسیاسی بود.» 2 محرک و
هویت اسالمی این جمعیت صورت خاصی بر توضیح علل تشکیل نهضت آزادی تأـکید آن پس در از

مهندس گرایش اسالمی آن بوده است. جبهه ملی در که تفاوت اصلی آن با به کرات گفته شد پذیرفت و

صبغه اسالمی بر تأـکید با ساخت٬ منتشر سال 1363 حرکت که در دو کتاب انقالب ایران در بازرگان در

نبوده است. اجرای اسالم» به مفهوم جهت گیری آن «به قصد که این امر نهضت آزادی تصریح می کند

این باره می نویسد: وی در
ایدئولوژی منطبق با به وظیفه دینی و به عنوان اولین حزب سیاسی که بنا «نهضت آزادی ایران٬
برای پرکردن جای خالی اـکثریت مسلمانان تدارک و به دنبال سالیان طوالنی٬ اسالم٬ از ومأخوذ
البته نـه نـهضت آزادی یک تأسیس گردید. سال 1340 در شده بود٬ مبارزات ایران ایجاد در
میان مؤسسین و نه جبهه ملی مخالف اسالم بلکه در و مقابل جبهه ملی بود جمعیت خارج و
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رضوی مشارکت انگجی٬حاج سیدجوادی٬طالقانی و علمامانند عده ای از ـگردانندگان جبهه٬
دفاع از به منظورخدمت و صبغه دینی٬ با به وظیفه شرعی و متشرعین بنا متدینین و داشتند...
اجـتماعی درفـعالیت های سـیاسی و وارد کفر و فساد ظلم و برای نجات ملت از مملکت و

ص 19. انقالب ایران در...: بازرگان٬ .1

رسالت دیگری است.»1 مقوله و اجرای اسالم که از نه به قصد می شدند٬
اشخاص بی دین را شما پاسخ به این سؤال که «آیا کلوپ نهضت آزادی در جلسه مورخ 40/4/15 در

حـزب مـا در کس می توانـد «هر مهندس بازرگان چنین پاسخ داد: می پذیرید؟»٬ هم به عضویت خود

ش 1/17. سند ج 1: تاریخ قیام پانزده خرداد...٬ منصوری٬ .2

کاری نداریم.»2 نداشتن او دین داشتن و با ما و اسم نویسی کند

تـقوی٬ آقایان سران جبهه ملی مردان با که «بیشتر کرد تأـکید مجددًا مهندس بازرگان بعدها ضمنًا

ولی نحوه اجرای برنامه هایمان نقطه نظرهایمان یکی بود. و راه ما خالصه٬ بودند. درستکار وطن دوست و

ص 213. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .3

داشت.»3 اختالفاتمان جنبه «تاـکتیکی» به اصطالح٬ فرق داشت٬

به تشکـیل جبهه ملی که منجر در مربوط به نهضت آزادی اختالفات موجود اغلب منابع متأخر در

«اختالفات دوران نهضت مقاومت و علیه شاه» «مبارزه آشکار «اسالم گرایی»٬ ناشی از نهضت آزادی شد

اشکوری می نویسد: برشمرده شده است. ملی»
شورای عالی جبهه ملی عضو اعضای برجسته و از آخرجبهه ملی دوم٬ «به هرحال بازرگان تا
عـلی دکتر جمله صدیقی وسنجابی با سران جبهه ملی از همراه با نیز 1340 شهریور در بود.
تأسیس یک حزب سیاسی اسـالمی بـه به روایت بازرگان٬ کردند... دیدار امینی نخست وزیر
نقش چندانی در درون جبهه٬ لذااختالفات بعدی در و اوایل تشکیل جبهه ملی دوم مربوط بود

ص 259. ج1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .4

کنارجبهه ملی نداشت.»4 تشکیل وتأسیس نهضت آزادی در
مجموعه اسناد که در نهضت آزادی» امضای محمدمهدی جعفری به عنوان «یک عضو مقاله ای با در

علت تشکیل نهضت اینگونه ترسیم می شود: نهضت به چاپ رسیده است٬
سـازشکارانـه و ضـداسـالمی٬ [نـهضت مـقاومت مـلی] روش ضـدملی٬ «چــون آن افـراد
پیش به ویژه آمریکا غرب و که به سوی سازش با [ ملی] دوم را محافظهـکارانه گردانندگان جبهه
ادامه راه بر تأـکید با ایدئولوژی اسالمی و تأسیس جمعیتی با به فکر مشاهده کردند٬ می رفت٬
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را «نـهضت آزادی ایـران» و دیکتاتوری شاه افتادند استراتژی مخالفت مستقیم با با مصدق و

صص 29ـــ30. ج 1: خط سازش٬ سلطانی٬ ص 177. ج 11: نهضت آزادی...٬ اسناد .1

تشکیل دادند».1
مورد در اطالعات خود٬ مبتنی بر و جوانانی که به نهضت آزادی پیوستند منظر جالل الدین فارسی از

تأسیس نهضت می گوید: نقش اسالم گرایی در
گفتندشما اصلی بود. این فکر گفت که مابایدحزبی اسالمی تشکیل بدهیم. «نهضت آزادی آمد
آقـای البته این خط را می خواهیم اسالمی باشیم. ما گفتند بقیه جبهه ملی؟ با چه فرقی دارید
یداهللسحابی هم پـذیرفت چـون دکتر منتهی بازرگان هم پذیرفت٬ نه بازرگان. طالقانی دادند
فلسفه اش با اصًالاشکال داشت و تشکیل نهضت٬ [اما] طرز متدین بودند... آدم های مذهبی و

جالل الدین فارسی. مصاحبه با ص 196؛ زمستان 78: ش ٬13 فصلنامه کتاب نقد٬ .2

نمی خواند.»2
کتاب زوایای تاریک می نویسد: وی در

به حکم «مبادی عـالیه دیـن مـبین اصول وهدف های مرامنامه اش را «جمعیتی که مدعی بود
اساس دین مبین «ترویج اصول اخالقی واجتماعی وسیاسی بر طرح کرده ومی خواهد اسالم»
معارف و با هیئت اجرائیه اش آشنا اعضای شورای مرکزی و همه مؤسسین و باید کند اسالم»
بـه سـحابی را دکتر آقایان مهندس بازرگان و اـگر ملتزم به احکامش می بود. فرهنگ اسالم و
آن فاقد قطعًا مؤسس دیگر شرط بدانیم چهار این دو مرحوم آیة اهللطالقانی ملحق کرده واجد

بودند.
مـراـکـز اعالمیه تأیـیدیه خـویش شـرط هایی بـرای کسـانی کـه در مرحوم آیة اهللطالقانی در
این عدم رعایت معلول یک که به هیچ وجه رعایت نگشت... می گیرندقائل شد تصمیم گیری قرار
وی [ آزادی] یعنی آقای مهندس بازرگان بود. علت ریشه ای درشخص کارگردان اصلی نهضت
علم به این که فاقد با خواهرزاده اش را دو مدیریت آن٬ برای تأسیس یک جمعیت اسالمی و
رحیم عـطایی کـه گماشت. به این امور صالحیت الزم برای چنین مسئولیتی هستند شرایط و
را آنها و فوالدی دوسمپات حزب توده آشناشد عباس سمیعی و با درآنجا راه آهن بود ـکارمند
مهندس بـازرگان٬ تأسیس یک جمعیت اسالمی٬ در به تشکیالت نهضت مقاومت ملی آورد.
مناصب عالیه آن جای داد. در دومی را شورای عالی مرکزی و هیئت مؤسسین و در اولی را
و اهل نماز ملتزم به احکام اسالمی و حقوقی بی بهره نبود اطالعات سیاسی و حسن نزیه که از
به هـمراه این پنج نفر صالح نمی دانست. برای اداره کشور٬ اصًالاحکام اسالم را روزه نبود.
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شـورای بـه تـبع آن ـ ـ ترکیب مؤسسان و هیئت اجرائیه... در شورای مرکزی و نظائرشان در
غیرملتزم به آن معایبی اساسی در دسته ملتزم به احکام اسالمی و دو از هیئت اجرائیه٬ مرکزی و
آن سبب غیر اسالمی و آراء اصول و از اختالط مرامنامه را ازجمله٬ آورد. آنسازمان به وجود
عیب اساسی موضوعات به التقاط نیزکشید...همان دو پاره ای مواضع و در این اختالط٬ ـگشت.
افراد بدنه آن که از وثانیًا٬ تقسیم شود آن سازمان سیاسی به سه شاخه متمایز سبب گشت اوًال٬
تصادم دوجناح آن در یکی از رهبری یا کادر با ملتزم به احکام اسالم تشکیل می شد و متعهد

صص 70ـــ73. زوایای تاریک: فارسی٬ .1

به کشمکش درآید.»1 و افتد
چنین گفته است: «جناح های داخلی نهضت آزادی» مورد میثمی در لطف اهلل

مهندس داشت.جریان آیة اهللطالقانی٬ گرایش های متفاوتی وجود و نهضت آزادی٬جناح ها «در
گرایش مذهبی داشتند. بیشتر٬ دکترشیبانی وبچه های انجمن اسالمی٬ سحابی٬

مثل آقای حسن نزیه کـه مـی خواست بودند٬ به جبهه ملی نزدیک تر سیاسی و جناحی دیگر٬
غیرمذهبی داشته باشد. چهره سیاسی و نهضت٬

جریان مذهبی می خواست با و یعنی هم ایدئولوژیک بود بینابین بود٬ جناح مهندس بازرگان٬

ص 99. نهضت آزادی...: از میثمی٬ .2

بودند.»2 هم درگیر اغلب با ضمن وحدت٬ این سه جناح٬ هم سیاسی بود... و باشد
آمده است: سازمان های مذهبی سیاسی ایران» و کتاب «جریان ها در

یداهللسحابی نـیرومند مؤسس نهضت آزادی یعنی مهدی بازرگان و مذهبی دو دینی و «تعهد
این گرایش تالش داشت که چندان مذهبی نبود. گرایش دیگری نیزوجود نهضت٬ در اما بود...
مهدی بازرگان کند... گرایش مذهبی هم که داشت دور حتی ازهمان مقدار که نهضت را میکرد
جوان و افراد به رادیکالیزم اعتقادی نداشتند. به لحاظ سیاسی٬ وسحابی به رغم مذهبی بودن٬
که به گونه ای سامان دادند را داشتند٬فعالیت های خود الیه های پایین قرار مذهبی نهضت که در
الیه اوائل دهه چهل دو در اوج فعالیت خود نهضت در دهند... رژیم قرار برابر در نهضت را
بود مذهبی تر و انقالبی تر وطبعًا نیروهای جوان تر نخست الیه پایینی که تشکیل شده از داشت:
مسائل سیاسی در به رغم مذهبی بودن٬ و که به عنوان سران نهضت شناخته می شدند الیه باال و

صص 347ـــ348. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .3

نرم تری داشتند.»3 و برخوردهای آرامتر
نهضت چنین می گوید: در گرایش های موجود مورد سحابی در مهندس عزت اهلل
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گرایش دو ترکیب اعضای آن٬ تشکیالتی و درساختار تأسیس نهضت آزادی٬ همان روز «از
داشت: وجود

انـجمن های اسـالمی دانشـجویان یـا یعنی افـرادی کـه از یکی گرایش معروف به «انجمنی»
عین ملی بودن و در وجه مشخص آنها و معلمین به نهضت آزادی پیوسته بودند مهندسین یا
برداشت مکـتبی و یا یک اعتقاد که نسبت به دیانت اسالم٬ این بود عبارت از مصدقی بودن٬
ایـدئولوژی مـدرن اسـالمی یک حزب بـا ایشان نهضت آزادی ایران را ایدئولوژیک داشتند.

می شناختند.
فعالین نهضت و اعضا متشکل از معروف به «نهضت مقاومتی»ها٬ گرایش دوم٬ یا دسته دوم٬
هـمگی تـقریبًا و دسته اول اشتراـک داشتند مصدقی بودن با ملی و که در مقاومت ملی بودند
مکتب سیاسی ـ یا اسالم برداشت ایدئولوژیک و ولی از بیش عامل هم بودند کم و مسلمان و
سـازمان صـاحب نـه بـه عـنوان یک حـزب و ایشان بـه نـهضت آزادی٬ اجتماعی نداشتند.
جـبهه مـلی دوم بیش «آلتـرناتیو» که کم و می نگریستند بلکه به مثابه یک «جبهه» ایدئولوژی٬
یکی تمایل به برخورد آمده بود؛ به وجود نوع گرایش دیگر دو گرایش٬ بطن همین دو در باشد...
همکاری سازنده دیگری تمایل به پیوستن به جبهه ملی دوم و جبهه ملی دوم و انتقادی شدیدبا
و می گرفتند گرایش مخالف جبهه ملی دوم قرار گرایش انجمنی در بودندکسانی که هم با آن. با

نجاتی گردآورنده کتاب. مصاحبه سحابی با ص 137؛ ج 2: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .1

همکاری جبهه ملی بودند.»1 موافق با عده ای دیگر٬
نکات و پیچیدگی ها علل تأسیس نهضت آزادی و چگونگی و روایت های مختلف از اقوال و وجود

ساخته دشوار برای پژوهشگران تاریخ معاصر موضوع را روشنی از ترسیم تصویر موجود٬ سؤال برانگیز

مـنظری از گرایش های راوی٬ جایگاه و توجه به موضع و با روایت ها یک از بدیهی است که هر است.

می نهد. پیش رو واقعیت را

تیرماه 1339 تأسیس جبهه ملی دوم در مؤثری در نقش فعال و حالی که خود مهندس بازرگان در

تابستان همان شرح چگونگی شکل گیری اندیشه تأسیس نهضت آزادی به خاطره ای از در داشته است٬

بود: همفکرانش محرز برای وی و اینکه «سه مسئله» و سال اشاره می کند
واجب به مـا مملکت٬ شرایط موجود در جمعیت٬ تشکیل یک حزب یا فعالیت سیاسی و 1ـ

است؛
اسالم باشد؛ از ومأخوذ مبنا بر ایدئولوژی آن باید مرام و لزوم٬ مورد و 2ـجمعیت موردنظر
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نداریم. را قدرت این کار فرصت و ذوق و ما 3ـ
بیرون آمده تردید از [سال] 1340 آغاز باالخره در وتأخیرگذشت. تردید با باز هفت هشت ماه٬
گـرفتیم. تـصمیم بـه تأسـیس «نـهضت آزادی ایـران» یک جلسه سـی نـفری دوسـتان٬ در و
مرام علت تشکیل و و تأسیس «نهضت آزادی ایران» اولین اجتماع عمومی٬ در (1340/2/27)

صص 207ـــ208. دادگاه...: مدافعات در بازرگان٬ .1

به هموطنان اعالم کردیم.1 آن را
نامه ای به امضای مـهندس مهدی اردیبهشت 1340 تاریخ 21 در تشکیل جلسه افتتاحیه٬ پیش از

حرکت بازرگان تأییدی بر مصدق٬ جواب دکتر فرستاده شد. مصدق نوشته و محمد بازرگان خطاب به دکتر

Ñنیز درج شده است. صص 3ـ4 ج 1: نهضت آزادی...٬ اسناد مصدق در جواب دکتر متن نامه مهندس بازرگان و .2
صص 260ـــ261. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬

هـمان زمـان در رهبران جبهه ملی تلقی مـی شد.2 حّدی موضعگیری علیه سایر تا و دوستانش بود و

«مـن اینگونه بیان مـی کند: این نامه را مورد جبهه ملی در در احساسات دوستان خود داریوش فروهر

خارج تماس بسیار مصدق از فرستاد. [نهضت آزادی] آن نامه را متأسف بودم که مصدق به آنها بسیار

مهدی بـازرگان نشـان با را می خواسته است دوستی خود و چه می گذرد واقع نمی داند در شده است و

ص 53. ش 22: چ اول٬ النه جاسوسی٬ مجموعه اسناد .3

دهد.»3

بدین گونه بیان داشت: مهندس بازرگان اصول نهضت آزادی را جلسه افتتاحیه نهضت٬ در
به سیاست ما بلکه ورود نمازبدانیم؛ روزه و را نه به این معنی که یگانه وظیفه خود 1ـمسلمانیم ؛
نمی دانیم و ازسیاست جدا فریضه دینی بوده دین را مِن باب وظیفه ملی و وفعالیت اجتماعی٬
به عنوان موهبت اولیـه الهـی و آزادی را عبادت می شماریم. اداره ملت را خدمت به خلق و

امتیازات تشیّع می شناسیم.[...] سنن اسالمی و از ـکسب وحفظ آن را
ملی بودن ما ایران دوستی و بس»؛ ایرانیان است و نزد ولی نمی گوییم «هنر ایرانی هستیم ؛ 2ـ
تعالی کشـورمان فـوق العـاده استقالل و [...] نسبت به حیثیت و تعصب نژادی نیست مالزم با

[...] نیستیم. ملل سایر تعامل با ولی مخالف ارتباط و پافشاری می کنیم؛
قانون اساسی به از نبوده٬ ببعض» نکفر ولی منافی «نومن ببعٍض و تابع قانون اساسی هستیم ؛ 3ـ
فدا [...] فراموش و صورت واحدجامع طرفداری می کنیم واجازه نمی دهیم اصول واساس آن

شود[...]
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شـرق مـی دانـیم.[...] مـا ازخادمین بزرگ افتخارات ایران و مصدق را و مصدقی هستیم ؛ 4ـ
مـنتخب واقـعی مـحبوب و طول تاریخ ایـران٬ به عنوان یگانه رییس دولتی که در مصدق را
ملت را بین دولت و توانست پیوند راه خواسته های ملت برداشت و قدم در و اـکثریت مردم بود
یعنی ایران٬ به بزرگ ترین موفقیت تاریخ اخیر و بفهماند مفهوم واقعی دولت را و سازد برقرار
پـیروی «راه مـصدق» و «تـز» به این سـبب از و تجلیل می کنیم؛ نایل گردد شکست استعمار٬

نـهضت Ñ اسـناد بـرای مـطالعه اصـل ایـن سـخنرانـی صـص 379ـــ380. ج 1: شصت سـال خـدمت...٬ نجاتی٬ .1
صص 5ـــ18. ج 1: آزادی...٬

می کنیم.1
مؤسس نهضت آزادی ایران به «آقای حسن نزیه عضو که: کرد تأـکید سخنان مزبور بازرگان قبل از

طی سخنانی ضمن اشاره به همگامی با نزیه نیز کرد.» مرامنامه صحبت خواهند تشریح کافی از تفصیل و

خط مشی سیاسی نهضت آزادی چنین گفت: مورد در جبهه ملی٬
یک اینکه متکی بر ازلحاظ احیاءحقوق اساسی ملت ایران قبل از «هدف نهضت آزادی ایران٬
اجـرای اصـول دمکـراسـی و نـظر تکـامل از تکامل است٬ فکر مبتنی بر تحول انقالبی باشد

مشروطیت واقعی.
تـعیین خـیلی مشـخص حـدود مـهمترین قـدم٬ اولین و به عقیده ما٬ برای تأمین این مقصود
رژیم سلطنت مشروطه شاه بـاید در هیئت حاـکمه می باشد... نزد «مسئولیت ها» و «اختیارات»
بـرای یک را این امتیاز عاملی که می تواند تنها و نسل سلطنت کند بعد بماند٬خاندانش نسًال
طرفیت با از اجتناب دائم او قبول مسئولیت و احترازجدی شاه از سلسله سلطنتی حفظ نماید

ص 27. ج 1: نهضت آزادی...٬ اسناد صص 16ـــ17. جریان تأسیس نهضت آزادی...: .2

مردم وخارجی هاست.» 2 مجلس و دولت و
دوران نهضت که از را نه حکومت» سلطنت کند «شاه باید شعار تأسیس٬ بدو از جبهه ملی دوم نیز

به اعالمیه مورخ 1340/4/20 جمله در از عنوان می ساخت و مجددًا ملی شدن نفت برجسته شده بود

فعلی سران تز و «نظر آمده است: ساواـک مورخ 39/11/2 سند در تصریح کرد. این موضوع به تفصیل٬

مخالفت نسبت به اعلیحضرت هیچ گونه نظر ما این است: مشغول تبلیغ آن هستند جبهه ملی که شدیدًا

ص 42. جبهه ملی به روایت...: .3

نه حکومت.»3 سلطنت کند همایونی نداریم شاهنشاه باید

چنین گفت: دی 41 مواضع مصوب کنگره جبهه ملی دوم در مورد در مهندس بازرگان بعدها
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نه حکومت٬ سلطنت کند اینکه شاه باید مبنی بر کرد قطعنامه ای صادر «ـکنگره درپایان کارخود
آزادی فـردی و اجـرای اصـالحات اجـتماعی٬ آزادی زنـدانـیان سـیاسی٬ انحالل سـاواـک٬
شاه به آن توجه نداشت بلکه مـقدمات که نه تنها همان حرف های تکراری سابق٬ اجتماعی...

ص 368. ج 1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .1

فراهم می کرد.»1 سلطنتی را استبداد
قشرهای از شیفتگان ادامه مبارزه علیه دیکتاتوری شاه٬ «ـگروه کثیری از نجاتی می نویسد: غالمرضا

که تحصیالت دانشگاهی داشتند تکنوکرات های رادیکال٬ قابل توجهی از همچنین تعداد مختلف جامعه٬

ص 166. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

جالل الدین به تعبیر و [ آزادی] پیوستند»؛2 به نهضت دانش نوین بودند٬ تلفیق تعالیم اسالمی و هوادار و

ص 66. زوایای تاریک: فارسی٬ .3

فارسی «[ ـگروهی از] بهترین جوانان تحصیل کرده آن نسل به این جمعیت پیوستند».3

نمایش اصالحات ارضی میتینگ جبهه ملی و  
امـینی ٬ مـوافـقت دکـتر بـا مخالفت سیاسی٬ نمایشی از و جهت ارزیابی قدرت خود در جبهه ملی٬

نجاتی که به نظر کرد برگزار میدان جاللیه (پارک الله) میتینگی در اردیبهشت 1340 28 در نخست وزیر٬

هزارنفر 50 تا 25 ساواـک جمعیت٬ اسناد در شد.» تن برآورد هزار 120 تا شرکت کنندگان بین 80 «تعداد

و شـصت هـزار بـیش از جـمعیت را تعداد خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس٬ تخمین زده شده است.

را نفر شصت هزار عدد نیز مسکو رادیو و اعالم کرد نفر» هشتادهزار از خبرگزاری یونایتدپرس «متجاوز

شاپور دکتر غالمحسین صدیقی و دکتر ـکریم سنجابی ٬ دکتر از سخنرانان میتینگ عبارت بودند کرد. ذـکر

آزادی انـتخابات احترام به قانون اسـاسی و لزوم آزادی٬ سخنران اول درباره مسائل داخلی٬ دو بختیار.

بـه سـیاست سخنران سوم بحث را تصمیم قبلی شورای مرکزی٬ ولی برخالف توافق و صحبت کردند

«بدین ترتیب میتینگ آن روز بازرگان ٬ به تعبیر و به دولت حمله کرد. شدیدًا و خارجی دولت امینی کشاند

خوانده که توسط داریوش فروهر قطعنامه میتینگ٬ در برخالف خواست سران جبهه ملی صورت گرفت.»

شـصت سـال نـجاتی٬ تـلخیص. بـا صـص 177ـــ178؛ ج 1: تـاریخ سـیاسی...٬ نـجاتی٬ مطبوعات 1340/2/30. .4
.67 و صص 59 جبهه ملی به روایت...: ص 356. ج 1: خدمت...٬

بود.4 برگزاری انتخابات آزاد و تأمین آزادی ها بر بیشترین تأـکید شد٬
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امینی «نیز دکتر تحمل کند. جبهه ملی را مجدد حضور که شاه نمی تواند رویدادهای آینده نشان داد

گردید این نکته آشکار ضمن٬ در ارزیابی پشتیبانی مردمی جبهه ملی اشتباه کرده است. که در متوجه شد

مشی سیاسی تعیین استراتژی و سر رهبران آن بر لحاظ سازمان رهبری ضعیف است و ـکه جبهه ملی از

ص 178. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

ندارند.»1 اتفاق نظر

امینی که برپایی این ولی دکتر جبهه ملی درخواست میتینگ کرد تیر٬ قیام 30 به مناسبت سالگرد

به بی اعتنا جبهه ملی٬ انجام آن مخالفت نمود. با مشروعیت دولت می دانست٬ و خود به ضرر تظاهرات را

طی اعالمیه ای نهضت آزادی نیز تظاهرات علیه دولت دعوت کرد. به شرکت در مردم را این ممنوعیت٬

«این پلیس انجامید. با تظاهرات پراـکنده به برخورد میتینگ جبهه ملی دعوت نمود. به شرکت در مردم را

دعـوت بـه شـرکت در اعالمیه نـهضت آزادی مـبنی بـر ص 412؛ ج 2: سیاست٬ قلم و سفری٬ ص 181. همان: .2
میتینگ جبهه ملی.

نهضت آزادی در سرانجام رهبران جبهه ملی دوم و دولت امینی بود.»2 رویارویی جبهه ملی و حادثه آغاز

.1340 مرداد 5 و تیر 31 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .3

برای مدت کوتاهی بازداشت شدند.3 1340 مرداد 5 و تیر 30 و روزهای 29

که نشان کرد سخنانی ایراد یک نطق طوالنی٬ در ٬1340 مرداد 28 روز در اقدامی کم سابقه٬ در شاه٬

ص 181. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1340 مرداد 29 روزنامه کیهان٬ .4

دولت بهره برداری کند.4 جبهه ملی و برخورد است از صدد در می داد

اصـالحات را برنامه جدید مواد امینی ٬ طی فرمانی خطاب به دکتر شاه ٬ آبان ماه 1340 24 روز در

ص 181. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

دولت کندی بود.»5 نظر «این همان برنامه مورد تشریح کرد.

اصالحات تقسیم زمین بین کشاورزان بود. اصالحات ارضی و مهم ترین برنامه اصالحی دولت امینی ٬

کشـاورزی ایـران و انهدام ساختار واقع به قصد در و که «یک طرح دیکته شده آمریکایی بود» ارضی٬

به کارگران کشاورز نه تنها نتایج فاجعه باری داشت؛ به بیگانگان طراحی شده بود٬ ـگسترش وابستگی کشور

کرده به شهرها رها را روستاها برای کاریابی٬ و شدند بیکار آنها از نفر هزار بلکه ده ها زمین دست نیافتند

روی آوردند.

اندکی که فقط به ضربت خوردن تعداد روشنفکران ساده اندیش را اصالحات ارضی شاه «آن دسته از
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که عده کمی هم نبودند٬ این گروه٬ کرد. شاد نداشتند٬ خبر پایان ماجرا از و مالکان بزرگ دلخوش بودند از

لحاظ تئوریک مات شده بودند. که از شدند مردم» ارزیابی «انقالب شاه و و هنگامی متوجه اشتباه خود

بوروکراسی اداری و «مونتاژ» صاحبان صنایع وابسته و مقاطعهـکاران٬ که حکومت بانکداران٬ طولی نکشید

نـظر کشوری که از اضمحالل گردید. سرانجام کشاورزی ایران دچار و... شد» برقرار کشور نظامی در و

«به که حتی می توانست صادرکننده ای کالن باشد٬ بود خودکفا دامی نه تنها تولیدات مختلف کشاورزی و

تصرف. تلخیص و با صص 186ـــ187؛ همان: .1

حتی علوفه درآمد».1 تخم مرغ و میوه٬ گوشت٬ صورت واردکننده غله٬

به دانشگاه تهران یورش کماندوها  
اعتراض به تعطیل مـجلس و به دنبال تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اول بهمن 40 روز

پـیروزی انـقالب اسـالمی پس از و شـاه شـد درجه سرلشکری فرمانده کل کماندوهای کـاله سـبز با وی بعدها .2
محکوم به اعدام گردید. محاـکمه و

بـه خسـروداد2 به فرماندهی سروان منوچهر کماندوها یک گروه از خواست های جبهه ملی٬ حمایت از

به تأسیسات و مجروح شدند دانشجو 600 حدود نتیجه این زدوخورد در شدند. دانشگاه تهران حمله ور

متنفذین بوده و که این تظاهرات به تحریک مالکان و دولت اعالم کرد آمد. دانشگاه خسارات زیادی وارد

صـص ج 1: تـاریخ سـیاسی...٬ نـجاتی٬ ذیـل اول بـهمن 1340. ص 136؛ ج 2: تـاریخ ایـران٬ روزشمار عاقلی٬ .3
اندکی تصرف. تلخیص و با 189ـــ190؛

خیابان های تهران مدارس و تظاهراتی در نیز روزهای بعد در آن دست داشته اند.3 در عّمال کمونیست نیز

جمع کـثیری و کشته شد دانش آموزان دبیرستان دارالفنون (بهمن کلهر) سوم یکی از روز انجام گرفت.

صص 189ـ190. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .4

مجروح شدند.4

محکوم حمله وحشیانه پلیس به دانشگاه را اعالمیه ای٬ رییس دانشگاه تهران در فرهاد احمد دکتر

همان. .5

اعضای شورای عالی جبهه ملی را تن از بازداشت 15 امینی دستور داد.5 ریاست دانشگاه استعفا از و ـکرد

ص 192. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .6

یک سلسله درگـیری های درون سـازمانی در اول بهمن دانشگاه سرآغاز همچنین «رویداد کرد.6 صادر
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جریان کنگره به گونه ای در و کرد ادامه پیدا سال 1341 تشکیل کنگره در جبهه ملی ایران گشت که تا

بـه تـوقف و به اعـتباری٬ انتخابات کنگره٬ پس از اوج گرفتن اختالف ها سرانجام با و شد برمال شدید

ص 518. صدیقی: یادنامه دکتر ورجاوند٬ .1

گردید.»1 شکست جبهه ملی دوم منجر

که طرح آن را به دانشگاه تهران حاصل توطئه ای بود «حمله کماندوها تاریخ نویسان٬ برخی از به نظر

داشتند٬ قرار فرود فتح اهلل رشیدیان و اسداهلل بختیار٬ تیمور رأس آن سپهبد امینی که در مخالفان دکتر

ص 190. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

گردید».2 شاه اجرا محمدرضا دستور موافقت و با بدون تردید و تهیه دیده بودند

در به رم رفت و بختیار کرد. بختیار تیمور تبعید و فرود امینی اقدام به دستگیری رشیدیان و دکتر

مخالفت دکتر عالوه بر این تاریخ شدت گرفت. شاه از اختالف وی و بازنشسته شد. مهرماه 41 در بختیار تیمور .3
برای برکناری مقامات کاخ سفید با آمریکا سفر که وی در مربوط به مذاـکراتی بود بختیار کینه شاه از بختیار٬ امینی با
کـاخی بـرای مربوط به زمانی است که بختیار نکات ظریف این ماجرا از کرده بود. ریاست جمهوری خود شاه و
کاخ ریـاست جـمهوری شنیدم برای خود «تیمور! گفت: شاه روزی به او و کرده بود؛ نیاوران بنا در سکونت خود

بهمن 1340. پانوشت ذیل 5 ص 136؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ بنیانگذاری می کنی؟!»

ندارد»!3 ایران آزادی وجود طرفی در از قانون اصالحات ارضی مخالفم و که «با نمود اظهار فرودگاه آنجا

به دنبال خارجی دولت و داخلی و اعتبار تضعیف موقعیت و و شدت یافتن ناآرامی ها سرانجام پس از

ادامه اجرای طرح های از مطمئن ساختن مقامات آمریکا و فروردین 1341 در مسافرت شاه به آمریکا

دکتر بودجه نیروهای نظامی٬ سر به بهانه اختالف بر 1341 تیر اواخر در مطلوب واشنگتن توسط وی٬

داد. استعفا نبود٬ خشنود صدارت او از که شاه هرگز امینی ٬

این باره می نویسد: کاتم در ریچارد
برد که برای قانع کردن ایاالت متحده به کار به دنبال تالش بی ثمری بود قدرت٬ سقوط امینی از

پرداخت نماید. کسربودجه دولت ایران را سهم قابل توجهی از این کشور تا
که تقویت می کرد این دیدگاه را کرد٬ موقع ترک پست نخست وزیری صادر بیانیه ای که امینی در
شاه از پس گرفته است. او از را آن بوده که واشنگتن حمایت خود عدم موفقیت وی به خاطر

تلخیص. با ص 432؛ ایران: ناسیونالیسم در کاتم٬ .4

راضی بود.4 و می کشد٬خرسند کنار را مستقل خود نسبتًا یک نخست وزیر اینکه می دید
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پی سازش باجبهه ملی َعلَم در  
خادم امینی تفاوت داشت: جهات مختلف با از و بود فامیل» «هزار عضو جانشین امینی ٬ علم ٬ اسداهلل

انگلیس معروف بودند. خانواده اش به هواداری از و شاه بود تمام عیار

ـکاتم درباره سیاست نزدیکی به تحبیب جبهه ملی برآمد. صدد در نخست ـ همچون امینی ـ علم نیز

دولت علم می نویسد: آغاز جبهه ملی در
از بـه مـراتب پـرتوان تـر سیاستی که علم برای نزدیک شدن به رهبران جبهه ملی دنبال کرد٬
و مهدی آذر [ دکتر سران جبهه ملی از تن دیگر دو صالح و اللهیار علم با سیاست امینی بود.
پست های وزارت را که سه پست از نمود پیشنهاد و مهندس عبدالحسین خلیلی] مالقات کرد
در و قبول علم واقع نگردید مورد شرایط جبهه ملی برای آزادی انتخابات٬  درکابینه اوبپذیرند.

همان. .1

نتیجه مذاـکرات قطع شد.1
اللهیار خانه خودش و مهرماه طی مالقات هایی که در و شهریور شاه در علم به نمایندگی از اسداهلل

به عنوان نمایندگان جبهه ملی گفت وگوهایی بی نتیجه صورت داد. مذکور سه فرد با صالح ترتیب داد٬

ناشی از را که ضمن آن مشکالت کشور داد اعالمیه ای انتشار ماه 1341 هفتم آذر روز در جبهه ملی٬

نخست وزیر مذاـکرات سران جبهه با و نقض قانون اساسی برشمرد مملکتی و امور دخالت مستقیم شاه در

تشریح نمود: نیز را
[ ـکه] پافشاری جبهه ملی به اینکه اعلیحضرت داشتند آقای علم اظهار ضمن مذاـکرات٬ [...] در
ولی نمایندگان جبهه واقع بینی منطبق نیست. با عملی نبوده و نه حکومت٬ سلطنت نمایند باید
که مخالف قانون اساسی و که برای جبهه ملی قبول چنین امری٬ پاسخ دادند ملی به این تذکر
سـلطنت نـمی باشد٬ مـلت و به مصلحِت مُلک و مقتضای حکومت مشروطه سلطنتی است و

ص 210. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

نیست...2 نبوده و امکان پذیر
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نهضت امام خمینی سرآغاز  
والیتی را تشکیل انجمن های ایالتی و هیئت وزیران الیحه جدید تاریخ پانزدهم مهرماه 1341 در

انتخاب شوندگان شرایط انتخاب کنندگان و از «اسالم» قید مصّوبه دولت برای اولین بار در تصویب کرد.

.1341 مهر ذیل 15 ص 145؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .1

آورده شد.1 به «ـکتاب آسمانی» سوگند به قرآن٬ به جای سوگند و برداشته شد

بـه نشسـتی اول قـم را علمای طراز امام خمینی(ره) جراید؛ در به دنبال اعالم تصویب نامه مزبور

حضور شخصیت های زیر مرتضی حائری تشکیل یافت٬ منزل آیة اهلل که در این جلسه٬ در دعوت کرد.

داشتند:

امام خمینی(ره)؛ ـ

گلپایگانی؛ آیة اهلل ـ

شریعتمداری؛ آیة اهلل ـ

شیخ مرتضی حائری یزدی. آیة اهلل ـ

تـصویب و برای مراجع تشریح کـرد امپریالیسم را و این نشست نقشه های استعمار امام خمینی در

استقالل کشور اسالم و قبال صیانت از در مسئولیت علما و معرفی کرد آن توطئه ها نمونه ای از الیحه را
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ثانیًا تصویب نامه اقدام نماید؛ لغو که در شاه خواسته شود از که اوًال تصمیم گرفته شد آخر٬ در شد. یادآور را

صورت لزوم در و ـ هفته یک بار هر ثالثاً و گردد؛ اعالم خطر این مورد در شهرستان ها و به علمای مرکز

صص 149ـــ150. ج 1: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

شود.1 جلسه مشاوره میان علمای قم برقرار ـ بیشتر

شاه تصویب نامه اقدام کند. نسبت به لغو تا شاه خواستند از طی تلگرامی٬ جداـگانه ـ قم ـ مراجع تقلید

داشت کـه تـلگرام اظهار خطاب کرده و عبارت «جناب مستطاب حجة االسالم...» با مراجع را پاسخ٬ در

امام مخابره کردند. خطاب به نخست وزیر علمای اعالم تلگرام هایی را به دولت ارجاع داده است. را آنها

چنین آورد: متن تلگرام خود در خمینی(ره)
که مخالف شرع دارد نظر در دولت اقداماتی را تعطیلی طوالنی مجلسین دیده می شود [...] در
قانون اساسی قوانین اسالم و مطمئن باشیدتخلف از مباین صریح قانون اساسی است. اقدس و
مسـئولیت دولت ایـجاد برای شخص جناب عالی و قوانین موضوعه مجلس شورای ملی٬ و
[...] در کرد. قانون خواهد ملت مسلمان و نزد و قاهر و قادر پیشگاه مقدس خداوند در شدید
امورمخالف در مسلمین٬ سایر اعتاب مقدسه و که علمای اعالم ایران و می شود خاتمه یادآور

.1341 مهر ذیل 28 ص 146؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ صص 152ـــ153. همان: .2

شرع مطاع ساـکت نخواهندماند.2 با
ولی دامنه مبارزه دروس حوزه علمیه قم تعطیل گردید؛ باقی ماندند. بی اعتنا کماـکان ـ دولت ـ شاه و

مجالس در گویندگان دینی٬ به صحنه کشاند. نجف را و مشهد و شیراز علمای تهران و رفت و قم فراتر از

ـ بدین ترتیب زمینه حرکت عـمومی مـردمی را و پرداختند؛ بیش به مسائل سیاسی روز کم و مذهبی٬

روشنفکرانی که مذهبی دانشجویان و پیشه وران٬ بازاریان٬ آماده ساختند. شهرهای بزرگ ـ دست کم در

ص 35. ج 1: سیاسی...٬ فرهنگ تاریخی ـ علی بابایی٬ .3

به نهضت روحانیون پیوستند.3 گرایش های دینی داشتند٬ یا و بودند

و منزل ایشان تشکـیل گـردید به دعوت امام خمینی جلسه مشترک مراجع قم در آبان بنا 13 روز

این جلسه تصمیم گرفته شد در گرفت. بحث قرار مورد مسئله بی اعتنایی دولت نسبت به درخواست علما

به تسلیم گردد. رژیم وادار عمومی آنها٬ انتشار و نخست وزیر ارسال تلگراف به شاه و با مجددًا

عملکرد از شدید ضمن انتقاد آبان خطاب به شاه٬ ارسال تلگرام شدیداللحن 15 با امام خمینی(ره)

قانون اساسی قانون اسالم و از ملزم فرمایند «َعلَم را باید کرد اخطار به او مطبوعات٬ اختناق در دولت و
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ایشـان دهـم». تـذکر نامه سرگشاده به اعـلیحضرت مـطالب دیگـری را ناـگزیرم در «وااّل تبعیت کند»٬

نتایج از وی را و ارسال کرد تلگراف شدیداللحن دیگری خطاب به نخست وزیر همان تاریخ٬ همچنین در

ص 132. سه سال ستیز...: حسینیان٬ صص 183ـــ184. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

تـلگراف هـای مراجع قـم نـیز سایر نمود.1 قانون اساسی تحذیر ایران و وخیم اقداماتش علیه اسالم و

ص 133. سه سال ستیز...: حسینیان٬ .2

علم مخابره نمودند.2 مجددی به شاه و

عصیان علیه دولت ایران اوج و موج شور میان مردم٬ «در تلگرام امام خمینی(ره) پخش دو چاپ و با

طومارهایی که برای علما و تلگراف ها مختلف مردم در اقشار فزونی یافت... توده ها تنفر خشم و ـگرفت و

علما٬ بسیاری از برای هرگونه فداـکاری اعالم می کردند. را آمادگی خود مقامات روحانی می فرستادند٬ و

خواسته های پیشوایان اسالمی پشتیبانی به از امضا٬ اعالمیه های با صدور با اصناف٬ مجامع مذهبی و

صص 186ـــ187. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .3

جمعیت تهران٬ اصناف مختلف بازار مانند مختلف مردم٬ سوی اقشار اعالمیه هایی از عمل می آوردند.»3

انـجمن های حقایق اسالمی مشـهد٬ کانون نشر جامعه مبلغین اسالمی تهران٬ آبادانی های مقیم مرکز٬

.145 و 140 و صص 137ـــ138 سه سال ستیز...: حسینیان٬ صص 187ـــ189. همان: .4

گردید.4 منتشر روحانیون مشهد و علما شمیران٬ وعاظ تهران و و علما اسالمی دانشجویی٬

هیاهوی انتخاباتی عنوان «دولت از طی اعالمیه ای با آبان ماه ٬1341 در نیز «نهضت آزادی ایران»

سرگرم سـاختن نقشه ای جهت عوام فریبی و تصویب نامه دولت را انجمن های ایالتی چه خیالی دارد؟»٬

انتخاب نمایندگان مجلس را محبوب همگی»٬ واقعی و مصدق به عنوان «رهبر یادکرد با و مردم دانست.

اعالمیه نهضت آزادی). تصویر (متن کامل و صص 163ـــ166 ج1: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .5

نهضت روحانیون و مراجع تقلید این بیانیه هیچ نامی از «نهضت آزادی گرچه در الزم دانست.5 اولین کار

ص 145. سه سال ستیز...: حسینیان٬ .6

جبهه ملی نیز گامی مثبت تلقی شد».6 بین علما نیروهای سیاسی در چنین بیانیه ای از لکن صدور نبرد٬

رسیده که «خودسری های فردی به آنجا اینگونه اشاره کرد: به حرکت علما اعالمیه هفتم آذرماه خود در

است نـاراحـتی های معنویات کشور پایه های ثبات و میان جامعه پرتحمل روحانیت که یکی از حتی در

متن اعالمیه جبهه ملی. ص 539؛ یادنامه صدیقی: ورجاوند٬ .7

فراهم ساخته است».7 نگرانی عموم را اضطراب و آمده و به وجود شدید



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  170

بردن تعبیراتی چـون «چـرخ زمـان بـه عـقب بـر به کار با یک سخنرانی رادیویی٬ در علم ٬ اسداهلل

که هرگونه داده شد اـکید که به قوای انتظامی دستور داد هشدار و ارعاب پرداخت؛ و به تهدید نمی گردد»٬

.167 و صص 163 ج 1: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

سرکوب سازند.1 شدیداً اخاللگری را

از و فرستاد؛ نجفی ) شریعتمداری و آیات قم (ـگلپایگانی ٬ علم تلگرامی برای سه تن از آبان ماه٬ 22 در

تـلگراف کـه پس از مـی آید؛ بـه شـمار واـکـنش رسـمی شـاه عـلیه امـام خـمینی(ره) «این اولین مـوضعگیری و .2
ص 173. ج 1: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ گردید.» علم ابراز شدیداللحن ایشان به شاه و

کرده بود: سه موضوع تأـکید این تلگرام بر علم در خودداری کرد.2 ارسال تلگرام جهت امام خمینی(ره)

همان نظریه علمای اعالم است؛ مسئله «شرط اسالمیت»... نظریه دولت در (1

است؛ قرآن مجید با سوگند... (2

آقایان را دولت نظر والیتی... انجمن های ایالتی و مسئله مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در در (3

صـص ج 1: سـیاسی...٬ فرهنگ تاریخی ـ علی بابایی٬ ص 224. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ ص 173. همان: .3
35ـــ36.

بود.3 تصمیم مجلسین خواهد منتظر [ می کند] و به مجلسین تسلیم

کافی ندانست٬ آن را ولی امام خمینی(ره) قانع کننده دانستند؛ کافی و علمای قم این اقدام را برخی از

ادامه مبارزه شد. طی اطالعیه ای خواستار و نمود تأـکید جراید اعالن در رسمی تصویب نامه و لزوم لغو بر

رهبران ایالت ضمن تظاهراتی اعالم داشتند؛ را پشتیبانی خود و دانشجویان دانشگاه تهران به قم آمدند

حمایت خود بر نیز اقشار دیگر کردند؛ ابراز را حمایت خود طومارها٬ و ارسال نامه ها با فارس٬ عشایر و

ماه مطبوعات دهم آذر در عقب نشینی کرد؛ دولت آشکارا مبارزه٬ پنجاه روز پس از سرانجام٬ پای فشردند.

قابل اجـرا که تصویب نامه مورخه 41/7/14 هیئت دولت تصویب شد که «در نوشته شد صریحاً 1341

اندکی تصرف. با ص 36؛ ج 1: سیاسی...٬ فرهنگ تاریخی ـ علی بابایی٬ .4

بود».4 نخواهد

و این موضوع فقط بستر و بود تصویب نامه مزبور از فراتر عمق مبارزات امام خمینی(ره) و ابعاد اما

اعالمیه پاسخ امام در برای ایشان فراهم نموده بود. ساختن قیام علیه رژیم شاه را فرصتی برای شعلهور

کرد به ملت ایران «اعالم خطر» شد تلگراف علم به بعضی مراجع صادر از به اصناف شهرستان قم که بعد

رفع این خطرها تا و معرض قبضه صهیونیست هاست» آن «در اقتصاد استقالل مملکت و ـکه اسالم و
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ص 205. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

نبایستی سکوت نمود.1

علمای زمینه اعالمیه های اخیر اعالمیه ای تحت عنوان «در صدور با دیگر بار «نهضت آزادی ایران»٬

صـص ج 1: نـهضت امـام خـمینی٬ Ñ روحـانی٬ مـطالعه مـتن کـامل اعـالمیه نـهضت آزادی بــرای مشــاهده و .2
184ـــ186.

نهضت روحانیون برخاست.2 به دفاع از دامت برکاتهم» مراجع عظام ـ اعالم و

بررسی محتوای این اطالعیه چنین می نویسد: با نویسنده کتاب «نهضت امام خمینی »
به و قیام مقدس روحانیت پشتیبانی کرد اعالمیه دیگری از صدور با «نهضت آزادی ایران نیز
این با این قیام پرداخت. انگیزه آنان از نظرات وخواسته های روحانیان و روشن کردن موضع٬
استبدادی پس وحرکت های ضداستعماری و نهضت ها در که نقش روحانیت را کوشید وجود
وخستگی ناپذیرعالمان دینی و نیم قرن مبارزه پیگیر و سؤال ببرد به زیر دوران مشروطه را از
کاشانی و حرکت مدرس ٬خیابانی ٬ تنگستان٬ جنبش جنگل و پیشوایان مجاهدروحانی٬مانند:
سلطنت ستم پایه او٬جنبش فداییان اسالم بر کودتای رضاخانی و رویارویی بزرگان روحانی با

صص 209ـــ210. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .3

رانادیده بگیرد.»3 رژیم شاه و... ضد
رهبری و سال» گذشت 56 بازگشت روحانیت به صحنه مبارزه «پس از اعالمیه نهضت آزادی٬ در

خوانده شده بود. امید» موجب «اعجاب و انقالب مشروطیت٬

قبال نهضت روحانیت به رهبری امـام خـمینی اشکوری درباره چگونگی مواضع نهضت آزادی در

چنین نوشته است:
نهضتی که ادامه نهضت روحانیان آغازشد٬ علم ٬ اسداهلل دولت امیر در اوایل مهرماه 1341 «در
شروع مبارزات روحـانیان٬ با متوقف نشد. و سرنگونی رژیم پهلوی کوتاه نیامد تا و کرد پیدا
هم در فاصله گرفت و ازجبهه ملی بیشتر لذا و شد رادیکالتر مواضع خود نهضت آزادی هم در
کرد. اسالمی پیدا گسترده تر و طبیعی گرایش عمیق تر به طور و شد به روحانیان نزدیکتر مقابل٬
کمیته دانشجویی نهضت که جـناح رادیکـال آن بازرگان و به ویژه طالقانی و رهبران نهضت٬

ص 266. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .4

کردند.»4 این گرایش نقش مؤثری ایفا در محسوب می شد٬
مـحتوای لحن و امام(ره) اوج گیری مبارزه روحانیت و «با که: می کند تأـکید جالل الدین فارسی نیز
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ص 76. زوایای تاریک: فارسی٬ .1

گشت».1 خشن تر و اعالمیه های نهضت آزادی محرک تر

«انقالب سفید» رفراندوم ششم بهمن؛  
آغاز اسالمی» «جنبش جدید نهضت روحانیت می نویسد٬ آثار مورد همانگونه که یوسفی اشکوری در

شده بود:
که تمام مدت والیتی» جریان «انجمن های ایالتی و رژیم شاه در پیروزی روحانیان بر «پس از
جبهه مـلی)٬ مبارزات سیاسی احزاب غیرمذهبی (مانند به خوداختصاص داد٬ را 1341 پاییز
آن مقطع انتظارچنین رژیم شاه که دست کم در گرفت. اسالمی قرار تحت الشعاع جنبش جدید

ص 267. ج1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .2

غافلگیرشد.»2 نداشت٬ مانده را انزوا در سوی روحانیان سال ها حرکت موفقی از
علیه روحانیت دولت علم تبلیغات دامنه داری را والیتی٬ پایان ماجرای انجمن های ایالتی و پس از

زمینه سازی مناسب٬ پس از می زد. ارتجاعی شمردن روحانیت دور مضامین تبلیغات حول محور کرد. آغاز

(ـکه را اصول عوامفریبانه پیشنهادی خود یک اجتماع تبلیغاتی کشاورزان٬ در دی ماه 1341 19 شاه در

مردم از و اعالم کرد به نوزده اصل گسترش یافت) سال 1356 تا نام گرفت و «لوایح ششگانه» بعدها

خواست که طی رفراندومی به آن رأی دهند.

تـحول را برنامه خـود و نامید «ارتجاع سیاه» مخالف اصالحات و روحانیت را سخنان خود در شاه 

خودکامگی از و راه تثبیت اقتدار اقدام شاه که تالش آشکاری در توصیف کرد. کشور اساسی در عمیق و

واـکنش مناسب امام با اقتصادی به غرب بود٬ گسترش وابستگی فرهنگی و طریق نقض قانون اساسی و

شد. روبرو علما خمینی و

پخش شـد٬ شهرستان ها تهران و طی اعالمیه ای که در ٬امام خمینی(ره) اول بهمن 1341 روز در

تـاریخ نـجاتی٬ صـص 230ـ232. ج 1: نـهضت امـام خـمینی٬ روحـانی٬ صــص 23ـــ24. ج 1: صــحیفه امــام٬ .3
ص 224. ج 1: سیاسی...٬

اطالعیه هایی مراجع نیز سایر تحریم کرد.3 آن را اجباری دانست و قانون و خالف اصول و رفراندوم را

تظاهرات گسترده ای صورت گرفت. و تهران اعتصاب کرد دوم بهمن بازار روز کردند. علیه رفراندوم صادر

قم نیز سوم بهمن٬ مردم پرداختند. فعاالن سیاسی و دستگیری بسیاری از ساواـک به سرکوبی و پلیس و
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صـص 180ـــ185. سـه سـال سـتیز...: حسـینیان٬ صـص 262ـــ266. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خـمینی٬ روحانی٬ .1
صص 479ـــ480. ج 2: سیاست٬ قلم و سفری٬

شد.1 برقرار این شهر حکومت نظامی در رفت و تظاهرات فرو موج اعتصاب و در

تحت شدیدترین و به صورت یک پایگاه نظامی درآمده بود حالیکه شهر چهارم بهمن ماه شاه در روز

و داد اهانت قرار مورد را علما جسارت بی سابقه ای٬ با این سفر٬ وی در کرد. اقدامات امنیتی به قم سفر

یک موج گسترده از ششم بهمن بعد روز سخن گفت. «ارتجاع سیاه» خطر تفصیل بیشتری از با مجددًا

رفراندوم روحانیون٬ گروهی از بازداشت طیف های مختلف فعاالن سیاسی و وحشت آفرینی و سرکوب و

رأی پنج میلیون نفر که بیش از به دروغ اعالم کرد دولت به رغم عدم استقبال عموم مردم٬ و انجام شد

و بـه شاه تـبریک گـفتند کشورها رهبران دیگر کندی و اصالحات شاه حمایت کرده اند. از موافق داده٬

صـص 270ـــ276؛ ج 1: نـهضت امـام خـمینی٬ روحانی٬ ص 38. ج 1: سیاسی...٬ فرهنگ تاریخی ـ علی بابایی٬ .2
تلخیص. با

پنجم روز اعالم میتینگ در جبهه ملی برای مخالفت٬ رفراندوم٬ پیش از اعالم نمودند.2 را حمایت خود

صص 544ـــ552. صدیقی: یادنامه دکتر ورجاوند٬ ص 482. ج 2: سیاست٬ قلم و سفری٬ .3

رفراندوم آثار و ابعاد طی بیانیه مشروحی٬ نهضت آزادی نیز ساخت.3 اطالعیه تندی منتشر و بهمن نمود

صص 268ـــ273. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .4

به گفته عزت اهلل بنا رفراندوم مخالفت نمود.4 با روحانیان٬ و بدون اشاره به قیام علما بررسی کرده و را

موضع نهضت آزادی خیلی اما دیکتاتوری نه» که «اصالحات آری٬ «جبهه ملی شعارش این بود سحابی٬

ص 268. همان: .5

بـه روایت شـد. نـهضت آزادی آغـاز سوم بهمن بازداشت رهبران جبهه ملی و روز از بود».5 محکم تر

بـه را بازار روحانیون و حتی افرادی از نهضت آزادی و جبهه ملی و شاه کلیه افراد بازرگان «به دستور

ص 273. همان: .6

رفراندوم مخالفت بکنند.»6 در تا نباشند برای اینکه اینها زندان انداختند

عالمه حائری ٬ شریعتمداری ٬ آقایان گلپایگانی ٬ امام خمینی(ره)٬ یک نشست تاریخی که عالوه بر در

اعالمیه ای تصویب شد انتشار آن شرکت داشتند٬ آملی در لنگرودی و زنجانی ٬ محقق داماد٬ طباطبایی ٬

قانون آیات عظام حوزه علمیه قم راجع به تصویب نامه مخالف شرع و و عنوان «نظریه مراجع تقلید ـکه با

(متن کامل اعالمیه مراجع). صص 296ـــ302 ج 1: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .7

تیره بختی گرسنگی٬ روی فقر٬ آن٬ این اعالمیه افشاـگرانه که در صدور «با گردید.7 منتشر چاپ و دولت»
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واردات کمرشکن تکـیه شـده و و فالحت کشور زراعت و وضع اسف بار ورشکستگی اقتصادی٬ مردم ٬

سراسر خروش٬ خشم و نگرانی همراه با موجی از کرده بود٬ برمال توطئه های اسالم زدایی را ـگوشه هایی از

ص 327. چ 15: همان٬ .1

برای رژیـم شـاه علیه رژیم شاه به شدت برانگیخت.»1 توده های مسلمان را افکار فراـگرفت و را ـکشور

داد. تداوم خواهند مبارزه را او علمای همفکر که امام خمینی و مسجل شده بود

برد٬ بکار علما مورد در را تهدید اهانت و نطق شدیداللحن شاه که حداـکثر پس از ماه ٬1341 اسفند در

داشت: روحانیون جوان اظهار خطاب به طالب و طی نطقی٬ امام خمینی(ره)

برای آماده کنید را خود سربازی رفتن؛ زندان رفتن و برای کشته شدن٬ آماده کنید را [...] خود
اسـالم و راه دفـاع از برای تحمل مصایبی کـه در آماده کنید را خود اهانت؛ شتم و ضرب و

صص 310ـــ311. چ اول: همان٬ .2

استقامت نمایید.2 و آماده کنید را خود پیش است؛ در استقالل برای شما
خطاب به روحانیون نوروز٬ عید ضمن اعالم عزای ملی در این سخنرانی کوبنده٬ ایشان همچنین در

و وحشـی گری ها عـربدهـکشـی ها٬ از روحانیت نباید چیزی بترسد٬ از «روحانیت نباید نمود: چنین تأـکید

راه اسالم٬ در را آخرین قطره خون خود تا روحانیون باید و علما اراذل وحشت کند. غوغای مشتی رجاله و

این سخنان خطاب به رژیم شاه اعالم کرد: امام خمینی در کنند.» نثار راه اعالی کلمة اهلل در راه قرآن و در

نمی گذارم من هستم٬ تا مسلمین دفاع می کنم... نوامیس اسالم و آخرین لحظه های زندگی ام از «من تا

استقالل این ملت را من هستم نمی گذارم که دستگاه جبار تا شود. اجرا قوانین مخالف اسالم تصویب و

دهد.» برباد

ص 341. چ 15: همان٬ .3

ایشان به شمار پرشورترین نطق های»3 حماسی ترین و این سخنرانی که «یکی از در امام خمینی(ره)

می گوید: می رود
جائر برابردستگاه های ظالم و طول تاریخ اسالم همیشه در در ـ علیها سالم اهلل فاطمه ـ «اوالد
گـرفتند٬ قـرار الی جـرز شـنیدند٬ ناسزاهـا زجرهاکشیدند٬ اسالم دفاع کردند٬ از و ایستادند
و مع الوصف مقاومت کردند به شهادت رسیدند٬ قتل عام شدند٬ دسته جمعی سربریده شدند٬
اـکـنون هـم کـنند. نابود و محو را واحکام خدا بین ببرند از که بدخواهان اسالم را نگذاشتند
که دشمنان به مقدسات اجازه نمی دهند فاطمه زنده اند اوالد تا فاطمه زنده اند... اوالد بحمداهلل
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.164 و 162 و صص 158ـــ159 ج 1: صحیفه امام٬ .1

اسرائیل بسپرند.»1 و به دست یهود مقدرات مسلمین را و کنند اسالم تجاوز

کتاب کوثر. به نقل از پانوشت٬ ص 165؛ همان: .2

دید که از شد2 برآورد نفر» چهارهزار سخنرانی امام «حدود حاضران در شمار به گزارش شهربانی قم٬

و بود چشم های حاضران اشکبار هنگام سخنرانی بیشتر «در بود. برخی شاهدان عینی به مراتب بیشتر

صص 341ـــ342. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .3

مجلس برخاستند.»3 هیجان زایدالوصفی از و شور خروش فوق العاده و خشم و حاضران با بسیاری از

 فاجعه حمله به فیضیه
و امام خمینی(ره) اساس پیشنهاد بر شدت گرفت. سال 1342 آغاز روحانیون از مبارزات قاطع امام و

را نوروز اعالم داشت که «عید اعالمیه خود امام در عزای عمومی اعالم شد. عید٬ و ایام نوروز علما٬ تأیید

ص 37. ج 1: صحیفه امام٬ ص 315. چ اول: همان٬ .4

می کند.4 به مردم «اعالم خطر» و می داند تعالی فرجه ـ» عّجل اهلل ـ تسلیت به امام عصر و به عنوان عزا

سوی یک مجلس سوگواری از صادق(ع) شهادت امام جعفر سالروز مصادف با دوم فروردین٬ روز

مأموران رژیم٬ آن شرکت کردند. که جمعیت انبوهی در شد؛ مدرسه فیضیه قم برقرار گلپایگانی در آیة اهلل

پنجره مدرسه٬ و شکستن در جرح مردم و ضمن ضرب و هجوم به مجلس عزاداری٬ با لباس مبّدل٬ با

بـرای مـطالعه تـفصیلی ایـن فـروردین 1342. ذیـل 2 صـص 133ـــ134؛ ج 1: روز...٬ هــفت هـزار کــرباسچی٬ .5
صص 337ـــ349. ج 1: نهضت امام خمینی٬ موضوعÑ روحانی٬

تبریز به «مدرسه طالبیه» این فاجعه٬ همزمان با مجروح کردند.5 کشته و طاّلب را مردم و عده زیادی از

صـص 135ـــ136؛ ج 1: روز...٬ هـفت هـزار کـرباسچی٬ ص 38. ج 1: سیاسی...٬ فرهنگ تاریخی ـ علی بابایی٬ .6
عده ای مجروح شدند.» کشته و سه نفر تبریز٬ قم و «طی زدوخورد روزنامه اطالعات 42/1/6: ذیل همان روز.

منزل آیة اهلل اتفاق٬ این دو همزمان با باز مجروح شدند.6 کشته و این حادثه نیز تن در چند و حمله شد نیز

ذیل همان روز. ص 134؛ ج 1: روز...٬ هفت هزار کرباسچی٬ .7

هجوم خودجوش رژیم حمله به مدرسه فیضیه را گرفت.7 حمله قرار مورد نیز مشهد حسن قمی در سید

ص 38. ج 1: سیاسی...٬ فرهنگ تاریخی ـ علی بابایی٬ .8

دانست که به انگیزه های شخصی دست به عمل زده اند.8 کشاورزان زایر عده ای از

عراق صادر شهرهای ایران و دیگر نجف و تهران٬ علمای قم٬ اعالمیه هایی از به دنبال این حوادث٬
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امـام طـالب مـحکوم مـی کرد. و علما اهل دیانت و به دلیل بی حرمتی به دین و که رژیم شاه را شد

در سـطح گسـترده ای بـه صـورت اعـالمیه چـاپ و پیام امام به علمای تهران است کـه در اصل٬ در این اعالمیه٬ .1
توزیع شد. شهرها بسیاری از

و معروف شد1 که به «اعالمیه شاهدوستی یعنی غارتگری» کرد اعالمیه ای تاریخی صادر نیز خمینی(ره)

تعیین کننده داشت: عمده و سه محور

آن زمان سابقه نداشت؛ تعابیری که تا با سلطنت؛ نهاد حمله مستقیم به شخص شاه و اول ـ
هتک شعارشاهدوستی به مقدسات مذهبی اهانت می کنند.شاهدوستی یعنی غارتگری٬ اینان با
دانش؛شاهدوستی یعنی ضربه زدن به علم و به مراـکز تجاوز به حقوق مسلمین٬ تجاوز اسالم٬
به اسالمیّت؛شاهدوستی یعنی تجاوز آثار محو سوزاندن نشانه های اسالم و اسالم٬ قرآن و پیکر
اضمحالل آثار تبدیل احکام قرآن کریم؛شاهدوستی یعنی کوبیدن روحانیت و احکام اسالم و

مـتن مأخـذ دو هـر (در صص 272ـــ273. ج 1: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ صص 39ـــ40. ج 1: صحیفه امام٬ .2
ـکامل اعالمیه درج شده است).

رسالت.2
«تقوای گریز» را که اصل «تقّیه» خشکه مقدسان٬ بهانه های عافیت طلبان و و تحریم معاذیر دوم ـ

نمی دانستند؛ مجاز تشّبث بدان هیچ نوع اعتراضی را با و می فهمیدند
مخاطره مذهب در قرآن و است؛ معرض خطر اصول اسالم در حضرات آقایان توجه دارند٬

همان صفحات. همان: .3

بَلَْغ».3 ما بَلََغ «َولَو اظهارحقایق واجب؛ حرام است و «تقیّه» این احتمال٬ با است.
به صـراحت٬ که خود دینی٬ رهبر سوی یک مرجع و از کشور٬ اعالم استیضاح نخست وزیر سوم ـ

برای خویش قایل شد؛ این صالحیت را عنوان «نمایندگی ملت» با مقام والیت٬ افزون بر
اداره ایـن مـملکت بـه طـور ایران نیست و اـکنون که مرجع صالحیت داری برای شکایت در
آقـای َعـلَم شـاغل نـخست وزیری اسـتیضاح من به نام مـلت از جریان است٬ در جنون آمیز

همان. .4

می کنم.4
چنین اعالم داشت: نموده و تداوم مبارزه علیه رژیم شاه تأـکید در عزم خود این پیام بر در امام خمینی 
ولی بـرای قـبول کـردم٬ حـاضر بـرای سـرنیزه های مأمـورین شـما را «من اـکنون قلب خود

نخواهم کرد.» مقابل جباری های شماحاضر وخضوع در زورگویی ها
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رعب و خروش آمـدند٬ یکباره به جوش و مرعوب٬ توده های ستمدیده و اعالمیه مزبور٬ صدور «با

عـصیان و به خشـم و را جای خود فراـگرفته بود٬ را قلب ها وحشتی که به دنبال فاجعه خونین فیضیه٬

ص 399. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

دالوری سپرد.»1 شهامت و

احزاب مـلی٬ بلکه عموم ملت٬ بهت زده ساخت٬ هیئت حاـکمه ایران را شاه و این اعالمیه «نه تنها

که بسیاری از آنجا به شگفتی واداشت تا نیز مبارزان برجسته ملی را طبقه دانشگاهی و رجال سیاسی٬

پشتیبانی مراتب ارج گزاری و امام ٬ عمومی با طی مالقات های خصوصی و پیام و نامه و مقامات سیاسی با

رهبری داهیانه امام آشکار استواری و پایداری٬ ژرف نگری٬ خردمندی٬ عظمت فکری٬ برابر در خویش را

صص 395ـــ396. همان: .2

ـکردند.»2

حوزه علمیه اعالم کرد٬ مساجد اقامه جماعت در خودداری از با روحانیت تهران یک هفته اعتصاب را

اصـناف و شـد. خواسـتار اعتصاب سراسری ائمه جماعات را و این تصمیم اعالم حمایت کرد از مشهد

چ ج ٬1 نـهضت امـام خـمینی٬ روحـانی٬ فـروردین 1342. ذیل 6 ص 154؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .3
صص 406ـــ409. :15

تدارک دیدند.3 بازار و بستن مغازه ها با اعتصاب عمومی را سه روز نیز شهرستان ها سایر بازاریان تهران و

استان امضای «سازمان های جبهه ملی ـ زندان جبهه ملی با مسئوالن خارج از بین گروه های سیاسی٬ در

فاجعه فیضیه قم می سوزد» آتش استبداد خاـک وطن در اعالمیه ای تحت عنوان «سراسر صدور با تهران»

اشاره ای به طالب خودداری کرده٬ روحانیان و بردن تعابیر به کار ولی از محکوم نمودند را طالبیه تبریز و

ص 275؛ ج 1: تکـاپوی آزادی...٬ در یـوسفی اشکـوری٬ ص 356. چ 15: ج ٬1 نهضت امـام خـمینی٬ روحانی٬ .4
علما این اعالمیه «به روحانیان و که در می کند تأـکید نیز و می داند پانزده خرداد از مربوط به بعد وی این اعالمیه را

اشاره ای نمی شود. ماهیت مذهبی قیام ها» یا و

جـبهه مـلی دوم در صالح رهـبر به رهبری امام خمینی نکردند.4 نقل شده است کـه اللهیار قیام علما

توصیف موسمی» و «زودگذر حرکت روحانیت را زندان قصر٬ دانشجویان جبهه باوی در مالقات یکی از

پانوشت. ص ٬356 چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .5

اطالعیه ای به نام فاجعه فیضیه٬ مورد در مبارزات روحانیون منع کرد.5 همکاری با پیروی و از ـکرده و

رژیم٬ مشاور وزیر طرح نشده است. ثبت و زندان٬ واـکنش خاصی توسط رهبران آن در یا نهضت آزادی و
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مخالفان و به فئودال ها روحانیون را اعتراضات مردم و اعتصابات و سعی کرد طی مصاحبه های متعدد٬

فروردین 1342. مطبوعات 17ـــ20 فروردین 1342. ذیل 17 ص 139؛ ج 1: روز...٬ هفت هزار کرباسچی٬ .1

اصالحات ارضی نسبت دهد.1

پیام های متعددی و آنان نامه ها علمای عراق برخاست؛ موج تازه ای در درگیری خونین فیضیه٬ پس از

آنان از و دادند قرار انتقاد مورد رژیم شاه را عملکرد عربی ارسال داشته٬ به سران کشورهای اسالمی و

علمای ایران خواست که از ارسال تلگرامی٬ با آیة اهللحکیم ٬ مبارزان ایرانی یاری طلبیدند. برای حمایت از

واـکنش به این در ترک کرده به عراق مهاجرت کنند. ایران را به عنوان اعتراض ـ دسته جمعی ـ به طور

مـلت به صالح دین و را مراجع ایران این امر سپس دیگر و نخست امام خمینی(ره) پیام آقای حکیم ٬

کـرباسچی٬ صص 28ـــ29. ج 2: تاریخ سیاسی...٬ مدنی٬ ص 39. ج 1: سیاسی...٬ فرهنگ تاریخی ـ علی بابایی٬ .2
فروردین 1342. ذیل 23 ص 140؛ ج 1: روز...٬ هفت هزار

ندانستند.2

معافیت تحصیلی طالب را یورشی دیگر٬ در رژیم شاه٬ جلب توجه کرد: فروردین این خبر 20 روز در

به روحانیت و بر فشار به قصد این اقدام که آشکارا به سربازی برد. روحانیون را جمعی از نادیده گرفت و

و تـوهین آمیز روحـانیان جـوان صـورت مـی گرفت بـه نـحو تضییقات بـر و ویژه افزایش محدودیت ها

بـه و دسـتگیر آنـان را بیرون محل تدریس طالب٬ عملیات غافلگیرانه در با و شد تحقیرکننده ای اجرا

وزارت فـرهنگ مأموران حتی طالبی که کارت تحصیلی صـادره از پادگان های نظامی اعزام می کردند.

ص 424. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ ص 245. سه سال ستیز...: حسینیان٬ .3

ارسـال پـیام بـرای روحـانیانی کـه بـه امام بـا پاره می کردند.3 را کارت های آنها بازداشت و نیز داشتند

فراـگیری بر ضمن تأـکید هاشمی رفسنجانی ٬ جمله حجة االسالم علی اـکبر از اعزام شده بودند سربازخانه ها

روشـن «رسالت سنگینی که اـکنون به عـهده داریـد٬ آمادگی جسمانی اعالم داشت: تعلیمات نظامی و

ص 424. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .4

اطالع از پس از ساواـک نیز دارید.»4 کار و آنان سر درجه دارانی است که با آـگاه کردن سربازان و ساختن و

مواردی در فعالیت های فرهنگی آنان٬ جلوگیری از با به مقابله برخاست و اقدامات تبلیغی روحانیان سرباز٬

ص 425. همان: .5

بازداشت می نمود.5 سرکوب و داخل پادگان ها در را روحانیان مبارز خشونت٬ با

مجالس یادبود امام خمینی(ره)٬ اعالمیه شورانگیز صدور با نیز به مناسبت «اربعین شهدای فیضیه»
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صص 427ـــ436. همان: .1

26 شـاه در فرصت دیگری برای تهاجم به رژیم فراهـم گشت.1 و تشکیل شد نقاط مختلف کشور در

بـرای تـحقق اهـداف افـرادی را لزوم کشتار ایران و در آینده خونینی را طی نطقی٬ اردیبهشت 1342

متأسفانه الزم باشد «اـگر وی گفت: غیرقابل اجتناب دانست؛ وقوع آن را و پیش بینی کرد «انقالب سفید»

بدبخت و خون یک عده افراد خون یک عده بی گناه یعنی مأمورین دولت و با ـکه بگوییم انقالب بزرگ ما

ادیبهشت 1342. 28 روزنامه اطالعات٬ .2

شد.»2 خواهد این کاری است که چاره ای نیست و شد٬ ـگمراه متأسفانه آغشته خواهد

قیام خونین خرداد محرم و  
تمهیداتی پیش بینی می کرد٬ مبارزه را که تشدید رژیم٬ ماه محرم مبارزات اوج دیگری گرفت. آغاز با

سـاخت و اعالمیه مـفصلی مـنتشر رییس بعدی ساواـک٬ به ریاست نصیری ٬ شهربانی کل کشور٬ دید.

.1342 خرداد روزنامه های خبری 5 به نقل از ص 32؛ ج 2: تاریخ سیاسی...٬ مدنی٬ .3

متذکر و به کلی ممنوع اعالم کرد3 نفرموده است» تجویز را آنها تظاهراتی که شرع مقدس نیز «اعمال و

شد».ـ مجازات خواهند شدیدًا دهند وسیله اغراض شخصی قرار اشخاصی مراسم مذهبی را که «اـگر شد

که سه موضوع را ملتزم شوند آنان خواستند از تهدید وّعاظ با احضار شهربانی با ساواـک و طرف دیگر٬ از

سخنی به مـیان علیه اسرائیل نیز دوم ـ علیه شخص اول مملکت سخنی نگویند؛ اول ـ مراعات کنند:

صص 33ـــ34. همان: .4

مقابله با در امام خمینی(ره)٬ است!4 خطر که اسالم در مرتب به گوش مردم نخوانند سوم ـ و نیاورند؛

کـه به نکاتی اشاره کرد هیئت های مذهبی٬ گویندگان دینی و ضمن پیامی به وّعاظ٬ تهدیدهای رژیم٬

که «ایـن داد نظر صریحاً گرفتن التزام سهـگانه٬ افشای توطئه رژیم در با ابتدا در اهمیت ویژه ای دارد.

التزام گیرندگان مجرم و آن هیچ اثری ندارد٬ مخالفت با آنکه ارزش قانونی نداشته و عالوه بر التزامات٬

ارتش و حمله به دربار با مواردی که الزم است گویندگان بدان بپردازند٬ ذـکر سپس با قابل تعقیب هستند»؛

قابل موارد دیگر از دهید». به مردم تذکر عّمال آن را اسرائیل و که «خطر شد دستگاه های دولتی یادآور و

این یادآوری با امام خمینی(ره) ادبیات انقالبی مردم بود؛ حّساسیت روی بخشی از تکیه و توجه این پیام٬

شریعت یادآور انصار دیانت و فقه و مراـکز اسالم و مصیبت های وارده بر از نوحه های سینه زنی٬ ـکه «در
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ص 52. ج 1: صحیفه نور٬ از نقل قول ها .1

شـعور و شـور ایام عزاداری٬ متوجه ساخت که در مرثیه را سرایندگان نوحه و نوحه خوانان و شوید»1٬

جـمله از و جامه عـمل پـوشاند؛ که این توصیه را کسانی بود از به روایت حاج مهدی عراقی٬ حاج صادق امانی٬ .2
تاـکه به تن مرگ واهمه / نیست ز فاطمه / «ـگفت عزیز خوانده می شد: نیز خرداد 15 روز که در سرود این نوحه را
ستم ظلم و / بی حیا یزید من ز مرگ لّذت است / عزت و حیات ذلت است / ننگ و ستم نمی روم / زیر / توان بَود
شروع نـهضت امـام که همزمان با بود رهبران «هیئت های مؤتلفه اسالمی» بنیانگذاران و امانی از شهید نمی کشم».
در یوسفی اشکـوری٬ آمده است. ص 179 ناـگفته ها: عراقی٬ روایت ناقص این نوحه در تشکیل شد. خمینی(ره)
می شود یادآور و کامل نقل می کند به طور خاطرات زندان بازرگان آن را به نقل از ص 369 ج 1: تکاپوی آزادی...٬
چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ نوحه های دیگرÑ روحانی٬ مورد در زندان هم می خوانده اند. در ـکه این نوحه را

.484 و 478 و 477 و 468 و صص 467

زنده نگاه دارند.2 مبارزه علیه رژیم شاه را

تظاهرات گسترده ای همراه با صبح آن روز از عاشورای حسینی. با مصادف بود 1342 خرداد 13 روز

مسـیر شـد. خیابان های تهران آغاز در دستان مردم٬ در عکس های امام خمینی(ره) مراسم عزاداری و

سپس میدان فردوسی میدان شاه به سمت بهارستان و حاج ابوالفتح در مدرسه مسجد اصلی تظاهرات از

شعارهای مقابل کاخ شاه و از عبور پس از یافت و دانشگاه تهران امتداد مردم تا از نفر هزار ده ها حضور با

گـزارش هـای در سپس میدان ارک مـنتهی گشت. به میدان توپخانه و خشمگینانه مردم علیه دیکتاتور

مردم اشاره شده اقشار سایر طالب و کنار دانشجویان در آشکار به حضور تظاهرات این روز ساواـک از

صص 493ـــ495. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .3

سال های گذشته برگزار متفاوت از شکوه و اول محرم مراسم عزاداری با ده روز در قم نیز شهر در است.3

طرف شخص شاه برای منصرف ساواـک از مأمور تهدید نطق عاشورای امام بودند. همه منتظر و می شد

حالی که در و ایشان به سوی فیضیه حرکت کرد. و سخنرانی ثمری نداد ایراد از ساختن امام خمینی(ره)

بـر مقارن ساعت هفت بعدازظـهر٬ مدرسه فیضیه شد. وارد همراهی می کردند را مردم او هزاران تن از

رویارویی حماسی٬ این سخنرانی آتشین و با کرد. ایراد را بیانات تاریخی خود گرفت و قرار بلندای منبر

مردم «روح انقالبی تازه ای در و رسید رژیم سلطنتی به اوج خود شاه و برابر امام در سازش ناپذیر قاطع و

ص 498. همان: .4

سوی یک شخصیت مرجـع روحـانی٬ از شاه برای نخستین بار محمدرضا مسلمان ایران دمیده شد.»4

هراسی که «غول وحشت و نجاتی ٬ غالمرضا به تعبیر گرفته بود. حمله قرار سرزنش و انتقاد٬ سؤال٬ مورد
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خمینی در روح اهلل آیـة اهلل هم شکسته شد. در اذهان جای داده بود٬ نام شاه طی سال های متمادی در

بت خطاب کرده بود! «بدبخت!» «بیچاره!»٬ «تو!»٬ «آقای شاه!»٬ شاهنشاه را تن مستمع٬ هزار ده ها حضور

در سازمان امنیت مخوف او وحشتی که از ترس و و رژیم کودتا اقتدار بزرگ سخت ضربه خورده بود؛

ص 228. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

آسیب دیده بود.»1 داشت٬ اذهان وجود

می نویسد: نقل این نکات٬ وی پس از
نمودی است ایران؛ تاریخ معاصر آیة اهللخمینی نقطه عطفی است در 13خرداد1342 «نطق روز
بپذیریم یا برابرستمگری های محمدرضاشاه. واـکنش شدیدی است در یک حرکت پهلوانی و از
و سخت هـم تکـان داد تکان داد؛ آیة اهللخمینی رژیم شاهنشاهی را سخنان آن روز نپذیریم٬
راه تهدیدیا که بتوان از آن بود از وسیع تر ابعادماجرا شروع شد. شمارش معکوس ازهمان روز
این برابر در به پشتیبانی آمریکا٬ اتکا با به شیوه معمول و شاه٬ آن مقابله کرد. با وعید وعده و
صـادر بازداشت آیة اهللخمینی را دستور و سرکوب متوسل شد به سیاست خشونت و تهدید

ص 233. همان: .2

ـکرد.»2
عـاشورای امـام ایـنگونه سخنرانـی عـصر وضعیت تجمع مردم در گزارش های ساواـک٬ یکی از در

توصیف شده است:
صـحن میدان جـلوی صـحن و صحن بزرگ حضرت٬ تمام صحن مدرسه فیضیه٬ «جمعیت٬
آمده بودند. ازشهرستان ها که غالبًا ازجمعیت بود پر تمام پشت بام ها گرفته بود. مسجداعظم را
تاریخ قم چـنین در می داشتند اظهار و می گفتند نفر دویست هزار حدود در تعدادجمعیت را
تمام جمعیت آنـچنان صـلوات و کردند مثل امام وارد خمینی را جمعیتی دیده نشده است...

ش 35. سند ص 466؛ سه سال ستیز...: حسینیان٬ .3

صدای آن می رفت.»3 کیلومتر دو که تا فرستادند
امام در دستگیری های گسترده روحانیان طرفدار پس از محرم 1383 12 /1342 خرداد نیمه شب 15

با را امام خمینی(ره) خواب بودن مردم٬ تاریکی شب و استفاده از با مأموران رژیم٬ شهرستان ها٬ تهران و

کنترل نظامی محله های اطراف منزل ایشان بازداشت شاهنشاهی و گارد سرباز و کماندو بکارگیری ده ها

خـرداد ذیـل 15 ص 150؛ ج 1: روز...٬ هـفت هـزار کـرباسچی٬ صـص 42ـــ43. ج 2: تاریخ سـیاسی...٬ مدنی ٬ .4

ابتدای از آفرید. را خرداد این دستگیری 15 به تهران منتقل کردند؛4 و ـ واقع «ربودند» در و ـ نمودند
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ص 472. ج 1: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1342

و اعتصاب ها و کاشان٬ و شیراز ورامین٬ تهران٬ شهرهای قم٬ خونینی در تظاهرات گسترده و صبح آن روز

رخ داد. بزرگ کشور شهرستان های کوچک و بسیاری از و تبریز اصفهان٬ مشهد٬ واـکنش های مردمی در

مختلف مردم کشته اقشار هزاران تن از ورامین صورت گرفت و تهران و وحشیانه مردم در بیشترین کشتار

سـه سـال حسـینیان٬ صـص 515ـــ585. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ Ñ روحانی٬ شرح وقایع پانزده خرداد .1
صص 15ـ35. ج 2: تاریخ قیام پانزده خرداد...٬ منصوری٬ صص 293ـــ319. :... ستیز

.1978 نوامبر 15 روزنامه واشنگتن پست٬ به نقل از ص 236؛ ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

«ماروین تن اعالم کرد.2 یک هزار تهران را در خرداد تلفات 15 روزنامه واشنگتن پست٬ زخمی شدند.1 و

چند مجروحین را کشته شدگان و تعداد تظاهرات بوده٬ تهران شاهد آمریکایی که در زونیس روزنامه نگار

متن انگلیسی کتاب زونیس . به نقل از همان صفحه٬ همان: .3

موج دستگیری روحانیون و حکومت نظامی اعالم شد شهر چند تهران و در تن تخمین زده است.»3 هزار

تهران هم شهر شانزده خرداد روز مناطق مختلف گسترش یافت. در مردم مبارز بازاریان و دانشجویان و و

مجروح شهادت و که با نیروهای مسلح بود مقابله آنان با صحنه های تظاهرات مردم و همچنان شاهد

ص 26. ج 2: تاریخ قیام پانزده خرداد...٬ منصوری٬ .4

سرکوب شد.4 کامًال ظهر قبل از دستگیری تعدادی دیگر شدن عده ای و

اینها زیرا شانس آوردیم٬ «ما وی گفت: تشکیل شد خرداد 15 ظهر از جلسه کابینه َعلَم که بعد در

مـعذلک هـنوز کشته شدند٬ صبح عده ای مجروح و آنکه از کوچک نیست با و تشکیالت قوی داشتند

صص 22ـــ31. متن کامل مذاـکرات...: .5

این خیلی عجیب است.»5 و هستند

معینیان وزیر نصرت اهلل و مشاور تفضلی وزیر جهانگیر دادگستری٬ باهری وزیر این جلسه محمد در

برقراری حکومت نظامی سخنانی گفتند. مردم و کشتار تأیید اعضای کابینه در از تن دیگر چند راه و

سخت عصبانی است و «طبقه روشنفکر داشت: چنین اظهار فرهنگ نیز ناتل خانلری وزیر پرویز دکتر

حکومت نظامی ضرورت نمی کند... اقدام شدید و دولت سستی می کند چرا می گوید دولت است و له بر

ص 26. همان: .6

می نویسد: خاطرات خود فردوست در ارتشبد عمل کرد.»6 باید شدید بسیار و ـکامل دارد
شهربانی هیچ [ساواـک] و اداره کل سوم حتی شب قبل آن٬ خرداد٬ «درباره تظاهرات وسیع 15
بدون آن رعایت می گردید٬ موضوع در دو و تدارک می شد تظاهرات قبًال اـگر اطالعی نداشت...
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هـم و هـم مـحمدرضا خـرداد٬ 15 ظـهر تـا به سقوط محمدرضامـی انـجامید... هیچ تردید
سازمان یافته می دانستند یک طرح براندازی وسیع و تظاهرات را هم انگلیسی ها و آمریکایی ها

513ـــ514. و صص 510 ج 1: سقوط...٬ و ظهور فردوست٬ .1

به شدت دستپاچه بودند.»1 و
همه و شاه بود شخص محمدرضا «قیام مردم علیه رژیم و که قیام پانزده خرداد نجاتی می نویسد

نـاـگـهانی یک قـیام خـودجوش و خـرداد قـیام 15 می گرفت... بر در مذهبی را ـگرایش های سیاسی و

ص 239. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

بود.»2آبراهامیان می نویسد:
نه کشته برجای گذاشت و هزاران ـ وشاید ـ به طول انجامید٬صدها سه روز 1342 «قیام خرداد
البته رژیم این قـیام را برگرفت. هم در را تبریز و مشهد شیراز٬ قم بلکه اصفهان٬ تهران و تنها

ص 523. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .3

گسترش آن به شهرهای دیگرجلوگیری کرد.»3 از و سرکوب کرد
بـیژن پی می آید؛ تهران به نقل یک مارکسیست شناخته شده در در 1342 خرداد شرح وقایع 15

تشکیل جناح چپ دانشجویان جبهه ملی دوم و سازمان جوانان حزب توده و از گذار که پس از جزنی ٬

تبدیل شد: به ایدئولوگ حرکت های مسلحانه چپگرا ایدئولوژی مارکسیستی٬ اولین گروه چریکی با
نیمه قبل به صورت تظاهرات نیمه مذهبی ـ روز تهران ازچند در خرداد تظاهرات خونین 15
که باعث شد [امام] خمینی... سپس بازداشت حمله به مدرسه فیضیه قم و سیاسی شروع شد.
کـند. شـدت بـی سابقه ای پـیدا و ابعاد عاشورا) از بعد روز (دو خرداد 15 روز تظاهرات در
جاری شدن انـبوه انسـانی بـه و خصلت شورشی تظاهرات باعث تعطیل زندگی عادی شهر

. خیابان هاشد...
نیروی نظامی همراه تانک و و قطع شد یکدیگر توسط نیروی نظامی از خیابان های مهم شهر
به گـلوله ـ عابر تظاهرکننده یا اعم از ـ مردم را زرهپوش وجیپ های حامل مسلسل سنگین٬
وجمعیتی که داوطلبانه یا مردم ازخیابان های مرکزی بهخیابان های اطراف پخش شدند بست.
هر در سنگربندی کرده و تعطیل کرده بود٬هیجان زده درخیابان های اطراف شهر را کار به اجبار
منطقه ای در و اعزام شد نیروی مسلّح بهخیابان های اطراف شهر کرده بودند. نغمه ای ساز جا
انـتهای خـیابان غـرب تـا از و سه راه شکوفه می رسید و شرق به خیابان دلگشا وسیع که از
چنین سرکوبی خونین به هیچ وجه متناسب بـا شد. ابعادی وحشیانه آغاز با کشتار آذربایجان٬
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درجریان امور فرمانده نیروی هوایی٬ شاه ازخانه «خاتمی »٬ نیروی شورشیان نبود. امکانات و
سـنگ چـوب و که جز مردم٬ می کرد. صادر اِعمال خشونت را حداـکثر دستور داشت و قرار

به هیچ گونه مقاومتی نبودند. قادر سالحی نداشتند٬
آتش نظامیان کوچک ترین تجمعی٬ با [خرداد] نیز 16 روز در ادامه یافت. اشغال نظامی شهر
مشت های خالی خود ساّلخی رژیم به خشم آمده بود٬ که از توده٬ می آورد. در پا از عده ای را

شدت نومیدی می گریستند. که از کسانی بودند بسیار می نگریست و باخشمی جنون آسا را
بـه را گروهی خود به حرکت درآورد؛ نیز دهقانان اطراف تهران را جنبه مذهبی تظاهرات٬ ...
ژاندارمری ـ نیروی مسلح ارتش و با عده ای نیز و تظاهرات شرکت کردند در و شهررساندند
که ساّلخی وحشیانه ای ازدهقانان شد ورامین٬ سرپل باقرآباد ازجمله در روبه روشدند. ـ هردو
پانزدهم عصر تن قربانی شدند. این نقطه 400 که در گفته شد عازم «جهادبادشمنان دین»بودند.
بـهداشت داشت٬ درمان های طـبی و که نام درمانگاه و هرجای دیگر و خرداد٬بیمارستان ها
رسیده بودند؛ که زنده به این مراـکز این کشتگان کسانی بودند کشته شده بود. زخمی و انباشته از
جمعی منهدم به طور و توسط ارتش جمع آوری می شد اجسادکشته شدگان درخیابان ها ااّل و
درچاله های مقادیری نیز و دریاچه قم ریخته شد در زیادی ازاجساد تعداد گفته اند می گشت.

روی آنهاپوشانده شد. بولدوزر با و عظیم انباشته شد
شیراز] ٬ ] قم تهران٬ گفته شده (در هزار 20 هزارتا 4 از دست نیست؛ رقم قطعی کشته شدگان در
نقطه عطفی که مردم شد؛ رابطه رژیم با نقطه عطفی در خرداد که 15 به این ترتیب بود مشهد). و

صص 114ـــ115. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .1

بزرگ داشت. 1 مخفی اثر درجریان های سیاسی علنی و
به خرداد٬ 15» است: چنین معتقد سال ٬1342 از حرکت های مسلحانه بعد بر تأـکید نجاتی با غالمرضا

شکست رژیم نمایشی از نیز ستم و قیام مردم علیه ظلم و تجربه بزرگی از شکست آن٬ رغم سرکوب و

برای اجرای آن٬ که سالیان دراز٬ انگلیسی بود مدت استعمارگران آمریکایی و انجام اهداف دراز شاه در

که جـنبش سـیاسی و ایران٬ تاریخ معاصر در نقطه عطفی بود خرداد قیام 15 سرمایهـگذاری شده بود.

این همچنین بیانگر مبارزه مسلحانه مبدل ساخت. مذهبی و به جنبش ایدئولوژیکی سیاسی ـ انقالبی را

داشت. چارچوب قانون امکان نخواهـد در مسالمت و با رژیم کودتا آن پس مبارزه با که از حقیقت بود

انقالب تداوم مبارزه ملت ایران تا و خرداد قیام 15 پیامد مسلحانه٬ نبرد آغاز گروه های چریکی و ظهور
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ص 240. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

بود.»1 سال 1357

نوشته است: خرداد قیام 15 پیامد مورد آبراهامیان در
آتش زیرخاـکستر 1342 خاطره کشتارهای خرداد تثبیت کند٬ «هرچندشاه توانست قدرتش را
تمرینی همچنان که بحران تنباـکوی سال 1291 شود. فرصتی مناسب شعله ور در تا باقی ماند
بـرای انـقالب اسـالمی تمرینی بـود نیز 1342 رویدادهای خرداد برای انقالب مشروطه بود٬

ص 524. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .2

2«.1357
می نویسد: ایران٬ زمینه اسالم و محقق شناخته شده در دانشگاه برکلی و استاد الگار حامد

تـاریخ نقطه عطفی در شد٬ برپا پانزدهم خرداد٬ روز تقویم شمسی ایرانی در «شورشی که با
سخنگویی امـام خـمینی بـرای الهـام که پایه های رهبری و بود این روز در نوین ایران است.
راه همبستگی از ایجاد با اربابان بیگانه او٬ شاه و ضد مبارزه بر بخشیدن به توده های مردم در
دست رفته به جای احزاب غیرمذهبی که پس ازمصدق اعتبارشان از و اسالمی ریخته شد تفکر
صورت نهضت به هر اقدام به جنبش های سیاسی کردند. تحت رهبری مذهبی٬ توده مردم٬ بود٬

ص 213. عقاب (چ فاخته): و شیر بیل٬ .3

بوده است.»3 (1357) 1978 انقالب اسالمی 9ـ پیش درآمد خرداد 15

تعطیل «نهضت آزادی» و  انحالل «جبهه ملی دوم»
دفاع از در خون می ریزد» نهضت آزادی اطالعیه ای تحت عنوان «دیکتاتور 1342 نوزدهم خرداد در

چـندی بـعد زندان این گروه بود. اعضای خارج از ساخت که «موضع تعدادی از منتشر خرداد قیام 15

گروه منتشر با آنان را که اختالف نظر شد اعالمیه دیگری به امضای دستگاه اجرایی نهضت آزادی منتشر

ص 61. ج 2: تاریخ قیام پانزده خرداد...٬ منصوری٬ .4

که «سـران نـهضت می کند این اعالمیه تأـکید مورد میثمی در ـکننده اعالمیه قبلی فاش می ساخت.»4

ص 137. نهضت آزادی...: از میثمی٬ .5

کتاب در نپذیرفتند.»5 که به نام نهضت آزادی داده شده بود٬ را خرداد 15 از [ آزادی] اطالعیه های بعد

اعـالمیه مشـابه آن را چـند تصریح شده که «رهبران این گروه این اعالمیه و نهضت امام خمینی نیز
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ص 649. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

در خود آنکه جریان پیشنهاد خاطرات خویش با مهندس بازرگان در ساختگی دانستند.»1 و تکذیب کردند

را خـرداد 15 کشـتار محکومیت اعمال رژیـم و اعالمیه ای در زندان به رهبران جبهه ملی برای صدور

صص 391ـــ394. ج 1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .2

مجموعه اسناد در زندان نمی کند.2 بیرون از هیچ اشاره ای به اطالعیه های منتشره در توضیح می دهد

درج شده اعالمیه تکذیب اینگونه اطالعیه ها صفحه بعد چند چاپ اطالعیه مزبور٬ وجود نهضت آزادی با

صص 73ـــ74. ج 1: خط سازش٬ سلطانی٬ .340 و 332 و صص 296 ج 1: نهضت آزادی...٬ اسناد .3

است.3

می نویسد: قبال قیام پانزده خرداد عدم موضع گیری جبهه ملی در مورد نجاتی در
زندان ازحادثه آـگاه شدند.فاجعه در قیام پانزده خرداد٬ پس از سه روز «رهبران جبهه ملی دو
شورایعالی جبهه ملی٬ کرد بازرگان پیشنهاد که نسبت به آن بی تفاوت بمانند. آن بود از مهم تر
تصویب بحث درباره تهیه و مردم محکوم نماید... کشتار در اعمال رژیم را و کند اعالمیه صادر
به اخـتالف نظر خرداد٬ قیام 15 مردم در کشتار در محکوم کردن رژیم کودتا اعالمیه مبنی بر
فـراهـم فـروپاشی جـبهه مـلی دوم را سرانجام مقدمات انـحالل و و مشاجره کشید و شدید

ص 243. ج 1: تاریخ سیاسی... نجاتی٬ .4

ساخت.»4
شرح ماوقع می گوید: در بازرگان نیز

نتیجه تصمیم بگیرند. و هیئت اجرائیه جبهه ملی مطرح کند در آقای صالح موضوع را شد «قرار
اعالمیه رأی صدور سرانجام به مخالفت با روز هیئت اجرائیه پس ازچند پیش معلوم بود٬ از
بـحث طـرح مـورد کوشش او گفته است که با خاطرات خود در [شاپور] بختیار آقای داد...
به هرحال این به تصویب نرسید. خرداد) اعتراض به حادثه 15 اعالمیه جبهه ملی در (صدور
فراهم مقدمه انحالل جبهه را بین رهبران جبهه ملی بود٬ اختالف نظر که حاـکی از موضوع نیز

.394 و صص 392 ج 1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .5

ساخت.»5
تشکـیالت در زمینه ساختار آن به ویژه در اوج گرفتن اختالفات درونی جبهه ملی که بخشی از با

هم پاشیدگی از روند ٬42 شهریور آزادی سران آن در پس از گردید٬ تشدید ـکنگره جبهه ملی (دی 1341)

«ـکشمکش و مصدق به نتیجه ای نرسید دکتر شورایعالی جبهه و مکاتبات متعدد این گروه شتاب یافت.
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مصدق انحالل خود پاسخ به نامه دکتر که شورای عالی جبهه ملی در اردیبهشت ٬1343 درون سازمانی تا

ص 245. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

ادامه یافت.»1 اعالم کرد٬ را

تداوم سـرکوب و یک موج بازداشت یکباره علمای تبریز افزایش دستگیری روحانیان و همزمان با

آبان در رژیم شاه به سرکوب نیروهای سیاسی مخالف پرداخت. نیمه دوم سال 1342 از مبارزان مذهبی٬

فـعاالن «حـزب مـلت چـندتن از و داریوش فروهر سران نهضت آزادی به محاـکمه کشیده شدند؛ ماه٬

بی محاـکمه ـ محاـکمه و با وابسته به جبهه ملیــ افراد بازاریان و دانشجویان٬ همچنین گروهی از ایران»٬

طیب حاج رضایی و فرستاده شدند؛ هوا آب و جمعی برای خدمت سربازی به نقاط بد به زندان افتادند؛

به حکم دادگاه نظامی محکوم و پانزده خرداد٬ به جرم تحریک مردم به شورش در حاج اسماعیل رضایی ٬

تصرف. اندکی تلخیص و با ص 297؛ همان: .2

تیرباران شدند.2 آبان 43 در

وضعیت نهضت آزادی می نویسد: زندان و آزادی سران جبهه ملی از مورد یوسفی اشکوری در
زندان آزاد از ٬1342 شهریور 18 روز در «رهبران جبهه ملی سرانجام بدون دادرسی ومحاـکمه٬
جبهه ملی درمجموع روشن بود. دلیل آن نیز زندانماندند. اعضای نهضت آزادی در اما شدند.
ولی نهضت آزادی با به آن وفادارماند. و رژیم دنبال کرد مبارزه با در را راه مسالمت آمیزخود
به ویژه نهایت به نهضت انقالبی وحماسی روحانیان و در و رادیکال وستیزه جوشد... شتاب٬

ص 275. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .3

کرد.» 3 برقرار پیوند مقاوم جنبش جدیدروحانیان٬ و مرجع سازش ناپذیر آیة اهللخمینی ٬
اهـل تـجربه و با متدین٬ که «عناصر آن زمان ساواـک پی برده بود در جالل الدین فارسی ٬ به باور

ص 111. زوایای تاریک: فارسی٬ .4

دارد وی همچنین تأـکید به هم پیوسته اند.»4 خرداد نیروی 15 یا پیروان امام(ره) مطالعه نهضت آزادی با

ملتزم به احکام و آن هنگام «جوانان متدین٬ در بدنه نهضت آزادی» درصد نود تا هشتاد ـکه «بیش از

ص 66. همان: .5

خوبی بودند.»5 آموزش اسالمی نسبتًا دارای مطالعات و

اعضای نهضت آزادی می نویسد: اشکوری درباره محاـکمه رهبران و
کـادرهای تمامی رهبران و تقریبًا تجدیدنظر) مرحله محاـکمه (بدوی و اجرای دو پس از ...»
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رژیم می خواست از محکوم شدند. ده سال) سه آن به حبس (یک تا و اصلی واعضای درجه دو
مدافـعات آنـان (بـویژه اما بهره برداری کند دادگاه نظامی به نفع خود محاـکمه علنی آنان در

ص 276. ج1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .1

به زیان رژیم تمام شد.»1 کامًال نظامی... دادگاه تجدیدنظر در مدافعات مهندس بازرگان)
چهارنفر کرده بودند٬ امضا اعالمیه تأسیس نهضت آزادی را طرف هیئت مؤسس٬ هفت نفری که از از

مـجموع نگـرفتند. تــحت تـعقیب قـرار عباس سمیعی ) رحیم عطایی ـ عطایی ـ منصور (حسن نزیه ـ

سری دو در مجموعًا پایان سال 44 تا و هشت تن بودند 43 و محاـکمات 42 محکومین نهضت آزادی در

سال 5 یک تا از اعضای نهضت آزادی محاـکمه و از یازده تن دیگر تن جداـگانه) 8 تن و محاـکمه (3

دکـتر سحابی ـ یداهلل دکتر مهندس بازرگان ـ طالقانی ـ آیة اهلل از: نوزده تن محکومین نهضت آزادی عبارت بودند .2
محمد مصطفی مفیدی ـ ابوالفضل حکیمی ـ سحابی ـ عزت اهلل محمدمهدی جعفری ـ علی بابایی ـ احمد شیبانی ـ
ضرابی ـ ـ مقدس پور نیلفروشان ـ محمدمهدی خمسی ـ ـ مهدی شاملو عالی ـ مجتبی مفیدی ـ ـ رادنیا ـ بسته نگار
یک تن به پنج علی بابایی به شش سال٬ شیبانی و دکتر بازرگان به ده سال و طالقانی و آیة اهلل خمسی . محمدرضا
به یک سال زندان محکوم تن دیگر چهار سال و تن به دو چهار یک تن به سه سال٬ سال٬ پنج تن به چهار سال٬

.334 و صص 332 ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ شدند؛

محکوم شدند.2

«مبنای کیفرخواست دادستان ارتش٬ محاـکمه سری اول ٬42 در همانگونه که نجاتی تصریح می کند

هنگام بازداشت رهبران نهضت٬ در و قیام پانزده خرداد از که بعد سوی نهضت آزادی بود» اعالمیه از چند

ص 411. ج 1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .3

به پای رهبران نهضت محسوب واقع اقدامات جناح انقالبی جوانان نهضت آزادی٬ در یافته بود.3 انتشار

بازداشت مجددًا خرداد 15 از بعد و شده بود آزاد 42 اوایل خرداد طالقانی که در آیة اهلل مورد در ـگردید.

افسران مسلمان کشف شده بـود٬ پیش نویس اعالمیه ای که به خط ایشان خطاب به سربازان و ـگردید٬

صص 415ـــ416. همان: .4

گرفت.4 اصلی محکومیت وی قرار مستند

زمـان در جالل الدین فارسی که روشن ساخته اغـلب اعـالمیه های شـدیداللـحن نـهضت آزادی را

ضمن تصریح خاطرات خود در نموده است٬ منتشر بازداشت سه تن رهبران اصلی نهضت آزادی نوشته و

می نویسد: نهضت آزادی٬ همکاری هیئت های مؤتلفه اسالمی با به ارتباط و
مـحتاج چیزی نداشت و انتشار امکان چاپ و «نهضت آزادی مثل همه سازمان های سیاسی٬
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اعـالمیه های نـهضت آزادی هـم انـتشار در یعنی هـیئت های مـؤتلفه بـود... پیروان امام(ره)

ص 92. زوایای تاریک: فارسی٬ .1

هیئت های مؤتلفه شرکت می کردند.»1
راه انداختن در داشته است٬ عضو نفر 500 تهران بیش از آن زمان «فقط در هیئت های مؤتلفه که در

ص 758. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

می کرد.»2 علیه رژیم نقش بسزایی ایفا بسیج توده ها تظاهرات و

محاـکمه رهبران آن می نویسد: توقف فعالیت های نهضت آزادی پس از مورد اشکوری در
داخل گسترش وفعالیت آن در از و مانع جدی مواجه شد توقف و و رکود نهضت آزادی با ...»

ص 376. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .3

جلوگیری به عمل آمد.»3 ـکشور
آن زمان چنین آمده است: تعطیل شدن نهضت در مورد در بیانیه های نهضت آزادی نیز یکی از در

ص 24. ج 11: نهضت آزادی...٬ اسناد .4

تعطیل گردید.»4 فعالیت آن عمًال بعضی اعضای نهضت آزادی٬ محکومیت سران و پس از ...»

ترفندهای دولت جدید و آزادی امام خمینی؛  
«عـلی مـنصور» فـرزند حسنعلی مـنصور٬ و شد مکلّف به استعفا ماه 1342 اسفند علم در اسداهلل

اعالم کرده بود. را تأسیس «حزب ایران نوین» این٬ پیش از وی٬ گرفت. را جای او اسبق٬ نخست وزیر

تصریح دارد: این گونه به آمریکایی بودن منصور یادداشت های خود علم در
به این نمی شدم؛ من نوکر می خواست و نوکر وقت آمریکا٬ مختار وزیر [...] پدرسوخته راـکول ٬
هم که در را وحسنعلی منصور وحتی خیلی عالقه هم داشت؛ جهت بی عالقه به سقوط من نبود

ص 438. ج 2: یادداشت های علم...٬ علم ٬ .5

هم آمد. 5 که بعد جیب خودش داشت ـ
روحـانیان بـرجسـته از و مـهاجرت عـلما واـکنش به اعـتراضـات گسـترده مـردمی و ژست شاه در

صص 668ـــ698. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .6

آنکه پس از اما فریبکارانه بود. آشتی جویانه و ـ ظاهراً درخواست آزادی ایشان ـ و به تهران 6 شهرستان ها

انتقال «داوودیه» آیة اهللمحالتی به یک منزل مسکونی در آیة اهللقمی و امام خمینی و ٬42 مرداد 11 در

به کنترل ساواـک برده شد٬ قیطریه تحت محاصره و به منزلی در امام خمینی(ره) نیز آنجا از و داده شدند
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در و شدند؛ دستگیر شهرستان ها علمای تهران و جمعی از ٬42 آذر آبان و فعالیت مبارزان در دلیل تشدید

که رژیم سعی داشت به دروغ تدارک 15 حاج اسماعیل رضایی ٬ طیب حاج رضایی و آبان نیز 11 روز

مدت ها طیب را دستگاه جاسوسی او «رژیم شاه و مظلومانه تیرباران شدند. نسبت دهد٬ به آنها را خرداد

امام برای دست زدن که از به دروغ اعتراف کند تا کشیدند را حتی ناخن های او و زندان شکنجه دادند در

به چنین دروغی اعتراف کند٬ که اـگر وعده دادند حتی به او پول دریافت کرده است٬ «بلوا» و به «آشوب»

صص 784ـــ785. همان: .1

نداد.»1 به چنین خیانتی تن در لیکن او شد٬ خواهد آزاد گرفت و خواهد ملوکانه قرار عفو مورد

آزاد بود٬ تهران تحت نظر ماه که در چند پس از امام خمینی(ره)٬ فروردین ماه 1343 15 سرانجام در

جشن باشکوهی در امام شتافتند. به دیدار کشور سراسر مردم از هزاران تن از شبانه به قم برده شد. و

ص 841. همان: .2

موجود اسناد که بنابر انبوه مردم تشکیل گردید2 حضور ادامه داشت با مدرسه فیضیه که سه شبانه روز

پانوشت. ص ٬843 همان: .3

قطعنامه این جشن اهداف نهضت در گردید.»3 برآورد نفر آن نزدیک به صدهزار در جمعیت حاضر «شمار

صص 842ـــ843. همان: .4

چـنین شـد.4 مـنتشر قـرائت و بند 9 در فساد ظلم و جلوگیری از اجرای قوانین اسالم و مورد امام در

صص 371ـــ376. سه سال ستیز...: حسینیان٬ صص 844ـــ846. همان: .5

18 روز در گردید.5 برپا منازل علما و حسینیه ها و مساجد در نقاط کشور بسیاری از تهران و جشن هایی در

در مـردم٬ همگامی جامعه روحانیت بـا رفع سوءتفاهم و روزنامه اطالعات مقاله ای مبنی بر فروردین٬

ص 869. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .6

پی داشت. در امام را واـکنش شدید این تحریف٬ کرد.6 منتشر مردم»٬ اجرای برنامه «انقالب شاه و

ضمن و داشتند امام دیدار دانشجویان انجمن های اسالمی با که گروهی از فروردین ٬43 تاریخ 21 در

برای آزادی محکومین نهضت آزادی اقدامـی درخواست نمودند تبریک آزادی ایشان٬ گل و تقدیم سبد

مـحکومین نـهضت این تاریخ سـایر قبل از شدند. زندان آزاد از سال 1346 مهندس بازرگان در طالقانی و آیة اهلل .7
ادامـه مـبارزات طـالقانی در البته آیـة اهلل شده بودند. آزاد محکومیت خود گذراندن نیمی از پس از غالبًا آزادی نیز
به زندان افـتاد مجددًا سال 54 سپس در و تهران تبعید سال از به مدت دو سال 1350 در مستقل٬ خویش به طور

چهار. بیست و تا دو٬ بیست و صص هجده و زمان: یادنامه ابوذر به طول انجامید. 57 شهریور ـکه تا

ایشان چنین گفت: شود7٬
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درست کـارها نـباشد ایـن چـیزها تا مهندس افسرده نباشید. زندانی بودن آقای طالقانی و از
آزادشدن عده ای از بزرگ تر هدف٬ پیروزی به دست نمی آید. زندان رفتن هانباشد٬ تا نمی شود؛
عـمّال طـرد استقالل مـملکت است٬ هدف اسالم است٬ داشت؛ نظر در باید هدف را است؛
دانشگاه پرچم اسالم را در ...آقایان سعی کنید کشورهای اسالمی است. با اتحاد اسرائیل است٬
اسالم برای تمام وحدت مذهبی داشته باشید... عالقه به استقالل ایران دارید٬ اـگر ببرید... باال
حکـم و دستور می شود٬ قبر در موقعی که وارد تا می شود روزی که متولد از زندگی انسان٬

.271 و 268 و صص 267 ج 1: صحیفه امام٬ .1

دارد.1
ضمن و جعلی روزنامه اطالعات اشاره نمود تحریف شده و امام به خبر سخنرانی٬ و همین دیدار در

تکذیب کرده چنین فرمود: رژیم را هرگونه سازش با اظهارات مهمی٬
اـگر مواجه خواهدشد.[...] خمینی را عکس العمل شدیدما با روزنامه اطالعات جبران نکند٬ اـگر

ص 269. همان: .2

کرد.2 بزنندتفاهم نخواهد دار
اعالمیه های گوناـگون ادامه یافت. صدور و روشنگر سخنرانی های قاطع و با مبارزات امام خمینی(ره)

بـرنامه مـبارزه بـا آزادی٬ «امـام پس از محورهای اصلی مواضع امام مسئله صـهیونیسم بـود. یکی از

علیه صهیونیسم رسـاتر را بانگ بیدارباش خود و رئوس اهداف خویش شمرده بود از را صهیونیست ها

روابط به شدت برضد عمومی را افکار ملت عرب٬ همکاری با اسالمی و اتحاد بر تأـکید با و سرمی داد

ص 980. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .3

امام اعالمیه شهریورماه ٬1343 در ایران تحریک می کرد.»3 صهیونیسم در نفوذ اسرائیل و سّری شاه با

به شدت محکوم ساخت دوستانشان را مهندس بازرگان و طالقانی و آیة اهلل خمینی حکم دادگاه تجدیدنظر

این امام در سرنوشت سختی باشند.» منتظر که «رأی دهندگان باید داد به اعضای دادگاه نظامی هشدار و

بخش اعظم اشاره کرده و نیز خرداد حبس مبارزان 15 دستگیری و اعالمیه به تداوم مظالم رژیم شاه و

که ملت ایران از کرد تأـکید و اسرائیل اختصاص داد محکوم ساختن روابط رژیم و به روشنگری و آن را

ص 984. همان: .4

عمال اسرائیل متنفرند.4 اسرائیل و
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امام خمینی تبعید  احیای کاپیتوالسیون؛
است. کشوری دیگـر حق قضاوت خارجیان در قضایی یا امتیاز ٬ (Capitulation) «ـکاپیتوالسیون»

که پـرسنل نـظامی دولت ایران درخواست کرد از ٬1342 مارس 1962/اسفند در وزارت خارجه آمریکا٬

پیمان وین فنی مشروح در مصونیت های اعضای اداری و امتیازات و ایران از خدمت در آمریکایی مأمور

ص 303. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

تصویب و به مجلس برد که دولت حسنعلی منصور به تهیه الیحه ای شد منجر این امر شوند.1 برخوردار

مـدنی و مـصونیت قـضایی و مـیزبان٬ کشور هیئت های سیاسی در آوریل 1961 به موجب پیمان وین مورخ 18 .2
هیئت های سـیاسی طراز را این بوده که مستشاران نظامی آمریکا الیحه مزبور در حیله دولت منصور اداری دارند.
و آمـریکا (ایـرانـیان در کشور دو متقابل شامل مأموران هر دیپلماتیک که به طور برخالف کادر و داده است. قرار
که مستشاران نظامی آمریکایی را یکجانبه هزاران تن از به طور مصوبه دولت منصور می شد٬ ایران) در آمریکاییها

می ساخت. مصونیت قضایی برخوردار از ایران پراـکنده بودند سراسر در

نظامیان سوابق حضور ابتدا ایران نقش مهمی داشته است٬ تاریخ معاصر که این واقعه در آنجا از شد.2

ارتش آمریکا ٬1941 دسامبر ماه 1320/ شهریور اشغال ایران در پس از می شود: ایران مرور آمریکایی در

همه مـناطق بر شوروی٬ تدارکاتی نظامی به اتحاد کریدور به بهانه ایجاد سال ٬1321/1942 اواخر در

این هـجوم بـه کرد. خطوط راه آهن سراسری تسلط پیدا مبادی تجاری و و جنوبی ایران به ویژه بنادر

بدون آنکه قراردادی مـنعقد نخست وزیرش قوام الّسلطنه صورت گرفت؛ شاه و ِصرف توافق محمدرضا

شود.

ریـاست پـی آن٬ در و بـه ایـران اعـزام گـردید؛ کمیسیون نظامی آمریکا ٬1322 مارس 1943/ در

شهربانی و مستشاران آمریکایی در و آمریکایی تفویض شد به «ژنرال شوارتسکف» ژاندارمری کل کشور

ایران در دامنه فعالیت میسیون مزبور خاتمه جنگ جهانی دوم٬ پس از استخدام شدند. وزارتخانه ها دیگر

نـخست تـا ایـن مسـتشاران٬ حـضور طـی قـراردادی٬ سـال 1326/1947 آغـاز در کـرد. وسعت پـیدا

شد. تمدید سپس برای مدتی طوالنی تر و 1328/1949

دیگری فعالیت میسیون نظامی آمریکا٬ اساس قرارداد بر ٬1326 چهاردهم مهر /1947 ششم اـکتبر در

مهمترین مستشاران آمریکایی افزوده شد. تعداد بر تمام واحدهای ارتش دامنه یافت و وزارت جنگ و در

تعلّق به وزارت دفاع آمریکا ارتش ایران انحصارًا که حق مستشاری نظامی در این بود مزبور نکته قرارداد

همچنان به قوت خود و گردید تمدید مرتبًا سال 1357 اواخر تا سال های بعد این موافقتنامه در ـگرفت.
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ص 44. روابط خارجی...: هوشنگ مهدوی٬ .1

وام میلیون دالر درخواست 25 با آمریکا اساس آن٬ بر رزم آرا زمان نخست وزیری سپهبد در باقی بود.1

صص 509ـــ510. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

به ایران موافقت کرد.2

یک وام 23 آمریکا مصدق ٬ دولت دکتر امضای موافقتنامه کمک نظامی با همزمان با 1330 اسفند در

ص 106. روابط خارجی...: هوشنگ مهدوی٬ .3

میلیون دالری به ایران داد.3

جمله از که به دولت زاهدی داد٬ میلیون دالر ازای 45 در آمریکا ٬1332 مرداد جریان کودتای 28 در

.1332 مهر 17 مجله خواندنی ها٬ .4

[ را] فراهم سازد».4 زمینه ترکیه٬ ایاالت متحده و پیمان نظامی با وی خواست که برای «انعقاد از

و ملحق شدند نظارت آمریکا و حضور با ایران به پیمان نظامی بغداد انگلیس و 1334/1955 بهار در

بـه افـزایش اعـتبارات عمل٬ در توسط شاه٬ پذیرش «دکترین آیزنهاور» 1335 مارس 1957/اسفند در

ساواـک برای شهربانی و ژاندارمری٬ این پس مستشاران آمریکایی در از شد. ایران منجر در نظامی آمریکا

ص 56. عقاب (چ فاخته): و شیر بیل٬ .5

بـرای آمـوزش نـیروهای زمـان «ـکـندی» در و سرکوب مخالفان افزایش یـافتند.5 تقویت رژیم شاه و

ص 213. همان: .6

به ایران آمدند.6 مستشاران نظامی آمریکا زیادی از تعداد موسوم به کاله قرمزها٬ ضدشورش ارتش٬

پیمان نظامی دوجانبه ای 1337 اسفند پنجم مارس 14/1959 اقبال ٬ دوران نخست وزیری دکتر در

و ماشین نظامی آمـریکا رابطه ساختاری ارتش ایران با اساس آن٬ که بر شد ایران منعقد و بین آمریکا

ص 96. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ ص 42. [ مجموعه مقاالت] پنجاه سال...: .7

گردید.7 سیاست های منطقه ای آن مستحکم تر

مردم در ناشایست آنان با رفتار گسترش اعمال و مستشاران آمریکایی و تعداد افزایش چشمگیر با

که موجب اعمال دادگستری نشان داده شد سوی نیروهای پلیس و عکس العمل هایی از مناطق مختلف٬

ص 399. سه سال ستیز...: حسینیان٬ .8

برای تصویب مصونیت مستشاران نظامی گردید.8 دولت آمریکا فشار

بـه مـوجب قـانونی کـه بـه تـصویب مـجلس رسـید٬ 1964 اـکتبر 13/1343 مهر 21 سرانجام در
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ایران در کارشناسان نظامی آمریکا به مستشاران و و شد احیا «حق قضاوت کنسولی» یا «ـکاپیتوالسیون »

که به قانونی تصویب شد همین اوان٬ در ارزان بود: بهای این «خیانت ملی» مصونیت سیاسی داده شد.

.1343 مهر ذیل 21 ص 179؛ ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ اول آبان 1343. ـ مهر مطبوعات 22 .1

وام می گرفت!1 دولت آمریکا از میلیون دالر طول پنج سال مبلغ 200 ایران در موجب آن٬

که نظر توضیحاتی دارد این امر٬ در امام خمینی(ره) استناد درباره نحوه اطالع و حاج مهدی عراقی ٬

خوانندگان می گذرد: نظر از به اهمیت تاریخی آن٬
به ما مجلس داشتیم٬ در رفقایی که ما که یکی از بود مهر اواخر تقریبًا یا شهریور همین اواخر در
بـه 1700 مـصونیت بـدهد مـجلس و در بیاورد که یک الیحه ای دولت می خواهد اطالع داد
[ ـ= آقا این مسئله آمدبا به همین نام الیحه کاپیتوالسیون مشهورشد. که بعدًا آمریکایی ـ مستشار
نمی توانیم ما مدرک نباشد «تا گفتند: این جوری قبول نکردند؛ آقا امام خمینی(ره)] مطرح شد.
در که الیحه آمـد این شد تا تهیه بکنید.» مدرکش را [ اـگر] بتوانید شما روی آن حرفی بزنیم؛
از مجلس بود٬ فرستادیم صورت جلسه ای که در ما الیحه. با عده ای مخالفت کردند مجلس و
هم عین صورت جلسه راخارج کردیم؛ فتو[ ـکپی] کردند؛ به حساب ـ روی آن صورت جلسه ـ

ص 207. ناـگفته ها: عراقی٬ .2

آقاگذاشتیم.2 دراختیار جفت این صورت جلسه را مجلس سنا. هم از و مجلس شورا از
به واسطه موضوع را پیغام با طریق مالقات و از مجلس شورا نمایندگان مخالف در تن از همچنین دو

طرح محرمانه الیحه طی نامه ای به ایشان خبر نیز آیة اهللپسندیده ٬ امام٬ برادر امام خمینی اطالع دادند.

مربوط به مجلس را اسناد محالتی نیز حجة االسالم فضل اهلل حجة االسالم هاشمی رفسنجانی و داد. را

صص 401ـــ403. سه سال ستیز...: حسینیان٬ .3

کامل گردید. و مستند اطالعات ایشان کامًال و برای امام تهیه کردند3

نطقی در منزل خویش٬ در مردم٬ اجتماع بزرگی از در امام خمینی(ره) آبان ماه ٬1343 تاریخ 4 در

بـه گـزارش سـاواـک٬ زیادی یافت. اهمیت تاریخی بسیار و که آثار نمود ایراد مزبور قرارداد مخالفت با

بلندگوهای و کوچه های اطراف گردآمده بودند حیاط منزل امام و این سخنرانی که در در جمعیت حاضر

ص 1033. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .4

مـیالد عـید سخنرانی مصادف با روز محاسبه گردید.4 نفر شش هزار نصب شده بود٬ آنجا متعددی در

و میان تأثر در کرده و آغاز الیه راجعون» انا و «اناهلل با را ولی امام سخنان خود بود حضرت فاطمه(س )
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فـروختند. را ما کرده اند... عزا ایران را عید ندارد. عید «ایران دیگر اعالم داشت: حضار ـگریه های شدید

عـظمت ارتش ایـران را بـین رفت٬ عـظمت ایـران از پای کوب شـد٬ عزت ما فروختند... را استقالل ما

ص 1034. همان: .1

و فاسد مجلس را دولت و داد٬ حمله قرار و انتقاد مورد امام «شاه را این سخنرانی٬ در پای کوب کردند.»1

ص 305. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

اسالم خواند».2 دشمن مردم ایران و اسرائیل و و دست نشانده آمریکا

هـمت اعـضای اقـدام و بـا تقبیح الیحه کاپیتوالسیون٬ اعالمیه امام در این سخنرانی٬ همزمان با

شهرهای مختلف نسخه در هزار ده ها در بدون آنکه رژیم مطلع شود٬ مدت کوتاهی٬ جمعیت مؤتلفه در

نـهضت روحانی٬ 223ـــ225. و صص 170 ناـگفته ها: Ñ عراقی٬ اعالمیه نحوه انتشار مورد در برای آـگاهی بیشتر .3
ص 1042. چ 15: ج ٬1 امام خمینی٬

نظر به اظهارات امام پاسخ گفت. مجلس سنا٬ طی سخنانی در منصور٬ و دولت دستپاچه شد پخش شد.3

پی می آید: اهّم آن در به اهمیت سخنان تاریخی امام خمینی(ره)٬

جنایت: هر از مصونیت آمریکایی ها
بـا ـ به پیمان وین که تمام مستشاران نـظامی آمـریکا الحاق کردند مجلس بردند... قانونی در
کس کـه هـر با باخدمه شان٬ کارمندان اداری شان٬ با کارمندهای فنی شان٬ با خانواده هایشان٬
یک خـادم اـگـر مـصون هسـتند. ایران بکـنند هرجنایتی که در از اینها ـ دارد بستگی به آنها
منکوب پا زیر کند٬ ترور وسط بازار در را آمریکایی مرجع تقلیدشما یک آشپز اـگر آمریکایی٬
زیـر شاه ایران یک سگ آمـریکایی را بگیرد[...] اـگر را جلوی او پلیس ایران حق ندارد ـکند٬
مرجع بگیرد٬ زیر آمریکایی شاه ایران را یک آشپز ـچنانچه ـ اـگر و بازخواست می کنند؛ بگیرد٬

هیچ کس حق تعرض ندارد.[...] بگیرد٬ زیر بزرگترین مقام را بگیرد٬ زیر ایران را
روحانیون: معنای نفوذ

یک وقت ـ ـ انگلیس باشد٬ اسیر یک وقت ـ این ملت ـ نمی گذارد نفوذروحانیون باشد٬ اـگر
ایران را؛ اقتصاد که اسرائیل قبضه کند نمی گذارد نفوذروحانیون باشد٬ اـگر باشد. آمریکا اسیر
و توی دهن این مجلس می زنند توی دهن این دولت می زنند؛ نفوذروحانیون باشد٬ [...] اـگر
یک دست نشانده نمی گذارند روحانیون باشد٬ نفوذ مجلس بیرون می کنند.[...] اـگر از را وکال

بیرونش می کنند. بکند؛ را آمریکایی این غلط ها
به همه: اعالم خطر
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من اعالم ای سیاسیون ایران! می کنم. من اعالم خطر ای ارتش ایران! می کنم. من اعالم خطر آقا!
من اعالم ای مراجع اسالم! ای علمای ایران! می کنم. من اعالم خطر ای بازرگانان! می کنم. خطر
برای ماخواب ها معلوم می شود برود. باال پرده ها نگذارید مجلس گفتند می کنم.[...] در خطر

دیده اند.
آمریکاست: با ما سروکار امروز

مرتکب کبیره است کسی که فریادنکشد.[...] آمریکا واهلل٬ نزند٬ است کسی که داد واهلل٬گناهکار
اما پلیدتر. و هم بدتر همه از بدتر؛ دو هر شوروی از بدتر٬ آمریکا انگلیس از انگلیس بدتر؛ از
این معنا ـبداند آمریکابداند رییس جمهور آمریکاست. با اینخبیث هاست٬ با ما سروکار امروز
او ملت ایران با اوخصم است؛ قرآن با که منفورترین فرددنیاست پیش ملت ما.[...] امروز ـ را

خصم است.[...]
اسرائیل هم از این اسرائیل است. از تمام گرفتاری ما این آمریکاست؛ از تمام گرفتاری ما آقا!

هستند. آمریکا هم از این وزرا هستند٬ آمریکا هم از این وکال آمریکاست؛
ملت: و وظیفه علما

ملت موظف است که در آـگاه کنند. ملت را موظف اند علما آـگاه کنند؛ ملت را آقایان موظف اند
به دولت اعتراض به مجلس اعتراض کند٬ [به] عرض برساند؛ آرامش با بیاورد؛ در صدا این امر

هستیم؟ بنده شما ما مگر فروختید؟ را ما چرا کاری کردید؟ یک همچو که چرا ـ ـکند
نمایندگی: از عزل وکال

وکالی مجلس سناخیانت این امر؛ با آنهایی که موافقت کردند ـ وکالی مجلسین خیانت کردند
بـه ایـن ـخـیانت کـردند آنهایی که رأی دادند ـ وکالی مجلس شورا این پیرمردها؛ ـ ـکردند
من عزل شان هم بودند٬ اـگر وکیل ایران نیستند؛ [ ـکه] اینها بداند دنیا وکیل نیستند. آنها مملکت؛
دولت ایـن دولت را مـا مجلس نمی دانـیم؛ این مجلس را وکالت معزول اند.ـ[...] ما از ـکردم؛

صص 215ـــ224. ج 1: صحیفه امام٬ .1

به مملکت ایران؛خائناند.1 اینهاخائناند نمیدانیم؛
شـماری از فراـگرفت. نقاط ایران را کاپیتوالسیون بسیاری از ضد مردم بر موج اعتراض روحانیان و

کوچک ترین ایران... گروه های سیاسی آن روز «احزاب و به زندان فرستاده شدند. و دستگیر روحانیون٬

ص 1048. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

نشان ندادند.»2 خود احیای رژیم کاپیتوالسیون از برابر واـکنشی در
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قم در خانه مسکونی خود در را شبانه امام خمینی(ره) آبان ماه ٬1343 شب 13 در مأموران رژیم٬

امام تبعید ساواـک خبر کردند. هواپیمای نظامی به ترکیه تبعید فرودگاه تهران با بالفاصله از کرده و دستگیر

چـون رویـه آقـای خـمینی و دالیـل کـافی٬ «طبق اطالع موثق و بدین گونه اعالم داشت: جراید در را

لذا تشخیص داده شد٬ تمامیت ارضی کشور استقالل و امنیت و علیه منافع ملت و تحریکات مشاٌرالیه بر

فـرهنگ عـلی بـابایی٬ آبـان 1343. ذیل 13 ص 198؛ ج 1: روز...٬ هفت هزار نجاتی٬ آبان 1343. مطبوعات 14 .1
صـ42. ج 1: سیاسی...٬ تاریخی ـ

حجة االسالم ایشان ـ فرزند این اقدام٬ همزمان با گردید.»1 ایران تبعید از آبان ماه 1343 تاریخ 13 در

زندانی شدند. و دستگیر شهرستان ها٬ دیگر قم و در طالب٬ روحانیون و شماری از سیدمصطفی خمینی و

ولی تأمین می کرد شاه را آرامش موردنظر که ظاهرًا سلطنتی بود؛ برای استبداد امام سرآغازی جدید تبعید

صص 310ـــ311. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی ٬ .2

توفان بود.2 آرامش قبل از که این٬ حوادث بعدی نشان داد سیر



فصل پنجم:

پس از تشکل های دینی٬
 سقوط رضاشاه

«انجمن»ها و اولین «اتحادیه»ها  
تـالش های سـازمان یـافته سقوط دیکتاتوری رضاشاه٬ رجوع به سال های پس از با این فصل٬ در

تهاجم چهار برابر بازسازی هویت دینی در بستر بر اغلب این حرکت ها می شود. نیروهای مسلمان مرور

دوم ـ آن؛ اخالقی ناشی از فرهنگی و مفاسد ناسیونالیسم مذهب زدای رضاخانی و اول ـ فکری است:

مارکسیسم و سوم ـ تجدد؛ وّهابی زدگی و رگه هایی از با کسروی ٬ ضّدشیعی احمد تبلیغات ضّداسالمی و

فـرقه نـفوذ گسـترش فـعالیت و چـهارم ـ حـزب تـوده؛ (بـعدها) ارانـی و ماتریالیسم بیگانهـگرای دکـتر

صهیونیستی بهائیت.

 تشکل های مذهبی ـسیاسی
روشـنفکران مـذهبی بـرای سـامان دادن بـه وضـعیت روحانیان و برخی از بیست٬ شهریور پس از

همه «طبعًا رسول جعفریان: به اعتقاد آوردند. تشکل هایی پدید بی دینی٬ المذهبی و مقابله با فرهنگی و

وقـتی مـجموع امـا به یک میزان سیاسی نبودند٬ آمد٬ بیست به وجود شهریور تشکل هایی که پس از

روشن شود٬ سیاسی بودن هم به معنای اجتماعی بودن تفسیر و گیرد بررسی قرار رفتارهای آنان مورد
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دارای گرایش های سیاسی نیز به رغم آنکه گاه ادعای غیرسیاسی بودن دارند٬ که این تشکل ها می شود

حاج آیین اسالم ـ مدیر نوریانی ـ گفت تالش های چهارگانه شهاب پور٬ کمترین تردیدی باید با هستند.

دینی در افکار مهم ترین تالش مذهبی معتدل برای نشر باید شیخ عباسعلی اسالمی را سراج انصاری و

ص 55. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .1

این دوره دانست.»1

شکل دهی به ساختار حوزه های علمیه در به عنوان مکمل تالش های مرجعیت و این گونه فعالیت ها

دوران دیکتاتوری بیست ساله حوزه های علمیه در تبلیغات اسالمی محسوب می گردید. نوین آموزش و

دولت فشار وضعیت خمودی ناشی از از خانه تکانی کرده٬ تا آن بودند نیازمند «به شدت تضعیف شده و

به دوره رضاخان٬ چهره های باقی مانده که در و روحانیان شهرستان ها حوزه٬ کنار در رضاخانی بیرون آیند.

صص 35ـــ36. همان: .2

شـد٬ روحـانیون آغـاز «زمـانی کـه فـعالیت مـجدد و به آرامی فعال شدند.»2 سکوت کرده بودند٬ اجبار

دسـتاوردهای دوره تـرس آنکـه مـبادا آنان از گذاشتند. تندروی را بنای فحاشی و روشنفکران مخالف ٬

ص 44. همان: .3

به شکل های مختلف به مقابله برخاستند.»3 برود٬ باد رضاشاه بر

اتحادیه مسـلمین ـ انجمن تبلیغات اسالمی ـ از: عبارت بودند فراـگیر تشکل های دینی گسترده و
گروه های متشکل دینی محلی و و جمعیت ها انجمن های اسالمی دانشجویی. جامعه تعلیمات اسالمی و
می توان اینگونه بـرشمرد: را که مهم ترین آنها فعالیت های مؤثری داشتند آمده و پدید ـکوچک تری نیز

جمعیت جمعیت روحانی منتظم ـ جمعیت جامعه مسلمین ـ ـکانون اسالم ـ جمعیت پیروان قرآن ـ
و انجمن پیروان قرآن (مشهد) ـ حقایق اسالم (مشهد) کانون نشر ـ ترقی مسلمین (اصفهان) و اتحاد

شهرها. سایر مختلف در ـگروه های کوچک تر

اهـمیت و واجـد آنـها بـرخـی از سی افـزایش یـافت و دهه بیست و در مطبوعات دینی نیز تعداد

دنیای اسالم ـ ـ خرد پرچم اسالم ـ دانش ـ نور آیین اسالم ـ نشریاتی مانند: تأثیرگذاری فراوان گشتند.
نـهضت فروغ علم ـ حیات مسلمین ـ ندای حق ـ مجله تعلیمات اسالمی ـ مسلمین ـ اسالم ـ پرتو

. اسالم و...
یک سری فعالیت های روشنفکر٬ معلّمین متدین و ابتکار با محیط مدارس تهران٬ در همان زمان٬ در
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کـنار در دبـیرستان دارالفـنون٬ در سـال 1321 بـه عـنوان مـثال در دینی شروع شده بـود. اجتماعی ـ

کمال الدیـن سید انجمن فوق العاده ای به ابتکار کالس یا ورزش٬ ادبیات و موسیقی٬ انجمن های تئاتر٬

تشکیل شد. اصول عقاید٬ بحث درباره مسائل مذهبی و به منظور فلسفه دارالفنون٬ فقه و دبیر نوربخش ٬

آن کالس شرکت می کردند. در پایان برنامه درسی خود٬ پس از دانش آموزان عالقه مند٬ شماری از

«انجمن اسالمی جوانان دانشجویان مانند بین دانش آموزان و در یا دبیرستان و چند انجمن هایی در

ایـن انـجمن سـخنرانـی ابـن الّدیـن در نوربخش و قبیل راشد٬ اشخاصی از تشکیل گردید. امیرکبیر»

ص 99. همان: .1

می کردند.1

دانشکده پزشکی ایـجاد نخست در برای بار «انجمن اسالمی دانشجویان» به دنبال این فعالیت ها٬

برخی بانی تشکیل شد. سال 1322 این انجمن در بنیانگذاران٬ یکی از آزاده ٬ محّباهلل به گفته دکتر شد.

همان. .2

دانسته اند.2 شهاب پور عطاءاهلل دکتر آن را

سـخنرانـی دعـوت بـرای هـمکاری و نویسندگان را وّعاظ و انجمن اسالمی دانشجویان عده ای از

محمدتقی فـلسفی ٬مـهندس حسینعلی راشد٬ طالقانی ٬ آیة اهلل بودند: این افراد جمله آنها که از می کرد؛

سید و مهدی آذر دکتر سحابی ٬ دکتر موسی عمید٬ دکتر رضازاده شفق ٬ دکتر آموزگار٬ حبیب اهلل بازرگان ٬

انـدکی تـصرف و بـا ص 222؛ ج 1: شـصت سـال خـدمت...٬ نـجاتی٬ ص 81. دادگـاه...: مدافعات در بازرگان٬ .3
اصالحات.

به چاپ رسید. سخنرانی های مذکور بسیاری از صدرالدین بالغی.3

 «اتحادیه مسلمین ایران»
ایـن تشّکـل٬ بـنیانگذار شد. ایجاد 1324 که در جمله تشّکل هایی بود از «اتحادیه مسلمین ایران»

از اسالمی و پرکار و نویسندگان پیشتاز که از روحانی فرهیخته ای به نام حاج مهدی سراج انصاری بود

مطبوعات همکاری با افزون بر قبًال می رفت و به شمار مذهبی دهه 20 فّعاالن حرکت های سیاسی ـ

شکل گیری که بستر تشکیل داده بود بی دینی را جمعیت مبارزه با سال 1323 در نگارش مقاالت٬ دینی و

می رفت ولی از به شمار مجله دنیای اسالم سخنگوی «اتحادیه مسلمین» سال 1328 تا اتحادیه شد.
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انـدکی بـا ص 84؛ احـزاب سـیاسی...: شـانه چی٬ مـدیر ص 184. ج 1: تکـاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکـوری٬ .1
.68 و 66 و صص 60 سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ تصرف.

ادامه یافت.1 سال 1335 مرتب آن تا که انتشار مجله مسلمین ارگان این تشّکل بود؛ سال 1328؛
کرد. به ایران تبعید را دولت عراق او ش. سال 1321 در و نجف درس خواند حاج سراج انصاری در

پرداخت. به مبارزات سیاسی علیه احزاب ضّدملی نیز به موازات خدمات دینی٬ ایران٬ وی در

بـرخـی از تشکـیل داد. را «اتحادیه مسلمین» دانشمندان مسلمان٬ همراهی جمعی از حاج سراج با

سعیدی ـ سیدغالمرضا طالقانی ـ آیة اهلل از: عبارت بودند سال 1328 اعضای هیئت مدیره این تشکل در

ص 98. ش 5: فصلنامه مطالعات تاریخی٬ .2

اولین از سیدمرتضی خلخالی.2 شیخ مهدی شریعتمداری و ـ شهاب پور عطاءاهلل نوریانی ـ نصرت اهلل

برای شرکت در فلسطین بود. و الجزایر آزادی کشمیر٬ استقالل و اعالم پشتیبانی از اقدامات این جمعیت٬

داوطـلب هـزاران نـفر و اعالم ثبت نام کـرد «اتحادیه مسلمین» علیه اسرائیل٬ جنگ فلسطین (اعراب)

ص 184. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .3

مسلمان نام نویسی کردند.3

اتحادیه دارای نمایندگی بود. برخی شهرستان ها در و تشکیل داد نیز سازمان جوانان را این اتحادیه٬

مبارزه علیه انگلستان مشارکت مؤثر در فعالیت داشت و جریان نهضت ملی شدن نفت نیز مسلمین در

ص 69. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ ص 100. ش 5: فصلنامه مطالعات تاریخی٬ .4
ص 74. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .5

مردم متدین رواج بین برخی از که در خرافات بود»5 نقاط ثقل فعالیت حاج سراج مبارزه با «یکی از ـکرد.4

صدر آموزش مفاهیم دینی در تالش برای اجرای قوانین اسالمی و بی دینی و مظاهر مبارزه با داشت.

جـعفریان٬ صـص 91ـــ133. مـقاله اتـحادیه مسـلمین٬ ش 5: Ñ فـصلنامه مـطالعات تـاریخی٬ اطـالعات بـیشتر .6
صص 59ـــ80. سازمان های مذهبی...: و جریان ها

فوت کرد.6 سال 1340 حاج سراج انصاری در داشت. فعالیت های فرهنگی اتحادیه قرار

 اصحاب مجله «آیین اسالم»
که آیین اسالم نام شد نوریانی منتشر مدیریت نصرت اهلل مجله ای به صاحب امتیازی و سال 1323 در

ولی بـرخـی ارگـان هـیچ تشّکـلی نـبود ادامـه یـافت٬ سال 1334 آن تا که انتشار این نشریه٬ داشت.
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طالقانی ٬ جمله آیة اهلل از می دادند؛ این مجله انتشار در را مقاالت خود شخصیت های فرهنگی آن دوران٬

اضافات. اندکی تصرف و با ص 185؛ ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .1

به شهیدی.1 جعفر سید حاج سراج انصاری ٬ کمره ای ٬ محمدباقر حسینعلی راشد٬ سعیدی ٬ غالمرضا سید

دهـه 1320 در جنبش اسالمی ایران و به نقشی که این مجله در نظر رغم ارگانی نبودن آیین اسالم ٬
و جریان های مؤثر می توان از گردانندگان آن را آورد٬ گرد را نیروها مجموعه ای از کرده است و شمسی ایفا

تعیین کننده آن دوران دانست.

«جمعیت فداییان اسالم» جمع پیرامونی مجله آیین اسالم و «اتحادیه مسلمین»٬ اشکوری ٬ به نظر
حّساس بودن نسبت به اجتماعی بودن ایشان است؛ سیاسی و مشترک آنها که محور سه مجموعه ای اند

داخلی از استبداد حدی) (تا و نقش استعمار و به خصوص فلسطینــ مسلمین ـ سرنوشت جهان اسالم و

این جریان خواهان اجرای بی چون و می روند. مشترکات این سه است که به تعبیری یک جریان به شمار

همه مشکالت مادی و احکام دین٬ اجرای کامل شریعت و داشت که با اعتقاد و شریعت اسالم بود چرای

تلخیص. با صص 185ـــ186؛ همان: .2

شد.2 معنوی جوامع مسلمان حل خواهد

 «جامعه تعلیمات اسالمی»
که به وسیله است؛ «جامعه تعلیمات اسالمی» تشّکل های دینی اوایل دهه بیست٬ و مراـکز دیگر از

تأسیس جمعیت پیروان قرآن رانیز سال 1322 وی در حجة االسالم شیخ عباسعلی اسالمی تأسیس شد.

ص 80. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .3

مجله تعلیمات اسالمی که پایه ای برای شکل گیری جامعه تعلیمات اسالمی محسوب می شود.3 ـکرده بود
و فعاالن مبارز سیاسی به یکی از عرصه اجتماعی و در وی شخصًا می یافت. توسط این جامعه انتشار نیز

نواب صفوی همکاری گسترده ای آیة اهللکاشانی و نهضت ملی شدن نفت با در شناخته شده تبدیل گشت.

فعالیت های سیاسی به مبارزات و پیروزی انقالب اسالمی نیز جریان نهضت امام خمینی تا در داشت و

صص 83ـــ85. همان: .4
ص 60. جامعه تعلیمات...: کرمی پور٬ .5

وی همچنین از زندانی شد.5 بازداشت و 43 شهریور و 42 پانزده خرداد جمله در از بار چند و ادامه داد4
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ص 65. همان: .1

نهضت آغاز از تداوم مبارزات خود در و گردید1 سوی ساواـک ممنوع المنبر از 1357 دهه چهل تا اواخر

پیروزی انقالب اسالمی با تا و امام تبدیل شد حامیان پرشور به یکی از سال 1341 در امام خمینی(ره)

و کـرد مبارزات وی یـاد خدمات فرهنگی و مناسبت هایی از در امام نیز ایشان رابطه مستحکم داشت.

.79 و 65ـــ66 و 60ـــ61 و 55ـــ57 و صص 48ـــ52 همان: .2

طریق جامعه آموزشی از فعالیت وسیع فرهنگی ـ وی٬ مستمر حرکت اصلی و اما تجلیل به عمل آورد.2

تعلیمات اسالمی بود.

شـیخ شیخ العراقین بیات ٬ از: عبارت بـودند سال 1328 در جمله اعضای هیئت مدیره «جامعه» از

حاج غالمحسین حسینعلی گلشن ٬ عبدالکریم فقیهی شیرازی ٬ حاج عباسقلی بازرگان ٬ آخوندی ٬ محمد

ص 77. همان: .3

اهتمام در مهم ترین وجه فعالیت های «جامعه تعلیمات اسالمی»٬ حاج سیدحسن عدنانی.3 دلیل تهرانی ٬

مدارسی را محدوده نظام آموزشی دولتی٬ که خارج از این بود هدف٬ هویت دینی بود. تأسیس مدارس با

مـدارس تـعداد به تربیت دینی دانش آموزان بپردازنـد. آموزش علمی رسمی٬ عالوه بر و تشکیل دهند

به سال 1356 تا شهرستان ها تهران و شده توسط جامعه تعلیمات اسالمی در متوسطه ایجاد ابتدایی و

تـداوم پشتیبانی مالی بازاریـان مـؤمن مـوجب تـقویت و و حمایت های فرهنگی علما باب رسید. 183

مـحمدتقی سـید آیـة اهلل حکـیم و آیـة اهلل بـروجردی و آیـة اهلل فعالیت های این مؤسسه عظیم گردید.

ششـم عـالمه طـباطبایی کـتاب های دیـنی پـنجم و مدارس مؤسسه حمایت مـی کردند. خوانساری از

کتاب درسی تعلیمات دینی سوم ابتدایی حجة االسالم گلزاده غفوری نیز و حجة االسالم باهنر دبیرستان و

ص 86. سازمان های مذهبی...: و جریان ها 94.جعفریان٬ و 90 و صص 79ـــ82 همان: .4

پیروزی انقالب تا و فعال بود نیز دهه های بعد در «جامعه تعلیمات اسالمی» تألیف کردند.4 این مدارس را

صص 96ـــ97. جامعه تعلیمات...: کرمی پور٬ .5

ادامه داد.5 اسالمی به فعالیت خود

رویدادهـای در سال٬ هشتاد حجة االسالم حاج شیخ عباسعلی اسالمی به رغم سن باالی بیش از

نظام به حمایت از سالگی (1364) سن 89 زمان فوت در تا مشارکت داشت و انقالب اسالمی 1357

اطالعات بیشترÑ صص 21ـــ97. ص 66. همان: .6

جمهوری اسالمی کوشید.6
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 «انجمن تبلیغات اسالمی»
«انجمن تبلیغات دهه بیست٬ کانون های نوگرای اسالمی در و معروف ترین تشّکل ها مطرح ترین و از

جالب٬ به سبکی تازه و و شهاب پور عطاءاهلل مدیریت دکتر و به ابتکار سال ٬1321 است که در اسالمی»

همه (پیش از دهه 1320 این انجمن نخستین تشکیالت اسالمی است که در واقع٬ در و تأسیس شد.

ص 6. شورای انقالب...: .1

شکل گرفت.1 انجمن های اسالمی) مذهبی و گروه های سیاسی ـ احزاب و

مدیریت دکـتر و امتیاز با ادامه داشت٬ چهل نیز دهه های سی و آن تا که انتشار دانش ٬ مجله نور

ص 42. ش 7: فصلنامه یاد٬ ص 188. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری ٬ .2

مـجله ای نـداشت ولی ابـتدای کـار٬ در انـجمن٬ مـی شد.2 به عنوان نشریه انـجمن مـنتشر شهاب پور

جزوه هایی به نام مجموعه انتشارات «انجمن تبلیغات اسالمی» نیز و دانش داشت؛ سال نامه ای به نام نور
فقط به نام «بانی سال٬ چند تا شهاب پور٬ دکتر یافت. به صورت مجموعه انتشار که بعدها نمود منتشر

اینکه نام پس از اما درج کند؛ را نام اصلی خود نبود یعنی حاضر شناخته می شد؛ انجمن تبلیغات اسالمی»

اندکی تصرف. تلخیص و با صص 42ـــ43؛ ش 7: فصلنامه یاد٬ .3

انجمن تأسیس٬ سال پس از دو معلوم گشت که وی بانی انجمن است.3 مجله درج شد٬ صاحب امتیاز

جزوات چاپ شده انجمن از تیراژ سال 1325 در نسخه چاپ کرده بود. شصت هزار کتاب در یازده جلد

صص 56ـــ58. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .4

که می کوشید آنجا انجمن تبلیغات اسالمی از نسخه اعالم شد.4 هشت هزار پنجاه و و یکصد تشکیل٬ بدو

ایران سراسر توانست در و موفق بود بسیار خود کار در به تبلیغات دینی بپردازد٬ شیوه های فرهنگی روز با

ص 58. همان: .5

مبارزه با این انجمن همچنین در سازماندهی کند.5 ثبت شده جذب و به عنوان همکار را نفر پانزده هزار

اسالمی تالش وسیع و ترویج اندیشه اتحاد سنی و تالش برای وحدت شیعه و اقدامات تبلیغی بهائیان و

ص 56. همان: .6

انجمن حمایت کردند.»6 از نامه های خود روشنفکران مسلمان زیادی با «مجتهدان و مؤثری داشت.

به کانادا٬ دارای دکترای افتخاری از فارغ التحصیل حقوق دانشگاه تهران و شهاب پور عطاءاهلل دکتر

در و روان بود و نوشته های وی شیوا آلمانی تسلط داشت. فرانسوی و انگلیسی٬ جمله عربی٬ زبان از چند
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محمدتقی شریعتی. مرحوم استاد از مؤلفان کتاب حاضر شنیده یکی از .1

امور از بانی نوشته های شیوای مذهبی برشمرد.1 را شهاب پور بتوان دکتر شاید آن دوران تازگی داشت.

و علمی مغرب زمین بـود جذب نیروهای فرهنگی و گزارش توانایی اسالم در ارائه و اهتمام وی٬ مورد

مرکز فرنگیان به چشم می خورد. اسالم آوردن یکی از شرحی از دانش»٬ مجله «نور سالنامه و اغلب در

خیابان شاه آباد واقع در «ـکتابفروشی محمدی» بیشتر «انجمن تبلیغات اسالمی»٬ وی و آثار نشر پخش و

نـخستین نـاشران جـزء و بود دوستان نزدیک شهاب پور که از تهران به مدیریت محمدی اردهالی بود

همچون نونویس حوزه علمیه قم٬ و تألیفات روحانیون نوگرا بسیاری از المیزان و کتاب هایی چون ترجمه تفسیر .2
یافته است. نشر چاپ و توسط «انتشارات محمدی» اصحاب مجله مکتب اسالم٬ دیگر مکارم شیرازی و

می رفت.2 مذهبی به شمار ـکتاب های جدید

«ـکانون نشرحقایق اسالمی» و «ـکانون اسالم»  
پیش از خیریه تأسیس شده بود٬ امور آموزش های اسالمی و که به عنوان یک مرکز «ـکانون اسالم»

ص 165. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .3

آیة اهلل حضور سقوط رضاخان و پس از اما فقط دارای کالس های سوادآموزی شبانه بود.3 20 شهریور

اشـاره بـه هـمکاری بـا طالقانی با آیة اهلل هویت جدیدی یافت. سخنران آن٬ طالقانی بعنوان مدرس و

خیریه این اجتماعی و بعد بر بیشتر «ـکانون اسالم» و «اتحادیه مسلمین» و «انجمن تبلیغات اسالمی»

ص 64. تاریخ: طالقانی و افراسیابی٬ .4

کـارمندان و نـظامی ها دانشـجویان و بـیشتر مـخاطبان سـخنرانـی های آن٬ مـی کند.4 تشکــل تأـکـید

ص 54. زندگی نامه سیاسی مهندس...: برزین٬ .5

تدریس جلسات سخنرانی و در و شد طالقانی آشنا آیة اهلل جلسات این کانون با بودند.5مهندس بازرگان در

ص 166. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .6

آن همکاری می کرد.6 نشـریه دانش آمـوز نوشتن مقاله با سخنرانی و با نیز خود می یافت و وی حضور

سال هدایت در انتقال پایگاه فعالیت های آیة اهللطالقانی به مسجد از بعد می شد. توسط این تشکل منتشر

ص 54. زندگی نامه سیاسی مهندس...: برزین٬ .7

برچیده شد.7 کانون اسالم عمًال ٬1323

محمدتقی توسط استاد همان سال های اوایل دهه بیست شمسی٬ در حقایق اسالمی»٬ «ـکانون نشر
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و دبیرستان ها در سال ها کسوت روحانی بود٬ که نخست در شریعتی ٬ بنیانگذاری شد. مشهد در شریعتی 

تـبلیغات بـرابـر در و فـرهنگی بـود فکـری و این کـانون عـمدتًا «هرچند تدریس کرد. دانشگاه مشهد

که فضای عمومی فضای نهضت ملی٬ در اما اسالم دفاع می کرد... از آن٬ جز ماتریالیستی و مارکسیستی و

به سـیاست و کانون نیز شریعتی و استاد کرد٬ آن پیدا دین نقش برجسته ای در و شد جامعه سیاسی تر

به خراسان را واقع نقش رهبری جنبش ملی در در و مذهبی ایران گرایش یافت؛ جنبش ملی ـ مبارزه و

ص 187. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .1

مؤسس آن می گوید: نویسندگان درباره کانون و یکی از عهده گرفت.»1
که تشریح بشود شیوه ای مطرح و به شکل و [ ـکه] «والیت»باید گفت مشهد نخستین کسی که در
مـدیرعامل وقت بـاشد٬ جابر و فاسد بدیلی برای حکومت های منحرف و بتواندجایگزین و
محفل و مناسبت و هر در که آن را بود تقی شریعتی ) ـکانون نشرحقایق اسالمی (استادمحمد

مجلس عنوان می کرد.
برقراری حکومت اسالمی اشاره نمود٬ به ضرورت شناسایی و مشهد نخستین کسی هم که در
کانون نشر که در نگذشته بود هفته ای بیشتر 32چند مرداد کودتای 28 از مهندس بازرگان بود.

صص 19ـــ20. زوایای تاریک: فارسی٬ .2

این موضوع سخن گفت.2 حقایق در
اجازه فعالیت پیدا دیگر آن٬ از بعد و تعطیل شد حوادث سال 42 پس از حقایق اسالمی» «ـکانون نشر

عـرصه مـبارزات کـتب در تألیف مقاالت و و سخنرانی ها با خود محمدتقی شریعتی ٬ ولی استاد نکرد.

هدایت و مسجد در بیشتر ـ تهران نیز در مشهد٬ عالوه بر شریعتی ٬ استاد فعال داشت. اسالمی حضور

که توسط حسینیه کتاب هایی بود جلسات متعددی داشت که حاصل آن٬ و سخنرانی ها ـ حسینیه ارشاد

معروف ترین آنـها و یافت؛ فرهنگ اسالمی انتشار نشر دفتر دارالتبلیغ اسالمی و شرکت انتشار٬ ارشاد٬

است. سی ام قرآن کریم ) جزء نوین (تفسیر تفسیر
تأسیس با عابدزاده نیز چهره فعال مذهبی شناخته شده به نام حاج علی اصغر مشهد٬ همچنین در

و مجالس مـذهبی گـردید و موجب رونق هیئت ها دهه بیست به بعد٬ انجمن پیروان قرآن از مهدیه و

فعاالن شهر نهضت ملی شدن نفت از حاج عابدزاده در جذب فرهنگ اسالمی نمود. جوانان زیادی را

ص 106. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .3

فعال هستند.3 اغلب هنوز مذهبی تأسیس شده توسط وی٬ مراـکز و حسینیه ها مدارس٬ بود. مشهد
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نواب صفوی و  «فداییان اسالم»
بـا مجتبی میرلوحی (نـواب صـفوی) سوی سید از اوایل سال 1324 در «جمعیت فداییان اسالم»

جوانان متدین و از تنی چند واحدی و محمد سید عبدالحسین واحدی ٬ سید همکاری سیدحسین امامی ٬

ص 37. ج 1: جمعیت فداییان اسالم...٬ گل محمدی٬ ص 75. احزاب سیاسی...: شانه چی٬ مدیر .1

و مدرسه صنعتی دیپلم گرفت؛ که از اهالی «ُدرچه»ی اصفهان بود نواب صفوی از تأسیس شد.1 پرشور

تلخیص. با صص 127ـــ128 ناـگفته ها: عراقی٬ .2

در و تحصیل کرد نجف اشرف نیز در تهران خواند.2 قندی خانی آباد مسجد در دروس مقدماتی حوزه را

بـه ایـران اقدامـات او و افکار مبارزه با به منظور کسروی ٬ احمد فرقه سازی» پی تبلیغات «ضددینی و

بازگشت.

دست زد انقالبی) که به اقدام مسلحانه (ترور «جمعیت فداییان اسالم نخستین سازمان متشکلی بود

دوره مشـروطه٬ در داشت. تـفاوتی بـنیادین وجـود اقدامات فداییان اسـالم٬ البته میان ترورهای دوره مشروطه و .3
عبداهلل سید نوری و قبیل شیخ فضل اهلل از رهبران نهضت٬ یا و می کردند ترور را اعضای یکدیگر یا گروه ها برخی از
مقام های نهضت و مخالفان سرکوب گر سوی نهضت کنندگان٬ حالیکه فداییان اسالم به نمایندگی از در بهبهانی را.

مجازات می کردند. را عالء و هژیر و قبیل رزم آرا از مجرم هیئت حاـکمه استبداد٬

فداییان اسالم این٬ عالوه بر معمول بود.3 حدودی ـ تا دوره مشروطه ـ در تنها تاریخ معاصر٬ در این امر و

یک حکومت راستای استقرار در جامعیت آن و با که ایدئولوژی اسالمی را می رود اولین تشکلی به شمار

ص 77. احزاب سیاسی...: شانه چی٬ مدیر .4

ترویج می کرد.»4 اسالمی تبلیغ و

که طی یک دهه با می رود فداییان اسالم «یک گرایش مذهبی انقالبی به شمار به نوشته جعفریان ٬

ص 170. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .5

جای گذاشت.»5 مذهبی ایران بر صحنه سیاسی و عمیقی در تأثیر فعالیت سیاسی جدی (1334ـ1324)

اشکوری می نویسد:
نقش هژیر) و رزم آرا سیاسی مهم (ترور ترور [اسالم] باچند فداییان دوران نهضت ملی٬ «در
آیة اهلل جبهه ملی٬ بین مصدق و نهضت٬ یک مرحله از در کردند. نهضت ایفا مثبتی در مهم و
هم ازکاشانی و و امابعدهافداییان هم ازمصدق جداشدند ـکاشانی وفداییان اسالم تفاهم بود٬

ص 183. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .6

پی گرفتند.»6 را راه مستقل خود
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سه سـال سال 1315 در و وکیل دعاوی شد یک روحانی (ـکه بعدًا سیدمجتبی نواب صفوی فرزند

نجف نیم در مدت سه سال و هنرستان فنی آلمانی ها٬ رشته مکانیک در تحصیل در پس از زندانی شد)

کسروی عالمه امینی برای مقابله با تحت تأثیر سال 1321 در اشرف به تحصیل علوم حوزوی پرداخت و

ادعاهای ضددینی و اثبات لجاجت وی در کسروی و گفتگوهای علمی با از وی بعد به تهران بازگشت.

هدف حمله کسروی را برای اجرای حکم شرعی٬ اردیبهشت 1324 در حتی نوعی فرقه سازی توسط وی٬

در شد. همین واقعه نخستین اطالعیه فداییان اسالم منتشر پس از گردید. به جراحت او که منجر داد قرار

جمعیت های و آن علما پس از و حکم شرعی قتل کسروی توسط فداییان اسالم عملی شد 1324 اسفند

اعـالمیه هایی صـادر و تلگراف ها درخواست آزادی دستگیرشدگان٬ اقدام فداییان و دفاع از اسالمی در

مراجع وقت دست به این اقدام زدند٬ اجازه برخی از به نوشته جعفریان «درباره اینکه فداییان با ـکردند.

ص 174. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .1

اقدامات و ماجرای بازگرداندن جنازه رضاشاه ٬ فداییان اسالم در سال ٬1325 در ندارد.»1 تردیدی وجود

فداییان اسالم در مردم فلسطین٬ به حمایت از سال 1326 در تبلیغات زیادی علیه پهلوی انجام دادند.

تظاهرات گسترده مـردم تـهران بـه در و افزایش دادند را کاشانی فعالیت های سیاسی خود آیة اهلل ـکنار

صص 175ـــ177. همان: .2

گسترش و سال 1328 باالخره از و کرد.2 نواب صفوی سخنرانی پرشوری ایراد فلسطینی ها٬ حمایت از

و اعدام انقالبی هـژیر که اوج آنها نقش فداییان اسالم برجسته گردید نهضت ملی شدن صنعت نفت٬

زمان به قدرت رسیدن مصدق بود. جبهه ملی تا مصدق و دکتر آیة اهللکاشانی و همکاری وسیع با و رزم آرا

که میان بردارد؛ از زاهدی را سپهبد همکاری «نهضت مقاومت ملی» با شد نواب حاضر کودتا پس از

صص 312ـــ313. ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .3

سران نهضت مقاومت نپذیرفتند.3 را این پیشنهاد

می نویسد: بین روحانیون٬ محبوبیت فداییان اسالم در و آیة اهللواعظ زاده خراسانی درباره نفوذ
و قـم نـیزجـنبش ها در گرفته بـود٬ ایران را که موج آزادی خواهی سراسر ٬29 تا سال 27 در
در قـم و در را عـملیاتی خـود ستاد به خصوص «فداییان اسالم» داشت؛ حرکت هایی وجود
نـمازجـماعت پس از صحن مدرسه و در شب ها و روزها و داده بودند؛ مدرسه فیضیه قرار
ـ آنـان حـمایت مـی فرمود از آشکـار که به طـور محمدتقی خوانساری ـ سید مرحوم آیة اهلل
به قیام طالب جوان را و به افشاـگری علیه رژیم می پرداختند و می کردند سخنرانیهای داغ ایراد
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طـلبه کدام مسـلمان آزاده و می دادند. تشکیل حکومت علوی را [و] نوید دعوت می کردند؛
به جانب حق را و بی طرف بماند بتواند آن امواج پرتالطم اسالم سیاسی٬ که در پیراسته ای بود
غالب مدّرسان و ندهد؟! گرفته بودند٬ را او نواب صفوی وجوانان ازجان گذشته ای که دور

Ñویـژگی های شـخصیتی نـواب صـفوی ـ از بـرای آـگـاهی بـیشتر صـص 339ـ340. ج 1: شهید...٬ یادنامه استاد .1
جـمعیت فـدایـیان Ñ امـینی٬ دیـدگاه های فـدایـیان اسـالم برای آشنایی بـا و صص 126ـــ137؛ ناـگفته ها: عراقی٬

صص 73ـــ112. اسالم...:

ایستاده بودند.1 پشت سر«فداییان اسالم» آشکار٬ پنهان یا در طالب فاضل٬
حس به مبانی شرعی و التزام شدید تقدس اخالقی و و اعضای فداییان اسالم دارای «تعهد رهبران و

اسالم را و جامع بود» و «نگاه فراـگیر نگاه آنان به اسالم٬ بودند.» اجتماعی شدید مسئولیت پذیری دینی و

وحدت شیعه و اسالمی و «اتحاد اجتماعی می دانستند. فردی و همه ابعاد آیین کامل زندگی انسان در

را چـهل» دهه سـی تـا «جوانان مبارز بخش وسیعی از داده بودند. قرار اصول فکری خود از را سنی»

«مبارزه علیه شخص شاه و بر صراحتًا گرایش های انقالبی به مبارزات اسالمی جذب نمودند. تحت تأثیر

تاریخ معاصر در را تجربه تشکیل «اولین سازمان سیاسی نظامی مسلمان» و داشتند تأـکید اصل سلطنت»

تلخیص. با صص 194ـــ200؛ سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .2

نخستین حکومت اسالمی٬ برای ایجاد شرح اندیشه های خود٬ همچنین «فداییان اسالم در آوردند.2 پدید

به عمیقًا و می شناختند اسالمی که خود پایه تصوری از بر به صورت یک قانون اساسی و برنامه مفصل را

ص 200. همان: .3

سال 1329 در نخستین بار برنامه فداییان اسالم برای حکومت اسالمی٬ ارائه دادند.»3 آن ایمان داشتند٬

این برنامه که اما سیاسی ایران»٬ سازمان های مذهبی ـ و نویسنده کتاب «جریان ها به اعتقاد یافت. انتشار

ص 215. همان: .4

دنبال نشد.»4 می رفت٬ چنان که انتظار و آنگونه که شایسته بود «جالب ترین بخش فکری آنان بود٬



ـگفتاردوم:

مبارزه نوین
مسلحانه





فصل اول:

بن بست ها
الگوها  و

زمینه های مقبولیت مشی مسلحانه  
و دهه های 40 رژیم شاه در پاسخ به چرایی افزایش مبارزه مسلحانه با اغلب تحلیل هایی که در در

کـه شاه توانست این قـیام را٬ می رود. به شمار مبدأ و یک نقطه اتکا خرداد قیام 15 ارائه می شود٬ 50

مختلف٬ ابعاد در مرحله جدیدی٬ خرداد ولی 15 سرکوب کند؛ جّدی ترین مبارزه جویی علیه سلطنت بود٬

اهّم این تحوالت به شرح ذیـل رقم زد. سالیان بعد در که تحوالت مهمی را آورد تاریخ ایران پدید در

تبیین شده اند: بررسی و

میان جایگاه روحانیت در رهبری مذهبی که مرجعیت هم داشت٬ حضور با به بعد٬ خرداد 15 از (1

است. انکارناپذیر مناسبات٬ و نگرش ها تغییر در نقش امام خمینی(ره) تأثیر شد. مردم مستحکم تر اقشار

اسالم شناسان آمریکایی می نویسد: شرق شناسان و یکی از
بـلکه کارهای مرجـعیت تـقلید٬ و نه ساز تعیین کننده بود٬ تاریخی بی همتای او تأثیر آنچه در
سـپس بسـته و بـه کـار زنـدگی خـود در که وی ابتدا اسالم بود نیرومندی از دیدگاه زنده و
سپس به مـردم ایـران نخست به شاـگردانش و به گونه ای قانع کننده دیگران٬ آن را توانسته بود

ص 301. سلسله پهلوی...: الگار٬ .1

رهبری مذهبی تحقق یافت.1 نوع کامالًجدیدی از او٬ ظهور با منتقل کند...
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به افزایش بود. سیاسی اسالمی به شدت رو گرایش به تفکر 42 خرداد از بعد

تمامی در ضدیت علیه امپریالیسم آمریکا٬ با ارتجاع حکومتی٬ و خوردن مبارزه علیه استبداد پیوند (2

چهره ها.

بود. خرداد نقاط عطف مهم قیام 15 این تحول از رژیم؛ مبارزه با در اندیشه رفرم به انقالب٬ تغییر (3

به اندیشه سرنگونی را جای خود بین رفت و به کارایی شیوه های اصالح طلبانه از امید خرداد٬ 15 پس از

دگرگونی پیدایش اندیشه انقالب و بود. شکل قهرآمیز مشی٬ نظر از که یک وجه آن٬ رژیم سلطنتی داد؛

گروه های سیاسی پی آن٬ در و رژیم معطوف شد؛ به مبارزه مسلحانه با دیدگاه برخی جریان ها در اساسی٬

صص 66ـــ67. جنگ چریکی...٬ طاهری٬ .1

شدند.1 نظامی پدیدار ـ

فضای ذهنی مبارزه قیام ایشان٬ با بشکند٬ را فضای سکوت کشور امام خمینی(ره) آنکه فریاد بیش از

تعیین کننده است: آن کلیدی و مورد که دو شکسته شد؛ این میان٬ در یک رشته تابو و

سلطنت حمله به نهاد شاه ستیزی و الف)

از برای نخستین بار به گردن وی٬ انداختن مسئولیت فجایع کشور خطاب مستقیم به شاه و امام با

شاه و مسئول دانستن دولت ها داد. حمله قرار مورد سلطنتی را استبداد شاه و روحانیت٬ موضع مرجعیت و

اعالمیه تاریخی «شاهدوستی گشت. متوجه او همه حمله ها و فراموش شد دیگر داشتن٬ تعّرض مبّرا از را

اوج این حرکت امام است. یعنی غارتگری»

صهیونیسم (زاییده آمریکا) اسرائیل و و (دشمن اصلی) آمریکا طرح مبارزه با ب)

نماید دشمن اصلی ملت ایران قلمداد آن را و مسئول بشمارد را آمریکا ـ مستقیمًا آنکه امام ـ پیش از

سطوح هیئت به خصوص در ایران٬ آن در درباره نفوذ اعالم خطر حمله ایشان به اسرائیل و قبل از نیز و

و نسبت به آمریکا روسی سوسیالیست٬ نیروهای غیر نیز و نگاه سیاستمداران حرفه ای ملی گرا حاـکمه٬

که حتی مثبت بود. منفی نبود نه تنها اسرائیل٬

مواضع «نیروی سوم» اسرائیل٬ و دیدگاه مثبت نسبت به آمریکا توضیح دهنده از یک نمونه روشن و

ناوابسته محسوب این فرض که جریان مذکور با است. «جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران» و

اهمیت تأّمل متوجه وابستگی آن بود٬ بیشتر نیز حتی اصلی ترین حمله آن به «حزب توده ایران» و می شد
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. احزاب سیاسی... شانه چی٬ Ñ مدیر برای آـگاهی بیشتر .1

روشن می شود.1 اسرائیل بیشتر و آمریکا مورد مواضع مثبت در و این دیدگاه ها در

آنان با را که انگلیسی ها آنجا از و روس ها بزرگ کردن خطر با جامعه سوسیالیست ها نیروی سوم و

توجیه «موازنه با را سیاست خارجی آمریکا که سودجویی از به موضعی کشاند این جریان را می دید همسو

مطامع که همسویی عالیق و باعث شد این «مغالطه» مثبت ارزیابی کند. این سیاست را و الزم بداند قوا»

برقراری پیمان نقش مشترک در مرداد٬ کودتای 28 جمله همدستی در از انگلیس ـ و استعماری آمریکا

امپریالیسم رشد شکل گیری و نیز و طریق کنسرسیوم ـ برنامه مشترک جهت غارت نفت به ویژه از بغداد٬

اندکی تصرف. با ص 195؛ همان: .2

آمده است: بیانیه جامعه سوسیالیست ها قسمتی از در نگیرد.2 تدقیق قرار توجه و مورد جهانی آمریکا
اقتصادی دارد. یک جنبه مثبت سیاسی و ما به خصوص ازلحاظ کشور سیاست خارجی آمریکا
هرگونه تجاوز که با به این سیاست قاطع وجدی آمریکا باید هستیم٬ شوروی هم مرز که با ما
شوروی نسبت به سرحّدات کنونی جهان مخالف است عالقه مندباشیم.[...] جنبه مثبت سیاست
بعضی از این است که به مناسبت داشتن بزرگترین عایدی ملی می تواند در اقتصادی آمریکا

ص 36. بیانیه جامعه سوسیالیست ها٬ به نقل از صص 195ـــ196؛ همان: .3

فنّی بزند.3 عین حال دست به کمک های مالی و در و کند منافع بحرانی صرف نظر
نسبت جامعه سوسیالیست ها نیروی سوم و داشت. همین ساده انگاری وجود خصوص اسرائیل نیز در

همان صفحات. همان: .4

خلیل ملکی و غفلت بودند.4 جهل و دچار غاصب آن٬ مهاجم و نژادپرستانه٬ کار و ساز به صهیونیسم و

در سوسیالیستی و کشف الگوهای جدید مسیر در ـ جامعه سوسیالیست ها انشعاب تا از ـ حرکت حزبی او

چندی نیز جامعه٬ و اشکال سوسیالیستی اقتصاد از آزمودن برخی دیگر نهادن مدل های روسی و پی کنار

به ویژه شیفتگی نسبت به دستاوردهای این سوسیالیسم٬ با و اسرائیل شدند مجذوب سوسیالیسم نوبنیاد

به صنعت اشتراـکی) مجتمع های کشت و (مزارع و «موشاو»ها و اجتماعی «ـکیبوتص»ها اقتصادی ـ ابعاد

سـرکوبگرانـه و شـوونیستی٬ نـظامی٬ جـنبه های سـیاسی ـ چشم بر سوسیالیسم اسرائیلی٬ عنوان نماد

استعماری سیاست های اسرائیل بستند.

سوسیالیسم کمونیستی و مسکو گسستن از انشعاب و یک سال پس از حدود بهمن ماه ٬1327 در

ناتنی حسین ملک برادر نخستین بار آمده بود٬ این فاصله دولت اسرائیل به وجود حالی که در در شوروی و
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تحسین را «سوسیالیسم کیبوتصی» نوشت و «ـکیبوتص» مورد مطلبی در مجله اندیشه نو خلیل ملکی در
سه شماره در 1342 خرداد فروردین تا خلیل ملکی در «نیروی سوم»٬ تشّکل انشعابیون در پس از ـکرد.

کتابی به نام عمران و از ترجمه ای آزاد که ظاهرًا کرد منتشر عنوان «ـکیبوتص» زندگی مقاله ای با علم و
جانبداری شناخت و مقاالتی در شماره های مختلف نبردزندگی نیز در اسرائیل بود. آبادی کشاورزی در

اجتماعی اسرائیل نوشته شد. برخی سیاست های اقتصادی و از

داریوش آشوری سفری به اسرائیل داشتند و جالل آل احمد خلیل ملکی ٬ بهمن 1341 در آن٬ پیش از

این میان مقاله آل در اسرائیل نوشتند. اقتصاد بازگشت مطالبی درباره جنبه های مختلف سیاست و در و

.476 و صص 426 چشم برادر: از Ñ آل احمد٬ برای آـگاهی بیشتر .1

به تفاوت خلیل ملکی ٬ و آل احمد اختالف نظر موارد یکی از اسرائیل بود.1 از انتقاد حاوی نکاتی در احمد

تا اعضای جامعه سوسیالیست ها و نیروی سومی ها بعدها دیدگاه های آنان درباره اسرائیل مربوط می شد.

و انتقاد مطالبی در ـ بعضًا ـ و اسرائیل پرداختند مورد در اصالح نظرگاه های خود حدودی به بازنگری و

اندکی تصرف. با صص 196ـــ197؛ احزاب سیاسی...: شانه چی٬ مدیر .2

منطقه نوشتند.2 افشای سیاست های اسرائیل در

سازوکار مناسبات و تبیینی عمیق از تحلیل و که برخاسته از صریح امام خمینی(ره)٬ و خروش بی مهابا

چرخه ای مبارزه در روند و باقی نگذاشت؛ برای نیروهای مبارز جای تردید صهیونیسم بود٬ امپریالیسم و

تازه به گردش افتاد.

 مبانی عاطفی ـسیاسی
نـوعی خـرداد٬ قـیام 15 نـیروهای مسـلمان از بـرخـی از نیروهای مارکسیست و و تحلیل گروه ها

سیاسی در که به بن بست رسیدن مبارزات مسالمت آمیز مبانی انگیزشی است؛ جمع بندی از نتیجهـگیری و

اتفاق است: متکی به چند سکوهای پرش٬ یا این مبانی٬ پی داشته است.

تأـکید که با این جریان٬ محکومیت سران نهضت آزادی. محاـکمه و سرکوبی جبهه ملی دوم و نخست ـ

برآیـند و اثبات کرده بود سلطنت مشروطه را بر حتی تأـکید به راه حل های قانونی و خود تعهد اصرار٬ و

این پس ـ که از نتیجه این حادثه چنین بود سرکوب شد. «حماقت» با قانون اساسی بود٬ تحّزبی مبتنی بر

که رژیم سرکوبگر چرا پارلمانتاریستی دست زد؛ رفرمیستی و نمی توان به مبارزات مسالمت آمیز حتی ـ
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ندارد. شاه تحمل هیچ نوع اعتراض قانونی را

بـه غیرقهرآمـیز قانون و وقتی حرکت حزبِی مبتنی بر خرداد. 15 روز مردم بی گناه در کشتار دوم ـ

کشتار است. تظاهرات مسالمت آمیز عمومی) اعالم نظر راه های مبارزه (یا دیگر یکی از بن بست می رسد٬

جای شک باقی 1342 خرداد 15 روز در شیراز و مشهد ورامین٬ قم٬ شگفت مردم تهران٬ بی رحمانه و

برای رژیم منحّط متکی به سرنیزه قابل تحمل نیست. نگذاشت که این شیوه نیز

تـظاهرات حال که مـبارزات حـزبی آرام و شرعی یک مرجع تقلید. سلب مصونیت قانونی و سوم ـ

قـانونی در روزنه موجود توّسل به تنها به بن بست رسیده است٬ مردمی شکست خورده و مسالمت آمیز

مصون می باشند٬ ـ قانونًا تعقیب ـ اهانت و هرگونه تعّرض٬ از که مراجع تقلید آنجا از و باقی می ماند؛ ـکشور

مرجـع تبعید سرانجام ربایش و و حصر حبس٬ دستگیری٬ باشد. راهگشا ندای اعتراض ایشان می تواند

که رژیم شاه شد آشکار و هم بست؛ روزنه مفروض را این تنها مطرحی همچون امام خمینی(ره)٬ بزرگ و

دهد. بدان اجازه بروز یا و تحمل نماید نمی تواند هیچ گونه صدای مخالفی را دیگر

پس تبیین به بن بست رسیدن مبارزه قهرآمیز٬ در مارکسیست٬ آنچه توسط برخی گروه های مسلمان و

نگرش و به مثابه سه سکوی پرش در نتیجه ای است که این سه حادثه ـ عرضه شده است٬ خرداد٬ 15 از

به دست داده است. حرکت ـ

شرایط جهانی گرایش به مبارزه قهرآمیز  
به منظور کشورهای جهان سوم٬ انجام اصالحات اقتصادی در مبنی بر پی اجرای دکترین آمریکا در

فرهنگ اجرای اهداف ستیزه جویانه اش علیه روحانیت و سرعت رژیم شاه در نیز انقالب و پیشگیری از

سرکوب که با رژیم شاه روی داد با روستایی کشور تعارض خشونت باری بین توده های شهری و اسالم٬

مبدل گشت. خاـکستر» به «آتش زیر ولی به تعبیری٬ رژیم فروکش کرد شدید

جوانان بر به ویژه انقالب کوبا٬ آمریکای التین٬ تئوری های جنگ چریکی در تأثیر سوی دیگر٬ از

قطب اختالفات بین دو انفعاالت ناشی از فعل و نیز و ملی گرا ولی سرخورده احزاب مارکسیستی و پرشور

ایران. طرح جدی مسئله جنگ چریکی در نضج و بر عاملی شدند شوروی ـ چین و بزرگ کمونیستی ـ

وضعیتی که عالوه بر در قرن بیستم میالدی٬ مقطعی از در ایران٬ جوان در نیروهای مبارز ـگروهی از

فرانسوی تحقق یافته بود؛ نیروهای استعمارگر بر پیروزی «جبهه آزادی بخش ملی الجزایر» انقالب کوبا٬
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رهبری کرده جریان استقالل طلبی٬ در نبردی آرمانی را به رهبری پاتریس لومومبا «نهضت ملی کنگو»

آمریکا برابر در ولی اسطوره ای را حماسه جنگی نابرابر نیروهای «جبهه آزادی بخش ملی ویتنام» بود؛

نوع مبارزه هر آزادی بخش جریان داشت٬ جای جای سرزمین های مستعمره نبرد در و خلق کرده بودند؛

منتهی به بن بست می دانستند. بی نتیجه و را قهرآمیز غیر

حـرکت های زیـادی بـر جهان سومِی غیرصنعتی مثل چین تأثیر یک کشور پیروزی مارکسیسم در

به عنوان الگوی انقالب چین٬ و آمریکای التین گذاشت؛ آفریقایی و کشورهای آسیایی٬ مارکسیستی در

یک راه نوین مطرح شد.

به شورش کشانیدن و روستاها به راه انداختن جنگ توده ای درازمدت در از که عبارت بود تئوری مائو

نتیجه در و به وسیله روستاها» آن «محاصره شهرها از بعد و شده؛ مناطق آزاد سپس ایجاد دهقانان و

جنگ چین. مسائل استراتژی در Ñ مائوتسه تونگ٬ درباره دیدگاه های مائو برای آـگاهی بیشتر .1

فوق العاده گذاشت.1 مارکسیست های کشورهای جهان سوم تأثیر بر پیروزی انقالب٬ و سقوط شهرها

شکست های پی درپی کشورهای جهان سوم و تغییرات انقالبی در ایجاد در عدم کارایی نظریات مائو

مـبارزات که به جای مائوئیسم شـیوه جـدیدی در سبب شد این کشورها٬ همه گروه های مائوئیستی در

کـتاب در دوست نـزدیک چهـگـوارا که به وسیله رژی دبره مارکسیست فرانسوی و چریکی طرح شود؛

سوم کتاب حاضر. جلد برای یافتن مشخصات ترجمه فارسی کتابÑ «فهرست منابع» .2

انقالب تئوریزه شد.2 انقالب در
برای شروع کهنه شده است. لنین دیگر انگلس و که نظریات مارکس و کرد تأـکید کتاب خود دبره در

یک گروه محدود و نیست؛ ذهنی» «شرایط عینی و وجود و نیازی به حمایت توده ها مبارزه مسلحانه٬

ص 42. جنگ چریکی...: طاهری٬ .3

مشی «چریک کوه»٬ می آورد.3 به حرکت در را بزرگ (مردم) کوچکی است که موتور موتور مانند چریکی٬

نـطفه بـه در دره «ال یورو»ی بولیوی به دست نـیروهای دولتـی٬ در 1967 اـکتبر در مرگ چهـگوارا با

کنند. تئوریسین های جدیدی ظهور تا سبب شد این شکست ها خاموشی گرایید.

ثقل جنگ چریکی را مرکز او شد. برزیلی تئوریسین اصلی «جنگ چریک شهری» ـکارلوس ماریگاّل

شهر در نیروی اصلی محرک انقالب (طبقه کارگر) قلب جامعه و شرایط سرمایه داری٬ در می داند. «شهر»
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ص 48. همان: .1

است.1

ایران نظریه های جنگ چریکی در  
چـین در طـرفدار مـتعلق است بـه افـراد نخستین مکتوبات مربوط به جنگ چریکی مـارکسیستی٬

معروف به «سازمان انقالبی حزب توده ایران» و حزب توده انشعاب کردند یعنی جمعی که از ـکنفدراسیون؛

دوم کتاب حاضر. گفتار درباره سازمان انقالبیÑ فصل سوم از .2

ایران انطباق با تالش داشت وضعیت چین را مائوئیسم٬ کلیشه ای از تبعیت محض و این جمع با شدند.2

که نیروهای ضدانقالب به طور آنجا از چنین توجیه کند: را روستا چرایی شروع جنگ مسلحانه از و دهد

کرد. آغاز روستا از را انقالبی قهرآمیز کار باید متمرکزند٬ شهرها عمده در

مـقاله «چگـونه سـال 1345؛ ـ ش 1 نشـریه دنـیا٬ ص 483. دیـدگاه ها: و Ñ اسناد برخی انتقادها برای آـگاهی از .3
اردیـبهشت 1346؛ ـ شماره 22 دوره ششم٬ نشریه مردم٬ تحریف می کنند». مارکسیست های واقعی مارکسیسم را

بین نیروهای اپوزیسیون.» چپ نمایی در مقاله «بیماری چپ روی و

پس از فارس و سرکوب شورش بهمن قشقایی در شکست و به این مواضع 3 نقدهای تند عالوه بر

دوم کتاب حاضر. گفتار Ñ فصل سوم از نیکخواه » «ـگروه پرویز و درباره «شورش بهمن قشقایی » .4

چه چه به لحاظ نظری و که سازمان انقالبی حزب توده٬ باعث شد نیز نیکخواه 4 آن دستگیری گروه پرویز

گیرد. قرار انزوا در حیطه عمل٬ در

عـلی اـکـبر نوشته های بیژن جـزنی و ایران٬ جنگ چریکی در تأیید اصلی ترین مباحث تئوریک در

نوشته های جـزنی مـطالب برخی از بجز پویان است. پرویز امیر احمدزاده و مسعود صفایی فراهانی و

توضیحات متون کالسیک تئوریسین های جنگ چـریکی آمـریکای شرح و یا رونوشت و دیگران غالبًا

التین است.

همین در آنها٬ از جوانان مسلمان متأثر تعدادی از یا سرمایه تئوریک گروه های کوچک مارکسیست و

جبهه ملّی در را نظری خود جوانان مسلمانی که نیازهای فکری و آن دسته از خالصه می گشت. موارد

محافل در و بخورند جریان های اصیل اسالمی پیوند با نتوانسته بودند و نهضت آزادی نیافته بودند دوم و

مرعوب اینگونه به سرعت مجذوب و می جستند٬ را پاسخ سؤاالت خود دانشجویی چپ گرا بسته سیاسی و

آموزه های دینی و بر اتکا با علما با پیوند نیروهای اصیل اسالمی در حال آنکه٬ شدند. نظریه پردازی ها
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رهبری مـرجـعیت مبنای حکم شرعی و بر مشی مبارزاتی خویش را استراتژی و پشتوانه تاریخ اسالم٬

انعطاف الزم مقدورات خویش از شرایط سیاسی اجتماعی و متناسب با دینی به روشنی ترسیم کرده و

واقع نیروهای اصیل در بودند. حتی متفاوت مبارزه سیاسی برخوردار برای انتخاب گزینه های مختلف و

هماهنگی با دل سپردن به رهبری امام خمینی و با و نبودند بحران «خط مشی» مسلمان هیچ گاه دچار

تـبیین دیـنی بـهره شـرعی و ظرفیت های مبارزه بـرمبنای تـجویز تمامی اشکال و از روحانیان مبارز٬

عـملکرد مواضع و ارجاع به تنوع شرایط٬ مشی مبارزاتی٬ ساده ترین شکل نظریه پردازی در می گرفتند.

استخراج می گردید. آنها کافی از هرگونه وضعیتی پاسخ روشن و که در امامان معصوم علیهم السالم بود

مرجـع دینی و رهبر رهنمود به ویژه حکم و عالمان و اجتهاد مبهم٬ پیچیده و موارد که در بدیهی بود

توجه به این موضوع به ویژه با مبارزه بوده است. «وظیفه» و «تکلیف» روشنگر و شرعی همواره گرهـگشا

نیست. پراـگماتیسم نبوده و موکول به نتیجه بخشی فوری و ـکه آرمان گرایی اسالمی منوط و

به مثابه مسلحانه» «جهاد «ضرورت» و «امکان» نظریات مبتنی بر ٬42 خرداد 15 از شرایط بعد در

نیروهای مسـلمان بین بسیاری از در استبداد٬ علیه ظلم و شیوه های مشروع حکم الهی جهاد یکی از

چگـونگی سـیاسی و ارزیابی شـرایـط اجـتماعی و گرفتند. بحث قرار جّدی مورد به طور طرح و مبارز٬

جایگاه «مبارزه قهرآمیز» اصولی از واقع بینانه و برآورد مردم و برابر جبهه بندی نظام سلطنتی نامشروع در

نـوع نگـاه جـریان مردمی به رهبری امام خـمینی(ره)٬ و جنبش فراـگیر مکمل» به عنوان «پشتیبان و

می ساخت. متمایز اسالمی اصیل را

که ریشه در می بود بودن» درون زا «بومی و آن٬ خط مشی برآمده از مهم ترین ویژگی این نگرش و

مبارزات پیشین٬ و تجارب قیام ها عالوه بر سرزمین اسالمی ایران داشت و تاریخ غنی دین و فرهنگ و

آرمان گرایی و مسلحانه»٬ مشی «جهاد در بهره می جست. نیز فرهنگ ها و کشورها دستاوردهای سایر از

تغییرات و و گرایش های مارکسیستی می شد فانتزی رایج در آفت ایده آلیسم و تکلیف اعتقادی مانع بروز

انشـعاب و نـه عـامل سـردرگمی و سرخوردگی و نه موجب یأس و شکست های دیگران٬ و پیروزی ها

می گشت. مشی» «تحلیل و دگردیسی های مکرر



فصل دوم:

دوسازمان مسلمان

مسالمت جویانه به کلی رنگ دموکرات مآبانه و لیبرالیستی٬ مبارزه پارلمانی٬ خرداد٬ پی قیام 15 «در

پیش به حاشیه بیش از اندیشه پارلمانتاریسم حرکت می کردند٬ گروه های سیاسی که با و سازمان ها باخت.

میان ملت ایران به شدت و مسلحانه در و اندیشه جنبش قهرآمیز ماندند. جدا مردم بیشتر از و رانده شدند

سخن از همه جا و... بازاری ها میان کسبه و در دانشجویی و مراـکز حوزه های علمی٬ در کرد. سرعت رشد

ص 1113. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

روحانی: به نوشته سیدحمید کرد.»1 جهاد دست گرفت و سالح در که باید این بود
پـیروان راه حسـین(ع) مکتب تشیع٬جایگاه ویژه ای دارد... آیین اسالم و مسلحانه در «جهاد
بـه راه مالیم نـتوانـندطـاغوتیان را زبان نرم و با و «قول لیّن» با که اـگر به درستی آموخته اند
راه راه قـیام وجـانبازی و راه عاشورای حسینی٬ و وجانبازی برخیزند... به جهاد آورندباید
الهـام بخش بـاورهای دیـنی... این اندیشه های مکـتبی و است... همیشه باز شهادت٬ عزت و
پـیدایش انـدیشه پـیش از قرن ها گرایش آنان به جنبش مسلحانه است... نیروهای مسلمان در
و حـرکت های قـهرآمـیز هـمواره بـا تـوده های پـاـکـباخته مسـلمان٬ جـهان٬ مارکسیستی در
دوران مـعاصر در زورمـندان ایسـتاده بـودند... سـتمگران و برابر در گریز شیوه های جنگ و
رضـا میرزا به دست شهید اعدام انقالبی ناصرالدین شاه دیکتاتور مبارزات مسلحانه ای مانند
جـنبش جـنگل بـه رهـبری ریـیس علی دلواری و جنبش تنگستان به رهبری شهید ـکرمانی و



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  222

شـماری مدرس نیز شهید دنبال شد. و شیوه های چریکی آغاز با کوچک خان نیز میرزا شهید
تـا چریکی فراخوانـد فراـگیری تاـکتیک های جنگی و به آموزش نظامی و را نیروهای خود از
نـوع از نـواب صـفوی نـیز جنبش شـهید قیام خیابانی و به قیام مسلحانه دست بزند... بتواند

صص 1113ـــ1116. همان: .1

مبارزات چریک شهری بود.»1
مبارزه در به مشی قهرآمیز داخل کشور ابتدای دهه چهل در که در گروه های اسالمی٬ و جریان ها از

جداـگانه بررسی شده اند: جریان ساز٬ گروه اصلی و دو اقبال کرده اند٬

چـارچـوب تـعاریف شـناخته شده٬ در به لحاظ کـالسیک و این گروه٬ جمعیت مؤتلفه اسـالمی: 1ـ
بوده است. آن «شاخه نظامی» بخشی از تنها و نمی گیرد حوزه مشی مسلحانه قرار در منحصرًا

می توان آن را اقدامات ممکن٬ سایر کنار صورت لزوم در در به اقدام قهرآمیز جنبه اعتقاد ولی از

اغلب اوراق کارنامه مؤتلفه معطوف به مـبارزات سـیاسی ـ نظامی برشمرد. یک گروه سیاسی ـ

مـورد تـنها نیمه مخفی داشـته است. جنبه نیمه علنی ـ است و مذهبی نهضت امام خمینی(ره)

شاه نخست وزیر ـ اعدام انقالبی حسنعلی منصور مشی مبارزاتی این گروه٬ عملی شده در قهرآمیز

صورت گرفته که به شیوه «فداییان اسالم» بود تصویب الیحه کاپیتوالسیون ـ به هنگام طرح و

است.

آمـد. مشی چریکی به وجود و مبارزه قهرآمیز محور بر اساس٬ از این گروه٬ حزب ملل اسالمی: 2ـ
گروهی تشکیل کشورهای عربی به خصوص عراق٬ جریانات سیاسی مخفی در از متأثر آن٬ رهبر

متشکل کند. جوانان مسلمان را توانست جمع کثیری از و نمود لحاظ کّمی رشد که به سرعت از داد

 جمعیت هیئت های مؤتلفه اسالمی

تـهران سـه گـروهی در ...» عراقـی است: از نیز به جای «هیئت» «ـگروه» تعبیر صص 165ـــ166. ناـگفته ها: عراقی٬ .2
قرائت قرآنـی مطالعه کتابی داشتند٬ کارهای مذهبی داشتند... که می کردند٬ کار می کردند. کار همدیگر که با بودند
یک گروهش هم که مال شهرستان بودند٬ این شکلی بود؛ گروهش تقریبًا البته دو داشتند...ـبرنامه اردویی داشتند...
ص 165. همان: توی بازار.» که به نام بچه های اصفهانی معروف بودند به خصوص بیشترشان مال اصفهان بودند

گروه امین الدوله٬ گروه مسجد آمد.2 ائتالف سه گروه مذهبی به وجود از 1342 بهار در این جمعیت٬

آغـاز با و جلسات مذهبی فعالیت می کردند و قالب هیئت ها شیخ علی که در گروه مسجد و اصفهانی ها
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پخش اعالمیه های مراجع و جداـگانه «فعالیت های چاپ و به طور سال ٬41 در نهضت امام خمینی(ره)

ص 127. خشونت قانونی: مقدم٬ .1

از بعد [ را] به صورت پراـکنده داشتند»1٬ مجالس سخنرانی ها و راهپیمایی ها برگزاری تظاهرات و و علما

قالب مؤتلفه به هم کرده در آشنایی پیدا یکدیگر با به توصیه ایشان برای اتحاد امام٬ برقراری ارتباط با

.149 و صص 147 همان: .2

امـین الدوله مسجد و گروه اصفهانی ها دو بهشتی که جلسات درس خصوصی با دکتر آیة اهلل پیوستند.2

پانوشت. ص 151؛ همان: .3

کسبه از مؤسسان این گروه عمدتًا نمود.3 ایفا تشکل مؤتلفه» هماهنگی و ایجاد «نقش مؤثری در داشت٬

آنـها برخـی از و سیاسی دارای سوابق مختلفی بودند فعالیت های مذهبی و که در بودند اصناف بازار و

رهبران غیرروحانی این تن مؤسسان و 40 بیش از از داشتند. نیز گروه های سیاسی را تجارب عضویت در

حاج مهدی محمدصادق اسالمی ٬ حاج صادق امانی ٬ از: عبارتند شناخته شده ترین آنها از جمعیت تنی چند

حـاج صـادقی ٬ حاج سیدعالءالدین مـیرمحمد الجوردی ٬ سیداسداهلل عسگراوالدی ٬ حبیب اهلل عراقی ٬

حاج ابوالفضل توکلی. شفیق ٬ حبیب اهلل

بدو در گردید. شهرها هسته هایی در ایجاد تهران و مدت کوتاهی موفق به توسعه شبکه در مؤتلفه در

هماهنگ و امام خمینی(ره) با را اصول خود و برنامه ها برآمدند مؤّسسین آن درصدد تشکیل این سازمان٬

این زمینه می گوید: حاج مهدی عراقی در موافق سازند.
[=امـام خـمینی] سـؤال هرکسی هم که می رفت ازحاج آقا و فرمودند؛ [...] ایشان هم تأیید
مسلمان بدون تشکیالت ارزشی تشکیالتی باشد؛ که «مسلمان باید ایشان می فرمودند می کرد٬

ص 166. ناـگفته ها: عراقی٬ .4

ندارد.» 4
(مسئول باهنر حجة االسالم دکتر بهشتی و دکتر تصحیح توسط آیة اهلل اساسنامه پس از مرام نامه و

حـوزه های اصـلی و در تـصویب٬ مشـورت و پس از شورای روحـانیت تـهیه و زیرنظر ـکمیته تبلیغات)

ص 154. خشونت قانونی: مقدم٬ .5

رأس جمعیت قـرار شورای روحانیت که در به تصویب رسید.5 شوراهای مرکزی هیئت های سهـگانه نیز

.153 و صص 449 همان: .6

حجة االسالم موالئی.6 آیة اهللانواری و بهشتی ٬ دکتر آیة اهلل آیة اهللمطهری ٬ بود: نفر 4 داشت متشکل از
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گروه بررسی گروه اجراییات٬ گروه انجام گرفت: چهار در تقسیم کارها آیین نامه٬ نوشتن اساسنامه و پس از

صص 166ـــ167. ناـگفته ها: عراقی٬ .1

اعتقادات).1 گروه روحانیت (ایدئولوژی و گروه اقتصادی و مسائل سیاسی٬
مسائل تعلیماتی کرده بودیم که آنها گروهی به نام «ـگروه روحانیت» واـگذاِر مسئله ایدئولوژی را
حـوزه ها[ ی در و مـی دادنـد به صـورت جـزوات٬ جهت ایدئولوژی بررسی می کردند؛ از را

ص 167. همان: .2

تشکیالت] تدریس می شد.2
مورد در به تشکیل مؤتلفه٬ اشاره ای گذرا پس از خاطرات خود٬ حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در

روحانیت می نویسد: رابطه منظم این تشکیالت با
کـار بـرای نـظارت بـر اعتمادخودشان را روحانی مورد وچند [...] امام هم موافقت کردند
آن جمله آقایان مطهری ٬ از تغذیه فکری شان انتخاب کردند؛ پاسخگویی سؤاالت و و این ها
سرنوشت آقای مطهری محصول درس هایی است کـه ایشـان کتاب انسان و انواری. بهشتی ٬

صص 198ـــ199. ج1: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ .3

این قبیل آماده کرده بودند.3 برای همین جمعیت وجلسات دیگری از
مـبارزه امـام رونـد که حـرکت های مـؤتلفه مـتناسب بـا می آید به نظر خصوص مشی مبارزاتی٬ در

نداشته است. قرار کار دستور در تشکیل مبارزه قهرآمیز بدو از بوده و خمینی(ره)

این جمعیت می گوید: در مشی قهرآمیز علل اتخاذ مورد حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در
با برپایه موعظه ونصیحت و یک حرکت اسالمی بود٬ مبارزه ازسال 41پیداشد... «موججدید
ارشادسیاسی افشاـگری و اعتراضات صریح و تظاهرات٬اجتماعات عظیم و اعالمیه٬ سخنرانی٬
بـی آنکه سـیاسی بـود٬ ماهیت این مبارزه دیـنی و کشور. سراسر در حضوری فراـگیر علنی و
تظاهرات بدون خشونت و خشونتی که رژیم نشان داد از بعد بخواهیم دست به اسلحه ببریم.
و واـکنشی پیش آمد اعدام ها٬ و پی آن زندان ها در و به خاـک وخون کشید خرداد] را 15] مردم
پاسخ مناسب که نمی توان به حرکت نظامی رژیم پاسخ سیاسی داد. افتادند عدهای به این فکر
مثل حاج مهدی عراقی وحاج طرفی گروهی ازفداییان اسالم هم ـ از خشونت٬خشونت است.
گرایش به حرکت سوابق گذشته آنان در و که تجربه ها یاران نزدیک امام بودند از صادق امانی ـ
انتخاب گروهی راه مبارزه مسلحانه را مرکزی مؤتلفه٬ کادر که در بود.چنین بود مؤثر مسلحانه٬
سطح هم در ما می کردند٬ تأیید آنان هم این حرکت را دوستان دیگر تکروی هم نبود٬ ـکردند.
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نرمش آن خشونت رژیم با با که اـگر چون احساس می شد کنترل شده مخالف نبودیم. و محدود
مؤتلفه به مبارزه مسلحانه گرایش باچنین زمینه ای گروهی از گستاخ ترمی شوند... شود٬ برخورد

ص 124. خشونت قانونی: مقدم٬ .1

کردند.»1 پیدا
تنظیم شده بـود٬ رعایت اصول تقیه (پنهان کاری مبارزاتی) تشکیالت مؤتلفه طبق اساسنامه که با

ص 155. همان: .2

شـورای تـصمیم گیری و شورای روحانیت٬ ارتباطات بود.2 تبلیغات و و مالی٬ سازمان مرکزی٬ دارای 3

شاخه نظامی. وجود تصریح بر ص 206؛ ناـگفته ها: عراقی٬ صص 241ـــ242. همان: .3

داشت.3 وجود ولی عمًال متن اساسنامه مکتوب درج نگردید شاخه نظامی در

بـحث عـقیدتی٬ از عبارت بود فعالیت هفتگی حوزه ها و بود؛ «حوزه» پایه تشکیالت مؤتلفه٬ واحد

جمع آوری حق مطالعه انقالب های آزادی بخش٬ خارجی٬ سیاسی امور تفسیر داخلی٬ سیاسی امور تفسیر

ص 2. جمعیت های مؤتلفه...: اسنادی از .4

مرحله دسـتگیری رهـبران تا حاج مهدی عراقی می گوید برآوردن نیازهای سازمانی.4 و عضویت اعضا

جلسه می توانیم می شده که 500 عضو تا هزار 5 داشتیم و جلسه ما 500 حدود «در بهمن 43 ـگروه در

طی این مدت یک نفر٬ تهران بود... آن در خرده ای از و داشتیم که سیصد شهرستان ها تهران و بگوییم در

مقدم که این ناصر که خود این حرفی بود نه ساواـک٬ و کشف کند و نه پلیس توانست رخنه کند یک دفعه٬

ایـن گفت که در آن موقع هم رییس سازمان امنیت تهران بود٬ 57] رییس ساواـک هست٬ [ پاییز ااۤلن

بدون اینکه ما [ مؤتلفه] بود٬ که همه دست این گروه شد مملکت نزدیک به سه سال حرکت هایی ایجاد

ص 170. ناـگفته ها: عراقی٬ .5

به دست آوریم.»5 آنها سرنخی از

ضـرورت مـبارزه٬ حـزب٬ مـورد سیاسی حاوی مسائلی در هشت جزوه تشکیالتی ـ سال 1343 تا

بود شرعی» نظر شرایط فعلی از «ضرورت مبارزه در درس هشتم٬ که عنوان جزوه یا غیره ـ عضوگیری و

طرف از حوزه٬ مباحثه در و مطالعه اعضا پس از این دروس ٬ گرفته بود. حوزه های مؤتلفه قرار اختیار در ـ

صص 2ـ3. جمعیتهای مؤتلفه...: اسنادی از .6

می شد.6 نشریه ای جداـگانه منتشر در نیز سیاسی ماه» «تفسیر ماه٬ هر مسئول رابط جمع آوری می شد.

و نشریه انتقام بود...» که «ارگان مؤتلفه٬ اشاره شده بود اروپا٬ شده در جزوه ای منتشر جمله در از پیشتر٬
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ص 3. همان: .1

آمده بود پدید آن رو از این تصور محتوای آن آمده بود؛1 بیان مشخصات و در مبسوطی نیز شرح نسبتًا

روحانیون مبارز جمعی از نشریه بعثت را این نشریه و ـکه طبق تصریح حجة االسالم هاشمی رفسنجانی ٬

کـه تشکـیالتی بـود آزادی امـام خـمینی] ایـجاد [ فاصله دستگیری تـا ماه آن چند در اساسی ترین کارهای ما «از .2
مـصباح یـزدی٬ قـّدوسی٬ ربّـانی شـیرازی٬ مـنتظری٬ آقـایان خـامنه ای٬ تشکـیل مـی شد: یازده نفر مرکزیت آن از
انـتقام در نشریه مخفی بعثت و من. حائری تهرانی و مشکینی٬ آذری[ قمی]٬ محمدخامنه ای٬ امینی[ نجف آبادی]٬
علی حجتی کرمانی مصباح٬ دعایی٬ کارهای اجرایی آن آقایان سیدمحمود که در حقیقت ارگان همین جمعیت بود
افشاـگری داشت و پرخاش و جنبه سیاسی و نشریه بعثت بیشتر من همکاری داشتیم. سیدهادی خسروشاهی و و
بعثت شد. بعثت منتشر براساس احساس چنین نیازی پس از که شاید نشریه انتقام جنبه ایدئولوژیکی آن قوی بود؛
هـیئت های مـؤتلفه حل مسائل مالی هـم نـقش اسـاسی را در آقای مصباح یزدی . انتقام را من اداره می کردم و را

ص 195. ج1: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ داشتند.»

مطالعه می شده است.2 حوزه های آن نیز در که طبعًا می کرده اند؛ پشتوانه مالی مؤتلفه منتشر قم با

گـروه های تشکـیل دهنده دقیق تر٬ یا عمده ترین فعالیت های مؤتلفه ـ بخشی از نگاهی اجمالی٬ در

است: زیر به قرار مؤتلفه ـ

بهمن ماه 1341
بهمن. 6 رهبری اعتصابات علیه رفراندوم شاه در شرکت در تدارک و

ماه 1342 خرداد
13 ق./ نـفری عـاشورای 1383 هـزار سامان بخشیدن تظاهرات ده ها سازمان دادن و

خرداد. سپس 15 و خرداد

فروردین ماه 1343
که تـبدیل بـه مـجالس قم٬ تهران و در برگزاری مجالس جشن آزادی امام خمینی(ره)

جامع مسجد برگزاری مجلس ختم شهدای مدرسه فیضیه در افشاـگری علیه رژیم شد؛

چهل ستون تهران.

ماه 1343 خرداد
شهدای بزرگداشت نخستین سالگرد در ق.٬ رهبری تظاهرات عاشورای 1384 تدارک و

خرداد. 15 محرم / 12
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آبان ماه 1343
شهرستان ها؛ تهران و در پخش وسیع اعالمیه ضدکاپیتوالسیون امام خمینی(ره)٬ چاپ و

امام خمینی(ره). به مناسبت تبعید محالت جنوبی تهران٬ و بازار تدارک اعتصاب در

ماه 1343 آذر
به مناسبت گـران شـدن قـیمت بـنزین؛ آذر٬ 9 رهبری اعتصابات تاـکسیرانان تهران در

تهران. عزیزاهلل حاج سید مسجد در آذر 21 برگزاری میتینگ اعتراضی ضّدرژیم در

بهمن ماه 1343
تـصویب به علت طرح و اول بهمن٬ شاه در نخست وزیر اعدام انقالبی حسنعلی منصور

کنسولی مستشاران نظامی مصونیت قضایی و بر دایر وین» ماده واحده منضم به «قرارداد

صص 2ـــ4. جمعیت های مؤتلفه...: اسنادی از تلخیص. با صص 165ـــ212؛ ناـگفته ها: عراقی٬ .1

ایران (ـکاپیتوالسیون).1 در آمریکا

بـخارایـی به ضرب گلوله های سالح کمری محمد حسنعلی منصور اول بهمن ماه 1343 صبح روز

«هیئت های مؤتلفه اسالمی درگذشت. رفراندوم شاه٬ سالروز مصادف با ششم بهمن ماه٬ در و مجروح شد

هادی مـیالنی مـجوز [ آیة اهلل] حاج سید مقامات دولتی از دیگر و برای اعدام انقالبی حسنعلی منصور

مهره های برخی از کشتن منصور٬ همزمان با بود بنا سوی این گروه٬ طبق برنامه تعیین شده از ـگرفتند.

صـهیونیسم و که وابسته بـه دربـار مدیران جراید برخی از اقبال و علم ٬ نصیری ٬ مانند رژیم شاه٬ دیگر

اماـکن وابسته به دربار٬ و مراـکز برخی از نیز کشته شوند٬ نیز به امام اهانت می کردند و بین المللی بودند

جامه عمل بپوشانند٬ به این برنامه ها آنکه بتوانند لیکن پیش از شود. منفجر صهیونیسم نیز امپریالیسم و

خشـونت Ñ مـقدم٬ شـرعی هـمچنین مـجوز مـورد در ص 1122. چ 15: ج ٬1 نـهضت امـام خـمینی٬ روحانی٬ .2
.246 و صص 245 قانونی:

شدند.»2 دستگیر همگی شناسایی و

رهبران از صادق امانی ـ شد٬ آغاز هفتم اردیبهشت ماه 1344 که در جریان محاـکمه این گروه٬ در

گفت: مؤتلفه ـ
لوله تفنگ می تواندخارج از بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدیم که پاسخ به «این مسئله» با ما
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ص 374ـــ375. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

شود.1
گفت: نیز دفاعیات خود قسمت دیگری از وی در

را خـود اوامـر رسمًادخالت و داشته باشد٬ مملکت را امور «شاه بدون آنکه حق دخالت در
احساس مـی کنم کـه من به خوبی مشاهده و آن هستیم٬ که ماخواهان محو تحمیل می نماید٬
اسالم و کشوری که دم از شگفتم در در بسیار فراـگرفته است. را شئون این کشور تبعیض سراسر

پانوشت 4. ص 286؛ خشونت قانونی: مقدم٬ .2

مذهب تشیع می زند٬نمونه های حیات اسالمی هیچ دیده نمی شود.»2
مـحمدبخارایـی جـوان 21 دربسته انجام گرفت. ـ تقریبًا به صورتی ـ دادگاه نظامی و محاـکمه در

دست بـه و کـرد عمل خـویش بـرخـورد موضع دفاع از از ساله ای که متهم ردیف اول شمرده می شد٬

شدت اختالف طبقاتی و مردم٬ فقر بیان مشکالت اقتصادی کشور٬ وی پس از افشاـگری علیه رژیم زد.

داشت (نقل به مضمون): اظهار توسط سران رژیم٬ به فزون فساد اشاعه رو
کردحداقل وادار [بوده است] که من را که عامل محرک من اینهاچیزهایی هستند آقای دادستان!
برای جامعه این بدبختی را این جامعه حاـکم کرده و در را افرادی که این فساد یکی از بتوانم از
به کردم تا به طرف دشمن رها را می کنم که اولین تیر من ادعا و آورده انتقام بگیرم. به وجود ما
اسلحه خودشان را[به] زمین استعمار٬ تاخارج کردن آخرین نفر بوم بگویم: و جوانان این مرز

ص 238. ناـگفته ها: عراقی٬ .3

نگذارند.3
دفاعیه خویش چنین گفت: در متهم ردیف سوم نیز مرتضی نیک نژاد

این تبلیغات و می آورد کینه هایالتیام ناپذیری به وجود واختناق است که درسینه ها٬ «این فشار
و این شیوع کفر جگرخراش مظلوم شنیده شود. سوزناـک و فریاد مسموم است که نمی گذارد
است که نمی گذارد این استعمار و نفاق است که نمی گذاردپیام های الهی به گوش مردم برسد.

پانوشت 3. ص 286؛ خشونت قانونی: مقدم٬ .4

کند.»4 طنین انداز فضا در را نویدامیدبخش خود پیک آزادی٬
سطح جامعه و اقداماتی که در با متهمان تقاضای اعدام کرده بود. تن از دادستان نظامی برای 13

بـقیه بـه و تن به اعدام محکوم شدند 6 دادگاه تجدیدنظر در روحانیون انجام شد٬ و بویژه توسط علما

«جمعیت های افراد از صدنفر بیش از [ شاخه نظامی] ٬ بخارایی گروه محمد «عالوه بر حبس های مختلف.
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دادگاه نظامی به زندان در شکنجه های غیرانسانی٬ آنان پس از به اتهام همدستی با نیز مؤتلفه اسالمی»

ص 1130. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

که حکم اعدام اعالم کردند ماه 1344 خرداد 26 در سرانجام مطبوعات کشور محکوم شدند.1 درازمدت»

محکومیت مشخصات اعضای بازداشت شده مؤتلفه و اسامی و درآمده است. تن به اجرا چهار مورد در

درج شده است: آنان ذیًال

 محکومیتشغلتاریخ تولّدنام ونام خانوادگیردیف

بخارایی1 آهن فروش1323محمد  اعدامشاـگرد
ارهرندی صّف رضا  اعدامپارچه فروش21325
 اعدامـگالش فروش31321 مرتضی نیک نژاد

 اعدامخواربارفروش1309صادق امانی همدانی4
 اعدام (تبدیل به ابد)معدن چی51309 مهدی عراقی

 اعدام (تبدیل به ابد)حبوبات فروش1303هاشم امانی همدانی6
عسگراوالدی فروشنده خشکبار71311 حبیب اهلل

سطح) (تحصیالت حوزوی تا
 ابد

 ابدخواربارفروش81317 عباس مدّرسی فر
 ابدحبوبات فروش91319 ابوالفضل حیدری

 ابدبلورفروش1320محمدتقی کالفچی10
سالروحانی111305 محی الدین انواری 15 

شاهبداغلو(شهاب) سالآهن فروش121298 احمد 15 
ایپکچی محصل131326 حمید

(روحانی زاده)
دارالتأدیب سال در 5
سن) (به علت صغر

مسئوالن اصلی مؤتلفه توسط ساواـک شناسایی نشدند بقیه رهبران و اعضای شورای روحانیت و سایر

و مهم جمعیت مؤتلفه متواری شدند عضو دو آن زمان مکتوم ماند. در جایگاه تشکیالتی آنها هویت و و

شاخه نظامی معروف به روحانی عضو نخست سیدعلی اندرزگو فرد خبری نداشت. آنها از سال ها رژیم تا

کرد ارتباطاتی پیدا «سازمان مجاهدین خلق» و گروه «حزب اهلل» با سال های بعد در «شیخ عباس تهرانی»

سازمان نتوانست به همکاری با وی به دلیل تعّبدش به «احکام شرع» یاری داد. را تدارک اسلحه آنها در و

زندگی مخفی و سال مبارزات مؤثر 13 پس از شمسی٬ ماه رمضان 1357 سرانجام در و ادامه دهد؛ اخیر
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شکـنجهـگـر و بـازجـو ـ (معروف به تـهرانـی) زبان بهمن نادری پور از ساواـک٬ برخورد مشروح ماجرای کنترل و .1
زنـدگی مـورد در بـرای آـگـاهی بـیشتر .58 تیر 3 روزنامه اطالعات٬ دادگاه انقالب اسالمی بیان شد. در ساواـک ـ

.59 مرداد 9 ش ٬79 مجله عروةالوثقی٬ و سرفراز... Ñ کتاب سردار سیدعلی اندرزگو

سـازمان دوم حاج مهدی بـهادران عـضو نفر شد.1 درگیری مسلحانه توسط مأموران ساواـک شهید در

به ـ ــظاهرًا شیراز در سال ها جریان مبارزات٬ در ضمن حضور «عباس میرزایی »٬ نام مستعار مرکزی با

مـقدم٬ شده است. قید گزارش ساواـک نام شناسنامه جعلی وی «حسن میرزایی » در ص 71. خاطرات...: طاهری٬ .2
ص 430. خشونت قانونی:

میان اعضای از هویت اصلی وی فاش گردید2 و شد دستگیر سال 48 اینکه در تا معماری اشتغال داشت؛

حوادث اوایل تابستان که پس از ـ به سازمان مجاهدین خلق جذب شد عباس مدرسی فر زندانی مؤتلفه٬

گشت. کشور روانه خارج از اعضای سازمان٬ از برخی دیگر همراه با ٬1360

اما مؤتلفه قوی بود٬ در مبارزه مسلحانه ابتدا است که فکر حجة االسالم هاشمی رفسنجانی معتقد

میان آنان رفت٬ این اندیشه از تقریبًا شد٬ به آنان وارد ضربه ای که به علت اعدام انقالبی منصور پس از

ضربه ای بزرگ به جریان های سیاسی عملیاتی کوچک٬ که «با چنین نتیجه گرفته شد آن ماجرا که از چرا

ص 241. ج 1: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ .3

و بهشتی به اروپا مظلوم دکتر مسافرت شهید «و به بعد دستگیری های سال 44 پس از می شود.»3 وارد

ادامه یافت اما سال 49 فعالیت های آن تا چند هر و شد رکود مؤتلفه دچار ضرورت مخفی کاری بیشتر...

ص 128. خشونت قانونی: مقدم٬ .4

به نام مؤتلفه اسالمی فعالیت چندانی انجام نگرفت.»4 دیگر و نداشت... گسترش قبلی را آن

می گردد: جمع بندی یادآور نکته در چند

تاـکـتیک های که استراتژی و داد حوزه گروه هایی قرار تعاریف متداول نمی توان در در مؤتلفه را 1ـ

مدّونی برای مبارزه مسلحانه داشته اند.

شخص شاه بوده است اما ابتدا٬ در که هدف اعدام انقالبی٬ خاطرات برمی آید و مجموعه شواهد از 2ـ

یکـی از ایـن اقـدام مـنصرف شـده انـد. از او٬ به دلیل نداشتن «سازمان دهی برای جایگزینی»

بیم جایگزینی نیروهای سازمان یافته ای بوده است کـه ایـدئولوژی عمده ترین دالیل انصراف٬

ص 209. ناـگفته ها: عراقی٬ .5

در بـخارایـی نـیز خود قبضه می کرده اند.5 کمک اجنبی قدرت را با احتماًال و دیگری داشته اند
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بین بردن شاه تصریح دارد: اولیه از به قصد محاـکمات٬ و بازجویی ها
وسـط؛ بـرداریـم از که شاه را اولی مان این بود نظر اینکه ما بر آقای بخارایی صراحت دارد
مذاـکراتی کـه از ولی بعد تشخیص داده بودیم. این را داخل٬ در چون عامل مستقیم استعمار
رفـتن شـاه بـتوانـیم تشکیالتی که بـا آن سازمان بندی و داخل ما چون دیدیم که در داشتیم٬
دیـدیم بـهتر نداریم٬ وجایگزین نشود دیگری نیاید استعمار دیگران یا خودمان قبضه کنیم و
این فرصت از ما [...] و انتخاب کنیم. را این مهره ها به شاه٬ و به استعمار ـکه به عنوان هشدار

ص 233. همان: .1

بیاوریم.1 به وجود بتوانیم آن سازمان بندی که جایگزین این تشکیالت بشود٬ استفاده بکنیم٬
که بیژن آنجا تا محاـکمات قابل توجه است؛ بازجویی و و اعدام انقالبی منصور نقش بخارایی در 3ـ

جبهه ملی می نویسد: اشاره به سابقه فعالیت بخارایی در جزنی پس از
هـمکارانش بـه و آمدهای او رفت و ولی باشناسایی او٬ بازجویی مقاومت کرد بخارایی در
مـحاـکـمه٬ تـحقیقات و رفقایش بازداشت شدند.[...] پس از این افراد٬ آشنایی اش با خانه و
صادق امـانی و مرتضی نیک نژاد هرندی ٬ صفّار بخارایی ٬ به اسامی محمد نفر سرانجام چهار

صص 129ـــ130. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .2

بقیه به زندان های سنگین محکوم شدند.2 و به شهادت رسیدند

ص 217. ناـگفته ها: عراقی٬ .3

خـصوص در و اصـًال»؛3 اینکه «مرحوم بخارایی هیچ اعترافاتی نداشته٬ بر تصریح دارد عراقی نیز

می نویسد: افراد٬ دستگیری سایر کشف گروه و پیش از بازجویی٬ در مواضع نخستین او
«خـودم گـفت: خودش قبول کرده بود. خودش پذیرفته بود. را بخارایی هم همه مسئولیت ها

همان صفحه. همان: .4

وظیفه شرعی ام بوده.» 4 تشخیص این بود:خائن بوده٬ ـکردم؛
این نکته بود. افزایش جذب جوانان مذهبی به مبارزه مؤثر در بخارایی ٬ «موفق» عمل شجاعانه و 4ـ

داده است: قرار تأـکید مورد جزنی نیز را
افزایش تمایالت مسلحانه به خصوص در در اثرگذاشت و عمومی٬ درحد ـکشته شدن منصور٬

ص 130. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .5

نبود.5 مارکسیست بی تأثیر غیر مذهبی و بین عناصر
تأثیرات این حرکت محسوب می شود. یکی از شد٬ اشاره خواهد فصل بعد چنانکه در واقعه کاخ مرمر٬
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آنـان «بـه آورد. مبارزات پـدید الگوی ویژه ای در اخالقی اعدام شدگان٬ خصوصیات اعتقادی و 5ـ

برخی از هستی خویش مایه گذاشتند. از راه عقیده خود در و اسالم راستین سخت ایمان داشتند...

عمل مکروهی و ترک اولی انجام ندادند مدت عمر در کردند٬ چنانکه دوستانشان اظهار این افراد٬

بـه که ایشان عادل است و مجتهدان عادل گفتند امانی برخی از درباره شهید نزد. آنان سر از

بودند وضو همواره با زندان٬ در عمر روزهای آخر آنان در کرده] می خوانند. [ اقتدا [ در] نماز ایشان

و رویی باز با آنگاه که به سوی میدان شهادت می رفتند٬ و عبادت اشتغال داشتند و نیاز و به راز و

اـکبر» «اهلل فریاد حالی که با در و استقبال کردند پیک مرگ را قدمی استوار٬ چهره ای خندان و

صص 1141ـــ1142. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

شتافتند.»1 به سوی خدا به لرزه درآورده بودند٬ را میدان تیر

حـزب ملل اسالمی  
سـرکوب کشـف و از دادسـتان ارتش٬ سـرهنگ فـرسیو به نقل از دی ماه ٬1344 روزنامه های 28

مـقاله «حـزب مـلل در اسـتفاده شـده است. تاریخ سی ساله ایران تألیف بیژن جزنی نیز از برای تنظیم این بخش٬ .2
ارزیابی ذیل عنوان فرعی «نقدی بر به چاپ رسیده٬ فرهنگ معاصر شماره نخست فصلنامه تاریخ و که در اسالمی»
نـقل بـیژن جـزنی در شـده است. انـتقاد بـرده انـد نوشته وی سود کسانی که از به شدت به جزنی و نویسندگان»٬
نکـات خـود طـرح تـحلیل جـهت دار حّدی انصاف به خرج داده ولی در تا کشف حزب ملل٬ ماجرای تشکیل و
نباشد که ناقض واقعیت ها آنجا تا ـ روایت «دیگران» موارد٬ بسیاری از در به هم آمیخته است. نادرست را درست و

تحلیل راجع باشد. و به حوزه نقد به خصوص اـگر است؛ سودمندتر ـ

دادند. خبر نام «حزب ملل اسالمی»2 جمعیتی با

آذرماه آن در حبس های سنگین محکوم کرد. به اعدام و را منصور عاملین ترور 44 خرداد رژیم در

اعالم نمود. محکومیت شان را و به انجام رساند را٬ متهمین حادثه کاخ مرمر تن از محاـکمه 14 سال نیز

از داشته سرکوب شده است. آن داشت که چنانچه سازمان مخالفی وجود فحوای تبلیغات رژیم حکایت از

مهرماه همان سال صورت گرفته بود اواخر آنکه نخستین بازداشت های اعضای حزب ملل در با این رو٬

یافت. انتشار بعد آن ماه ها لیکن اخبار

اعالم کشف جمعیت مـزبور در تأخیر اعضای «حزب ملل اسالمی»٬ یکی از و مطابق تحلیل رهبر
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ص ش1: فـرهنگ مـعاصر٬ فـصلنامه تـاریخ و مأخـذ٬ منصوری است. جواد محمدکاظم بجنوردی و سید منظور .1
پی می آید. آن در منصوری است که مأخذ جواد بعدی نقل شده از گیومه سطور ولی آنچه در است؛ 192

سال بود٬ 23 آن هم جوانانی که متوسط سن آنها مخالفین رژیم٬ دستگیری گروه زیادی از بی سبب نبود.1

یک جریان تازه ای «نشان از و علیه رژیم بود» مبارز مخالف و یک جریان نیرومند حقیقت نشانه ای از «در

محافل در غیررسمی درباره این تشکیالت٬ شیوع اخبار مقبولیت داشت». که برای جوانان جاذبیت و بود

به غیرمنتظره و به شکل کامًال را ساخت که «خبر ناچار رژیم را خارج کشور٬ تبلیغاتی داخل و سیاسی و

داشت٬ کشور خطرناـک علیه امنیت ملت و یک جریان بسیار پیروزی دولت بر که نشان از صورتی ویژه٬

مـصاحبه دادسـتان ارتش٬ پس از روز چـهار روزنـامه کـیهان٬ ص 232. تکوینی انقالب اسالمی: سیر منصوری٬ .2
صـص جمعیت های مـؤتلفه...: اسنادی از مطالب آن در عناوین و که نمونه ای از داد ـگزارش رپرتاژگونه ای انتشار

نقل شده است. بهمن 44 روزنامه کیهان 2 از 52ـــ55

اعالم نماید».2

در فعالیت برای عضوگیری٬ و آن ریخته شد توسط رهبر سال 1340 «طرح تأسیس این حزب در

نیروهای جوان از نفر) 55 فاصله کوتاهی توانست شماری (جمعًا در گشت و آغاز 1344 و سال 1343

به سرعت پایان یافت دستگیری همه اعضا٬ رفتن تشکیالت و لو پس از اما جذب کند٬ به خود مذهبی را

صص 328ـــ329. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .3

زندان رژیم شاه باقی ماندند.»3 در رهبران آن برای سال ها تنها٬ و

دوران تـحصیالت در علمای مقیم نجف اشـرف٬ یکی از فرزند سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی ٬

در و وی برای ادامه تحصیل به ایران آمد متوسطه جذب جنبش اسالمی عراق بویژه حزب الّدعوة شد.

نام گرفت. پایه ریخت که «حزب ملل اسالمی» تشکیالتی را دوستانش٬ تن از به اتفاق چند سال ٬1340

از طالب مالقات کرده و برخی از قم با توانست در سه سال داشت... بیست و محمدکاظم که تنها «سید

کدام به نوبه دوستانی داشت که هر تهران نیز در کند. به تشکیالت وارد حجتی را میان آنان محمدجواد

دولت ایجاد سرنگونی نظام سلطنتی و هدف این حزب٬ تشکیالت برعهده داشتند. در وظایفی را خود

ص 329. همان: .4

اسالمی بود.»4

آمریکای التین فضای سیاسی به تحوالت سیاسی جهان عرب و نگاه او عراق و عالیق بجنوردی در
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متن خاطرات بجنوردی. ص 13؛ دی ماه 74: 23 ش ٬2 هفته نامه بهمن٬ .1

چنین نوشته است: این مورد وی در خود شکل می داد.1 انقالبی ذهن بجنوردی را و
بهره برداری می کردیم.شخص خاص کسب تجربه و بود همه جریانات انقالبی که دردنیا [...] از
گرفته تاجنگ های چریکی حرکت های ناسیونالیستی ناصر از نبود. جریان خاصی مّدنظر یا و
همه کشورهای مبارزاتی که در و آسیای جنوب شرقی بود تاجنگ هایی که در کوبا٬ و الجزایر
[...] الهام به این معنی که برای الهام می گرفتیم. بهره و ما داشت ٬ آن زمان وجود جهان سوم در

ص 13. اول اردیبهشت 75: ش ٬16 هفته نامه بهمن٬ .2

القای تجربه بود.2 ما
نشـریات بـرگزیدند. را «اسـتراتـژی مـبارزات مسـلحانه» و مشـی قـهرآمـیز دوستانش٬ بجنوردی و

و مـا اولین نشـریه٬ گرفت. بررسی قرار کالس ها(حوزه ها)ی حزب مورد در و دروْن ـگروهی تدوین شد

ص 13. دی ماه 74: 23 ش ٬2 هفته نامه بهمن٬ ص 140. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .3

مرحله کنونی نام داشت.3
خود در مطالبی راجع به مبارزه مسلحانه را و این نشریه چکیده نظریات «حزب ملل اسالمی»

همان صفحه. ش 2: هفته نامه بهمن٬ .4

می گرفت.4 قرار شرایط اقتصادی وسیاسی موردتأـکید ضمن آن٬ در و جای داده بود
مرحله دوم می نامیدند٬ تعلیمات» و «مرحله ازدیاد مرحله اول را استراتژی حزب دارای سه مرحله بود:

اول سـه مـرحـله داشت: کـه خـود قـیام مسـلحانه»؛ یا مرحله سوم «ظهور و بود آمادگی» یا «استعداد

مـقاالت بـجنوردی و 2ـ3: و ش 1 فـرهنگ مـعاصر٬ فصلنامه تاریخ و ص 141. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .5
ص 13. ش 4: و ش 3 هفته نامه بهمن٬ حّجتی کرمانی .

سوم «جنگ چریکی دهقانی».5 دوم «آشوبگری قهرآمیز»٬ «آشوبگری مسالمت آمیز»٬

کسب «مشروعیت درصدد باید عرض آن٬ در یا و «آشوبگری قهرآمیز» که پیش از بود حزب معتقد

مبارزه باشد. شرعی» عرفی و
برای خودمان جایز ازلحاظ امنیتی٬ به مرحله مبارزه مسلحانه نرسیده بودیم٬ ـ عمًال ـ چون هنوز
[و] کسب مشروعیت کنیم ولی کسب مشروعیت در الزم نمی دانستیم که برویم نزدمجتهدین و
پاسخ مقطعی و این زمینه پاسخ داده است٬ که امام در بودیم آنچه را معتقد و برنامه هایمان بود
معین بود[ ه ا]ند؛ ومخاطبین امام مشخص و به همان گروه بوده است؛ برای همان گروه ومحدود

ص 13. بهمن 74: 21 ش ٬6 هفته نامه بهمن٬ .6

به هرحال کسب اجازه می کردیم.6 وقت خودش٬ در بنابراین ما٬
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یکی مجلس مردم مجلس٬ دو ماده ای داشت که مهم ترین نکته آن ایجاد «این حزب یک برنامه 65

نهایت برای تعیین حـدود در و لوایح مطرح می شود مجلس نخست٬ در دیگری مجلس بزرگان بود. و

مؤسس حزب] [به نظر ارجاع داده می شود... فقهای عادل تشکیل شده٬ به مجلس بزرگان که از شرعی٬

عرصه نظریه پردازی] پیشگام مبارزات مرحله نوین بـود. زمان تأسیس و [ در سه زمینه٬ حزب ملل در

.331 و صص 329 سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .1

سوم جنگ مسلحانه.»1 دوم طرح حکومت اسالمی و براندازی رژیم٬ نخست در

برای مبارزه مسلحانه آماده را نهایت خود در پرداخت و نظم داخلی خود «حزب برای مدتی به ایجاد

که بیشتر بود دلیل آن هم کم تجربگی افراد بی حساب انجام شد٬ تقریبًا این اقدامات خیلی سریع و ـکرد.

ص 330. همان: .2

مـهرماه در اعضای «حزب ملل اسالمی» و سرانجام رهبر حوش بیست سال بودند.»2 جوانان حول و

توسط یکی تصادفی به دلیل «یک سهل انگاری ساده» طریق کامًال از عملیاتی٬ انجام هر پیش از ٬1344

ص 59. مسی به رنگ شفق: موسوی بجنوردی٬ .3

گروه متالشی گشت.3 و به دام افتادند «تازه عضوگیری شده» افراد از

آموزش دیـده تشکـیالتی کادر نفر یکصد لحظه دستگیری بیش از «حزب در به گـفته بجنوردی ٬
حکـومت اسالم و انگیزه همه این افراد٬ و بودند فداـکاری حاضر هر مأموریت و داشت که برای هر

ص 57. همان: .4

الگو دینی وسیاسی و مرجع تقلید برای ما که «حضرت امام[خمینی] (ره) دارد وی تأـکید اسالمی بود.»4
به حضرت ما اعتقاد ایمان و الهام می گرفتیم... اعالمیه های ایشان درس و از ما عروة الوثقی بودند. و

صص 56ـــ57. همان: .5

همواره حفظ شد.» 5 امام(ره)...
پوشیده نگاه رهبری این حزب را کادر که عضویت یک روحانی در کوشید تبلیغات خود رژیم شاه در

میان در این پرسش که آیا برابر در مصاحبه خود رییس دادستانی ارتش در فرسیو تیمسار این رو «از دارد٬

حجتی عکس شیخ محمدجواد روزنامه ها حتی در و پاسخ منفی داد دارد وجود روحانی نیز دستگیرشدگان٬

آوردن جامعه روحانیت به رو که رژیم از نشان دهنده وحشتی بود که خود٬ بی عمامه انداختند ـکرمانی را

عکس حجتی طی اعالمیه ای همراه با مقابل این توطئه٬ در کرمانیان مقیم مرکز انقالب مسلحانه داشت.
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ص 1181. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

کردند.»1 رسوا شاه را لباس روحانی] ٬ [با ـکرمانی

حزب ملل اسالمی توسط در باهنر محمدجواد عضویت حجة االسالم دکتر خاطرات خود بجنوردی در

اینگونه شرح داده است: را آقای حجتی کرمانی ٬
مشـترکًا باهنر مرحوم شهید که با خانه ای زندگی می کرد تهران در [ـکرمانی] در «آقای حجتی
هـنگام چون در و آقای حجتی عضوگیری کرده بود بعدها را آقای باهنر اجاره کرده بودند...
دستگیری مصون ایشان از نشد٬ باهنر هیچ کس متوجه عضویت شهید دستگیری اعضای حزب٬

ص 31. مسی به رنگ شفق: موسوی بجنوردی٬ .2

ماند.»2
دادرسی ارتش به صورت در 1344 اسفند بهمن و سران حزب ملل در و اعضا از نفر محاـکمه 55

فشار اثر در محکوم گردیدند. ابد سال تا 3 بقیه به حبس هایی از گروه به اعدام و رهبر غیرعلنی انجام شد.

حکـم اعـدام تهران٬ خوانساری از آیة اهلل نجف و حکیم از به خصوص دخالت آیة اهلل روحانیون متنّفذ٬

اعضای میزان محکومیت بیست تن از اسامی و تقلیل یافت. یک درجه تخفیف به حبس ابد بجنوردی با

اصلی حزب ملل به این شرح است:

 محکومیتشغلتاریخ تولّدنام ونام خانوادگیردیف
شغل)1321سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی1  ابددیپلمه مدّرسی (فاقد
سیدمحمودی قمی2  ابدآموزگار1324محمد
 ابددانشجوــعباسعلی مظاهری عمرانی3
 ابددانشجوــعلی نورصادقی4
عزیزی5  ابدآموزگار1324حسن حامد
میرمحمدصادقی6  ابدــ1325سیدمحمد
 ابدــ1324ابوالقاسم سرحّدی زاده7
پیران8 وظیفهــمحمد  ابدپزشکیار
حّجتی کرمانی9 سالروحانی1311محمدجواد 10 
سالدانشجو1322سیدکیوان مهشید10 10 
نراقی11 سالــ1322ناصر 8 
سالآموزگار1325محمدحسن ابن الرضا12 8 
منصوری13 سالدانش آموز1324جواد 6 
خان محمدی14 سالدانش آموزــحمید 5
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 محکومیتشغلتاریخ تولّدنام ونام خانوادگیردیف
منصوری15 سالدانش آموز1326احمد 4 
احمد16 سالآموزگار1318احمد 4 
سالمهندســمحمدکاظم سیفیان17 3 
سالدانش آموزــمحسن حاج محمدی18 3 
عباسی19 سالدانش آموز1325محمدباقر 3 
سالآموزگار1318عباس آقازمانی20 3/5

حـجتی کـرمانی و حجة االسالم محمدجواد که به دلیل وجود می نویسد خاطرات خود بجنوردی در

فقط دو و زندان داد در [فکری] را «حزب ملل اسالمی کم ترین تلفات طول زندان٬ نقش وی در روحیه و

اعضای حزب ملل اسالمی به هیچ یک از به دیگران پیوستند٬ و حزب بریدند از بعدها اعضای ما از نفر

رژیم همکاری با آنها... همواره درصدی از می شدند که دستگیر حالی که بقیه گروه ها در رژیم نپیوست...

ص 91. همان: .1

زندان مرهون آقای حجتی کرمانی بود.»1 این موفقیت حزب ملل اسالمی در بخش عظیم از می کردند.

پس از اعضای «حزب ملل اسالمی»٬ جمعی از شد٬ این کتاب تشریح خواهد بخش دیگری از چنانکه در

در این گروه٬ افراد تشکیل دادند. به نام «حزب اهلل» شمسی گروهی را دهه 40 اواخر در زندان٬ آزادی از

شاخص داشتند. و حضوری چشمگیر مبارزات مسلحانه دهه 50 فراز نشیب و

می رسد: تحلیل تاریخچه حزب ملل اسالمی نکاتی به نظر جمع بندی و در

به اختفای حزب کمک می کرد٬ هرچند بازداشت٬ بدون سابقه سیاسی و جوان و افراد عضوگیری از

مـبارزه و که مهمترین آن نداشتن تـجربه عـملی در آورد این سازمان به وجود ـکمبودهایی اساسی در

نشریه در ساواـک؟!» عنوان «پس کو مقاله ای زیر سال 43 کمیته مرکزی در محیط دشمن بود. شناخت از

ص 144. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .2

می کند.2 تمسخر پلیس را دست کم گرفته و دشمن را که نشان می داد نوشته بود خود

انـطباق حـزب در منظم مـطالعاتی٬ روند وجود با نیز نفرات و تعدد به رغم پیچیدگی تشکیالتی و

موجب مؤسسان این تشکل٬ به نفس زیاد اعتماد می رسد به نظر و شرایط عینی ضعیف بود بر تئوری ها

نتیجه آسیب پذیری آن را که در سرکوب مبارزان گردیده بود ـکم توجهی به امکانات واقعی رژیم شاه در

افزایش داد.
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زاویه نگرش یک مارکسیست به تحلیل چگونگی شکل گیری حزب ملل پرداخته است بیژن جزنی از

یک پروسه صرفًا از که این حزب برای گذار می کند تأـکید خود٬ جهت دار ضمن طرح دیدگاه خاص و و

ص 145. همان: .1

برنامه قابل اجرایی نداشت.1 طرح و نظامی٬ سیاسی به یک پروسه سیاسی ـ

تعجیل در یک سو از عدم محاسبه رخ داده است: نمی توان نادیده گرفت که تلفیق نوعی بلندپروازی و

سویی مشخص نبودن مشی از عملیات برای «سحرگاه انقالب»٬ و تنظیم لیست ترور تدارک اسلحه و

حال آنکه «برنامه سه مرحـله ای هم متناسب نبودند. چندان با کاستی توان بالفعل سازمان٬ عملیاتی و

به پایان رساندن تنها نداشت؛ مبارزه مسلحانه را آغاز قصد آن سال ها در که حزب نیز حزب نشان می دهد

مقاله بجنوردی . ص 188؛ ش 1: فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .2

می کشید.»2 به درازا سال ها امکانات خوب٬ و آهنگ مالیم افزایش افراد مرحله نخستین با

است که برنامه مدّونی گروه) تنها شاید (و گروه ها معدود حزب ملل از میان گروه های آن دوران٬ در

حزب ملل نسبت به بقیه قابل توجه است. این وجه ممتاز داشته است. برای «حکومت»



فصل سوم:

ـگروه های مارکسیست

مشـی قـهرآمـیز٬ اتـخاذ بـا کارنامه آنها و دهه چهل شمسی سه جریان مارکسیست که عملکرد در

«شورش بهمن قشقایی» می شوند. ابتدای این بخش مرور که در کردند پیدا حضور ارتباطی مستقیم دارد٬

«ـگروه سوم٬ مورد و حوزه فعالیت های «سازمان انقالبی حزب توده» در ـ هردو ـ نیکخواه » «ـگروه پرویز و

سازمان دانشجویی جبهه مـلی دوم و «سازمان جوانان حزب توده» جریانی است که ریشه در جزنی »٬

دارد.

نضج کارنامه حزب توده که به زمینه های کلی تشکیل و آن بخش از تشریح این سه جریان٬ پیش از

بررسی می شود. می کند٬ ارتباط پیدا این گروه ها

پیشینه  
34 و سال های 33 انهدام مجموعه تشکیالت شان در پی شکست و در رهبران «حزب توده ایران»

اغلب تشکیل جلسات کارنامه آنها و منفعل ماندند عمًال سال 1339 تا توسط فرمانداری نظامی تهران٬

بود. مطالعه پیرامون «علل شکست» بحث و

گذشته اعتراف کرده که طی آن به اشتباهات مکّرر تیرماه ٬1336 «پلنوم چهارم وسیع» پس از حزب٬
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حزب کمونیست شوروی. «ـکنگره بیستم» در تأّسی به مشی «خروشچف » در .1
صص 361ـــ382. دیدگاه ها...: و اسناد .2

مواضع اتخاذ اینک می رفت که با حفظ کند2٬ را نیروها بخشی از به صداقت٬ تظاهر با توانسته بود و بود1

بـه تشکـیل 1339 مـرداد 7 تـا تیر 28 گردانندگان حزب از تضمین کند. را تداوم حیات خود رادیکال٬

جـنجال فـراوان ایـن جـلسه کـه بـا در شهرت یـافت. که به «پلنوم هفتم وسیع» جلسه ای دست زدند

جریان هایی که اما صریح به عملیات مسلحانه اشاره ای نشده بود گرچه به طور شرکت کنندگان توأم شد٬

توجه واقع شدند. مورد گیرند٬ اقدام مسلحانه قرار مسیر به لحاظ نظری در می توانستند
[...] تمام اشکال مبارزات انقالبی باید است که معتقد پلنوم کمیته مرکزی «حزب توده ایران»

ص 398. همان: .3

گیرد...3 استفاده قرار شرایط خاص ایران مورد انطباق با با گرفته و مطالعه دقیق قرار مورد
منابع مخالفان از تنها یا و گردد سابق حزب استناد درشت سران اسبق و و بی آنکه به اعترافات ریز

سیاست های شوروی سابق انطباق آن با به کارنامه چهل ساله حزب و مروری گذرا آن بهره گرفته شود٬

چـه مـیزان مواضع حـزب٬ و سیاست ها مورد در کلمه «اشتباه» که کاربرد شود آشکار تا ـکفایت می کند

واقعیت است. از به دور غیرعلمی و

پـوشش «انـترناسیونال که زیـر یک مجموعه بود زایده ای از این نیست که «حزب توده ایران» جز

دستگاه داشت. شوروی قرار جماهیر رهبری اتحاد خدمت سیاست های حزب کمونیست و در ـکمونیست»

پـولیتیک٬ به تمام معنای ایـن کـلمه (ایـدئولوژیک٬ عمل نداشت و و رهبری حزب توده استقالل فکر

بدون آن٬ «خّط مشی» از و بود «وابسته» کمینفرم ـ بعد کمینترن و به انترناسیونال کمونیست ـ ارگانیک)

نفت اعطای امتیاز موافقت با دستگاه رهبری حزب توده در پیروی می کرد. چرا٬ چون و شرط و و قید

فرقه دموکرات که هدف حمایت از آذربایجان٬ انحالل سازمان ایالتی حزب توده در شمال به شوروی٬

ضدیت قیام افسران خراسان٬ عدم حمایت از الحاق به شوروی بود٬ کردن آذربایجان ایران و غایی آن جدا

ابدًا و اصًال مواضع٬ و کارکردها سایر و مرداد قبال کودتای 28 وادادگی در انفعال و نهضت ملی نفت٬ با

تلخیص. اضافات و با مقاله «ـکارنامه حزب توده»٬ ص 126؛ بهمن 1374: ش ٬27 نشریه نگاه نو٬ .4

کرد.4 اجرا به مو مو شوروی را «خّط مشی» سیاست و تنها نکرد؛ «اشتباه»

درصدد سرکوب حزب توده توسط رژیم شاه٬ همزمان با و مرداد کودتای 28 که پس از دولت شوروی٬
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تـهاجم وقـتی کـه بـا تـنها٬ به توفیقاتی دست یافت٬ این جهت نیز در و ایران بود با روابط خود بهبود

حوزه در نیز رژیم شاه را مخالفت با پهنه دیپلماسی ایران مواجه می شد٬ انگلیس در و هماهنگ آمریکا

می داد. قرار «دولت های امپریالیستی» خویش با جنگ سرد

روابط داشت رسید؛ شوروی به آنچه نظر سال٬ 10 حدود واقع پس از [...] در نیمه دوم سال 41 «در

ایفای خاورمیانه از در ایران نیز و ایران به سرعت گسترش داد با را همکاری اقتصادی خود بازرگانی و

حدود مقابل شوروی تا در را صحنه جهانی سیاست خود در و شوروی دست کشید نقش بلندگوی ضد

ص 65. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی ٬ .1

زیادی تعدیل کرد.»1

تقبیح مخالفان به اصالحات ارضی شاه و تحلیل از مقاله ای در ایزوستیا به نقل از ٬42 خرداد 18 روزنامه کیهان ٬ .2
بـه آرامش حزب تـوده بـه سرعت رو «تبلیغات رادیویی شوروی و ارتجاع». تحت عنوان «به دستور چاپ رساند٬
رادیو و روزنامه ایزوستیا ماه٬ فاصله چند یعنی در رفراندوم ششم بهمن٬ روزهای پس از به طوری که در ـگذاشت؛
خـبرگزاری تـاس نیکبختی مـردم ایـران سـخن مـی گفتند. از اصالحات ایران حمایت کرده و از ـ تلویحًا ـ مسکو
ص 104. ج 2: تـاریخ سـی سـاله...٬ جـزنی٬ بـود.» که عنوان آن «هـمه امـیدوارنـد» ایران فرستاد رپورتاژهایی از
ِده٬ تسـریع رسـوخ سـرمایه داری در بـا و خـود افزایش عالقه نسبی دهقانان به ثـمرات کـار «اصالحات ارضی با

ش 3. دوره دوم٬ نشریه دنیا٬ روستایی فراهم می سازد.» اقتصاد رشد امکانات بیشتری برای رفاه دهقانان و

پیک «رادیو حرکتی ارتجاعی برشمرد2٬ را خرداد قیام 15 و کرد تأیید وقتی شوروی اصالحات شاه را

ص 40. ج 2: تاریخ سی ساله... جزنی٬ .3

و سوی قشریون مذهبی اعالم کرد»؛3 کوششی ارتجاعی از آن را محکوم ساخت و را خرداد 15 ایران٬

«ماه عسل می پرداخت٬ تحکیم دیکتاتوری خود» مردم و «درست هنگامی که رژیم به سرکوبی شدید

ص 58. کلیات: جزنی٬ .4

بـرای «عـمل انـقالبی مـردم ایـران» از دیگر حزب توده نیز می شد؛4 آغاز شوروی» مناسبات ایران و

غیرقابل «انطباق با را «تمام اشکال مبارزات انقالبی» ـ همه مهمتر از ـ و دم نزد سرنگونی «رژیم منفور»

ص 398. دیدگاه ها...: و اسناد نقل از مطالب داخل گیومه٬ .5

می دانست!5 شرایط خاص ایران»

در آن زمان ـ تا ـ انشقاق را بزرگترین تنش و شوروی٬ عریان شدن اختالفات ایدئولوژیک چین و

رهبران حزب بخش مؤثری از زخم های کهنه اختالفات حزبی٬ و جاذبه «مائوئیسم» آورد. حزب توده پدید

فراهم شد. «سازمان انقالبی حزب توده» زمینه ایجاد و به سمت چین راند را
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مشاور عباس سغایی عضو غالمحسین فروتن اعضای هیئت اجراییه و دکتر قاسمی تهرانی و احمد

دانشـجویان چپ ایـرانـی مـقیم غـرب در بـا و اعالم داشتند را مواضع مائوئیستی خود ـکمیته مرکزی٬

تشکیل دادند را کشور» خارج از «سازمان انقالبی حزب توده ایران در «ـکنفدراسیون دانشجویان ایرانی»٬

سازمان انقالبی از فروتن ٬ چندی قاسمی و پس از نام داد. تغییر به «سازمان انقالبی توده» ـکه بعدها

«سـازمان و کـردند گـرایش پـیدا خـوجه» استالینیست آن «انـور رهبر به آلبانی و این دو اخراج شدند.

بـا ص ٬97 کنفدراسیون دانشجویان ایـرانـی: صص 152ـــ154. و ص 54 ج 1: سازمان حزب توده...٬ سیاست و .1
تلخیص. تصرف و

کردند.1 ایجاد را لنینیستی توفان» مارکسیستی ـ

تهرانـی ٬ مهدی خانبابا هیئتی مرکب از رهبران پیشین حزب توده٬ از وساطت فریدون کشاورز٬ با

و کردند به چین سفر سازمان انقالبی ـ از بیژن حکمت ـ محسن رضوانی ٬ مقدم ٬ محمود ـکورش الشایی ٬

صص 131ـــ134. ج 1: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ ص 78. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی: .2

طول سال های در نتیجه آن٬ که در نمایندگان حزب کمونیست چین به عمل آوردند2 هماهنگی هایی با

ماه 5 تا بین 4 و افرادی برای گذراندن دوره های آموزشی به چین رفتند شمسی٬ 46 تا م./43 67 تا 64

بـیژن ایـرج کشکـولی٬ کشکولی)٬ پورحسن آقایی کشکولی(عطا عطا کورش الشایی٬ از: عبارت بودند این افراد 3ـ
عـلی کـائیدی مـوسی رادمـنش٬ مـحسن رضـوانـی٬ صـادقین٬ مـحمود سـیاوش پـارسانژاد٬ علی شمس٬ قدیمی٬
بـیژن هـمایون قـهرمان٬ مـهدی خـانباباتهرانـی٬ نـعمان٬ پـرویز صـفایی٬ خسرو سیامک لطف اللّهی٬ چهارمحالی٬
پـرویز عـلی سـعادتی٬ رحیمی الریـجانی٬ بیژن چهرازی٬ عطری٬ محمد اـکبرایزدپناه٬ سیروس نهاوندی٬ حکمت٬
نـام مسـتعار. بـا نـفر چـند رجـایی٬ محمد خسرو علی صادقی٬ نراقی٬ خسرو هاشم هاشمی قوچانی٬ واعظ زاده٬

صص 80ـــ81 ـکنفدراسیون دانشجویان ایرانی:

اقامت کردند.3 آن کشور در

چنین می گوید: ماهیت واقعی آنها و این اعزام ها مورد در تهرانی بعدها خانبابا
اعزام افراد روانی بود... یک ماساژ بیشتر توریستی بود. واقع یک تورسیاسی ـ «این سفر[ها] در
افـرادی کـه٬ این بود واقعیت امر بود. عمومی آن مدنظر تأثیر جنبه روانی و از به چین بیشتر
درس خـوانـدن از فـالن جـوان را واقع آلوده می کردیم. در که به سازمان جلب می شدند را
برایش گـذرنامه جـعلی صـادر جوی آب می انداختیم و در گذرنامه اش را بیرون می کشیدیم٬
مـی توانـم این جوانان خراب کرد... پشت سر می بایستی تمام پل های بازگشت را می کردیم...
عـلی صـادقی تـوضیح بـدهم. عباس فعالیت مـی کرد نام مستعار که با علی صادقی را مورد
پژوهش گاه اتمی فرانسـه بـه عـنوان مـتخصص درجـه اول در دکترای فیزیک اتمی داشت و
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تـوی جـوی آب پاسپورتش را مشغول بود... فرانک به کار حقوق ماهیانه ده هزار خارجی با
به بعد صادقی سپس به چین و کردند. راهی کوبا را او همراه گروه اعزامی به کوبا و انداختند
شـد. دستگیر این که به ایران رفت و تا گروه طالبانی بود عراق با مدتی در و منطقه اعزام شد
مشـغول ادامـه امروز تا و شد انقالب آزاد پیش از و زندان گذراند هم در سالی را سه چهار
حزب رنـجبران بـا به عنوان رهبر او [حزب توده] است... پیگیری همان خط سازمان انقالبی
در مشـغول چـرت زدن است. منطقه کردستان نشسـته و آالچیقی در در دیگر پنج نفر چهار
متوجه شـدم چـون دیـوار علی صادقی مالقات کردم و سال با 16 سفرم به کردستان پس از
زنـدگی از و کسی تماس ندارد که با چرا کلمه صحبت می کند٬ 20 با تنها ـگچی شده است و
طـریق از قضیه محاصره شـهرها است و سال 1965 اینکه هنوز به تصور واقعی بریده است.
مسـخ روشـن است بـا بیگانه کـردن انسـان هاست و خود این نتیجه از دهات مطرح است...

صص 267ـــ269. ج 1: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .1

داشت.»1 واقعیت نخواهد هیچ انطباقی با نیز نظرات آنها انسان ها٬
زبانزد «راه کاسترو» یا «روش کوبا» کوبا٬ یارانش در و پی پیروزی «فیدل کاسترو» در آن٬ پیش از

نظریات حزب کمونیست مخلوطی از نقطه نظرهای سازمان انقالبی٬ سال 44 که «تا این بود شده بود.

ص 123. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .2

بود.»2 نظرات کاسترو چین و

که نخستین ادبـیاِت راهـبردی نتیجه داد اندیشه ای را تئوری و گرایش ها٬ مجموعه این تجربیات و

ایران است. اقدام مسلحانه مارکسیستی در

واقعه کاخ مرمر نیکخواه / گروه پرویز  
سـال اواخـر در پذیرفته بـود٬ رسمًا نقطه نظرهای چین را و فعاالن کنفدراسیون بود از که نیکخواه٬

تبلیغ مواضع آنان درصدد آورد. به وجود گروهی را همکالسی های خود همکاران و پنج تن از با 1342

75ـــ76. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی: ص 122. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .3

پیاده کردن جنگ توده ای دهقانی برآمده بودند.3 و «حزب کمونیست چین»

آن جدا از خارج٬ در بود. «حزب توده» انگلستان عضو دوران تحصیل در ایران و نیکخواه در پرویز

اندکی به ایران بازگشت. به منشعبین مائوئیست حزب توده پیوست تا کنفدراسیون دانشجویان٬ در و شد
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فروردین 1344 21 روز پی تیراندازی به شاه در در نخست وزیر٬ کشته شدن منصور ماه پس از دو بیش از

اعضای گروه کامرانی که یکی از احمد به دلیل آشنایی وی با شمس آبادی ـ مسلمان رضا توسط سرباز

رژیم شاه هم با گرفت. این گروه تحت تعقیب قرار ـ دوست بود و همکار او منصوری با نیکخواه بنام احمد

هستند. کمونیست ها دشمنان شاه٬ که اثبات کند کرد آغاز موج تبلیغاتی وسیعی را این فرصت٬ استفاده از

با ابتدا دست داده بود٬ از را آرامش خود اعدام انقالبی «حسنعلی منصور» با این٬ رژیم که پیش از

در سرباز نزاع چند فروردین از روزنامه های 21 علنی شدن حادثه جلوگیری کند. از دستپاچگی سعی کرد

ص 315. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

اطالعیه دیگری در بعد ولی روز دادند1 خبر شده بود٬ سه نفر قتل دو به تیراندازی و که منجر ـکاخ مرمر

«هنگامی که اعلیحضرت واقعه حمله به شاه داشت: که به نحوی مبهم حکایت از به چاپ رسید روزنامه ها

اثر بر ـ گویا وظیفه ای ـ سرباز نزول اجالل می فرمود٬ کاخ مرمر در خود کار همایون شاهنشاه به دفتر

فروردین 44. 22 کیهان٬ روزنامه های اطالعات و .2

کشته شد.»2 خود و به قتل رسانید را مأمور دو باغبان و و جنون آنی به تیراندازی دست زد

یک شمس آبادی از به روابط کامرانی و دستگیرشدگان٬ دیگر طریق خانواده شمس آبادی و پلیس از

نفره نیکخواه پرداخت. به دستگیری بقیه گروه چند و پی برد طرف دیگر منصوری از کامرانی و طرف و

که زندگی بقیه٬ سه نفر دو مرحله بعدی نیکخواه و در و نفر آن دو ابتدا توسط ضّداطالعات ارتش٬

قیمتی دست های پشت پـرده را رکن دوم می خواست به هر بازداشت شدند. می گذراندند٬ را عادی خود

ماجرای حمله به شاه را ولی مجموعه روابط این گروه٬ بود شدید بازجویی ها در فشار این رو از بشناسد؛

اطالعات دیگری برای باخته بود٬ را عواقب تیراندازی به شاه روحیه خود منصوری ـکه از توجیه نمی کرد.

مأموران و به کاربرد آخرین را ترفند هم٬ او سرش برنمی داشتند. اعتراف نداشت ولی مأموران دست از

حقایق «اعلیحضرت» حضور در داشت که تنها اظهار و متهم به همدستی کرد مقامات مجهولی را و ـگارد

شکنجه برای رهایی از که این حیله را اعتراف کرد آنجا منصوری در و پذیرفت؛ شاه وی را گفت. خواهد را

ندارد. پشت پرده وجود ـ حقیقتًا هیچ دستی ـ داده است و حال آنکه همه اطالعات را ابداع کرده است و

سـاواـک و باقیمانده از اسناد شاه پرونده به سازمان امنیت ارجاع داده شد. که به دستور آن بود پس از

اقدام شمس آبادی نداشته که گروه نیکخواه هیچ گونه نقشی در روشن می سازد پژوهش های بعدی کامًال
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صص 1149ـــ1175. چ 15: ج ٬1 نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

اجتماعات در و پای بندی به عبادات شناخته شده بود مذهبی با یک فرد شمس آبادی شخصًا رضا است.1

ص 1150. همان: .2

پخش اعالمیه های امام خمینی کاشان و 42 خرداد قیام خونین 15 وی در فعال داشت.2 مذهبی حضور

ص 1152. همان: .3

در به دوستش منصوری گفته بود٬ شنیده و اقدام موضوع را کامرانی که قبل از احمد مشارکت داشت.3

چنین تصریح می کند: سال 1360 مصاحبه ای در
هـیچ کس حـتی در [شمس آبادی] بـود. همه به وسیله رضا اجرای آن٬ «طرح حمله به شاه و
بشودمنجمله توانست مشوق او و اتفاق افتاد جزحوادثی که آن روزها نقشی نداشت. تشویق او

ص 1159. همان: .4

فقط مطلع بودم.»4 برنامه اونداشتم. من هم هیچ نقشی در اعدام انقالبی منصور...
حتی مسائل کلیه اطالعات تشکیالتی و رأس بازداشت شدگان٬ «نیکخواه در به تصریح بیژن جزنی٬

که بـه هـمه چـیز توصیه می کرد ژستی رهبرمآبانه به افراد با پلیس گذاشت و اختیار در فرعی را بسیار

ولی داشتن مرام کمونیستی تصمیم شمس آبادی شد... جدی از اطالع دقیق و منکر او خود اعتراف کنند.

ص 45. جنبش دانشجویی: احمدزاده٬ .5

پذیرفت.»5 نظرات چینی را طرفداری از و

ص 135. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .6

رژیم شاه برای [به رژیم] ـکردند.»6 وفاداری ندامت و متهمان اظهار اـکثر دادگاه٬ در آبان ٬44 «در

مرتبطین این و اعضا تن از 9 شاه توسط یک گروه کمونیستی٬ جّدی نشان دادن نمایشنامه اقدام به ترور

خـالل در و محکوم سـاخت. سپس به حبس ابد به اعدام و ابتدا تن را دو ده سال و سه تا از ـگروه را

شدند. دوران زندان به مناسبت های مختلف آزاد سپری شدن اندکی از از تمامی متهمان بعد سال های بعد

تـوده ای طـرفدار عناصر با و به شدت ادامه دادند زندان به مشی چینی خود همکارانش در و «نیکخواه 

مـنصوری بـه نیکخواه و پایان سال 46 در کشید. نیز که به زدوخورد شوروی برخوردهای تندی کردند

که را چهره خود او کرد٬ نیکخواه برقرار تماس هایی که ساواـک با با زندان بروجرد٬ در و شدند تبعید بروجرد

لباس یک نادم نه فقط در و کرد آشکار همان روزهای نخست بازداشت برای عده ای شناخته شده بود از



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  246

همان صفحه. همان: .1

سپس در و خرداد 20 در سرانجام ابتدا و شد»1 مدافع رژیم ظاهر نقش مدعی هرگونه مبارزه و بلکه در

که توسط ساواـک ترتیب داده تلویزیونی ویژه ای٬ ـ رادیو طی مصاحبه های مطبوعاتی و 1349 مرداد 22

رژیـم و از تـمجید و گذشته سیاسی خود ندامت از به ابراز مشاهده شد٬ نیز آن بعدها مانند و شده بود

ص 245. و ص 242 ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .2
به عنوان ایدئولوگ در حزب رستاخیز تلویزیون و رادیو جهانگردی٬ وزارت اطالعات و در آن٬ پس از نیکخواه٬ .3

اعدام شد. پیروزی انقالب محاـکمه و پس از و خدمت رژیم شاه درآمد

این نوع بود.3 نیکخواه اولین مصاحبه از مصاحبه پرویز پرداخت.2 مردم» برنامه های «انقالب شاه و

رابطه هیچ گونه سندی داّل بر توجه به نبود با شمس آبادی و به سابقه فعالیت های اسالمی رضا نظر

این حرکت گمان گروهی در تردیدی نیست که هیچ شایبه حزبی و «ـگروه نیکخواه» تشکیالتی وی با

اّوًال گونه بهره برداری توسط دیگران صورت گرفت: دو ولی معذلک به دلیل تبلیغات رژیم شاه٬ نمی رود

و جـنگ قـدرت بـین گـروه ها در میانه مـیدان را و مطرح شدند بیشتر ـکنفدراسیون بویژه مائوئیست ها

و حـادثه کـاخ مـرمر [ حـزب تـوده] در «سازمان انقالبی کردند؛ آن خود از کشور ـگرایش های خارج از

و نسبت داد غیرمستقیم به خود را ماجرا شدند٬ یارانش دستگیر پی آن نیکخواه و که در تیراندازی به شاه٬

ص 154. ج 1: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .4

همراهان وی از برخی دیگر نیکخواه و ثانیًا آنچه هست جلوه دهد»؛4 از تواناتر را اذهان خود در سعی کرد

شدند. امکانات رژیم شاه بهره مند الطاف و از این سو در نیز

و به دست آورده بود ضعف های او نیکخواه و شناختی که از با استنباط برخی این است که رژیم شاه٬

ـ عمدًا بزرگ نمایی نیکخواه ـ در داشت٬ کشور نیروهای خارج از کنفدراسیون و عواملی که در استفاده از با

بکند. موقعیت مناسب بهره برداری های الزم را در بتواند تا کرد نقش مهمی ایفا

تشکیالتی ضعیف تر که نسبت به اغلب گروه های سیاسی مخفی به لحاظ امنیتی و ـگروه کوچک مزبور

به نمایش گذارند. را نهادهای امنیتی آن که قدرت خود دست رژیم و در وسیله ای شد صرفًا بود

شورش بهمن قشقایی  
رشـته پـزشکی تـحصیل انگـلستان در در و قشقایی بود خسرو و بهمن قشقایی خواهرزاده ناصر
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«سازمان انقالبی حزب جریان فعالیت های دانشجویی تحت تأثیر تمایالت مصدقی داشت ولی در می کرد؛

ص 292. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ ص 138. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .1

به حرکت به ایران و را او و موقعیت قشقایی استفاده کرد از سال 1343 سازمان در گرفت.1 قرار توده»

ص 123. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی ٬ .2

جنوب تشویق نمود.2 برپاساختن جنگ چریکی در

عشایر قشقایی رساند. میان عشایر به فارس و را خود داشت٬ ساواـک قرار حالی که تحت نظر وی در

میان این حال توانست از با نشدند؛ او به همکاری با حاضر ایالت نیز رؤسای سایر کالنتران و قشقایی و

ص 138. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ ص 292. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .3

تعدادی تفنگچی جمع آوری کند.3 «مسیح» و «دشتی» عشایر

نظامیان به و ژاندارم ها کوهستان های جنوب با چندماهی در 44 و سال های 43 گروهش در بهمن و

به چند مسلح او افراد «بهمن قشقایی و نوشتند: فروردین 43 26 مطبوعات در پرداختند. گریز جنگ و

ص 175. ج 2: تاریخ ایران٬ روزشمار عاقلی٬ .4

عده ای ژاندارم کشته شدند.»4 خورد٬ و نتیجه زد در و پاسگاه حملهـکردند

به بزرگ نمایی شورش بـهمن قشـقایی روزنامه توده٬ اولین شماره ارگان خود٬ سازمان انقالبی در

«اولیـن جـرقه مـبارزه گروه را حرکات محدود پیش دامن زد. بیش از توّهمات دیرین را و دست یازید

آن دید. در طلیعه سقوط رژیم را و نام داد ایران» مسلحانه در

قوایش تحلیل رفت و هم محروم مانده بود٬ عشایر حمایت دیگر که از ـگروه کوچک بهمن قشقایی ٬

عده ای از و تیرباران شد شیراز در آبان ماه ٬1344 18 در وی چندی بعد٬ نتوانست به مقاومت ادامه دهد.

ص 190. همان: .5

به حبس های طویل المّدت محکوم شدند.5 همدستانش نیز

حرکت های که هرگز اثبات شد دیگر بار جمله٬ از گروه محدودش٬ تجربه ناـکام بهمن قشقایی و در

آـگـاهی کـامل بـا قطعًا پایگاه وسیع اجتماعی نیستند. و به کسب نفوذ هویت دینی مردم قادر با مغایر

یکی وابستگی های سیاسی گروه بهمن قشقایی ٬ ویژگی های فکری و از عشایر دیگر تیره های قشقایی و

ایشان بوده است. عقاید با انگیزه های آنها مغایرت ایدئولوژی و به آن گروه٬ دالیل اقبال نکردن عشایر از

در بختیار» «شاپور از و سال های دهه 30 اواخر در بختیار» «تیمور تجربه عدم حمایت ایل بختیاری از
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برانگیزنده برخی حمایت ها که ِصرف عالیق ایلی نمی تواند نشان می دهد جریان انقالب اسالمی سال 57

از بویراحمد فارس و لُر عشایر ٬42 و شورش سال های 41 در متفاوت٬ موردی مشابه ولی ماهیتًا در باشد.

باورهای مذهبی خـود نیرومندی با جامعه ایرانی همواره پیوند هویت خویش دفاع می کردند. مذهب و

انطباق وضعیت ایران و تالش بیهوده در عدم شناخت محیط ایران به ویژه جامعه روستایی و داشته و

مکتوبات تئوریک توسط عده ای اصالت دادن به مشافهات و ذهنیت های روشنفکرانه و برآمده از چین٬

عوامل اصلی این شکست بود. از آن نیز بیگانه با ایران و از دور

گروه َجَزنی  
اندیشه تشکیل یک سال 41 اواخر در بود. «جبهه ملی دوم» و فعاالن «حزب توده» بیژن جزنی از

1342 بـهار سرانجام در دوستانش قّوت گرفت و ذهن جزنی و لنینیستی در مارکسیستی ـ ـگروه جدید

سـاختن انـقالب جـهت بـرپا «در اقـدام قـهرآمـیز استراتژی گـروه٬ هسته اولیه این گروه تشکیل شد.

ص 19. تاریخچه سازمان های چریکی...: .1

آغاز در و پایه ریزی کرد نگاهی به تجارب کوبا با را این گروه شیوه عمل خود بود. دموکراتیک نوین»1

ساخت. جنگل متمرکز کوه و روی مبارزه چریکی در بر را عمده نیروی خود

چوپان زاده تشکیل محمد و شهرزاد حشمت اهلل منوچهرکالنتری ٬ بیژن جزنی ٬ هسته مرکزی گروه از

همان صفحه. همان: .2

فعالیت های مخفی»2 نیمه علنی از «تفکیک فعالیت های علنی و بر را اساس کار فعالیت٬ آغاز از و یافت؛

گروه برسه بخش تقسیم بندی شد: برهمین اصل٬ ـگذارد.

این بخش برعهده داشت. جبهه ملی را جمله همکاری با از علنی٬ قسمت اول فعالیت های عمومی و

دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود. آن هنگام در که در تحت مسئولیت بیژن جزنی بود

داشتند. را که حکم «ذخیره» قسمت دوم افرادی بودند

شامل دو عهده داشت و بر که مسئولیت تدارک اقدام مسلحانه را بود قسمت سوم «شبکه نظامی»

مشعوف چوپان زاده ٬ محمد جلیل افشار٬ احمد سرمدی ٬ عزیز صفاری آشتیانی ٬ محمد کوه بود. و تیم شهر

صص 20ـــ21. همان: .3

اعضای اولیه این قسمت بودند.3 صفایی فراهانی از علی اـکبر ـکالنتری و
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کـتاب جـنگ مـارکسیستی بـود. آثار آموزش متون و مطالعه و سال 45 عمده ترین برنامه گروه تا

کتاب انـقالب در اواخر٬ در و توجه بود؛ مورد فیدل کاسترو و مقاالت او دیگر و چهـگوارا ـگریالیی اثر

ص 148. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .1

گرفته بود.1 بحث قرار انقالب رژی دبره مورد
لنین نزدیک گامی به تئوری «مبارزه حرفه ای» که گروه را آن هنگام زندگی حرفه ای چریکی نیز٬ در

ص 22. تاریخچه سازمان های چریکی...: .2

گرفت.2 توجه بیشتری قرار مورد می ساخت٬

اعضای آن اـکثر و ضربه خورد توده ای سابق٬ یک عنصر نفوذ به خاطر «ـگروه جزنی» سال 46 در

ص 7. جمع بندی سه ساله: اشرف٬ .3

بودند. نفر 15 بازداشت شدگان جمعًا بازداشت شدند.3 و دستگیر

ولی بـعدًا اعـضای گـروه تـقاضای اعـدام شـد برای یـازده تـن از دادگاه نظامی رژیم شاه ابتدا در

جـلسات مـتعدد مخبرین داخلی در خارجی و یک هیئت ناظر حضور دادگاه در کرد. ـکیفرخواست تغییر

کیفرخواست محکوم شده در به مجازات حبس تقاضا تجدیدنظر٬ پس از را سرانجام آنها و تشکیل شد

ص 147. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .4

نمود.4

دیگـران نـقش داشت و بـیش از بین گروه های چـپگرا تئوریزه کردن مبارزه مسلحانه در در جزنی

شرط اساسی می داند٬ لنینیسم را که ایدئولوژی مارکسیسم ـ زمینه تشکیل جبهه متحد٬ در تئوری های او

نبوده است. مجاهدین خلق بی تأثیر مارکسیسم مانند از سرنوشت تراژیک گروه های مسلح متأثر در

نقش حزب توده٬ استراتژیک سازمان های مسلح بعدی با مرزبندی ایدئولوژیک و در نظرات جزنی ٬

و بدون توجه به جایگاه ها که نگاه به افرادی چون بیژن جزنی ٬ البته بایستی توجه نمود اساسی داشت.

تـجربیات زایـیده شـرایـط خـفقان بار مـحیط سـیاسی خـانواده و فرهنگی آنـها٬ خاستگاه های فکری و

ممکن نیست. دیکتاتوری٬

 سازمان چریک های فدایی خلق ایران
محسوب دنباله «ـگروه جزنی» ساختاری٬ تاریخی و نظر از «سازمان چریک های فدایی خلق ایران»٬
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به هم پیوستن «ـگروه احمدزاده که از مبارزه مسلحانه بود به مارکسیسم لنینیسم و تشکیالتی معتقد شده و

آمد. پدید «ـگروه جنگل» و پویان » ـ

پویان گروه احمدزاده ـ  
عباس مفتاحی در پویان و پرویز امیر احمدزاده ٬ به نام های مسعود سه نفر هسته اولیه این گروه را

تشکیل دادند. سال 1346

به سال 1348 اواخر تا و مازندران تشکیل داد و تبریز مشهد٬ سال شاخه های کوچکی در ـگروه طی دو

سیاسی زمینه کار ناتوانی در مشکالت و به علت بروز سال مذکور٬ اواخر در اما نبود مشی مسلحانه معتقد

کرد. تجدیدنظر خط مشی خود در جذب کارگران٬ و

رّد مقاله ضرورت مبارزه مسلحانه و 49 بهار نخست در سوی گروه٬ قبول مشی مسلحانه از پس از

دیدگاه مارکسیستی ایران است که از اولین مقاله هایی در این مقاله از توسط پویان نوشته شد. تئوری بقا
احمدزاده جزوه مبارزه سپس مسعود ارائه می کند. اثبات درستی «عمل مسلحانه»٬ به منظور مطالبی را

انطباق آن با رژی دبره و تز نوشت که هدف اصلی آن دفاع از هم استراتژی هم تاـکتیک را مسلحانه٬
ایران بود. شرایط مبارزه در

سالح بود: سه اقدام مسلحانه برای تهیه پول و فروردین ٬50 تا پویان» اقدامات «ـگروه احمدزاده -

ص 34. تاریخچه سازمان های چریکی...: .1

تومان موجودی بانک.1 هزار سرقت مبلغ 330 و آبان ماه 1349 حمله به بانک ملی ونک در 1ـ

و کشـتن یک نـفر پس از خلع سالح نگـهبان٬ و اسفندماه 1349 در تبریز حمله به کالنتری 5 2ـ

همان صفحه. همان: .2

مجروح کردن فردی دیگر.2

خلع سالح نگهبان کالنتری قلهک که به قصد فروردین ماه 1350 حمله به کالنتری قلهک در 3ـ

صص 34ـــ35. همان: .3

نگهبان به قتل رسید.3

ص 35. همان: .4

رفتند.4 لو پویان» اعضای «ـگروه احمدزاده - اـکثر پایان سال 49 در
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گروه جنگل  
سه ادامه دادند. اعضای گروه به فعالیت های خود پنج تن از به «ـگروه جزنی»٬ ضربه سال 46 پس از

صـفایی علی اـکبر صّفاری آشتیانی و یعنی محمد دیگر٬ نفر دو و ایران باقی ماندند در این عده٬ از نفر

سپس برای گذراندن دوره های چریکی به و بردند عراق به سر مدتی در خارج شدند. کشور از فراهانی٬

ص 149. ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ .1

روانه شدند.1 اردوگاه های «الفتح»

ص 26. تاریخچه سازمانهای چریکی...: .2

رسید.2 نفر اعضای آن به 22 تعداد زمستان 48 تا و همان زمان سازمان داده شد در «ـگروه جنگل»٬

مـقادیری تـجهیزات جـنگی بـه ایـران با صفاری آشتیانی و صفایی فراهانی همراه با سال 49 بهار در

ص 27. همان: .3

مسلّح شد.3 «ـگروه جنگل» این زمان٬ از بازگشتند.

به و شد؛ برنامه شناسایی کوهستان آغاز درون «ـگروه جنگل»٬ در تشکیل تیم های مختلف٬ پس از

تومان موجودی آن هزار 60 گرفت و حمله قرار مورد بانک ملی شعبه وزرا رفع نیازهای مالی نیز منظور

همان صفحه. همان: .4

به سرقت رفت.4

برقرار ماه 1349 شهریور در پویان» «ـگروه احمدزاده - با را نخستین تماس های خود «ـگروه جنگل »

توسط گروه دیگـر نظریات «ـگروه جنگل» آخر٬ در و کرد ادامه پیدا دی ماه 49 تا مذاـکرات آنها و ـکرد

پذیرفته شد.

حمله شده گروه٬ دستگیر یک عضو اساس اطالعات به دست آمده از ساواـک بر بهمن 1349 13 روز

تـهران در را نـفر 7 گیالن و در را نفر 3 روز٬ فاصله چند در و شروع کرد؛ علیه «ـگروه جنگل» را خود

ص 388. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

نمود.5 دستگیر

طرح حمله به پاسگاه ژاندارمری بهمن ماه 1349 شبانگاه 19 در ارتفاعات٬ باقیمانده در توسط افراد

ص 293ـــ294. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .6

یک گروهبان کشته و و یک قبضه مسلسل به غنیمت گرفته شد6 قبضه تفنگ و 8 شد. سیاهکل اجرا
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.50/1/17 تا 1/14 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .1

کوهستان در را آنها و نخورد به درد فشنگ٬ سالح های غنیمتی به دلیل نبود زخمی شد.1 ـگروهبانی دیگر

مخفی کردند.

گریز تعقیب و اسفند 18 تا و چریک های جنگل به محاصره نیروهای مسلح درآمدند فردای آن روز٬ از

هنگام فرار در نفر 2 و تن دستگیر 17 شهر٬ تیم های جنگل و افراد نفر 33 از مأموران به طول انجامید.

کشـته و بـقیه دسـتگیر٬ پـنج نـفر٬ از غـیر جنگل٬ افراد سه نفر سی و از ص 389. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2
ص 103. جمع بندی سه ساله: اشرف٬ گشتند. توسط روستاییان دستگیر گروه نیز افراد از نفر چهار و اعدام شدند

حکم دادرسی ارتش تیرباران شدند. با ماه 1349 اسفند 26 دستگیرشدگان در سیزده تن از ـکشته شدند.2

دادستان دادگاه دستگیرشدگان فرسیو»٬ «سرلشکر فروردین 1350 18 صبح روز واـکنش به این عمل٬ در

شد. تهران ترور در «ـگروه سیاهکل»٬

دیگـر دیـوارهـای تـهران و و در طی اطالعیه های مصّوری بر 50 بهار در پی حادثه سیاهکل٬ در

دادن برای لو یافت. سوی ساواـک انتشار از فراریان «ـگروه سیاهکل» تن از عکس 9 نام و شهرستان ها٬

.50/1/21 روزنامه کیهان٬ .3

آن زمان مبلغ خیلی کالنی بود.3 که در تومان جایزه تعیین شده بود هزار یکصد آنها یک از هر

افزایش داد. اهمیت آنان را و کرد ملتهب تر این اقدام ساواـک فضای سیاسی جامعه را

برخی و توسط مارکسیست ها سیاهکل٬ رخداد از مرداد٬ کودتای 28 تاریخ مبارزات مسلحانه پس از در

دور حمله به یک مرکز واقعیت این بود: اما می شود؛ ایران یاد جنبش چریکی در به عنوان سرآغاز دیگر

برداشتن تعدادی تفنگ بدون فشنگ؛ و یک سرباز) گروهبان و (دو نیرو به سه نفر یک روستا٬ افتاده در

اعـالم شـد. روزنـامه کـیهان 50/10/14 در درگیری های گروه کشته شدند٬ نیروهای رژیم که در از اسامی ده نفر .4
ص 101. جمع بندی سه ساله: اشرف٬ کشته اند. نظامی را نفر 60 که بیش از اعالم کردند چریک ها

واـکنش پرشتاب رژیم شاید نیروی نظامی کشته شدند.4 نفر 10 تنها درگیری های متعاقب آن نیز ـکه در

5. E. Abrahamian. The Guerrilla Movement in Iran 1963-1977, P. 3-21.

جلوه داد.5 آنچه بود بیش از شاه اهمیت این واقعه را

شرایط نبود مکانی و اغلب قریب به اتفاق گروه های مارکسیست مسئله عدم تناسب شرایط زمانی و

چـریک های حتی خود و شکست آن پذیرفته اند جریان حرکت سیاهکل و در عینی مناسب را ذهنی و

از خوانده و «تاـکتیکی» این تفاوت که شکست را با کرده اند؛ به آن انتقاد نوشته های بعدی خود فدایی در
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هیچ گروه و آن پس٬ از این همه٬ با نقطه عطفی به حساب آورده اند. تاریخی آن را استراتژیکی و نظر

جنگ چریکی روستایی نیفتاد. به فکر دسته مهمی دیگر

با حالت نظری داشتند. سال تنها که چند حال شکست سیاهکل صورت عملی تئوری هایی بود هر به

اما نتافتند؛ بر تغییری را و هیچ تجدید عرصه نظریه - در چه پیروان تئوری جنگ چریکی - اـگر این همه٬

به کلی منتفی روستا اولوّیت مبارزه در آن پس٬ از جریان سیاهکل نقش بسزایی داشت: پهنه عمل٬ در

مردم ادامه یافت. از دور هم مبارزه چریکی به صورت نوعی مبارزه منزوی و شهرها مورد در و شد
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گروه  ادغام دو
گـروه به هم پیوستن دو از «سازمان چریک های فدایی خلق ایران»٬ فروردین ماه 1350 اواخر در

تیم انـتشارات مـرکب بـود ص 391. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ صص 286ـــ287. حماسه مقاومت: دهقانی٬ .1
دست به خودکشی خیابان پامنار پلیس در با برخورد سالحی در اشرف دهقانی . و بهروز پویان٬ سالحی٬ نابدل٬ از

اعدام گردید. بعدًا و شد دستگیر ولی نابدل زخمی و زد

در که تیم انتشارات آن ضربه خورد.1 تشکیل این سازمان نگذشته بود مدتی از هنوز تشکیل شد. مذکور

اردیبهشت 50 25 در شد. منفجر آمریکا» «انجمن ایران و اولین بمب سازمان در ٬50 بهار همین زمان٬

همان ماه دو در به سرقت بردند. تومان موجودی آن را هزار حمله کرده 60 به بانک ملی خیابان آیزنهاور

حمله به دو ضمن درگیری و یک تن دیگر پویان و ماه امیرپرویز خرداد در شدند. دستگیر اعضا تن از

ص 332. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ ص 391. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

تـومان هـزار حـمله کـرده 30 همان ماه به بانک صادرات شعبه تهران نو در خانه تیمی کشته شدند.2

ماه همان سال ضربه دیگری به کـادرهای بـاالی نیمه دوم مرداد در به سرقت بردند. موجودی آن را

حمله چهار ٬50 شهریور تا شدند. دستگیر کادرها سه تن از احمدزاده و که طی آن مسعود شد سازمان وارد

را کادرهای مهم خود اـکثر نیمه اول سال 50 در مجموع «سازمان» در صورت گرفت. نیز به بانک ها دیگر

نـهضت امـام روحـانی٬ صـص 56ـــ58. جـمع بندی سـه سـاله: درباره این ضربه هاÑ اشـرف٬ برای آـگاهی بیشتر .3
صص 332ـــ333. ج 3: خمینی٬

دست داد.3 ساواـک از ضربات شهربانی و در

بـه شـدت نسـبت بـه و اعالم کرده بـود 50 بهار ساواـک در را عکس آنها نفری که اسامی و 9 از

یا بقیه دستگیر و کرد فرار چنگ آنها از یک نفر تنها ماه 50 مرداد در حّساس بود٬ قتل آنها یا دستگیری و

ـکشته شدند.

گروه فلسطین  
با پاـک نژاد 48 و سال های 47 در مطرح شد. معروف و پاـک نژاد دفاعیه شکراهلل انتشار این گروه با

ایدئولوژی مارکسیستی تشکیل دوستانش گروهی با تن از به همراه چند جبهه ملی دوم٬ سابقه فعالیت در

معروف بدین لحاظ به «ـگروه فلسطین» و برای آموزش به فلسطین عزیمت کنند؛ تصمیم گرفتند و دادند

بود. نفر 24 یا 23 اعضا تعداد ـگشتند.
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علت کشف رفت. لو طریق عراق به فلسطین بفرستد٬ از حالی که می خواست افرادش را این گروه در

سوی گروه به از سال 48 در مائو»٬ معروف به «احمد صبوری ٬ احمد است: دستگیری گروه بدین قرار و

ارتباط نفوذی ساواـک احاطه شده بودند٬ که توسط عناصر «پناهیان »٬ و بختیار» «تیمور با عراق رفت و

دی در بقیه اعضا عراق شوند٬ وارد تن که توانستند چهار جز و شد بازگشت دستگیر صبوری در کرد. برقرار

ولی بقیه اعضا به مصاحبه تلویزیونی تن داد؛ صبوری بعدًا شدند. عراق دستگیر ایران و مرز در ماه 1348

به ده سه تن دیگر و اعضای اصلی گروه به حبس ابد تن از دو و پاـک نژاد کردند. اتخاذ تند مواضعی نسبتًا

صص 88ـــ89. تاریخچه سازمان های چریکی...: .1

سال زندان محکوم شدند.1

مجریان فـّعال بـرنامه از و عراق ماندند در سال ها جعفری اعضای گریخته گروه٬ ستوده و ریاحی ٬

بودند. بغداد فارسی رادیو

 سازمان رهایی بخش خلق های ایران
یکـی از رهبری سازمان انـقالبی حـزب تـوده٬ کادر در افزایش اختالف نظر انشعاب و چند از پس 

اروپا در و مقام پرست اند رهبران سازمان افرادی راحت طلب و تحت این عنوان که سایر ـگردانندگان آن٬

وی سیروس شد. جدا آنها از عّیاشی مشغول اند٬ همان حال به عشرت طلبی و در و انقالبی می دهند شعار

افرادی چـون خـانبابا همراه با پایتخت آلبانی٬ در سال 1964 کنفرانس سازمان در که در نهاوندی بود

صص 76ـــ77. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی: .2

یک وی در بیژن چـهرازی شـرکت داشت.2 مقدم و محمود محسن رضوانی ٬ کورش الشایی ٬ تهرانی ٬

کرد. سازمان به چین سفر افراد جمعی از با دوره شش ماهه نیز

کوبایی٬ برای سازماندهی عملیات مسلحانه به سبک مختلط چینی و سال ٬48 سیروس نهاوندی در

مشی یک گروه مارکسیستی پیرو مخفیانه به ایجاد اعضای سازمان به ایران بازگشت و از عده ای دیگر با

ص 85. همان: .3

دست زد.3 عنوان «سازمان رهایی بخش خلق های ایران» با مسلحانه٬

خـیابان در انگـلیس٬ حـمله مسـلحانه بـه بـانک ایـران و تـیرماه ٬48 در اولین عملیات این گروه٬
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مقام امنیتی. ثابتی٬ مصاحبه پرویز ص 19؛ دی ماه 50: روزنامه کیهان 26 .1

به سرقت بردند.1 تومان را هزار 290 که حدود بود تخت جمشید

اقدام به ایجاد داد. تغییر را تاـکتیک خود آمریکا٬ طرح ربودن سفیر ناـکامی در پس از «ـگروه نهاوندی »٬

جنوب اجاره یک کوره آجرپزی در ارومیه و دامداری در یک واحد تربت جام و کشاورزی در یک واحد

سـعی موظف بودند افراد گماردند. به سرپرستی این واحدها اعضای گروه را از نفر چند و تهران کردند؛

همان. .2

به شبکه جلب نمایند.2 کشاورزان را کارگران و این موقعیت٬ استفاده از با نمایند

اساس اعالم همکاری سیروس نهاوندی بر به چنگال ساواـک افتاد. سال 50 در سرانجام گروه مزبور

گرفت. گروه ها هسته مرکزی» در ساواـک تصمیم به «نفوذ نیز این بار ساواـک٬ با

سیروس نهاوندی که سرگذشت بجز اعضای گروه موسوم به «سازمان رهایی بخش خلق های ایران»٬

به نسبت اتهاماتشان محکومیت های سبکی و دادگاه ارتش محاـکمه شدند در سال 52 در دیگری داشت٬

ـگرفتند.
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گروه «آرمان خلق»  
تشکـیل کـه جـمعی عـاطفی را جوانان بـروجرد٬ سال های اواسط دهه چهل شمسی چندتن از در

محوریت فردی به نام همایون کتیرایی به که با کردند به تدریج عالیق سیاسی مشترکی پیدا می دادند٬

شد. تشکیل این گروه منجر

زندان بـا در این دو گروه دگرگون شد. وضعیت «ذهنی» این جمع٬ تن از دستگیری تصادفی دو با

به مشی مسلحانه اعتقاد با آن دو و دوران زندان شش ماهه تمام شد گشتند. آشنا «ـگروه بیژن جزنی»

نهادند. اساس مطالعه مارکسیسم بنا بر را سیاسی خود کار و بیرون آمدند؛

گروه زمستان سال ٬49 در سرقت مسلحانه پول های آن بود. اولین عملیات گروه حمله به یک بانک و

به بانک ملی جاده بهمن 1349 در انجام یک حمله دیگر که با چریک های فدایی بود ادغام در درصدد

پی این حادثه بقیه این جمع کوچک شش نـفره نـیز در شدند. اعضای گروه دستگیر تن از دو آرامگاه٬

تصرف. تلخیص و با صص 83ـــ86؛ تاریخچه سازمان های چریکی...: .1

حکم دادگاه ارتش اعدام شدند.1 با همه این افراد ماه 1350 مهر در بازداشت گردیدند.



فصل چهارم:

ـگروه های دانشجویی
کشور خارج از

پس از دهه چهل شمسی و از آمریکا٬ و نیروهای ایرانی مقیم اروپا فعالیت های سیاسی دانشجویان و

عناصر شکل گرفت. «نهضت آزادی ایران» و «جبهه ملی دوم» شکست جریان های سیاسی داخلی مانند

مسلط این فعالیت ها بر اوایل کار در توان سازماندهی٬ به تجربه تشکیالتی و نظر وابسته به حزب توده٬

به و کاسته شد توده ای ها که نفوذ آورد ایران وضعیتی پدید سیاسی در شرایط اجتماعی و ولی تغییر بودند؛

یک هر نیروهای مسلمان انقالبی توانستند روسی و سوسیالیست های غیر چین٬ تدریج نیروهای طرفدار

سازماندهی یابند. چارچوب اعتقادات خود در

نقشی که در معروفیت و به ترتیب سابقه٬ کشور٬ سازمان های فعال خارج از و گروه ها این فصل٬ در

گرفته اند. بررسی قرار مورد حرکت سیاسی داشتند٬ روند

دانشجویان ایرانی کنفدراسیون جهانی محصلین و  
آوردن به وجود به خاطر اروپا٬ جبهه ملی در وابسته به احزاب سیاسی و فعالیت عناصر سال 1960 از

انگـلستان بـه آلمـان غـربی و در شکل گرفت و شهرهای دانشگاهی اروپا٬ انجمن های دانشجویی در

واحدهای تشکیل دهنده کنفدراسیون اروپـایی عـبارت انجامید. تشکیل «فدراسیون دانشجویان ایرانی»

بـریتانیا٬ فدراسیون دانشجویان ایرانی در برلن٬ آلمان غربی و فدراسیون دانشجویان ایرانی در از بودند
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سازمان سوئیس (لوزان). اتحادیه فرانسه و سازمان های دانشجویان مقیم اتریش٬

شد هایدلبرگ آلمان غربی برگزار شهر فعالین در شرکت عده ای از جلسه ای با سال 1961/1340 در

فعالیت دانشجویان موجب نیز آمریکا در تدارک ببیند. تشکیل یک کنگره وسیع دانشجویی را مقدمتًا تا

رهبری آن به دست دانشجویان سیاسی افتاد. و گردید آمریکا سازمان دانشجویان در در نفوذ

شکل خاصی به آن کنفدراسیون٬ در اعالم عضویت خود سازمان دانشجویان دانشگاه تهران هم با

بـه نـام «ـکـنفدراسـیون جـهانی رسـمًا را کنفدراسیون موجودیت خود تشکیل کنگره پاریس٬ با بخشید.

اعالم کرد. دانشجویان ایرانی» محصلین و

از بـعد فرم تشکیالتی نـوینی پـیاده شـد. بین رفت و کنفدراسیون اروپایی از کنگره پاریس٬ از بعد

گسترش جلوگیری از رژیم شاه برای خفه کردن نطفه فعالیت دانشجویی و تشکیل کنفدراسیون جهانی٬

هـیئت افراد از نفر گذرنامه دو تمدید از گذاشتن مسئولین کنفدراسیون٬ برای تحت فشار اقدامات آنان٬

که اولیـن موجب شد این امر دارد. پیوستن به کنفدراسیون برحذر از سایرین را تا زد باز دبیران آن سر

این تظاهرات که به اشغال بعضی به وقوع بپیوندد. کشور چند یکپارچه کنفدراسیون در تظاهرات وسیع و

قدرت دانشـجویان را برای اولین بار شد٬ منجر آمریکا و اروپا کنسولگری های ایران در و سفارتخانه ها

مطبوعات و در و سطح وسیعی شناخته شد آن پس در کنفدراسیون از علیه رژیم شاه به نمایش گذاشت و

به عقب نشینی رژیم شاه مجبور به حساب آمد. تلویزیون های کشورهای جهان به عنوان یک نیروی جدید

شد.

دستگیری متهمان ادعایی آن که اعضای سابق کنفدراسیون و واقعه کاخ مرمر سال 1965/1343 در

غیرمنتظره ای در این مسئله به طور عمل شود. تمام امکاناتش وارد که کنفدراسیون با موجب شد بودند٬

حیات کنفدراسیون گردید. نقطه عطفی در گذاشت و خّط مشی کنفدراسیون اثر

سازمان های سیاسی و و افراد با را ارتباط خود آمریکا و کشورهای اروپا کنفدراسیون در آن پس٬ از

قدرتی که به دست که با به این نتیجه رسید و جهان گسترش داد دانشجویان سراسر و دانشگاه ها حقوقی٬

حقوق آنان از مطلوبی به زندانیان سیاسی ایران کمک و به طور می تواند زمینه هایی که فراهم شد و آورد

خّط مشی جزء و شد فعالیت های کنفدراسیون وارد زندانیان سیاسی ایران در دفاع از بدین منظور دفاع کند.

کردند. انتشاراتی کنفدراسیون وسعت پیدا ارگان های تبلیغاتی و آن درآمد.

داشت به تشکیل کنگره کنفدراسیون قصد از بعد برای اولین بار مه 1967 اردیبهشت 1346/ شاه در
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به اعتراض علیه شاه را برگزاری تظاهرات٬ آلمان با فدراسیون دانشجویان ایرانی در کند. آلمان غربی سفر

دانشگاه برلن به قتل رسید. یک دانشجوی آلمانی از تیراندازی پلیس٬ اثر بر تظاهرات٬ در نمایش گذاشت.

وقت مراجعتش از شاه در تظاهرات دانشجویان موضوع روزنامه های جهانی شد. مسافرت شاه به آلمان و

از بعد و نمی آمد. به این سفر است هرگز این قرار می دانست اوضاع از گفت که اـگر به یک خبرنگار آلمان٬

کرد. برکنار را علوی کیا سرلشگر اروپا٬ مراجعتش به ایران رییس سازمان امنیت ایران در

به خـارج را مأموران خود سازمان امنیت عده ای از کنفدراسیون٬ اعتبار شرایط افزایش فعالیت و در

«پرویز نظر که زیر گسترش دادند آمریکا و اروپا در شبکه های ساواـک را این مأموران بعدًا و اعزام کرد

که اعالم کرد گذرنامه دانشجویان فعال٬ دیدن عدم تمدید بی اثر از رژیم بعد فعالیت داشتند. خوانساری»

اعالم مجرمّیت اعضای کنفدراسیون و اعالمیه دادستان ارتش مبنی بر و قانونی نمی داند ـکنفدراسیون را

تشکیالت آن بـاقی در یا کنفدراسیون همکاری کنند سال برای کسانی که با 10 تا تعیین حبس های 3

یافت. انتشار بمانند٬

فعالیت های کنفدراسیون مسائل دفاعی محور ایران٬ وسعت یافتن دامنه دستگیری های سیاسی در با

پخش طرف مبارزین درون کشور انتشاراتی که از و اعالمیه ها که کلیه دفاعیات و این شد بر قرار و شد

سـطح وسـیعی در بدون توجه به محتوای آن چاپ و به دست کنفدراسیون جهانی می رسد٬ و می شود

صـص 456ـــ458. ج 1: تـاریخ سـیاسی...٬ نـجاتی ٬ تـلخیص. بـا صـص 39ـــ71؛ جنبش دانشجویی: احمدزاده٬ .1
تلخیص مطالب اغلب صفحات. کنفدراسیون جهانی...: شوکت٬

پخش گردد.1

دفاع و در کنفدراسیون کوشش هایی را ایران٬ مبارزه گروه های مذهبی در رشد «با به نوشته شوکت ٬

نمونه نشریه های کنفدراسیون٬ خمینی در اعالمیه های آیة اهلل انتشار سازمان داد... مبارزه آنها حمایت از

که هـیئت همین روال بود بر مبارزه نیروهای مذهبی شمرده می شد. حمایت آن سازمان از دیگری از

ص 359ـــ360. کنفدراسیون جهانی...: شوکت٬ .2

خمینی مالقات کرد...».2 آیة اهلل نجف با نوبت در دو دبیران کنفدراسیون در

طی نامه ای پیرامون چگـونگی هـمکاری های آیـنده بـا مصطفی خمینی ٬ آیة اهلل ٬1347 شهریور در

مـعیارهای ضرورت برخورداری آن سـازمان از بر تأـکید در انتشارات آن سازمان٬ به دبیر ـکنفدراسیون٬

امکانات کنفدراسیون از هویت اسالمی٬ صورت تحقق گرایش و در روشن داشت. بیانی صریح و اسالمی٬
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نامه خمینی در آیة اهلل آنچه فرزند «شاید شوکت می نویسد: حمید می گشت. برخوردار ـگسترده روحانیان نیز

افتاده ای به نظر مطالب پیش پا پیرامون باورهای مذهبی مردم خطاب به کنفدراسیون نوشته بود٬ خود

رمزی که کنفدراسیون هیچ گاه به معنی واقعی آن٬ پرمعنایی نهفته بود؛ جمله رمز همان چند در اما می آمد

پی نبرد. رقم می زد٬ سرنوشت ملتی را جمله ای که روزگاری دیگر به معنی واقعی همان چند

آن نامه «رمزهای آنچه در یا جامعه ایران٬ بی توجهی کنفدراسیون به نقش مذهب در بدون تردید٬

قدرت و 1342 شکست قیام پانزدهم خرداد بدون تردید٬ مطلب تازه ای نبود... نام می گرفت٬ اسالمی»

نقش که کنفدراسیون... واقعیت این بود این میان نقشی اساسی بازی می کرد. در روزافزون دستگاه حاـکم٬

ایـنکه روحـانیان کنفدراسیون کوچکترین امکـانی مـبنی بـر خاتمه یافته تلقی می کرد. خمینی را آیة اهلل

تلخیص. با صص 361ـــ364؛ همان: .1

نبود.»1 این ارزیابی تنها در و نمی دید ایران به قدرت برسند٬ روزگاری در

 سازمان های اروپایی جبهه ملی ایران
آلمان و هواخواهان جبهه ملی در گروهی از ایران٬ در تیرماه 1339 جبهه ملی دوم در ایجاد پس از

ماه نشریه ای به نام چند پس از کردند. ایجاد سازمان های اروپایی جبهه ملی ایران را و آمدند فرانسه گرد

فعاالن سیاسی بین رهبران و عدم تجانس فکری و ویژگی های سازمان مزبور٬ از کردند. منتشر ایران آزاد
آن بود.

اجتماعی مشخصی نداشتند؛ دیدگاه سیاسی و فعاالن سازمان های اروپایی جبهه ملی ایران٬ سران و

گرایش با حبیبی ملی گرا و بنی صدر تن مانند چند و حسن ماسالی چپگرا شاـکری و خسرو برخی مانند

منش ماجراجویی داشتند. و سیاسی بودند صرفًا سالمتیان... قطب زاده و نظیر بعضی دیگر مذهبی بودند؛

جبهه ملی ارگانیک با رابطه منظم و چند که هر نقطه نظرهای مختلف؛ با گروه نامتجانسی بود مجموع٬ در

آن پشتیبانی می کرد. از تهران نداشت٬ در

و بنی صدر عمل می کردند؛ خود به ابتکار پراـکنده و به طور اروپا٬ انجمن های دانشجویی جبهه ملی در

یکی حسن ماسالی ٬ کردند. نشریه ای به نام خبرنامه منتشر و به نام جبهه ملی فعال بودند یارانش سال ها

شعبه آنجا در به عراق رفت تا جنگ چریکی بود٬ فعاالن جبهه ملی که هواخواه مبارزه مسلحانه و از دیگر
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بی آنکه فعالیت اواسط دهه ٬1350 تا اروپا٬ سازمان های دانشجویی جبهه ملی در کند. ایجاد جبهه ملی را

رژیـم شـاه مـنتشر مـخالفت بـا گـاه اعـالمیه هایی در و می کردند وجود ابراز چشمگیری داشته باشند٬

اندکی تصرف. با صص 458ـــ461؛ ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .1

می نمودند.1

اروپا  جامعه سوسیالیست های ایرانی در
پـی سـومین کـنگره در به رهـبری خـلیل مـلکی ٬ بقایای «حزب زحمتکشان ملت ایران» جمعی از

سازمان مستقلی با ایجاد به فکر و آن جمع خارج شدند از به دلیل سلطه نیروهای چپ٬ ـکنفدراسیون٬

افتادند. شرایط ویژه ایران» سنن و فرهنگ و هدف «سوسیالیسم ایرانی منطبق با

ایران خارج از که در اولین سازمان سیاسی سوسیالیستی بود اروپا٬ جامعه سوسیالیست های ایرانی در

حزب جریان های سیاسی و جوانان ایرانی سرخورده از مدتی توانست گروهی از پس از و آمد به وجود

عـنایت ٬ حمید از: عبارت بودند شهرت یافتند اعضای این گروه که بعدها تن از چند جذب کند. توده را

پاـکدامن. ناصر فرهنگ و منصور محمدعلی همایون کاتوزیان ٬

ایران ارتباط منظم داشت. رهبران جامعه سوسیالیست های نهضت ملی در خلیل ملکی و با این جامعه٬

سابق مدیر پیشداد سردبیری امیر به مدیریت و به نام مجله سوسیالیسم ٬ اروپا نشریه این گروه در
یافت. مرتب انتشار سه سال به طور حدود پاریس٬ نامه پارسی در تهران و مجله علم وزندگی در

عوامل یکی از طریق فرستادن عوامل نفوذی گردید؛ موجب عملیات ساواـک از فعالیت های «جامعه»

و داد تغییر طاهری » به «امیر را مراجعت به ایران نام خود در که بعدها طاهری دزفولی بود نفوذی محمد

تلخیص. با صص 461ـــ463؛ همان: .2

شد.2 عباس هویدا مطبوعاتی امیر مشاور کیهان و سردبیر

آمریکا  سازمان دانشجویان ایرانی در
آمریکا جبهه ملی در برای ایجاد دیدگاه متفاوت ـ دو با گروه ـ دو مرداد٬ کودتای آمریکایی 28 پس از

زندان به آمریکا رهایی از که پس از مصدق ٬ فرهنِگ دکتر وزیر علی شایگان ٬ دکتر یک سو از فعال شدند.

تأسیس کرد. آمریکا در جبهه ملی را فوریه 1962/بهمن 1340 در رفت٬
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شـاهین قـطب زاده ٬ چـمران ٬ نخشب ٬ و شایگان رییس شـورا دکتر شورای مرکزی جبهه ملی٬ در

ابراهیم یزدی اعضای هیئت اجراییه بودند. فاطمی و

گـرایش مـذهبی - بـا نـهضت خـداپـرستان سـوسیالیست٬ نـخشب رهـبر مـحمد سوی دیگـر از

کوشش در به فعالیت پرداخت. سال 1339 سازمان دانشجویان جبهه ملی در برای ایجاد سوسیالیستی٬

آن پس٬ از جبهه ملی٬ سازمان دانشجویان به نتیجه نرسید. برقراری وحدت سازمانی بین جبهه ملی و

سـال کـنفدراسـیون در با پیوند پس از و حضوری سمبولیک داشت ولی سازمان دانشجویان فعال بود

به کنگره های آن نماینده می فرستاد. آن همکاری داشت و با ٬1342

گروه معرض رقابت آن دو همواره در بود٬ توده ای ها ملّیون و که ترکیبی از سازمان دانشجویان ایرانی٬

ارگان ملّیون بود. به مدیریت نخشب ٬ روزنامه اندیشه جبهه ٬ داشت. دادن سازمان قرار قرار نفوذ برای زیر
ماهیت قیام روحانیون اختالف ایجاد مورد کنفدراسیون در جبهه ملی و در مطرح شدن امام خمینی(ره)٬ با

ایران هم سـرایت باالخره فروپاشی جبهه ملی دوم به خارج از موضع مخالف گرفتند. توده ای ها و شد

تلخیص. با صص 464ـــ466؛ همان: .1

ـکرد.1

کشور نهضت آزادی خارج از  
فرانسه فّعاالن جبهه ملی در که از علی شریعتی ٬ دکتر را کشور خارج از نهضت آزادی در ایجاد فکر

لزوم و نامه ای برای طرفداران نهضت آزادی فرستاد آبان 1341 /1962 سپتامبر وی در عنوان کرد. بود٬

عین حال خاطرنشان ساخت که انجام این مهم در و کرد؛ تأـکید ایران را خارج از نهضت آزادی در ایجاد

نهضت آزادی نیز و گیرد؛ اولویت قرار در اروپا تقویت جبهه ملی در کوشش در و به آینده موکول شود باید

در بودند که همگی دانشجو کشور٬ خارج از بنیانگذاران نهضت آزادی در حمایت جبهه ملی باشد. چتر زیر

شـد قرار و به توافق رسیدند؛ سازمان مزبور درباره ایجاد و پاریس اجتماع کردند در سال ٬1341 اواخر

ماه 1369. اسفند ابراهیم یزدی در دکتر مصاحبه نویسنده با از ص 469؛ همان: .2

قـالب نـهضت در کشـور واقع شاخه دانشجویی خارج از در و داشته باشد2 وجود «سایه» نهضت مانند

سطح محدودی شکل گرفت. در تشکیالت ایران که به تعطیلی گراییده بود مستقل از به طور آزادی ٬

مصطفی چمران ٬ علی شریعتی ٬ بودند: این افراد کشور خارج از شورای نهضت آزادی در جمله افراد از
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پانوشت. همان صفحه؛ همان: .1

ابوالفضل بازرگان.1 توسلی و محمد فریدون سحابی ٬ صادق قطب زاده ٬ ابراهیم یزدی ٬

موافقت عبدالناصر چریکی با برای آموزش نظامی و دی ماه 1342 فعاالن این گروه در عده ای از

بهرام راستین ٬ یزدی ٬ چمران ٬ از: این عده عبارت بودند اعزام شدند. به این کشور رییس جمهوری مصر

ص 470. همان: .2

قطب زاده.2 شریفیان و امین ٬ پرویز

مـوافـقت نامه ای بـا (سـماع)٬ عـمل» و به عنوان نمایندگان «سازمان مخصوص اتـحاد جمع مزبور

نمودند. معرفی شدگان این گروه امضا و نظامی اعضا برای برنامه آموزش سیاسی ـ نمایندگان دولت مصر

«ـکوشش برای تـحقق به وی ارائه شد کسب موافقت عبدالناصر مرامنامه این سازمان که به منظور در

شده قید به عنوان هدف٬ جهان بینی خداپرستی» رژیم اقتصادی سوسیالیستی متکی بر نظام جمهوری و

پانوشت. همان صفحه٬ همان: .3

حاج صدر احمد می بردند٬ زندان به سر که در غیاب رهبران اصلی نهضت آزادی داخل کشور در بود.3

دوره مجموع طی چهار در این سازمان بودند. با رحیم عطایی رابط تشکیالت داخل کشور سیدجوادی و

سـازمان سال ٬1345 در و گرفتند تحت آموزش قرار اعزامی به مصر افراد یک تن از سی و آموزشی٬

تابستان سـال در اما داد. قرار فعالیت های خود مرکز لبنان را و پایان داد دولت مصر به ارتباط با مزبور

صص 41ـــ44. زوایای تاریک: فارسی٬ و صص 469ـــ472 Ñ همان: اطالعات بیشتر ص 472. همان: .4

پراـکنده شد.»4 مدتی گروه مزبور لبنان «پس از تحوالت سیاسی خاورمیانه و پس از 1346

به لبنان منفردًا مستقل و به طور سرگیری مبارزه٬ برای از مصطفی چمران ٬ دکتر سال 1349 اواخر در

سازمان چریکی شیعیان (جنبش ایجاد در شیعیان لبنان - رهبر ـ امام موسی صدر ارتباط با در رفت و

نمود. نقش اساسی ایفا امل)

را فعالیت خـود حالت دانشجویی خارج شده بود٬ که از کشور نهضت آزادی خارج از سال 1350 از

امـام عـراق بـا گـاه در و به لبنان مـی رفتند وقت یک بار٬ هرچند قطب زاده ٬ یزدی و دکتر توسعه داد.

تـوسط انجمن های اسـالمی٬ ارگان نهضت آزادی و نشریه پیام مجاهد٬ مالقات می کردند. خمینی(ره)

صص 473ـــ474. ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .5

می شد.5 منتشر آمریکا اینان در
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آمریکا و اروپا  انجمن های اسالمی دانشجویان ایرانی در
کشـورهای اروپـا دیگر اتریش و آلمان٬ فرانسه٬ انجمن های اسالمی دانشجویان در سال 1348 از

انـجمن های مشـابه در دیگـر بـا صادق قطب زاده بـود٬ که رابط اصلی آنها این انجمن ها٬ تشکیل شد.

از انجمن های اسالمی دانشجویان٬ ارتباط بودند. در مصر) سوریه و عراق٬ ـکشورهای خاورمیانه (لبنان٬

کمک های مالی دریافت روحانیون) طریق ایرانیان و کشورهای اسالمی (از دیگر محتمًال ایران و نجف و

اروپا» سازمانی به نام «اتحادیه انجمن های اسالمی در سطح اروپا در هم٬ با اتحاد پس از و می کردند

فعال آن شمس الدین مجابی عناصر و ابوالحسن بنی صدر صادق طباطبایی ٬ حسن حبیبی ٬ کردند؛ ایجاد

هدف نشریه در می داد. انتشار داشت که سه ماه یک بار این اتحادیه نشریه ای به نام مکتب مبارز بودند.
عنوان شده بود. شناسایی چهره واقعی اسالم» «شناخت و این نشریه٬ شماره 12

سازماندهی انجمن اسالمی دانشجویان فعال بود. اداره و ابراهیم یزدی در ایاالت متحده آمریکا٬ در

تلخیص. با ص 477؛ همان: .1

پخش می نمود.1 نشریات اسالمی را که کتب و انتشاراتی تأسیس کرد؛ هوستون دفتر وی در



ـگفتارسوم:

سازمان مجاهدین
خلق ایران
(1344 ـ 50)





نـظامی نام یک گـروه سـیاسی ـ «سازمان مجاهدین خلق ایران»

روشـنفکران جـوان تـوسط سـه تـن از سـال 1344 است کــه در

ایـن هدف سرنگونی رژیم وابسته پهلوی تأسیس شد. با مسلمان٬

مشـی دهـه 1340 همچون اغـلب گـروه هایی کـه در سازمان نیز

سرکوب قیام مردمی 15 تحت تأثیر مبارزه برگزیدند٬ در را قهرآمیز

جریان تدوین استراتژی در شکست مبارزات مسالمت آمیز٬ و خرداد

و تئوری ها بهرهـگیری از به تدریج با و رسید به «مبارزه مسلحانه»

شـیوه مـارکسیست آمـریکای التـین٬ تـجارب جـریان های چپ و

کرد. تاـکتیک اتخاذ در را «جنگ چریکی شهری»

مقطع در و می شود آغاز 1344 پاییز و شهریور از بحث٬ دوره مورد

که تبعات ضربه امنیتی ساواـک آن٬ اندکی پس از و ـ 1350 شهریور

پایان می گیرد. جامعه انعکاس یافت ـ به سازمان در

ابـتدای فـصل حـاضر ویژگی های بنیانگذاران سازمان در زندگی و

زندگی اعضای مطرح سازمان٬ شرحی کوتاه از و تشریح شده است؛

آمده است. انتها در نام برده می شود٬ مکرر آنها طول بحث از ـکه در





فصل اول:

 تأسیس وشکل گیری

 بنیانگذاران
چه به چه به صورت تاریخچه و یافته٬ درباره آن انتشار یا سازمان و نوشته هایی که از و کتاب ها در

واقعیت این است کرده اند. بدیع زادگان ذـکر محسن و سعید حنیف نژاد٬ مؤسسین آن را صورت زندگینامه٬

از: عبارت بودند سال 1344 ـکه بنیانگذاران سازمان در

حنیف نژاد؛ محمد 1ـ

محسن؛ سعید 2ـ

جـمله٬ از آمـده است. مـتعددی نـیز مـوارد در آن٬ «تواتر» عالوه بر بنیانگذاران سازمان است٬ از اینکه «نیک بین » .1
خـالصه پـرونده ها...: گـوی بـهمن بـازرگانی . گـفت و در مـتعدد مـوارد صص 108ـــ111. بیانیه اعالم مواضع...:
نام). (بدون ذـکر ص 210 تحلیل آموزشی...: صص 22ـــ23. یادداشت های حسین روحانی: عبدالرضا. نیک بین٬

نیک بین رودسری (معروف به عبدی ).1 عبدالرضا 3ـ

یک دیگر٬ سه نفر کنار در سال ٬1347 تا و رهبری سازمان شد وارد سال 1345 بدیع زادگان از اصغر

تشکیل دادند. نفره را رهبری چهار ـکادر

می شویم. ویژگی های بنیانگذاران آن آشنا زندگی و با آنکه نحوه تأسیس سازمان بیان شود٬ پیش از
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ایـن مـنابع سـود از تـنظیم زنـدگی نامه حـنیف نـژاد در ارجاعات متن بـدان اشـاره شـده٬ منابعی که در عالوه بر .1
یادداشت هـای حسـین صص 82ـــ87. زندگی نامه مجاهدین...: محمد. حنیف نژاد٬ خالصه پرونده ها...: جسته ایم:

پرونده حنیف نژاد. و صص 16ـــ19. روحانی:

 محمدحنیف نژاد1
پدرش آمد٬ به دنیا تبریز در فقیر خانواده ای نسبتًا در سال 1318 در حمداهلل فرزند حنیف نژاد محمد

و دبستان «ُهمام» در تحصیالت ابتدایی را محمد سختی اداره می کرد. با خانواده را و ـکارمندی ساده بود

هیئت های دوران مدرسه به شرکت در از طی کرد. «فردوس» و دبیرستان های «منصور» در متوسطه را

بود. او با آخر این ُعلقه تا دسته های سینه زنی عالقه داشت و مذهبی و
اسـالمی خواندن نوحه های انـقالبی و می کرد٬ ارضا را بهترین چیزهایی که محمدآقا یکی از
شـد٬ دسـتگیر سال 50 وقتی که در گذاشته بودند! نوحه» سازمان «محمد در اسمش را و بود
سـلول بـغلی نـوحه مـی خوانـد کـه در را «صـدای یک نـفر بازرگان تعریف می کرد: منصور
گـرفتن دقت بـیشتری [ مـنصور] مـوقع وضـو او شنیدیم وحدس زدیم که حنیف نژادباشد.»
و دوران دانش آموزی سینه می زد [...] در است. حنیف نژاد خوِد مطمئن شده بود و ـکرده بود
دسـته ها در مـی رفت و بـه تـبریز مـعموًال عـاشورا و تاسوعا روز دو سازمان هم که بود٬ در

ص 39. ج 2: سنت االولین...٬ میثمی٬ .2

شرکت می کرد.2

مسلک شریعت سـنگلجی پیرو وابستگان به جریان سلفی گری شیعی و از و تبریز مدرس قرآن در یوسف شعار .3
تـرویج سـال های 1304 حـدود تـحت عـنوان مکـتب قـرآن از را جریان فکری او تبریز در وی٬ همزمان با و بود
مـنزل حـاج یـوسف جلسات مذهبی در گزارش از ساواـک تهران چند به تهران آمد. بعدها یوسف شعار می نمود.

جمع آوری کرده است. سال 1343 سنگلجی در مسجد در را شعار
جای گذاشت که اینک نیز تأثیرات فکری هم بر و فعال بود که سال ها کرد مکتب قرآنی دائر تبریز در یوسف شعار

به جلسات شعاریون معروف است.
قرآن پژوهی باقی مانده است: اثر دو کتاب تفسیری و دو شعار از

در ایـن اثـر قرآن کریم است. مقدمه عربی که شامل بخشی از به زبان فارسی و یک مجلد در آیات مشکله: تفسیر ـ
می باشد. حاوی مباحث جلسه منزل او یافته است و انتشار تبریز قمری در سال 1393

در این رساله تفسیری نیز به زبان فارسی که شیوه آن خطابی است. و یک مجلد منافقون در سوره جمعه و تفسیر ـ
به چاپ رسید. تبریز

به چاپ رسیده اند. تبریز در دو هر مقدمات تفسیر٬ قرآن و متشابهات در به نام محکمات و قرآن پژوهی او اثر دو
خالف اجماع محسوب شده اند. تشیع و متعارض با دربردارنده موارد دیدگاه های او بخشی از

ایـن در شرکت مـی کرد. جلسات فردی به نام حاج یوسف شعار3 در دوران متوسطه٬ از تبریز٬ در
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روش اهـل بـیت(ع) شـیوه و از بـودن آنـها دور به رأی بـودن و تفسیر وی گرفته می شود٬ به تفاسیر ایرادی که نوعًا
پـاسخ آن تـفسیر فـراوان رخ داده است کـه در «آیـات مشکـله» تفسیر مورد جمله در این اشتباهات از و می باشد
همان سال های انـتشار تعلیقات سیدهادی خسروشاهی در سبحانی با جعفر سوی آیة اهلل صحیح آیات مشکله از

ق فوت کرد. ه 1394 وی در گردیده است. این رساله منتشر

می گرفت. بحث قرار مورد جمله مارکسیسم٬ بررسی مکاتبی از مانند مباحث روز قرآن و تفسیر جلسات٬

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

داشت.1 قرار او تحت تأثیر و بود شعار واقع مدتی شاـگرد در حنیف نژاد

رشـته مـهندسی در سـال 1342 در و دانشگـاه تـهران شـد وارد ســال تــحصیلی 39ـــ1338 در

دوران دانشـجویی دامـنه در دانشکـده کشـاورزی کـرج فـارغ التـحصیل شـد. ماشین آالت کشاورزی از

وی نـماینده دانشـجویان کرد. وسعت پیدا شده بود٬ آغاز تبریز که از سیاسی او٬ فعالیت های مذهبی ـ

مسئول و فعال «نهضت آزادی ایران» عضو «سازمان دانشجویان جبهه ملی دوم»٬ دانشکده کشاورزی در

صص 82ـــ83. زندگی نامه مجاهدین...: ص 17. یادداشت های حسین روحانی: .2

بود.2 «انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده کشاورزی»

افرادی چون آیات و تهران و روحانیون قم و با یک سو از به دانشگاه٬ ورود آمدن به تهران و پس از

علی بهشتی٬ محمد سید دکتر ابوالفضل زنجانی٬ سید مرتضی مطهری٬ طالقانی٬ محمود حجج اسالم سید

مرتضی جزایری و... سید محمدابراهیم آیتی بیرجندی٬ دکتر تقی جعفری٬ عالمه محمد ـگلزاده غفوری٬

اعـضای انجمن های اسالمی شرکت مـی کردند٬ و هدایت» جلسات «مسجد به اینکه اغلب این روحانیون در نظر .3
برخی از شد٬ اشاره خواهد مواردی هم که بعدًا در بودند. ایشان آشنا نزدیک با انجمن های اسالمی دانشجویان از
سـابقه انس مـورد حسـین روحـانی در به سخنرانـی دعـوت مـی شدند. توسط حنیف نژاد این روحانیون مستقیمًا
روشـن است تـبریز) (دوره دبیرستان در این دوره فعالیت محمد آنچه از باز «و روحانیون می نویسد: حنیف نژادبا
جلسه داشـته بحث و آنها با داشته و آمد رفت و آنها با ارتباط فعال بوده و طالب جوان علوم دینی در با اینکه او
به قم خواهی رفت می کردم تو من فکر گفته بود: به دانشگاه بارها محمد به هنگام ورود او به طوری که پدر است؛

ص 16. یادداشت های حسین روحانی: خواهی شد». آخوند و

فعاالن سیاسی چون مهندس تعدادی از با سوی دیگر از و کرد؛3 ارتباط فعال تری برقرار یا و شد آشنا

احمد عباس شیبانی و دکتر رحیم عطایی٬ سحابی٬ مهندس عزت اهلل سحابی٬ یداهلل دکتر مهدی بازرگان٬

تأسیس کـردند٬ را سپس «نهضت آزادی ایران» و همکاری داشتند «جبهه ملی دوم» که با علی بابایی ٬

مـیثمی٬ در ایـن مـورد در شـده است. آشـنا شرکت انـتشار در نیز و جلسات آنها جبهه ملی در نهضت و افراد با .4

کرد.4 رابطه برقرار
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مطالبی آمده است. نیز ص 17 یادداشت های حسین روحانی: و ص٬12 ج 1: سنت االولین...٬

تشکـیل بـا او صورت عـلنی داشت. چارچوب انجمن اسالمی بود٬ که در آنجا تا فعالیت حنیف نژاد

شده بـرای ایـراد روحانیون یاد دعوت از نیز این جلسات و سخنرانی در دانشکده و جلسات هفتگی در

چـارچـوب در دانشکده کشـاورزی نـیز خارج از در این٬ عالوه بر می کرد. ایفا نقش فعالی را سخنرانی٬

عناصری چون سعید همکاری با بود. دیگران کوشا بیش از «انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران»

تـراب حـق شناس . حسـین روحـانی و قسـمت پـنجم مـصاحبه بـا ص 15؛ :59 مـهر 21 ش ٬76 نشـریه پـیکار٬ .1
ص 17. یادداشت های حسین روحانی:

فعالیت های وی به دالیل چارچوب نهضت آزادی٬ در اما این مقطع بود.1 تراب حق شناس در محسن و

برنامه های یا کالس های سیاسی و و این ارتباط مسئولیت تشکیل حوزه ها در و امنیتی همواره مخفی بود

همان. نشریه پیکار٬ .2

این مـحدوده جمله جلسات مخفی که در از عهده داشت.2 غیرعلنی بر به طور تظاهرات را اعتصاب و

گردید. برگزار درکه ـ دره اوین ـ در و می کند آن یاد جلسه ای است که جالل الدین فارسی از تشکیل شد٬

ص 74. زوایای تاریک: فارسی٬ .3

شرکت داشتند.3 بدیع زادگان نیز محسن و سعید و این جلسه حنیف نژاد در فارسی ٬ عالوه بر

آستانه برگزاری رفراندوم شاهانه در ـ اول بهمن ماه 1341 در دستگیری سران نهضت آزادی٬ پس از

طول مدت زندان در طبق یادداشت های روزانه مهندس بازرگان٬ حنیف نژاد٬ شد. دستگیر نیز حنیف نژاد ـ

در و نهضت تـصریح دارد در بازرگان به عضویت حنیف نژاد می برد. به سر یک بند سران نهضت در با

از «ـکسـانی کـه مـانده انـد٬ اینگونه مـی نویسد: ذیل تاریخ چهارشنبه 42/6/6 بخش «خاطرات زندان»٬

ص 78. یادداشت های روزانه: بازرگان٬ .4

مجابی...».4بازرگان تاریخ آزادی حنیف جعفری ـ حکیمی ـ علی بابایی ـ شیبانی ـ ـ حنیف نژاد نهضتی ها:

ص 84. همان: .5

یادداشت های بازرگان٬ نقل قسمتی از برای دریافت موقعیت حنیف نژاد٬ می کند.5 قید دوشنبه 42/6/11 را

آمده ذیل تاریخ سه شنبه 42/3/14 یادداشت مذکور٬ در ضروری است. خانواده»٬ بخش «صحبتی با در

است:
زیارتخوانـی و تذکر مجلس سخنرانی و مختصر شب٬ این چند ما یازدهم محرم است و روز
شب شـیخ دو یک شب حـنیف نژاد٬ [هاشم] صباغیان صحبت کرد٬ شب مهندس دو داشتیم.



279 شکل گیری    تأسیس و

صص 491ـــ492. همان: .1

سه شب اول هم من.1 یک شب دکترسحابی٬ مصطفی رهنما٬
برای تـداوم مـبارزه شیوه های مسالمت آمیز اّتخاذ می رسد زندان به نظر از این تجربه حنیف نژاد در

سرکوب خونین قیام نهضت آزادی و دستگیری سران جبهه ملی و به خصوص پس از علیه رژیم پهلوی ٬

نمی توانسته توجیه داشته مطرح نبوده و ذهن اشخاصی چون مهندس بازرگان نیز در دیگر خرداد٬ 15

«نمی بینی این رژیم با گفته بود: زندان به او نقل کرده است که مهندس بازرگان در خود حنیف نژاد باشد.

ص 22. زوایای تاریک: فارسی٬ .2

فکری بکنید!»2 باید جوان ها شما دوستانمان چه می کند؟ من و آقای طالقانی و

آیة اهلل مهندس بازرگان و آثار و اندیشه ها از متأثر دوران دانشجویی٬ در سیاسی حنیف نژاد نحوه تفکر

یادداشت های حسین از منابع پراـکنده سازمان٬ عالوه بر آمده٬ حنیف نژاد تفکر و عقاید مورد مطالبی که در بیشتر .3
برگرفته شده است. گوهای پژوهشی٬ گفت و باقیمانده ساواـک و اسناد و صص 17ـــ19 روحانی:

اما جامع است٬ زنده و داشت که اسالم مکتبی حیاتبخش٬ اـگرچه اعتقاد او رادیکال تر.3 منتها طالقانی بود؛

منابع مختلفی همچون نوحنبلی گری از و گوناـگونی بود منابع معرفتی متفاوت و عرصه نظری وامدار در

تکـامل گرایـی یـا قرآن گرایی به روایت طالقانی و تحصلی مشربی مهندس بازرگان ٬ حاج یوسف شعار٬

به روایت مائوتسه تونگ ٬ باالخره مارکسیسمی عمدتًا قرآن به روایت سحابی و ترانسفورمیستی از تفسیر

پذیرفته بود. تأثیر

دانشجویان و بحث های خصوصی با در یا جلسات انجمن اسالمی و در بخش عمده صحبت های او

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی تأـکید اجتماعی مکتب اسالم و جنبه های سیاسی و بر روحانیون نیز

یا جمله روحانیونی می پرداخت که به این مسئله توجه نکرده اند از و افراد از به شدت به انتقاد داشت و

داشت. تشّکل باور فرهنگی اصولی و به کار همین زمینه نیز در عملشان مخالف آن بوده است. سخن و
همه سخنرانـی های پـرزرق و ـ شرکت انتشار دبیرخانه انجمن اسالمی ـ 41] در شهریور [ در
کـه ایـن «شما گفت: طرف انجمن اسالمی دانشجویان سخنرانی کرد از برق کردند.محمدآقا
کـار و گروه تشکیل بدهید به یکی ازحرف هایتان عمل نمی کنید؟! چرا سخنرانی می کنید قدر

ص 12. ج 1: سنت االولین...٬ میثمی٬ .4

ـکنید.»4
صفحات بسیار مجتهدین ما اـکثر رساله توضیح المسائل٬ که در «روی این نکته تکیه می کرد حنیف نژاد
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به امر و حال آنکه درباره جهاد و روزه داده اند و آداب نماز نجاسات و اختصاص به طهارات و زیادی را

مطرح یا و است. محدود بسیار هم می نویسند٬ اـگر و مطلبی نمی نویسند اصًال منکر نهی از معروف و

[ حال و می کنند صرف کرده و را احادیث وقت خود روی روایات و صرفًا روحانیون ما که بسیاری از می کرد

ص 18. یادداشت های حسین روحانی: .1

همان زمان بـه در این افکار هم نیستند.»1 آن آشنا با و نهج البالغه تکیه ای ندارند آنکه] روی قرآن و
ابراز طالقانی تبیین و مهندس بازرگان وآیة اهلل بهشتی ٬ دکتر مطهری ٬ آیة اهلل وسیله عالمه طباطبایی ٬

خصوص وضـعیت روحـانیت در در بهشتی و... طالقانی٬ بازرگان٬ مطهری٬ عالمه طباطبایی٬ آراء برای آـگاهی از .2
روحانیت. Ñ بحثی درباره مرجعیت و حوزه ها کمبودهای اساسی در آن زمان و

می شد.2

فّعال بود. و روحانیون مبارز ارتباط دانشجویان مسلمان با داشت٬ آن تأـکید بر مسائلی که حنیف نژاد از

مجامع گـوناـگـون در تا روشنگری دانشجویان دعوت به عمل می آورد برای سخنرانی و این افراد از او

بسیار را حرکت های انقالبی امام خمینی(ره) اقدامات و شرکت کنند. به مناسبت های مختلف٬ دانشگاهی٬

آن دوران در روحانیت می دانست. نهاد حوزه علمیه و در تحولی جدید سرآغاز آن را و مثبت تلقی می کرد

نهضت و هماهنگی میان فعالیت های سیاسی روحانیون مبارز به سهم خود٬ تا ـکوشش به عمل می آورد

ص 18. یادداشت های حسین روحانی: .3

تقویت کند.3 انجمن اسالمی را آزادی و

قم بود٬ در امام خمینی(ره) با که مهم ترین تجلی آن دیدار این گونه عالئق٬ مورد تراب حق شناس در

می نویسد:
گرایش های دموکراتـیک بـود. دانشجویی با آن زمان انجمن اسالمی دانشجویان یک نهاد در
شورای مرکزی انـجمن های اسـالمی دانشگـاه بـودیم و من جزء و مجاهدشهیدحنیف نژاد
به هـمین و به خوبی نشان می داد متوسط جامعه را دموکراتیسم انقالبی اقشار اعالمیه های ما
یکـی از سران نهضت آزادی تـندروانـه جـلوه مـی کرد... و همفکران ما لحاظ برای برخی از
روحـانیون مـبارز تماس بـا کارهای تشکیالتی مان انجام می دادیم٬ کنار که در فعالیت های ما
بـا 42 خـرداد پس از یک بـار آیة اهللخمینی اشاره مـی کنم. فقط به تماس با اینجا که در بود
قم ترتیب دادیم دانشجویان انجمن اسالمی یک راهپیمایی در [تعداد] قابل توجهی از مقدار

ص 15. ش 76: نشریه پیکار٬ .4

رفتیم.4 شده بود٬ ماهه آزاد زندان چند که تازه از به منزل آیة اهللخمینی٬ و
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است. فروردین 1343 تاریخ این مالقات 21 .1

تکذیب محور بر که بیشتر را٬ بیانات تاریخی خود یکی از که امام خمینی(ره) بود همین مالقات 1 در

کـرد. ایـراد داشت٬ رژیـم قـرار تفاهم روحـانیت و مورد دروغ پراـکنی های مطبوعات شاه در شایعات و

است: این قرار از که به موضوع مالقات مربوط می شود٬ این بیانات٬ قسمت هایی از
کشورهای اسالمی با عمّال اسرائیل است٬اتحاد طرد استقالل مملکت است٬ هدف اسالم است٬
ایـران را عـمال اسـرائـیل اقـتصاد دست اسرائـیل است٬ مملکت در ااۤلن تمام اقتصاد است.
را ریشـه اسـتعمار باید هستند٬ [وابستگان اسرائیل] عمال استعمار [...] اینها قبضه نموده اند.
مسـجد تبلیغات مـذهبی بکـنید٬ ببرید؛ باال دانشگاه پرچم اسالم را در آقایان سعی کنید ـکند.
فشـرده را [...] وحدت مذهبی است که این اجـتماع عـظیم و بخوانید. نماز بسازید٬اجتماعًا
[...] واهلل وحـدت مـذهبی داشـته بـاشید. عالقه به استقالل ایران داریـد٬ اـگر می کند. ایجاد
اسـالم سـرچشـمه سیاست مُُدن از معرفی کرده اند. بد اسالم را اسالم تمامش سیاست است.
بـیست سـال از این جوان بـعد کنند. پیدا برای بیکاران کار راست می گویند [...] اـگر می گیرد.
مـعاشش فـراهـم اـگر سرگردان است؛ که فارغ التحصیل می شود فردا می خواهد؛ تحصیل کار
آن با دیوار از آن دزدی که شب ها شماخیال می کنید حفظ کند. را دین خود نمی تواند نشود
وضع معیشت دارد؟ تقصیر می فروشد٬ را زنی که عّفت خود یا و می رود همه مخاطرات باال
به وجود روزنامه هامی خوانید٬ در روز که شب و مفاسد[ را] ٬ است که این همه جنایات و بد

صص 267ـــ272. ج 1: صحیفه امام٬ .2

بـچه ها آنـها بود٬ ملت بدتر اعمال یک قشون بیگانه با از پانزده خرداد [...] کشتار می آورد.2
پول هـمین مـلت٬ از زیرا ننگ ملت بود [...] پانزده خرداد نمی کشتند٬ را زن ها نمی کشتند٬ را

کشتند. این اسلحه مردم را با اسلحه تهیه شده و
روزنامه وظیفه به چاپ طی مقاله ای که در حجة االسالم علی حجتی کرمانی ٬ روحانیون مبارز٬ یکی از
دانشگاه طلیعه وحدت حوزه و ـ آن شرکت داشتند که طالب جوان هم در ـ را راهپیمایی مذکور رسید٬

حرکتی انقالبی بود. آن دوران٬ در این اقدام٬ البته بی تردید برشمرد.

یکی از در اوایل ٬1342 یا سال 1341 در می آید٬ بهشتی بر دکتر نوشته های آیة اهلل که از آن طور

سـالن کـه ایـن مـراسـم در وی توسط انجمن اسالمی برای سخنرانی دعوت شد جشن های «مبعث»٬

زمـینه ای بـرای یک طـرح دعـوت٬ این سخنرانـی و گردید. برگزار امیرآباد غذاخوری کوی دانشگاه در

بهشتی دکتر بود. آن حنیف نژاد پی گیر جمله افراد که از فراهم کرد «حکومت اسالمی» مورد مطالعاتی در
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می نویسد:
تحریف یکی ازهدف های من مطرح کردم به عنوان «مبارزه با این سخنرانی موضوعی را در
ارائه کردم که آن سـخنرانـی این سخنرانی طرح یک تحقیقاتی اسالمی را در و بعثت است»؛
کـه بـرای دانشجویان٬ از وچندتای دیگر مرحوم حنیف نژاد مکتب تشیّع چاپ شد. در بعدها
اصـرار ایـنها بودند٬ آنجا طالب جوان که باز از عده ای دیگر و این دعوت به قم آمده بودند
با کردیم٬ آغاز کارتحقیقاتی را همان سال ما پاییز در بشود. که این کارتحقیقاتی آغاز ـکردند
هـمواره بـه مسـئله سـامان دادن بـه ما اسالم. زمینه حکومت در در فضال٬ شرکت عده ای از
به صـورت این را بودیم و مشخص کردن نظام اسالمی عالقه مند اندیشه حکومت اسالمی و

شـماره ٬16 سـال سـیزدهم٬ هـفته نامه «بـعثت»٬ به نقل از ص 445؛ :4 و ش 3 فرهنگ معاصر٬ فصلنامه تاریخ و .1
چاپ قم.

کردیم...1 یک کارتحقیقاتی آغاز
بـهائیت [به انـجمن ضـّد انجمن حجتیه آن زمان که که «با این بود دیدگاه های حنیف نژاد دیگر از

فـعالیت شـهرستان ها تهران و در جلب می کرد] و به خود نیروهای جوان مذهبی را اـکثر و معروف بود

نـه تنها کـه فـعالیت آنـها بـود مـعتقد مرتجع مـی دانست و را آنها و مخالف بود شدیدًا وسیعی داشتند٬

ص 18. یادداشت های حسین روحانی: .2

به گفته حنیف نژاد٬ بود».2 خواهد هم مفید بسیار بلکه حتی برای او ـکوچک ترین زیانی به حال رژیم ندارد

سیاسی دیدی نظر «از کرده است٬ تصویر را اوایل فعالیت او حسین روحانی که فضای زمان دانشجویی و

اـکـثر تحلیل نماید. تجزیه و را دیگران مسائل سیاسی روز مقایسه با در بود قادر داشت و تیز روشن و

به عنوان را او کردیم٬ یاد آنها از قبًال و دانشگاه بودند ارتباط نزدیک با روحانیون معروف آن روز٬ که در

ص 19. همان: .3

می ستودند.»3 را او و می شناختند روشنفکر مسلمان آـگاه و یک عنصر

چندان نسبت به توده مردم نظر دانشگاه بودند٬ که در مبارزینی مثل حنیف نژاد خرداد٬ 15 قبل از

این راه نـتیجه از و لبیک نمی گویند؛ ولی آنها دیگران مبارزه می کنند چراـکه می دیدند خوشی نداشتند؛

که در خرداد٬ 15 از بعد نیستند». شایسته فداـکاری ما و ندارند صالحیت مبارزه را که «مردم ما می گرفتند

ایمان به اولین چیزهایی که به ذهنش آمده بود «یکی از می برد٬ زندان به سر در آن هنگام حنیف نژاد

هستیم که صالحیتش این ما و خیلی فداـکارند این توده ها می گفت: خودش بود. تحقیر و فداـکاری توده ها
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بـیش از ایـن تـوده ها خوب بسیج نکردیم. را آنها ما اصلی شان نگذاشتیم؛ دست روی نیاز نداریم و را

ص 8. ج 2: سنت االولین...٬ میثمی٬ .1

داده اند».1 این قیام شهید در هزاران نفر

به همراه شیراز در ماه دوره خدمت سربازی را 9 به سربازی رفت و اتمام تحصیل٬ پس از حنیف نژاد٬

بـقیه و بدیع زادگـان گـذرانـد؛ اصغر و جهرم می گذراند) البته در محسن (ـکه دوره سربازی اش را سعید

پایان دوره سربازی٬ از بعد اصفهان به اتمام رساند. درجه ستوان دوم وظیفه رسته توپخانه در با خدمت را

به عنوان کارمند٬ بخش مهندسی ماشین آالت کشاورزی سازمان عمران دشت قزوین٬ یک سال در حدود

در را وقت خود کامل انرژی و به طور و کرد رها شغل اداری را برای همیشه٬ آن به بعد٬ از پرداخت . به کار

سـال های تـا شده که حنیف نژاد گوی بهمن بازرگانی قید گفت و البته در ص 16. یادداشت های حسین روحانی: .2
اشتغال داشته است. به کار 48ـــ49

مبارزه گذاشت.2 اختیار

زنـدگی نامه سـعید. مـحسن٬ خـالصه پـرونده ها...: گـرفتند: قـرار مأخـذ ایـن مـنابع نـیز منابع ارجـاع شـده٬ بجز .3
صص 20ـــ22. یادداشت های حسین روحانی: صص 1ـــ9. مجاهدین...:

محسن 3  سعید
تحصیالت آمد. زنجان به دنیا یک خانواده مذهبی در در سال 1318 سلیمان در محسن فرزند سعید

از سـال 1342 در و برای ادامه تحصیل به تهران آمد به پایان رساند. همانجا در متوسطه را ابتدایی و

به بار فعالیت های سیاسی دو به خاطر او مهندس شد. رشته تأسیسات٬ در دانشکده فنی دانشگاه تهران٬

مـیتینگ های جـبهه مـلی شـرکت در به جرم پخش تـراـکت و تاریخ 40/9/14 اول در بار زندان افتاد.

به عنوان که فردای آن پلیس به دانشگاه حمله کرد٬ شب اول بهمن ماه ٬1340 دوم در بار و بازداشت شد

گردید. مدتی آزاد پس از و شد دستگیر تن دیگر چند همراه با «ـکمیته دانشجویان نهضت آزادی» عضو

محسن ٬ عبداهلل به خصوص پدرش بود. خانواده و محسن با فرهنگی سعید اولین تقابل سیاسی ـ

می گوید: سعید٬ کوچکتر برادر
زمـان مـعّمم بـوده کـه در پـدرم قـبًال مراجع بودند. از روحانی و جد٬ اندر جد خانواده ما٬
هـادی] مـحمد سـید [ آیـة اهلل مرحـوم پدرم با می شود. سردفتر و لباس می دهد رضاشاه تغییر
محسن] سید [ آیة اهلل به مرحوم داشت. آمد آقای بروجردی رفت و با و میالنی همدوره بودند
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درخـانه روضـه یک بـار فوت آقای بروجردی ٬ یادم است پس از حکیم هم نامه می نوشت.
آقـای «مـقلّد هـم گـفت: سـعید چه کسـی هسـتی؟» «مقلّد سؤال کرد: سعید پدرم از داشتیم٬

محسن . عبداهلل گوها: گفت و .1

بود.1 اومخالف این چیزها آخر پدرم عصبانی شد. خمینی».
مـهندس روحـانیون و مـرتضی مـطهری از طالقانی و شخصیت هایی چون آیة اهلل با ارتباط سعید

بـریدن از و نشان دهنده جهت گیری ویـژه او متفکرین غیرروحانی مسلمان٬ سحابی از دکتر بازرگان و

در پیشقدم بود. حرکت های انسانی مردمی نیز در فعالیت های سیاسی٬ کنار در فضای سنتی خانواده است.

اـکیپ های کمک خرابی ها برای تعمیر دانشجویان٬ به اتفاق دیگر زمستان ٬1339 جریان سیل جوادیه در

به اتفاق او جریان زلزله قزوین (بوئین زهرا). در برای تشّکلی دیگر زمینه ای شد که خود تشکیل دادند

کمک به مردم مشغول بود. منطقه زلزله زده به کارگری و در دانشجویان ماه ها سایر بدیع زادگان و اصغر

هنگام تقسیم مأموریت٬ انجام داد؛ ماه خدمت وظیفه را 18 سعید پایان تحصیل دانشگاهی٬ پس از

سـابقه سـیاسی اش و فـعالیت ها به خاطر ...» چنین تعبیراتی آمده: شده توسط سازمان٬ زندگی نامه های منتشر در .2
صـحیح این مطلب قطعًا کردند.» واقع تبعید در و فارس فرستادند جنوب یعنی جهرم در به منطقه ای گرم در را او
دانشجویان شیرازی مثل مشکین چندتن از و ـ که اهل جهرم بود تراب حق شناس ـ به آشنایی با نظر سعید نیست.
آمـوزش های نـخستین جـهرمی های عـضو برای خـدمت انـتخاب کـرد. منطقه فارس را ذواالنوار٬ و خوشرو فام٬
اغلب محسن صورت گرفت. همین دوران خدمت وظیفه سعید رحمانی در آوخ و معظمی٬ ابراری٬ سازمان مانند
که روحانیونی چون محی الدین جلساتی شرکت می کرد در و می آمد جمعه به شیراز فاصله تعطیلی پنجشنبه و در
زّریـن کـفش٬ اعـضای شـیرازی سـازمان مـانند داشـتند. حضور آنها در مجدالدین محاّلتی نیز حائری شیرازی و
این جلسات اغلب در هادی محصل و... مهدی و لغوی٬ شاهسوندی٬ انتظارالمهدی٬ بهپور٬ مشکین فام٬ ذواالنوار٬
توسط کادرهای باالی سازمان ادامه یافت که به شیراز سفر پایان خدمت وظیفه٬ پس از شناسایی شدند. پرورده و
نـیز و شـده. ذیل اسامی ذـکر خالصه پرونده ها...: می رفتند. صادق بدانجا ناصر و حنیف نژاد محسن٬ سعید بیشتر

نیافته. انتشار خاطرات پراـکنده و بخش هایی از

سعید ماه طول کشید. که 9 به جهرم فرستادند2٬ تالش خودش ـ البته با ـ را او آموزش های اولیه٬ پس از

روشنفکران و مردم عادی٬ روحانیون٬ اعم از طبقات مختلف مردم ـ با و جهرم استفاده کرد اقامت در از

نمود. ارتباط برقرار آشنایی و ـ دانشجو جوانان محصل و

بـه بـقایای نـهضت کوشید و مدتی به کارهای سیاسی پیشین ادامه داد بازگشت به تهران٬ پس از

باید به گونه ای یافت که احساس کرد ولی شرایط را سروسامانی دهد. زندان بودند٬ که سرانش در آزادی٬

سـپس در و کارخـانه «ارج» در ابتدا می گرفت؛ او شرایط شغلی وقت بسیاری از ـکاری تازه انجام دهد.
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اشـتغال حـقوق کـارگران و دفـاع از مدیران به خـاطر اختالف با مشغول شد. ـکارخانه پروفیل «سپنتا»

بـه و کـرد رهـا را آن کـارها ایـن رو سیاسی برایش نمی گذاشت از فکری و فرصتی برای کار وقت گیر٬

عهده بر را تصدی تأسیسات وزارت کشور ـ عمًال ـ سال 44 از و درآمد استخدام غیررسمی وزارت کشور

طول ایـن در مشغول بود. می گرفت٬ وقتش را که فقط صبح ها به همین کار٬ سال 1348 تا او ـگرفت .

برادرش می گوید: نداد. تغییر را زندگی زاهدانه خود وزارت کشور٬ حتی زمان مدیریتش در و سال ها
اتاق وضع زندگی اش دو اما حقوق خوبی هم داشت. پست حّساسی داشت؛ وزارت کشور در
که با توالت یک شیلنگ آویزان کرده بود در وحمام هم نداشت! که اجاره کرده بود ـکوچک بود
کل می کرد.شاید آمد رفت و یک موتور با آن دوش می گرفت.یخچال نداشت٬ماشین نداشت٬

محسن . عبداهلل گوها: گفت و .1

به خودش خیلی سخت می گرفت.1 تومان نمی شد. هزار 25 یا 20 باحساب امروز٬ وسایل او٬
همفکر دوست و یکدیگر با فعالیت های دانشجویی٬ همان آغاز از حنیف نژاد٬ محمد محسن و سعید

آیـة اهلل ارتباط مشترک بـا و هدایت» «مسجد در حضور انجمن اسالمی دانشگاه و همکاری در بودند.

تهران مبارز روحانیون مترقی و رحیم عطایی و مهندس سحابی٬ سحابی٬ دکتر مهندس بازرگان٬ طالقانی٬

مذهبی تجانس سیاسی و و مجموعه این هماهنگی ها همزمان بود. دوره خدمت وظیفه شان نیز با قم و

ص 20. یادداشت های حسین روحانی: .2

گرفتند.2 تصمیم به تأسیس «سازمان» که سرانجام مشترکًا شد شدن ارتباط این دو باعث فعال تر

و گسترش «سازمان» عوامل مهم نضج و از سعید٬ خصلتی حنیف و ویژگی های روحی و تفاوت در

جاذبه فردی عاطفه و قدرت تحلیل٬ و یک سو از حنیف نژاد انضباط در و اقتدار عضوگیری بود. توفیق در

نظر از اـگر «سعید تکمیل می کرد. هریک دیگری را سوی دیگر٬ محسن از سعید روحیه همکاری در و

حـافظه و به دلیل هـوش و او٬ مقایسه با در اما نبود حنیف نژاد محمد حد خاّلقیت در قدرت فکری و

اجـتماعی سـیاسی و زمـینه های مـختلف مـذهبی و انباشت ذهنی وسیعی در از استعدادی که داشت٬

بود. خوبی برخوردار قدرت بیان بسیار از برخالف محمد٬ همچنین٬ سعید بود. برخوردار

وقتی به مثًال آدم عارف مسلکی بود؛ بود. تابع حنیف نژاد تشکیالت] ٬ [ در جهت تیپی از محسن ٬ سعید

آشپزخانه ظرف کثیف در اـگر ببیند برود و بزند باال را که آستین ها اولین کارش این بود خانه تیمی می آمد
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بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

برسد.»1 کردنی است به آنها جایی جارو اـگر لوله ای خراب است درست کند٬ اـگر مانده بشوید٬
پـایین سـمت «شـهرستانک» از بـرده بـود؛ بـه «تـوچال» را مـا سـعید یادم است که یک بار
شروع گرفت و دست او از را بار سعید داشت می برد؛ و کنده بود خار یک پیرمرد می آمدیم.
ـ سـعید محل کـار ـ وزارت کشور آن وقت ها «چهـکاره ای؟» گفت: پیرمرد به صحبت کردند.

بازارحمّالی می کنم!» «من جلو ـگفت: سعید بود؛ روبه روی بازار
در برای بـچه های هـمسایه مان کـه یـتیم بـودند٬ ویژگی های فردی زیادی داشت؛ [...] سعید
زنـدگی سـاده ای داشت؛ خـودش هـم واقـعًا سیاست٬ از به دور کرده بود. بانک حساب باز

خیلی ساده زندگی می کرد.
که مـن یک بار آتشی بود. خیلی هم خشن و و خیلی رک بود برعکس سعید٬ [...] محمدآقا٬
کـه درس رفـته بـود بـه شـیراز سـعید تبریز] به تهران آمده بـودم٬ [ از تشکیالت رابطه با در
می بیند واردخانه که می شود ـ هم بود مسئول آنجا سعید که گویا ـ شیراز در استراتژی بدهد.
و مـی شوید؛ را بـچه ها حتی لباس زیـر می کند٬ تمیز می شودخانه را بلند خیلی کثیف است؛
«چکـار گـفت: مـحمدآقا وقـتی کـه بـه تـهران بـرگشت٬ می ماند! اصلی باز کار نتیجه از در
ایـن قـدر بـچه ها چـرا چـه جـورخـانه ای است؟! آن دیگـر «رفـتم؛ گـفت: سـعید ـکردی؟»
هم خـیلی تـند محمد که نظافت نبوده و... کرد شروع به انتقاد خالصه سعید بی انضباط اند؟»
مـریض را ظـاهر مـی رود معالجه کـند؛ بیماری مریض را می فرستیم که برود دکتر «ما ـگفت:
دنـبال چـرا ولی تـو هم بکـن؛ آن انتقادات را بکن٬ اساسی ات را کار برو تو درست می کند.
نـبود؛ ایـن طـور ولی سـعید بـود تند خیلی رک و شستن می روی؟»محمدآقا کردن و جارو
شـده ماهه سـفید دو بچه های داخل زندان شنیدم که تمام موهای سعید از عاطفی بود. بیشتر

محسن . عبداهلل گوها: گفت و .2

موهایش سفیدشده بود.2 آن وضع دیده بود٬ که با را بود؛بچه ها

ضربه شهریور پس از سال های نخست (تا در بحث٬ که تشکیالت مبارزاتی مورد این نکته ضروری می نماید ذـکر .3
در زمسـتان 1350 در عنوان «سازمان مجاهدین خـلق ایـران» و نداشت؛ آن ـ غیر یا «سازمان» اعم از نامی ـ (50

وضع گردید. زندان طرح و

سازمان و کافی نبودند به قدر فکری هنوز زمانی که کادرهای سیاسی و در تأسیس سازمان3٬ پس از

اداره جلسه را هفته 16 گاهی در و می کرد به سختی کار سعید داشت٬ قرار ابتدای فعالیت خود هم در

اولیـه عـناصر از برخـی دیگـر مانند نیز او بود. دوش او مسئولیت سیاسی بر آموزش می داد. و می کرد
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محسن . عبداهلل گوها: گفت و .1

بـر ـ1 هیچ شرایطی ترک نـمی کرد در را که حتی زیارت عاشورا به باورهای مذهبی ـ اتکاء با سازمان ٬

زندان به برادرش پیامی هم که در این نکته از و غالب آمده بود نیز محوری» «خود و «ـکیش شخصیت»

محسن می گوید: عبداهلل می آید. بر داد٬
کـه مـوقع به اسم جبّاری ٬ بود یک سرباز به سلول انفرادی بردند. اوین بودیم من را وقتی در
که سعید بود سیگار یک کاغذ به من داد. و کالهش کاغذی درآورد زیر رفتن به دستشویی از
هم کارهای درستی من کارهای زیادی کردم؛ «عبداهلل! روی آن نوشته بود: ـ ریز ـ خودکار با
نـبوده روی عمد اشتباهاتم از ببخشند؛ مردم مرا و امیدوارم خدا هم اشتباهاتی کردم. داشتم٬
که مرا اینکه من مُردم (شک نداشته باشید از بعد وخانواده ام یک خواهش دارم: تو از است.
مـا دیگری نبود. چیز و همه اش همین بود قهرمان نسازید.» برای مردم٬ من را اعدام می کنند)

کردیم.[...] را هم همین کار
[سـعید] کـار «اـگـر مادرم گـفت: مادرم مصاحبه کنند؛ با آمدند آقا اول انقالب چندتاخانم و

همان. .2

راببخشد.»2 او کرده خدا بد کار اـگر کرده و خوب کرده برای خدا

صص 22ـــ23. یادداشت های حسین روحانی: عبدالرضا. نیک بین٬ خالصه پرونده ها...: .3

نیک بین رودسری 3 (عبدی) عبدالّرضا  
تحصیالت آمد. به دنیا مشهد در یک خانواده کارمند در سال 1321 یوسف در عبدی نیک بین فرزند

حقایق جلسات «ـکانون نشر دبیرستان در سال های آخر در به انجام رساند. مشهد در متوسطه را ابتدایی و

مفاهیم مذهبی با همانجا از و شرکت می نمود اداره می کرد٬ محمدتقی شریعتی آن را که استاد اسالمی»٬

رشته ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران به در و برای ادامه تحصیل به تهران آمد شد. سیاسی آشنا ـ

به همراه تراب او انجمن اسالمی پرداخت. دانشجویی به فعالیت در همان آغاز از تحصیل مشغول شد.

هـدف های مـقدس از مشهد میالنی در ارسال طوماری برای آیة اهلل با میثمی و... لطف اهلل حق شناس ٬

می باشد: به شرح زیر متن طومار روحانیت به پیشوایی آیة اهللالعظمی خمینی پشتیبانی نمود.
بسمه تعالی

مبارک حـضرت آیـة اهللالعـظمی جـناب آقـای حـاجسـیدمحمدهادی مـیالنی به حضور
حضرت آیة اهللالعظمی عالیقدر هدف های مقدس روحانیت به پیشوایی مجاهد دامظله العالی٬
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[:] از روح اله خمینی که عبارتند حاج آقا
مردم. استقرارحکومت مردم بر 1ـ
اجرای فوری انتخابات آزاد. 2ـ

هـرگونه فـرمان شـخصی و لغـو موازین حقوق اسالمی و رعایت توافق قوانین مصوبه با 3ـ
تصویب نامه وزارتی که به عنوان قانون نامیده می شود.

زحمتکشان. دیگر دهقان و و وضع اقتصادی مردم ایران بویژه طبقات کارگر بهبود 4ـ
صرف آن برای خواص خودی. میل اموال عمومی یا جلوگیری ازحیف و 5ــ

نه خـفقان افکـار معین آنها جهت هدف های حقیقی و در استخدام نیروهای مسلح کشور 6ــ
سرکوبی حق طلبان. آزادیخواهانه و

شده اسالمی. دول آزاد همه ملل اسالمی و دوستی صمیمانه با 7ــ
ترویج صهیونیزم. دولت پوشالی اسرائیل و تقبیح همدستی با 8ــ

کامل ماامضاـکنندگان ذیل است. موردتأیید
لطف اله میثمی 3ـمحمدحسین طاهری 4ـسیدمرتضی حق شناس 5ــ ـ نیک بین 2 عبدالرضا 1ـ
سیدابریشمی 9ــ سیدعلی ابریشمی دانشجوی حقوق 8ــ قدس گرجی 7ــ حکیم زاده 6ــ جواد
دبیرستان مروی 10ــسیداحمدطباطبایی دانشـجوی سـال دوم سیدمجتبی مفیدی دانش آموز
سیدمصطفی مفیدی دانشجوی سال سوم پزشکی 11ــاحمدماـکاراچی دانشجوی پزشکی 12ــ
مدنی دانشجوی سامی گر محمود اردبیلی 15ــ پزشکی 13ــحسن طباطبایی 14ــحسن افتخار

نیک بین رودسری . پرونده عبدالرضا .1

پزشکی. 1
جـریان در به تدریج٬ و شد محسن آشنا سعید و افرادی چون حنیف نژاد همین ارتباط با عبدی در

به دانشگاه٬ سال تحصیل در دو پس از او شد. ایجاد روابط نزدیک تری میان آنها فعالیت های سیاسی٬

تمام وقت به کار به طور و کرد رها دانشکده را اجتماعی٬ بررسی های سیاسی ـ دلیل اشتیاق به مطالعات و

به مشورت و که طی آن٬ شد نشست های متعددی برقرار جلسات و میان این سه نفر سیاسی پرداخت.

به دلیل وحدت نظر و شرایط نوین مبارزه پرداختند اجتماعی و هم فکری درباره تحلیل اوضاع سیاسی ـ

نسبت به تشکیل سازمان به توافق رسیدند. اغلب مسائل٬ در

در مهندس بازرگان ارتباط داشت و آیة اهللمطهری و طالقانی و افرادی چون آیة اهلل عبدی همچنین با

به گفته میثمی «عبدی اجتماعی بود. سیاسی و بیشتر٬ او زاویه برخورد اما شرکت می کرد٬ نیز جلسات آنها



289 شکل گیری    تأسیس و

ص 331. نهضت آزادی...: از میثمی٬ .1

زمـینه مسـائل مسـئولیتی در مقطع بنیان گذاری سـازمان٬ در پرمطالعه ای بود.»1 نیروی ایدئولوژیک و

نهضت آزادی٬ افراد به جهت تماس با می کرد. سیاسی کار روی مسائل اقتصادی و اعتقادی نپذیرفت و

محسن و سعید آشنایی وی با ولی موفق نشد. کند دستگیر را تصمیم گرفت او تاریخ 43/4/24 ساواـک در

به پایهـگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران گردید. آنان منجر با برگزاری جلسات متعدد و حنیف نژاد محمد

و یک سـو به بیماری صـرع از به علت ابتالء اما ادامه داشت٬ سال 1347 سازمان تا همکاری وی با

ازدواج کـرد. نـیز یک سال بعد و کنارهـگیری نمود سازمان٬ کارهای تئوریک در بر تمرکز با مخالفت او

نیک بین «وقت اصلی به نوشته حسین روحانی ٬ بیماری صرع می داند. علت جدایی وی را نیز حنیف نژاد

اقتصادی که متون سیاسی و تنظیم مقاالت و تهیه و تئوریک و به اصطالح کار صرف مطالعه و را خود

ص 11. یادداشت های حسین روحانی: .2

در میثمی نیز می نمود.»2 تشکیل می داد٬ حوزه ها[ی تشکیالتی] را و برنامه آموزشی کالس ها بخشی از

جایی که من اطالع داشتم به قلم آقـای تا [ سازمان] ٬ «مقاله های آموزشی جمع این باره نوشته است:

خوش قلم بود٬ داشت و زیاد وقت آزاد٬ جمعی تهیه می کردند٬ یادداشت هایش را [نیک بین] بود. عبدی

ص 330. نهضت آزادی...: از میثمی٬ .3

«آقای عبدی می نویسد: و وی می داند «عمل گرایی» میثمی علت جدایی نیک بین را می نوشت.»3 را آنها

ص 77. که رفتند: آنها میثمی٬ .399 و صص 294 همان: .4

کـه وی بـه دلیـل می کند حسین روحانی ادعا اما فایده ندارد»4 بقیه کارها یا شاه٬ ترور هم می گفت یا

تـوجه بـه سـایر کـه بـا سازمان کنارهـگیری کرده بود از «روحیه انفعالی» و «ضعف انگیزه ای مبارزاتی»

توصیف وی صحیح نمی باشد. می رسد به نظر اطالعات موجود

شرکت تحصیل در به جهت انصراف از و سازمان به زندگی عادی روی آورد جدایی از نیک بین پس از

بازداشت وی اقدام به دستگیری و مورخه 52/10/10 ساواـک در شد. ـکارتن سازی میهن مشغول به کار

طی دوران محکومیت٬ پس از او ماه حبس محکوم کرد. به 18 وی را بازجویی های متعدد پس از و نمود

سال مصاحبه تلویزیونی٬ مخالفت با ساواـک و همکاری با به علت عدم همراهی و تاریخ 54/3/31 در

شد. آزاد تاریخ 55/5/24 نهایت در در و برد زندان بسر محکومیت در اضافه بر دیگری را
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آستانه تشکیل در  بحث های اولیه٬
حسـن افـتخار عبدی نیک بین و محسن ٬ سعید حنیف نژاد٬ نشست های نخستین که بین محمد در

مـحسن سعید و حنیف نژاد با نهضت آزادی بود٬ عضو آن زمان دانشجوی پزشکی و جهرمی که در حسن افتخار .1
ارتباط غیرتشکیالتی داشت. بعد سال ها مرکزیت سازمان تا کناره گرفت ولی با چندی بعد آشنایی داشت.

کودتای سال های قبل از به خصوص از تحلیل مبارزات مردم ایران ـ بررسی و می شد٬ برقرار جهرمی 1

این نتایج به دست آمد: گرفت و مباحث قرار محور ـ خرداد قیام خونین 15 و مقطع 42ـ1339 تا 1332

به بدترین شرایط تاریخی خود در اقتصادی٬ نظر چه از اجتماعی و سیاسی و نظر چه از مردم ایران٬ 1ــ

بـارزترین به ویژه در حال و چه در گذشته و چه در فرساینده مردم٬ مبارزات طوالنی و می برند. سر

ـ یوغ امپریالیست ها زیر استقالل ایران از تأمین آزادی و همه به خاطر خرداد٬ قیام 15 شکل آن در

رژیم سرسپرده پهلوی بوده است. و ـ به خصوص امپریالیسم آمریکا

نه به خاطر خرداد٬ مقطع 15 جمله در از و تمامی این دوره ها در به نتیجه نرسیدن مبارزات مردم٬ 2ــ

جانبازی بوده است بلکه در تن ندادنشان به فداـکاری و مبارزه و در عدم شرکت فّعال آنها ـکوتاهی و

لیـبرالیسـتی احـزاب و عـملکردهای رفـرمیستی و اصلی متوجه ماهیت سازشکارانـه و ایراد اساس٬

نیروهای سیاسی٬ این احزاب و حتی نهضت آزادی است. حزب توده و سازمان هایی چون جبهه ملی٬

خط مشی رفـرمیستی و رژیم پهلوی٬ و قبال آمریکا در خصلت سازشکارانه خود به دلیل ماهیت و

چـارچـوب قـانون اسـاسی در که مـبارزه مـردم را دارند سعی داشته و پیش گرفته٬ اصالح طلبانه در

واـکنش سران زندانی نهضت آزادی نسـبت بـه نمایند. مبارزات پارلمانتاریستی محدود شاهنشاهی و

تکذیب انتساب زندان و بیرون از بقایای انقالبی نهضت در رادیکال دانشجویان و و اعالمیه های تند

این گونه سازشکاری است. موارد از به نهضت٬ آن اعالمیه ها

به رهبری آیة اهللخمینی علیه شاه مبارزه جدی تری را گرچه برخالف این نیروها ایران٬ روحانیت مبارز 3ــ

آن جهت که متکی به یک تشکیالت از لیکن این مبارزه نیز می کند٬ دنبال کرده و لوایح شش گانه او و

به نتیجه مطلوب نمی تواند ندارد٬ پیچیدگی های آن وجود بم مبارزه و و آشنایی به زیر منسجم نیست و

وی نجف با و حوزه های مشهد مراجع و عدم همراهی دیگر آیة اهللخمینی و انفراد تنهایی و دست یابد.

تشکیالتی ندارد. پشتوانه نهادین و اقدامی فردی است و نشان دهنده این است که حرکت ایشان٬

هر از ـ به شهادت هزاران مسلمان مبارز که منجر خرداد٬ شکست قیام مردمی 15 سرکوب خونین و 4ــ
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بسـیج رهـبری و نـهضت آزادی در ناتوانی سازمان هایی چون جبهه ملی و و گردید طبقه ـ و قشر

بـرای آمـده است. ایران به سـر در که دوران مبارزه مسالمت آمیز به خوبی ثابت کرد مبارزات مردم ٬

تأمین خواست های برحق مـردم مـحروم و ایران و بین بردن سلطه امپریالیسم در از نابودی شاه و

به را 1342 خرداد 15 باید این رو از باقی نمانده است. «مبارزه مسلحانه» راهی جز ستمدیده ایران٬

مبارزه مسلحانه با سرآغاز و خط مشی های مسالمت آمیز و به منزله پایان راه حل ها عنوان نقطه عطف و

آورد. دشمن به شمار

قدرت حاـکم اجازه هیچ زیرا امکان ندارد٬ مبارزه به شیوه های گذشته دیگر خرداد٬ سرکوب 15 پس از

شده است که شکستن آن بن بستی روبه رو حقیقت مبارزه با در نمی دهد. ـگونه فعالیت سیاسی علنی را

پس از فرانسه٬ استعمار بر پیروزی مردم الجزایر احتیاج به گزینش شیوه های تازه ای برای مبارزه دارد.

مبارزات خلق ویتنام علیه امپریالیسم آمریکا٬ یک میلیون قربانی٬ دادن بیش از هفت سال مبارزه و

از به رغـم حـمایت امـپریالیسم آمـریکا آن سرزمین٬ حاـکمیت مردم بر و کوبا پیروزی انقالبیون در

می انگیزند. بر «مبارزه مسلحانه» به شیوه جدید را که امیدواری ما عواملی هستند آن و... دیکتاتور

نبودن آن «علمی» نبودن مبارزه و «حرفه ای» حرکت های سیاسی٬ عوامل شکست جنبش و دیگر از 5ــ

مبارزات مردم موضع رهبری سازمان های سیاسی و بوده ایم که افرادی در شاهد گذشته بارها در است.

مبارزه اینکه این افراد٬ مهم تر و نداشتند؛ برای این کار پیچیدگی الزم را که صالحیت و می گرفتند قرار

حاشیه ای مورد که به عنوان مسئله ای کامًال زندگی خود٬ فوری در نه به عنوان یک مسئله اصلی و را

فرصتی اـگر و دودستی به آن چسبیده بود داشت و را حرفه خود کس شغل و هر می دادند. توجه قرار

می یافت. حضور بودن آن ـ صورت بی خطر در ـ صحنه های سیاسی نیز در می کرد٬ پیدا

همواره آنها و گرچه توسط توده های محروم صورت می گیرد امپریالیسم آمریکا٬ رژیم شاه و مبارزه با 6ــ

ِصرف اما می گذرند٬ خود همه چیز این راه از در و می کنند ایفا این مبارزه نقش اصلی را که در هستند

بـه این مبارزات زمـانی مـنجر تأمین کننده پیروزی باشد. گذشتگی نمی تواند خود از این فداـکاری و

که توسط یک سازمان شد اربابان آمریکایی اش خواهد سلطه رژیم شاه و ستم و بار زیر رهایی مردم از

کـه تشکیل می دهند فداـکار مؤمن و افرادی مسلمان٬ آن را آهنین (تشکیالتی که عناصر منضبط و

پیکر و تشکیالت بی در دوره جمع های محفلی و دیگر رهبری شود به مبارزه ای حرفه ای باشند) حاضر

با نشان داده که جز الجزایر و کوبا چین٬ انقالب های روسیه٬ تجربه های پیروز و ـگذشته طی شده است؛
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یک تجربه های انقالبی جهانی متکی بر به پیروزی رساند. تشکیالتی این چنین نمی توان مبارزه را

صص 8ـــ10. یادداشت های حسین روحانی: صص 23ـــ24. و صص 14ـــ16 شرح تأسیس...: .1

می دانیم.1 «علم مبارزه» علمی است که آن را اصول الیتغّیر

عضوگیری ها  تأسیس سازمان و
ماه 1344 شهریور عبدی نیک بین در محسن و سعید حنیف نژاد٬ به دنبال مباحثی که صورت گرفت٬

تـوان رهـبری و باشد ویژگی های موردنظر واجد آینده بتواند که در تصمیم به تشکیل سازمانی گرفتند

مسـئوالن انـجمن های از نـامحسوس٬ به نحوی مخفیانه و این جهت٬ در داشته باشد. مبارزه مردم را

که نیروی جـوان و بقایای نهضت آزادی٬ نیز و شهرستان ها تهران و اسالمی دانشکده های مختلف در

کالس های ویژه آموزش سیاسی ـ برای آنها تا معرفی نمایند افرادی را خواسته شد تحصیل کرده بودند٬

می داشتند: را خصوصیات زیر می بایست شرایط و این افراد ایدئولوژیک گذاشته شود.

انعطافی مطلقًا و شرط های اولیه عضوگیری بود از قطع «مسلمان بودن» به طور به اسالم؛ اعتقاد الف ـ

نشان داده نمی شد. این مورد در
قـرار مـعیار ایـن را افرادی که می خواستیم انـتخاب کـنیم٬ در ما بود. انگیزه های مذهبی مبنا
که کسـی روزه می دیدند ولی اـگر اینکه برنامه های مذهبی نبود دانشگاه هم با در می دادیم ...
یا سحابی (مثل خلقت انسان) دکتر کتاب های مهندس بازرگان و یا می خواند نماز یا می گیرد

محسن . عبداهلل گوها: گفت و .2

می رفتیم. 2 به دنبال او دست کسی می دیدیم٬ در را شهادت) و آقای طالقانی (مثل جهاد
نـمی رفتند؛ که سراغ چـپی ها این بود مسائل امنیتی که رعایت می شد خاطرم هست که از در
حـالی کـه در نـمی گیرند٬ تـوجه سـاواـک قـرار برای همکاری مورد چون میگفتندمذهبی ها
مادی گرایـی و عرق خور که آدم های خوشگذران و به دلیل گرایشات فسادانگیزشان٬ چپی ها

زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و .3

داشتیم.3 که ما تحلیلی بود این شناخت و آلوده دستگاه های اطالعاتی می شوند. هستند٬
«انضباط جمله آنها از می گرفت و توجه قرار مختلف مورد ابعاد این عامل از امنیتی؛ نظر اطمینان از ب ـ

بود. افراد پذیری»
سـاواـک و افـرادی کـه شـناخته شـده هسـتند مـی خواسـتند ... گـفتند کــه بـه مـا ایــن طور
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صـفر از و که برای ساواـک نـاشناس انـد افرادی باشند ترجیح می دادند می شناسدشان نباشند.
شروع کرده اند.[...].

پارامترهایی کـه بـاعث شـد یکی از مثًال می گذاشت. [حنیف نژاد] روی انضباط خیلی تأـکید

بچه های فـعال بود معتقد حنیف نژاد همین بود. به تشکیالت نیاورند بچه های فعال قدیمی را
مثًالاحـمد نیستند. یعقوبی حرف شنو پرویز میثمی و لطف اهلل [محمد] غرضی و قدیمی مثل
تشکـیالت مـوضع بـاالیی در دسـتگیری مـا ولی تـا بچه های فعال قـدیمی بـود رضایی از
بـودند. حـرف شنوتر و مـنضبط تر درحالی که بچه هایی که عضوگیری شـده بـودند نداشت؛
تـوبیخ شـد مصطفی جوان خوشدل بارها مفیدی حرف شنوی نداشتند. بچه هایی مثل محمد
سابق گشاد آن روابط گل و تأثیر شماست و که «حق با می کرد خودش انتقاد همیشه هم از و

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

روی من هست.»1 هنوز
زندگی مصرفی؛ مظاهر شغل و عدم وابستگی به خانواده٬ ج ـ

کـه خـانواده جـلو شعارش این بود صحبت کرد. باخانواده نباید [حنیف نژاد] می گفت اصًال

طریق خانواده است که به شـعارهای اسـتعمار آدم از است؛ پیشقدم استعمار است٬ استعمار
می گفت کسی این چیزها. دنبال زندگی رفتن و ازدواج کردن و جمله مثًال از جذب می شود؛

همان. .2

وبایدفول تایم انقالبی بماند.2 ازدواج کند مبارزه کندنباید ـکه می خواهد

صص 10ـــ11. یادداشت های حسین روحانی: .3

وضع نابسامان جامعه بودن؛3 و نگران محرومیت ها ـ د

راه مبارزه. گذشت در آمادگی فداـکاری و خصلت مبارزه جویانه داشتن و ـ ه

به و معرفی شدند برای این کار دانشجویان دانشکده ها قابل توجهی از تعداد به دنبال این توصیه٬

برای آموزش تشکیل هفته ای یک بار این کالس ها نفره متشکل گشتند. کالس های سه چهار تدریج در

از مدتی٬ پس از حتی تا و همان ابتدا از شرکت می کردند٬ کالس ها که در این افراد بسیاری از می شد.

آموزش صرفًا این کالس ها که در این بود آنها تصّور برنامه آن اطالعی نداشتند. مسئله تشکیل گروه و

نـه مـطرح است و گذشته هم سابقه داشت٬ که در نهج البالغه )٬ متون اسالمی (مثل قرآن و سیاسی و
توضیح به موقع مسئوالن آموزش های اولیه سازمان و آشنایی با گذشت زمان و با آن. چیزی بیش از

بـرنامه ادامـه آن راه و خـواسـتار طـالب و خود عمومًا و مسئله اصلی برایشان روشن می شد آموزشی٬
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می شدند.

حوزه در آن٬ پس از گرفته می شدند؛ نظر افرادی در که ابتدا عضوگیرِی موردی این بود شیوه کلی در

میزان صالحیتش بـرای عـضوگیری و ویژگی آن فرد شخصیت و مورد مسئول مربوطه در با (ـکالس)

آزمایش می شد. شناسایی و ـ کالس ها در حضور بجز ـ آن گاه به طریق ارتباط مستمر و صحبت می شد
یا مثًالجاهای خطرناـک می بردیمش که ببینیم می ترسد دوست نزدیک بودیم و فرد٬ ماه با چند
تازه مسئله تشکیالت را آشنایی٬ از ماه بعد وچکاپ می کردیم وبحث می کردیم.شایدچند نه؛

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

مطرح می کردیم.1 او با
کوه به صورت در یا حوزه و افراد منزل یکی از در هفته ای یک بار کالس ها که گفته شد همان طور

کامل گاه یک روز و طول نصف روز در توسط مسئول حوزه ها٬ آموزش٬ موارد و مخفی تشکیل می شد

و محسن بود سعید و حنیف نژاد عهده محمد بر منحصرًا شروع کار در مسئولیت حوزه ها تدریس می گردید.

قسمت سیاسی به کارهای تئوریک به خصوص در عمومًا داشت٬ را توان این کار عبدی نیک بین که کمتر

ص 11. یادداشت های حسین روحانی: .2

می پرداخت.2

 برنامه های آموزشی
آموزش های نظری  

هر در می گرفت. بحث قرار دیگری مورد که یکی پس از بخش بود برنامه آموزش نظری شامل چهار

قسمت مسئول حوزه توضیحات هر در که ابتدا روش آموزش به این ترتیب بود بخش٬ این چهار ـکدام از

درباره مباحث جلسه٬ هر در پاسخ ارائه می گشت. و مطرح می شد سپس سؤاالت افراد و می داد الزم را

کتبی به طور هفته بعد در را آنها موظف بودند افراد و سوی مسئول طرح می گردید سؤاالتی از جلسه بعد٬

از: برنامه های آموزشی عبارت بودند تحویل دهند.

اصول ایدئولوژیک سـازمان و و معیارها با انطباق فرد برای هماهنگی و آموزش های ایدئولوژیک؛ 1ـ
نهج البـالغه و قرآن و از درجه اول عبارت بودند متون اصلی ایدئولوژیک در وحدت ایدئولوژیک. احراز

پـرستش٬ عشق و مسئله وحی٬ اجتماع٬ در خدا جمله راه طی شده٬ سپس کتب مهندس بازرگان (از
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سحابی (از یداهلل دکتر و قرآن ) پرتوی از جمله تفسیر طالقانی (از آیة اهلل و مولد) و اسالم مکتب مبارز
مطالعه و کنار در جمله بیست گفتار). مطهری (از آیة اهلل آثار و خلقت انسان ) تکامل و جمله انسان و
که مضمون آن بیشتر صفحه ای٬ 40 یک متن دست نوشته حدودًا از اوًال بحث روی مضمون این کتاب ها٬

از ثانیًا و محسن تهیه شده بود سعید و توسط حنیف نژاد مشترکًا کتاب راه طی شده مطابقت داشت و با
بـرای آمـوزش نـیز «تـضاد»٬ و به خصوص مقاالت «دربـاره عـمل» مقاله فلسفی «مائو»٬ ـکتاب چهار

ایدئولوژیک استفاده می شد.

دارای سه مرحله بود: آموزش های ایدئولوژیک نیز

در سوره های آن و که برخی از به این صورت بود ترجمه معّزی ) استفاده از آموزش قرآن (با الف ـ

اعضای تا گرفته می شد نظر آیه در هفته چند هر تعیین می گردید؛ برای تفسیر درجه اول سوره «توبه»٬

آموزش نهج البالغه می گرفت. قرار تفسیر بحث و این آیات مورد جلسه بعد٬ در و کنند حوزه روی آن فکر

آن جمله از خطبه های حضرت علی(ع)٬ که برخی از بدین صورت بود ترجمه فیض االسالم ) استفاده از (با

فرمان به مالک اشتر٬ نامه به عثمان بن ُحَنیف والی بصره و هنگام شهادت و وصیت امام به فرزندانش در

شد. داخل سازمان منتشر به صورت جزوه در این مباحث بعدها می گرفت. بحث قرار مورد

متنی که دیدگاه های صاحب نظران مسلمان بود. تاریخ اسالم و آشنایی با مرحله بعدی آموزش٬ ب ـ

کتاب راه طی شده تألیف مهندس بـازرگان بـود. داشت٬ آموزش قرار این مرحله از محور و مبنا بیشتر

آنـها به اعضای حوزه ارائه می گشت. و فصل کتاب تهیه می شد هر سؤاالت مختلف از توسط مسئول٬

در آن گاه این پاسخ ها و تحلیل کنند؛ تجزیه و سؤال را هر آن فصل کتاب٬ بر ضمن مرور موظف بودند

می گرفت. بررسی قرار بحث و ـکالس مورد

در به صورت کتاب شناخت مدون شد. که بعدها بود «متدلوژی» آموزش ایدئولوژیک٬ مرحله آخر ج ـ

اصول مقدماتی فلسفه فلسفی «مائو»٬ مدارک دست دوم مارکسیستی (مثل آثار استفاده از با این مرحله٬
روش شـناخت ماتریالیسم تـاریخی نـوشته «اسـتالین ») ماتریالیسم دیالکتیک و و پولیتسر» «ژرژ اثر
بـه به عنوان «اصول شناسایی دینامیک» این بحث ها می گرفت. آموزش قرار بحث و دیالکتیکی مورد

صص 28ـــ30. شرح تأسیس...: گوها. گفت و ص 12. همان: .1

می گرفتند.1 نوع تحلیل قرار زمینه هر مقدمه و و پذیرفته شده بودند مثابه «علم»
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آشنایی با تجربیات انقالب های دیگر٬ «علم مبارزه»٬ برای آشنایی با آموزش های سیاسی ـاجتماعی؛ 2ـ
جهت اتخاذ در کردن توان تحلیل مسائل سیاسی٬ همچنین پیدا استراتژیک سازمان و مواضع سیاسی ـ

بحث هایی درجه اول مبتنی بر آموزش سیاسی در مانورهای رژیم. با تاـکتیک های متناسب برای برخورد

لحـاظ مـطالعات [عـبدی نـیک بین] از چـون ایـن بـاره مـی گوید: در بازجـویی های خـود یکی از محسن در سعید 1
در اوایل سال 46 تا او وی استفاده می کردیم. از این مورد در حنیف نژاد محمد من و بود جلو اقتصادی نسبت به ما
بـه خـصوص کـتاب های اولیـه کـه اغـلب تعلیماتی همفکری می کرد٬ موارد بعضی از در و بود جریان کارهای ما

محسن . پرونده سعید ر.ـک: می کرد. تجویز مطالعه و وی همه را ـکتاب های درسی دانشکده حقوق بود

این مـرحـله جـزوه مـبارزه مهمترین متن در تهیه می کرد.1 عبدی نیک بین ٬ که متون اصلی آن را بود

استراتژیک در سیاسی ـ که تعیین کننده ترین اثر آن بود در کرد» به خصوص مبحث «چه باید و چیست 
تحلیل قرار مورد خرداد 15 این جزوه شرایط پس از در می رود. سال های نخست تکوین سازمان به شمار

ضرورت اقدام بدان مسئله مبارزه مسلحانه و کرد٬ این شرایط چه باید پاسخ به این سؤال که در در ـگرفته و

که گرفته بود بحث قرار این شرط مورد و مطرح شده بود؛ ـ اشکاالت موجود و به رغم تمام محدودیت ها ـ

گرفته شود فرا مختلف آن ـ ابعاد در فن مبارزه ـ دانش و آن٬ قبل از و آـگاهانه صورت گیرد این حرکت باید

منابع اصلی سازمان اهّم مطالب جزوه یکی از در گرفته شود. عمل به کار مسئوالنه در سپس متعهدانه و و

بدین شرح آمده است: به صورت فهرست وارــ مبارزه چیست ـ
آیـنده در تربیت مسئوالن همه جانبه (عناصری که بتوانـند هدف استراتژیک مرحله اول٬ [1] ـ

واقع جبران ضعف اصلی مبارزات یعنی در تعیین شده بود؛ شوند) عهده دار رهبری مبارزه را
ـگذشته.

امپریالیزم جهانی به سـرکردگی را مرحله کنونی) اصلی راه تکامل در دشمن اصلی (سّد [2] ـ

توضیح می دهد: ویژگی های زیر مشخص کرده با امپریالیسم آمریکا
امپریالیزم خوی جهانخواری دارد. الف ـ

یـا هرچه هست٬ ندارد. هیچ رابطه انسانی بین امپریالیسم وخلق های تحت سلطه وجود ب ـ
آزادی بخش. نبرد اسارت است یا

کـلمه٬ فـقط بـه فـاصله چـند بار هر و بار چند چنانکه مالحظه می فرمایید حفظ شده است؛ رسم الخط منبع عینًا .2
شکل متفاوت آمده است. Imperialism به دو امالی فارسی کلمه

کاغذی است). بیرون (امپریالیزم ببر درون وچه از چه از است٬ ضربه پذیر امپریالیزم 2 ج ـ
شده و مرحله ای تأـکید به عنوان کار تئوریک (به خصوص ایدئولوژی) ضرورت کار بر [3] ـ



299 شکل گیری   تأسیس و

تحت تأثیر آن شرایط٬ است که در قابل ذـکر و ـگرایش های ماجراجویانه تخطئه گردیده است.
گرایشات ماجراجویانه به خرداد٬ [قیام] 15 سرکوب انقالبات جهانی و سایر و انقالب الجزایر
به خودی آن زمـان مشـاهده بعضی گروه های خود در آن را که مظاهر کرده بود؛ شدت رشد
کسب از بعد اما هم دست به عملیات قهرمانانه خواهیم زد٬ که ما شده بود ولی تأیید می کنیم؛

آمادگی الزم.
عین حال در که خود تئوریک زیاد)جامعه گردی٬ نشدن به ذهنیت (به علت کار برای دچار [4] ـ

پیشنهاد برساند٬ به شناختی عینی ازتوده های مردم (مشکالت وخواست هایشان) را ما می تواند
داشتن حداقل آمادگی تئوریک (مسلح بودن به عین حال الزمه جامعهـگردی را ولی در می شود.

نسبت به مسائل اجتماعی می داند. دانش انقالبی) تئوری و
داشتن سازمانی انقالبی باانضباط آهنین تأـکیدشده و نیز ضرورت مکتبی بودن مبارزه و بر [5] ـ

شرایط ضروری یک انقالب به عنوان عوامل و مبارزه٬ امر حرفه ای بودن در مخفی کاری و بر
نیروهای طبقات اجتماعی و و اقشار همچنین تحلیلی از انگشت گذاشته شده است. پیروزمند٬

صص 23ـــ24. شرح تأسیس...: .1

صحنه اجتماعی به عمل آمده است.1 فعال در و مبارز
همه مهم ترین نوشته سازمان در بتوان آن را که شاید جزوه مبارزه چیست ـ در توصیفی جزیی تر٬ در
علمی چه علمی است؟ مبارزه علم است. که مبارزه احساس نیست؛ «مطرح می شد دوره های آن دانست٬

همیشه و زندگی کند بهتر انسان همیشه می خواهد برمی دارد. را آن موانع راه زندگی بهتر با است که بشر

اینکه تاریخچه تکامل انسان می گفت و تاریخچه تکامل زمین و مورد در بعد راهش هست. موانعی جلو

آن جزوه در می شد. مسائل تکاملی آشنا با به این ترتیب فرد چگونه غول شد. و انسان چگونه انسان شد

بعضی وقت ها طبیعت برطرف کند؛ از که بشریت همواره سعی کرده که نیازهای خودش را مطرح می شد

مـی شده و... گاهی توسط حیوانات وحشی تـهدید گاهی توسط بیماری و می شده٬ زنده ماندنش تهدید

که مطرح می شد بعد باقی بماند. زنده و و بردارد تمام این مراحل مختلف سعی کرده موانع را خالصه در

رأس ایـن مـوانـع٬ کـه در موانع شـمرده مـی شد دارد؛ وجود مقابل پیشرفت بشر ااۤلن چه سدهایی در

کـه ایـن مـانع را باید به سعادت خودش نزدیک شود یعنی برای اینکه بشر می گرفت؛ امپریالیسم قرار

که کسی که مطرح می شد بعد و مبارزه کند. و بجنگد و راه تکامل اوست برطرف کند سر بزرگترین مانع بر
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زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و .1

بشناسد».1 آن را باید و به جایی نمی رسد شعار با امپریالیسم مبارزه کند با می خواهد

از اصول باورهای سازمان٬ و خصوص جزوه مبارزه چیست این است که جوهر نکته قابل توجه در

واقع٬ در متون کالسیک مذهبی نقل می شد٬ از مراحل بعد مطالبی که در و درون آن استخراج می شد

ایـن بـیانیه مـتنی است تـوجیهی بـه نام کامل «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایـران»؛ با .2
اعالم داشت. مارکسیست شدن سازمان را یافت و انتشار سال 54 که در قلم «تقی شهرام »

هـمین نـتیجهـگـیری نیز مواضع»2 «بیانیه تغییر در آن اصول صورت می گرفت. که با انطباق هایی بود

می کنیم. ذـکر اینجا اندکی تلخیص در با صورت گرفت که آن را

جامعه ـ رایج مذهبی در نظر از را سازمان ما در مذهبی موجود تفکر به آنها آن مفاهیمی که اعتقاد ...»

مترقی استنباط علمی و باالتری از فاز در صورتًا آن را می ساخت و ممّیز حتی مترقی ترین شاخه های آن ـ

بود: استوار اصول زیر بر می داد٬ اجتماعی قرار سیاسی ـ

تشکیالتی سازمان پهنه استنباط های سیاسی ـ قبول این اصل در پذیرش اصل تکامل عمومی جهان؛ 1ـ

می خوانیم: مقاله مبارزه چیست ٬ در بسزایی دارد. تأثیر
مـبارزه عـبارت است از نقطه نظرخودمان چنین تعریف مـی کنیم: از کلی مبارزه را ...به طور
امپریالیسم می شناسیم. بزرگ را سّد درحال حاضر راه تکامل بشریت. برداشتن هرگونه سّدی از
عصر در به همین دلیل است که مبارزه را نیست و سلطه امپریالیسم امکان پذیر وجود تکامل با

ازچنگال امپریالیسم تعریف می کنیم... رهایی ملت ها ـکنونی٬
مبنای قبول اصل تکامل توجیه ایدئولوژیک اساسی ترین هدف سیاسی سازمان بر اوًال بدین ترتیب٬

مشخص شد. تعریف و چنین مفهوم اساسی٬ رابطه با در یعنی امپریالیسم٬ دشمن اصلی٬ ثانیًا گردید؛ بنا

اینگونه آمده است: همان مقاله فوق الذکر این باره در در درک علمی بودن مبارزه؛ 2ـ
چون به حساب آورده شود؛ پیچیده ترین فنون بشری باید یکی از اتفاقًا ...مبارزه فن است و
ازچنگال علم رهایی ملت ها علم مبارزه عبارت است از جوامع انسان هاست... سروکارش با

امپریالیسم...
تـجربیات مطالعه تاریخ مبارزات و ضرورت اصول شناسایی علمی٬ بدین ترتیب مطابق این اصل٬

را نتایج عملی زیر چنین درکی٬ گرفت. قبول قرار مورد دشمن (امپریالیسم) و انقالبی خلق های دیگر...

داشت: برای سازمان دربر
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قوانین پیشرفته کاربرد سیاسی و یعنی حل مسئله سازماندهی مخفی ـ حّل مسئله تشکیالت٬ الف ـ

احزاب انقالبی مارکسیستی و اساس تجربیات سازمان ها کنترل یک سازمان انقالبی بر هدایت و

وابستگی ها مبارزه با لزوم مبارزه درون تشکیالتی و خود٬ از انتقاد و انتقاد (مرکزیت دموکراتیک٬

احزاب مذهبی گذشته و سازمان ها یعنی طرح مسئله ای که تاـکنون به هیچ وجه پیشینه ای در و...)٬

نهضت...). در کار نداشت (نمونه بارزش طرز

آـگاهی به فرهنگ انقالب جهانی. درک لزوم مطالعات مارکسیستی و ب ـ

پدیده ها... و قضایا اصول شناسایی علمی در کاربرد تاریخ و درک لزوم تحلیل دیالکتیکی جامعه و ج ـ

همان این باره در در تاریخ و...؛ نقش سازنده آن در و مسئله حیات مادی بشر درک مسئله استثمار٬ 3ـ

مقاله نوشته می شود:
واحتیاجات طبیعی تازیانههای اصلی تکـامل هسـتند. محتاج آفریده شدهاند؛ ذاتًا ...انسان ها
اصول حاـکم بر بدون آـگاهی از جوامع مانع ارضای نیازهای انسان هاست. استثمار امپریالیسم با
درک جامعه امری است محال... ومحرومیت ها٬ داشتن درک صحیح ارگانیسم استثمار جوامع و
مقاله مبارزه چیست تحت در تاـکتیک مبارزه...؛ ضرورت طرح استراتژی و درک لزوم تئوری انقالبی و 4ـ

نوشته می شود: کرد» چه باید عنوان «امروز
ایـن از و نداشتن فرهنگ صحیح علمی برای مبارزه می دانـیم. در ...نقص مبارزات گذشته را
به انقالبی می دانیم؛ یک عمل مترقیانه و تاریخ٬ این مرحله از در را جهت برنامه «خودسازی»
و مضّر که آن وقت عمل مرتجعانه و مدت نامحدودی ادامه پیداننماید شرط آنکه این عمل تا
کارخودسازی برای این (مطالعه و هیچ نقطه شروعی جز ما به خصوص بازدارنده خواهدبود...

کـه بـه دلیـل دست نـیافتن بـه اصـل آن جهت الزم بود از نقل این فرازها صص 99ـــ101؛ بیانیه اعالم مواضع...: .1
این متن می توانستیم بیابیم. در مستقیمًا اقوالی را جزوه «مبارزه چیست»٬

نمی دانیم...»1 برای خود تدوین تئوری)
مطالعه و رساله مورد سه رشته کتاب و بحث های مربوط بدان٬ همراه با مقاله مبارزه چیست ٬ پس از

عصر مانند می شد؛ به این سو جنبش تنباـکو رشته اول شامل تاریخ سیاسی ایران از گرفت: بررسی قرار

تاریخ هیجده سـاله آذربـایجان تاریخ مشروطه ایران و تألیف «تیموری »٬ جنبش تنباـکو بی خبری و

ص 14. یادداشت های حسین روحانی: زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و محسن . عبداهلل گوها: گفت و .2

شناخت که در رشته دوم شامل کتاب هایی می شد و...2 جنگل تألیف «فخرایی» سردار تألیف «ـکسروی »٬
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ضـد شورشگری و مهدی بهار»٬ تألیف «دکتر استعمار میراث خوار مانند امپریالیسم کمک می کردند؛

نـیز و ترجمه شده بـود کشور C.I.A که توسط نهضت آزادی خارج از تألیفات سازمان از شورشگری٬
چه مانند راهنمای عمل باشند؛ تشکیالت می توانستند امر در به تاریخ انقالب ها استناد ـکتاب هایی که با

ص 120. کرد؟: چه باید لنین٬ .1

و رساالت «مائو» برخی از و ـ1 آن مطرح بود در مبارزه حرفه ای» که مسئله «انقالبی و ـ «لنین » کرد باید

تـاریخ فقط ربط این مباحث با اینجا در و مرحله آموزشی مستقلی بود خود البته مطالعات مربوط به «تشکیالت» .2
است. نظر مورد

مباحث مربوط رشته سوم شامل تاریخ جهان به خصوص انقالب جهانی و درباره تشکیالت.2 «استالین»

زنـدگی جـمیله تألیف «هاشمی رفسـنجانی »٬ کارنامه سیاه استعمار مانند به تحوالت سیاسی می شد؛
کـوبا در جنگ شکر تألیف «حسن صـدر»٬ مردان مجاهد و الجزایر انقالبی الجزایری)٬ (دختر بوپاشا
چین مثل زردهای سرخ درباره انقالب کتاب هایی درباره انقالب های روسیه و و تألیف «ژان پل سارتر»

صص 13ـــ14. یادداشت های حسین روحانی: پیشین. گوها: گفت و .3

حزب کمونیست شوروی.3 تاریخ مختصر چین و
منطقه خلیج فارس خاورمیانه و شوروی در و درباره سیاست های آمریکا بحث هایی نیز اینها عالوه بر

شـفاهی انـجام به طور جمله ایران٬ از جهانی و سطح منطقه ای و در توافقات آنها و بررسی تضادها و

صص 30ـــ31. شرح تأسیس...: ص 14. یادداشت های حسین روحانی: .4

به صورت کتاب درآمدند.4 بعدًا آنها می گرفت که البته برخی از

ایـن آموزش های اولیه سازمان آموزش های اقتصادی بود. سومین دوره در آموزش های اقتصادی؛ 3ـ
نـظام های اقـتصادی مـختلف٬ مباحث اقـتصادی و مفاهیم و با کردن فرد هدف آشنا دوره آموزشی با

نـظام اقـتصادی رسیدن بـه الگـویی از تاریخی آن و تطور سیر شناخت وضع اقتصادی جامعه ایران و

سـیاسی بنیانگذاران سازمان مفاهیم بنیادین اقتصاد این زمینه نیز در مطلوب سازمان انجام می گرفت.

کمون های از جامعه بشری را تطور طبق الگوی ماتریالیسم تاریخی سیر پذیرفته بودند٬ مارکسیستی را

مـقابل در تـا ولی مـی کوشیدند سـرمایه داری مـی دیدند٬ فـئودالیسـم و اولیه به نـظام های بـرده داری٬

ایـن نـظام عرضه کـنند. کامل٬ به عنوان نظامی بدیع و را٬ نظام اقتصادی مطلوب خود «سوسیالیسم»

آن روایات بر اساس برخی آیات و که بنیانگذاران سازمان بر سوسیالیسم بود اقتصادی آرمانی آمیزه ای از
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برطرف کرده بودند. کاستی های آن را به زعم خود پوشانیده و جامه «اسالمی»

واقـعًا مطابق همه ایده آل های انقالبی خود و سازمان داده می شد مطابق همه تعلیماتی که در آنها

قبول کرده و انسان بینجامد. انسان از سرانجام به نفی کامل استثمار که مبارزه انقالبی باید بودند معتقد

و هـمه رنـج ها و نـارسایی ها و هـمه نـابرابـری ها اجـتماعی٬ مـفاسد که سرچشمه همه مظالم و بودند

طبقات زحمتکش جـامعه حاـکمیت استثمارگرانه طبقه حاـکمه بر جامعه ناشی از در بدبختی های موجود

مطالعه کرده جامعه سرمایه داری را در همچنین تئوری های مارکس راجع به مسئله «ارزش اضافی» است.

از هیچ گونه تناقضی با که ایدئولوژی اسالمی نه تنها بودند معتقد و داده بودند... قرار تأیید مورد را آنها و

راه یک جهان بی طبقه ایـجاد هیچ گونه ممانعتی در نه تنها و نابودی طبقات ندارد و بین بردن استثمار

جبران مقابل انسان٬ معنوی در تکامل اخالقی و دادن پهنه های وسیع تری از قرار بلکه با کرد٬ نخواهد

کرد. همان جهان بی طبقه خواهد در مادی مارکسیسم را محدودیت دید

استفاده قرار نهج البالغه مورد فقراتی از برخی آیات قرآن کریم و برای آموزش مباحث اقتصادی ابتدا

مفهوم بر این بخش تأـکید در نگرش بنیانگذاران سازمان عرضه می شد. تفسیرهایی منطبق با می گرفت و

کتاب های اصلی که غنی بود. و نابرابری اقتصادی میان فقیر ثروت و تکاثر مبارزه با عدالت اجتماعی و

بحث و مطالعه و مورد و زمینه اقتصادی عرضه می کرد در نگرشی نزدیک به نگاه بنیانگذاران سازمان را

اسالم (تألیف مهندس بازرگان ) در کار و طالقانی ) مالکیت (تألیف آیة اهلل اسالم و می گرفت٬ بررسی قرار
نوع نگرش از انقالبی تر و رادیکال تر به مباحث اقتصادی را بنیانگذاران سازمان نوع نگاه خود معهذا٬ بود.

تدریس کتب بنابراین٬ عرضه می کردند. کالس ها در این رادیکالیسم را و بازرگان می دانستند طالقانی و

کمال مطالب آن نبود. فوق به معنی پذیرش تمام و

مانند زمینه وضع اقتصادی دنیای توسعه نیافته٬ بررسی کتاب هایی در این دوره برای مطالعه و در

کتاب هایی دنیای ممکن (تألیف تیبورمند)٬ و انسان گرسنه (تألیف خوزه دوکاسترو) ـکتاب سیاه گرسنگی و
و بزرگترین عـلمای اقـتصاد عقاید پول برای همه٬ (پورهمایون )٬ اقتصاد نظیر زمینه علم اقتصاد٬ در
مضمون اصـلی می گرفت. مطالعه قرار سؤال مورد کتاب های سری اول همراه با معرفی می شد. غیره٬

کشورهای توسعه یافته کشورهای توسعه نیافته با دیگر سئواالت بررسی تطبیقی وضع اقتصادی ایران و

کشـورهای زمـینه روابـط اقـتصادی ایـران بـا در بررسی هایی نیز و بحث ها این مطالعات٬ کنار در بود.
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ص 13. یادداشت های حسین روحانی: .27 صص ٬21 شرح تأسیس...: .1

سطح جهان صورت می گرفت.1 پیمان های اقتصادی در امپریالیستی و

شـیوه حـل آن٬ اصول حاـکـم بـر تشکیالت و با برای آشنایی فرد امنیتی؛ آموزش های تشکیالتی ـ 4ـ
اجرای همچنین آشنایی و و سیستم و... و فرد حل تضاد و برخورد تعارضات درون سازمانی٬ و تضادها

تهاجم پلیس و از عناصر و صورت لزوم حفظ افراد در ضوابط امنیتی برای داشتن کمترین اطالعات و

اهمیت مسائل امنیتی. آشنایی با پلیسی و تور در نتیجه سازمان ـ در و ـ نیفتادن آنها

سیستم های سـازماندهی مخفی٬ شیوه های کار ضوابط و درباره اصول و آموزش؛ این بخش از در

مسـئولیت اصـل «رهـبری جـمعی و اصل «سانترالیسم دموکراتیک»٬ اصول تشکیالتی نظیر مخفی و

به صورت شفاهی بود عمومًا این بحث ها بحث به عمل می آمد. و... خود» از انتقاد و اصل «انتقاد فردی»٬

توسط مسئول آموزش٬ چارچوب همین بخش از در این باره نوشته ای مدون نشده بود. در مدت ها تا و

ص 13. یادداشت های حسین روحانی: .31 و صص 28 شرح تأسیس: .2

حسابرسی به عمل می آمد.2 مسائل امنیتی٬ و مسئولیت های آنها وظایف و مورد در یکایک افراد حوزه از

آموزش های عملی  
آن که از گرفته می شد نظر در برای افراد یک دسته آموزش های عملی نیز آموزش های تئوریک٬ بجز

کرد: ذـکر را زیر جمله می توان موارد

روزهای دیگر نیز روزهای جمعه و هفته در هر سازمان موظف بودند کلیه افراد کوهنوردی: ورزش و 1ـ
کـه امکـانات طـبیعی تـهران٬ به ویـژه در این امر آمادگی جسمی به کوه بروند. برای تمرین و تعطیل٬

افراد مسئول همراه با افراد یا هم و همراه با حوزه ها افراد داشت. توجه قرار مورد ـکوه پیمایی فراهم بود٬

این طول می کشید. یک روز که گاه بیش از می رفتند شهرستانک و... درکه٬ تحت مسئولیتشان به توچال٬

موظف افراد کوهنوردی٬ عالوه بر می شد. اجرا لوازم مجّهز٬ وسایل و به رغم نبود زمستان نیز٬ برنامه در

نیم ساعت نرمش کنند. صبح به مدت یک ربع تا روز هر بودند

در سازمان به خصوص آنهایی که مسـئولیت اعـضایی را عموم افراد کوهنوردی٬ بجز جامعهـگردی: 2ـ
به عنوان جامعهـگردی و حتی روزهای عادی٬ روزهای تعطیل و در عهده داشتند٬ بر حوزه های پایین تر

کوره پزخانه ها گودها٬ دروازه غار٬ نظیر به مناطق جنوب شهر زندگی آنها آشنایی با بررسی وضع مردم و
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هر از آنها با و مردم تماس می گرفتند با حفظ وضع عادی خود٬ رعایت مسائل امنیتی و با و می رفتند؛ و...

وضع زندگی و میزان دستمزد درباره نحوه کار٬ کارگران کوره پزخانه ها به خصوص با ـ دری حرف می زدند

پرسش می کردند. و ـ به تفصیل سخن می گفتند آنها

زمـینه خـودسازی افـراد٬ تأثیرش در عالوه بر مناطق پایین شهر٬ جامعهـگردی در سازمان٬ نظر از

جامعه به مشاهده اختالف طبقاتی در با خود حال عضویت٬ در فرد یا مبتدی و عضو تا بود مناسبی نیز

این از و رژیم پهلوی پی ببرد و جامعه ای تحت سلطه امپریالیست ها نتایج سیاست های اعمال شده در

«مـحله بـدنام» از کـه دیـدار می داشـتند اظهار شده است٬ گو گفت و آنها این پژوهش با افرادی که در بسیاری از .1
برنامه جامعهـگردی توصیه می شد. که در جمله مناطقی بود از تهران نیز

دریابد.1 خود سیستم را ضرورت مبارزه با اجتماعی٬ مطالعات سیاسی و کنار در راه٬

که چون بودند رهبران سازمان معتقد بود. «خودسازی» جمله برنامه های عملی سازمان٬ از 3ـخودسازی:
شناخت نظری جامعه ِصرف مطالعه و متوسط جامعه برخاسته اند٬ اقشار میان روشنفکران و از عموم اعضا

ایـن بـر ماندن آنها استوار و تضمین قطعِی پابرجا مبارزه نمی تواند شرکت فعال در تصمیم ایشان بر و

مردم محروم زندگی مانند که ممکن است٬ آنجا تا نیز٬ خود الزم است تا این رو از حرکت باشد. عقیده و

مبارزه انحراف از زدن و احتمال جا و آـگاهی یابند بهتر آنها درد از تا داشته باشند نشر و حشر آنها با و ـکنند

و روی زندگی حضرت علی(ع) به خصوص٬ این مورد در تأمین عدالت اجتماعی به حداقل برسد. راه در

تکیه میشد. زیاد جمله نامه به «عثمان بن ُحنیف» ـگفته های ایشان از

ساده یعنی ساده بخورند٬ ساده زندگی کنند؛ موظف بودند عموم افراد جریان برنامه «خودسازی»٬ در

با کوره ها کنار در یا شهرستانک بروند همان حال روزه به توچال و در و روزه بگیرند حتی المقدور بپوشند٬

میزان معینی برای اداره یک زندگی ساده ـ بجز ـ درآمدی دارند و هستند کارمند اـگر و برند ـکارگران به سر

موتور٬ اتومبیل و آموزش رانندگی با مانند نیاز گرفتن برخی مهارت های مورد فرا به سازمان دهند. آن را

شـرح صـص 14ـــ15. یـادداشت هـای حسـین روحـانی: زریـن کـفش . عـبداهلل مـحسن و عـبداهلل گوها: گفت و .2
صص 34ـــ35. تأسیس...:

داشت.2 آموزش قرار این مرحله از در نیز ـکمک های اولیه و...

عرض هـم حتی االمکان در و سه سال به طول می انجامید حدود مجموعه آموزش های فوق الذکر
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اندکی تصرف. با صص 35ـــ36؛ شرح تأسیس...: .1

پیش می رفتند.1

جدایی عبدی نیک بین اولین بحران تشکیالتی:  
ـ را انسجام تشکـیالتی خـود تشکل و کیفی٬ کمی و نظر سازمان از طول سال های 46ـ1344 در

گسترده ای تبدیل شد٬ نسبتًا و اولیه به حوزه های متعدد معدود و حوزه های محدود کرد. پیدا بالّنسبه ـ

مسـئولیت بـودند کـه قـادر کادرهایی تربیت شـدند طول این سال ها در و کرد پیدا سطح آموزش ارتقا

مـحسن در که هـم دوره سـعید بدیع زادگان ٬ اصغر سال 1345 در عهده گیرند. بر را حوزه های جدید

مرکزیت سـازمان اواسط سال 1347 همین مقطع تا از رهبری سازمان جای گرفت و در دانشگاه بود٬

بدیع زادگان. اصغر عبدی نیک بین و محسن ٬ سعید حنیف نژاد٬ محمد بود: نفر این چهار مرکب از

شد. سازمان جدا از عمًال و کشید مبارزه کنار عبدی نیک بین از اواسط سال 47 در

چنین بیان می کند: نیک بین (عبدی) عبدالرضا مورد در را بازجویی دیدگاه خود محسن در سعید
شـدیم مـطالعات وی کـمک به نـام نـیک بین آشـنا نهضتی ها یکی از با ما همان اوان کار٬ از

داشت. بردن ما فراوانی به باال
را کـوی دانشگـاه مـن او در دوره دانشجویی سابقه رفـاقت داشت و من از آقای نیک بین با
آمد رفت و گاهی به خانه ما وی نیز درحدودتابستان سال 44 ما شروع کار از می شناختم بعد
وچون ازلحاظ مطالعات اقتصادی مطلع شد ما کار زمستان همان سال وی از داشت درحدود
اوایل تا وی استفاده می کردیم او از این مورد در محمدحنیف نژاد من و بود جلو نسبت به ما
به خصوص مواردتعلیماتی همفکری می کرد بعضی از در و بود جریان کارهای ما در سال 46
تـجویز مطالعه و وی همه را ـکتاب های اولیه که اغلب کتاب های درسی دانشکده حقوق بود
حـقوق حـقوق اسـاسی ـ از عـبارت بـودند استفاده بود این موقع مورد کتبی که در می کرد.
دول معظم ـ اقتصاد پورهمایون ـ اقتصاد ـ تاریخ دیپلماسی عزیزی 2جلد ـ بین الملل سه جلد
(وی قبًالتوسط عبدالرضانیک بین مطالعه شده بود این کتاب ها بزرگترین علمای اقتصاد. عقاید
دیگـران تـماس بـا کـمتر تـقریبًا او صرف مطالعه می نمود) را آن موقع اغلب وقت خود در
مدت یک تقریبًا و وی مریض شد سال 47 از داشت. افراد از یک نوع روحیه گریز می گرفت.
خـانه مـا هـمیشه در تـقریبًا زمستان سال 47 در و طول کشید یافت و سال مرض اوتشدید
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از که تقریبًا او ناراحتی ازدواج نماید برای نجات از نمود به وی تجویز دکتر بعدًا می خوابید.
زندگی فعالیتی نداشته و آن دیگر از بعد و ازدواج کرد سال 48 بهار در بود کردن عاجز ـکار
وی ندارم اطالع زیادی ولی چون ارتباطی با می کند وضع کنونی وی کار عادی گرفته است در
فقط ممکن است من تلفن می کرد فقط گاهی برای احوالپرسی به محل کار وی ندارم او از نیز

محسن . بازجویی سعید .1

مدارک من بنام عبدی موجودباشد.1 شماره تلفن وی جزو
که موضوع نیک بین مطرح گردید بود «بیانیه اعالم مواضع» در بی آنکه اسمی برده شود٬ نخستین بار٬

از نشـد. او ذـکـری از پـیروزی انـقالب اسـالمی٬ پس از سازمان٬ کتاب از دو اشاره ای در جز بعدها و

بـا و دارد؛ ایـن مـورد بیانی است که بهمن بازرگانی در روشن ترین روایات مربوط به جدایی نیک بین ٬

پی داشته است. در که این جدایی چه بحرانی را روشن می شود می برد٬ تعبیری که وی به کار
به شکل پیچیده ای مطرح برود؛ بعد و [عبدی نیک بین] به این شکل نگفت که «می کشم کنار»
هـم تشکـیالت از اصـًال نـبودیدشـاید (یعنی نسل بعدی) «اـگرشماها گفت: که محمد ـکرد؛
بـرای مـبارزه که یک نفر بیاید ااۤلن ممکن است این موضوع خیلی طبیعی به نظر می پاشید.»
آن در امـا رفـتیم». مـا می گوید:«خداحـافظ٬ و مبارزه کند هم نمی خواهد آمده است وحاال
کسـی کـه بـرای مـبارزه شاید طبیعی نبود. تشکیالت بودیم این موضوع اصًال در زمان که ما
آن مـوقع رواج داشت؛ این مسـئله در کشته می شد. باید بکشد٬ می خواست کنار و آمده بود
بـه ایـن سـادگی بـرود فـردی کـه مـی خواست کـنار مطرح بود. اسرار چون مسئله امنیت و
مـحیط آنـجا یـعنی در البته این مسـائل پـیچیده است؛ می آمد. کلی ویراژ باید نمی توانست؛
عـبدی مـی کنم احـتماًال من فکر غریبی است. عجیب و که مثل اینکه زندگی چیز طوری بود
سـطح رهـبری چـه ایـنکه در مـورد آن زمـان در ضـمن در در نیک بین مـریض شـده بـود.
کـادر وارد سـال 48 من هـم چـون از هیچ کس اطالعاتش به اندازه عبدی نبود. می گذشت٬
کـه آورده بودند طوری بار را چون ما و چه می گذشت؛ نمی دانم بین آنها دقیقًا رهبری شدم٬

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .2

هیچ سؤالی نمی کردیم.2 ـکسی نبایدکنجکاوی می کرد٬



فصل دوم:

ایدئولوژی سازمان و
 نخستین چالش ها

تشکیل «ـگروه ایدئولوژی»  

«پس از آمـده است: ذیل عنوان «نظرخـواهـی عـمومی سـال 46» منبع مذکور در صص 37ـــ39. شرح تأسیس...: .1
یک نظرخـواهـی عـمومی در سال 46 پاییز در متضمن تجاربی برای سازمان بود٬ که طبعًا سال فعالیت٬ قریب دو
مـرکزیت سـازمان مـورد در زمینه های مختلف٬ نظرات ارائه شده در تمام زمینه های فعالیت سازمان به عمل آمد.
شـده مـرحـله قـبلی کـار اساسی حول نظرات ابـراز نهایت بحث های مرکزیت که به طور در گرفته و بررسی قرار
آمـد: سـازمان بـه وجـود در تحوالت زیر و نهادها برمبنای جمع بندی فوق٬ جمع بندی گردید. صورت می گرفت٬
تهیه مـتون ایـدئولوژیک بـرای تدوین بحث های ایدئولوژیک و برای جمع بندی و تشکیل گروه ایدئولوژی٬ الفــ

ب ـ...» توضیح نقطه نظرات. و آموزش کادرها

آنـچه امـا می کند1 ذـکر 1346 نظرخواهی عمومی پاییز پس از تشکیل گروه ایدئولوژی را سازمان٬

شدن عبدالرضا این واقعیت است که بحران جدا نشانگر این خصوص بیان کرده است٬ حسین روحانی در

آن این نکته از بوده است. علل موجده تشکیل «ـگروه ایدئولوژی» از خود سازمان٬ نیک بین رودسری از

کـتاب خـیلی تـحت تأثیر ایـن دو امـا چـه کسـی است. کـار هـیچ مـعلوم نـبود «تکامل» و «ـکتاب های «شناخت» .2
لذا تئوری های فلسفی مارکسیستی پذیرفته اند. زیادتری از کتاب های سازمان تأثیر نسبت به دیگر مارکسیسم بود.
مسـعود تکـامل را و حـنیف نژاد که شـناخت را البته می گفتند شد. کتاب آغاز همین دو از نقطه انحراف هم بیشتر

ص 79. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ رجوی نوشته است.»

یـا اهمیت است که روحانی نویسنده اولین رساله ایدئولوژیک سازمان یـعنی «مـتدلوژی»2 جهت حایز
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از بـدان پـرداخـتیم٬ پـیشتر و مـطرح بـود سال 46 که در داشت که مرحله آموزش های ایدئولوژیک٬ نظر در باید .1
تشکیل گروه ایدئولوژی جداست.

وی می نویسد: شناخت است.1
بـه پیشامدجریان عبدی واحسـاس ایـن مـطلب ـ و یک سو نبودن رساالت تدوین شده از
متوجه که این جریان زنگ خطری است که بایدسازمان را ـ سوی محمدحنیف نژاد خصوص از
این باره در تا موجب شد سوی دیگر٬ از نقایص وکمبودهای آموزش ایدئولوژیک خودبنماید
آن هنگام اـگرچه در مسئولین درجه اول به عمل آمد. به تبع آن با مرکزیت سازمان و بحثی در
افرادی٬ یا سوی فرد از ضرورت آن٬ مخالفت جدی ای درباره تدوین مباحث ایدئولوژیک و
در بدون تردید نظرواحدی دارند. این مورد در که همه افراد این به معنی آن نبود مطرح نشداما

بـه امـر اهتمام مـرکزیت را این افراد٬ ادامه بحث خواهیم گفت که چرا در ص 26. یادداشت های حسین روحانی: .2
میل به حرکت بالفعل انقالبی در مخالفت ها٬ بسنده می دانیم که جوهر فعًال این اشاره را ایدئولوژیک برنمی تافتند؛

خالصه می شد. «عمل گرایی» یا

درک نمی کردند.2 که باید٬ آن طور که اهمیت این مسئله را٬ افرادی بودند همان زمان نیز
متن بیانیه اعالم در سال 1354 در نیز به رهبری تقی شهرام ٬ مرکزیت مارکسیست شده سازمان٬

البته به جدایی نیک بین مربوط ساخت؛ مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران این اهتمام را
آثار مع الوصف در که به زعم مخالفانشان فرصت طلبانه می نمود. ادبیات چپ آن زمان٬ شیوه رایج در با

گرفته است. قرار تأیید مطالب بیانیه مورد بسیاری از صّحت «تاریخی» به نوعی٬ انقالب سازمان٬ پس از

آمده برنامه آموزشی سازمان» تناقضات ایدئولوژیک در ذیل عنوان «بروز بیانیه اعالم مواضع... در
اجتماعی صورت گرفته اقتصادی و مطالعات سیاسی٬ آنکه حجم عظیمی از با سه سال کار٬ از «بعد است:

رهنمودهایی برای ادامه کار استنباطات مربوط به مبارزات گذشته جمع بندی شده و آنکه برخی از با و بود

گذشته به عمل آورده سه سال کار تحلیلی که از رهبری سازمان در اما مخفی سازمان به دست آمده بود

یعنی کسب بینش علمی و اصلی ترین هدف های مرحله ای٬ رسیدن به یکی از اعالم می داشت که در بود٬

هـمین اوقـات است کـه کـم کم [...] در به موفقیت نـرسیده است طرف کادرها٬ قدرت تحلیل علمی از

گروه های یا عناصر نزدیکی عملی با فلسفه علمی و جهت نزدیکی فکری با در فشار موج های تازه ای از

بـه رشـد حرکت های رو که مسیر سازمان ـ کادرهای جوان تر طرف برخی از لنینیست از مارکسیست ـ

آغازیدن ـ داخل سازمان منعکس می ساختند فعال تر به طور به خودی) خود به طور چند (هر اجتماعی را
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ـگرفت.

مشکـالت حـل مسـائل و که به دلیل نتایج بالفاصله مفیدش در این موج جدید٬ این حرکت و اما

مقاومت برخـی از یک طرف با از سرعت شروع به گسترش کرده بود٬ تشکیالتی سازمان با سیاسی ـ

نتایج غلط و حادثه جدیدی که به وقوع پیوست و با طرف دیگر از و شد به رو مسلط رهبری رو عناصر

نقطه نظرهای ایدئولوژیک البته از این خود (و این حادثه به عمل آمد از جمع بندی نادرستی که مجموعًا

کنارهـگرفتن یکی از از قضیه عبارت بود زیادی به عقب رانده شد. به میزان نسبتًا نبود)٬ جدا همین رفقا

روآوردنش به زندگی خرده بورژوازی. فعالیت های انقالبی و اعضای مرکزی سازمان از

این جهت که از مخصوصًا عجیب می نمود٬ غیرمنتظره و بسیار آن هنگام برای ما که در این حادثه٬

برخالف ادعای بـیانیه و دوستان نزدیک او٬ برخی از اظهارات شخص وی و توجه به پرونده عبدی نیک بین و با .1
اعتقادات از برخوردار که نامبرده فردی مذهبی و می رسد به نظر یادداشت های حسین روحانی٬ برخی منابع مانند

دینی بوده است.

رهبری سازمان که افراد دست آن دسته از دالیل کافی ای در دارای گرایشات قوی مذهبی نبود1٬ این فرد

قرار به حال جنبش انقالبی ایران می دانستند مضر یک انحراف نادرست و هرگونه گرایش غیرمذهبی را

به عنوان عاملی که به اعتقادات مذهبی٬ مسیر الزمی برای کانالیزه کردن این موج در که تدابیر می داد

علل سقوط و تحلیلی که از بدین ترتیب٬ بیندیشند. سست می کند٬ تنهایی پایه هایی ایدئولوژی مذهبی را

تمایالت غیرمذهبی او عدم ایمان عمیق مذهبی و بر چیز هر از بیشتر به عمل می آمد٬ انحراف این فرد

مذهبی آن نتیجه می گرفت که باید بخش حاـکم شدیدًا که رهبری و این مقدمات بود [...] با تکیه داشت.

بـه نـحوی کـه تدوین ایدئولوژی انقالبی اسـالم٬ روی مبانی اسالمی و عمیق تر رجعتی دوباره به کار

به عمل آید. باشد٬ بی ایمانی محتمل مبارزین و... مرتفع کننده تزلزالت ضدانقالبی و پاسخگوی مسائل و

با بگیرد٬ تزلزل قرار و تردید پایه های ایده آلیستی که می رفت مورد همین هنگام (اوایل سال 48) [...] از

به مرور و کرد بیان تئوریک پیدا به استحکام بیشتری رفت٬ رو رأس تقویت می شد٬ حرکت جدیدی که از

.111 ـ صص 108 بیانیه اعالم مواضع...: .2

منسجم شد.»2 مقاالتی مدون و متون و در

آن را تـحلیل رهـبری٬ خصوص گزارش و در تحلیل آموزشی بیانیه... در انقالب٬ پس از سازمان٬

یک سال طول که «جمع بندی نهایی آن حدود می داند سازمان» کار نه سه سال ـ و سال ـ «ـگزارش دو
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بحث هایی که به دنبال مبدأ درون سازمان آماده شده است»؛ برای پخش در 47 پاییز سرانجام در و ـکشید

آغاز [...] از منتخب افراد تن از سطح 16 «در که بعدًا می کند ذـکر «47 همان «پاییز از نیز را انجام شد آن

سازمان پیش نوشتیم٬ که در همان طور البته٬ جمع بندی گذاشته شد»؛ بحث و به طرح ریزی٬ زمستان 47

سـال ضمن بیان وقایع اواخـر ٬42 ـ صص 41 شرح تأسیس...: در .210 و 207 ـ صص 206 تحلیل آموزشی...: .1
بـه عـلت بـنیانگذاران فـعالیت چشـمگیری داشت٬ کـنار کـه در اعـضا هـمین سـال یکـی از «در آمـده است: 47
گذاشته علی رغم مواضع باالی سازمانی اش کنار و ادامه دهد٬ وابستگی های شخصی نتوانست فعالیت مبارزاتی را
و هـمچنین بـه اتکـای شـور و مبارزه داشتند٬ نکته مهم اینکه بنیانگذاران سازمان به علت درک عمیقی که از شد.
مشکـلی ایـجاد او ادامه کـار مسئله٬ سطحی با یک برخورد در اـگرچه شاید بگذارند؛ کنار را او ایمانشان توانستند
ایـن مسـئله مؤید برخالف نوشته فوق٬ منابع موجود سایر بیانیه و مفاد بازرگانی و اظهارات روحانی و نمی کرد.»

کشید. کنار است که عبدی خود

بیان می نماید.1 «48 آغاز و پایان 47 «در عبدی را «تصفیه» همین کتاب جدایی یا در

عـلی حسـین روحـانی و حـنیف نژاد٬ مـحمد گـرفته شـد ترکیبی که برای گروه ایـدئولوژی درنـظر

مطالعه متون اولیه ای که وظیفه داشت با این جمع٬ عضویت در عالوه بر حنیف نژاد٬ میهن دوست بود.

سازمان تدوین کند. در مضمون آموزش ایدئولوژی را توسط گروه فراهم می شد٬

جزوه ناتمام جهان سه عنصری. و راه بشر٬ ـ راه انبیا تکامل٬ کتاب های شناخت٬ .2

کتاب رسمی مطالب مندرج در و اظهارات حسین روحانی ٬ این جمع ٬2 مانده از به جا اساس آثار بر

.39 ـ صص 38 و 30 ـ صص 29 شرح تأسیس...: .3

تکامل٬ روش شناخت (متدلوژی)٬ گرفته شد: درنظر محور برای تدوین ایدئولوژی چهار ابتدا از سازمان ٬3

کـه ایـن تصمیم گـرفته شـد جهان بینی اسالمی. ختم نبوت٬ دین پس از رابطه انسان با و رسالت انبیا

مسئولیت مستقیم فراهم ساختن افراد یک از هر و گیرد قرار کار دستور در شده٬ به ترتیب ذـکر مسائل٬

تکامل به تدوین روش شناخت به حسین روحانی ٬ شود. عهده دار این موضوعات را اصلی یکی از مواد

جـمعی به عنوان کار بحث جهان بینی نیز شد؛ واـگذار حنیف نژاد به محمد راه انبیا و علی میهن دوست ٬

یادداشت های حسین روحـانی: حسین روحانی . به نقل از ص 2؛ :69/4/16 روزنامه ابرار همان صفحات. همان: .4
ص 27.

گرفت 4 قرار موردنظر

این تدوین شده در آثار بپردازیم٬ «ـگروه ایدئولوژی» تحلیل حاصل کار آنکه به جمع بندی و پیش از

بررسی می کنیم: به ترتیب معرفی و ـگروه را
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کتاب اول ایدئولوژی  شناخت /
به صورت ابتدا به شناخت معروف شد٬ بعدها و بود اولیه آن «متدلوژی» که نام اصلی و این جزوه٬
ویـرایش و تـجدیدنظر در و توسط حسین روحانی نـوشته شـد؛ صفحه٬ 60 حدود در فشرده٬ و موجز

نهج البالغه به قرآن و تعلیقاتی مستند روی آن صورت گرفت٬ توسط حنیف نژاد سال 49 مجددی که در

یکی از جمله در از نسبت داده است؛ حنیف نژاد به محمد سازمان نگارش این کتاب را بدان اضافه شد.

آورده جزوه شناخت نیز در حنیف نژاد شهید «این مطلب را آمده است: سال 58 شده در ـکتاب های منتشر

(پانوشت). ص 81 تحلیل آموزشی...: .1
ص 407. که رفتند: آنها میثمی٬ .2

واقع به دلیل در و بود2 شناخت محمدآقا» موسوم به « که کتاب مزبور تصریح می کند میثمی نیز است.»1
منتسب به وی محسوب می گردید. تکمیل شده بود٬ نوشته و حنیف نژاد آنکه زیرنظر

صحیح و برخورد متد اشاره به اینکه سعی شده «شیوه و با نگارش این کتاب٬ توضیحی بر در سازمان٬

مخاطب آن را روشن شود٬ توضیح داده و قرآن » برخورد متد انطباق آن با هماهنگی و و پدیده ها علمی با

ص 38. شرح تأسیس...: .3

برشمرد.3 روشنفکر» «قشر

وابستگان به دسترس عالقه مندان و به سه صورت در ٬50 طول سال های پس از در ـکتاب شناخت ٬
گرفت: سازمان قرار

کسانی و اعضا اختیار در این متن بیشتر کلیه تعلیقات؛ متن کامل کتاب همراه با یک: شناخت قشر الف ـ

توجیه شده بودند؛ خصوص ضرورت آموزش مارکسیسم به عنوان «علم مبارزه» پیش در داشت که از قرار

پذیرفته بودند. را سازمان» هم اصول حاـکم بر هم استراتژی و افرادی که «هم ایدئولوژی٬

بـیشتر مـخاطبان ایـن مـتن٬ آن؛ حذف بخش های مـحدودی از با متن کتاب٬ دو: شناخت قشر ـ ب

ولی به دالیـلی هـنوز قبول داشتند را استراتژی سازمان» که «ایدئولوژی و سمپات های سازمان بودند

کسانی که برای عـضویت نیز و گیرند؛ قرار درون تشکیالت» در مناسبات سازمانی و «در نمی توانستند

می شدند. ـکاندیدا

به سازمان مذهبیون عالقه مند اختیار که در شده کتاب بود سانسور متن ویراسته و سه: شناخت قشر ـ ج

که «استراتژی و می دانستند وابسته» «فرد اینان را سازمان٬ دید از می گرفت؛ اغلب ضدمارکسیست قرار و
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به معنی اخّص فلسفی ولی ایدئولوژی ـ قبول دارد که وسیله فعلیت یافتن ایدئولوژی است٬ سانترالیسم را

شرح برگرفته ایم. ص 14 تشریح...: آموزش و از متن حاضر در را وابسته) فرد سمپات٬ (عضو٬ تعاریف سه قشر .1
آمـادگی و نـظر از ضمن اشاره به اینکه تقسیم بندی نیروهای اجـتماعی «جـامعه بـه سـه قشـر ص ٬50 تأسیس...:
این گونه تعریف کرده را 2 و قشرهای 1 آمده٬ مقاله «مبارزه چیست» در نخستین بار مبارزاتی» آـگاهی های سیاسی ـ
بـه کـار پیشتاز) مسئول (قشر آـگاه و عناصر و افراد مورد این تقسیم بندی در که در اصطالحی بود 1ـ «قشر است:
به توده های ـ 2 قشر بود. سازمان های پیشرو و پایگاه فعال نیروها مراحل اول مبارزه طبعًا قشری که در رفته بود؛
به بوده و پتانسیل بالفعل انقالبی برخوردار مبنای تحلیل سازمان از اطالق می گشت که بر شهری (خرده بورژوازی)
مرحله اول استراتژیک می توانست به وبالطبع در نماید؛ توده ای کردن مبارزه ایفا خوبی می توانست نقشی فعال در
3 و 2 تعریف قشر خلطی هم در نشده و ذـکر 3 تعریف قشر این کتاب٬ در باشد.» عنوان نیروی عمده مبارزه مّدنظر

صورت گرفته است.

کامل نپذیرفته است.»1 به طور هنوز را آن ـ

(نسخه ای کـه نسخه اصلی داخل کشور تکثیر مشخص کرده ایم٬ کلمه «شناخت» که با ما٬ استناد متن اصلی مورد .2
تـوسط تـوزیع گـردید) بـه صـورت مـحدود داخل ایـران چـاپ و در 1355/2/1 در توسط «ـگروه اـکبری آهنگر»
صـفحه 96 و دارد را است که تاریخ فروردین مـاه 1357 اروپا) هواداران سازمان در (جمعی از «انتشارات ابوذر»
(تـوسط مـهرماه 1351 در اولیـن چـاپ «شـناخت» از را این نسخه این است که حذفیات پـاورقی ها امتیاز است.
مدعی ص 14 ش ٬69 نشریه پیکار که حق شناس در کشور٬ خارج از در «انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران»
هـمان «شـناخت متن مـهرماه ٬51 متن مشخص ساخته است. در را است توسط حجة االسالم دعایی انجام شده)
پـیروزی به چاپی است که پیش از مستند آن نام برده ایم٬ از سه» نام اختصاری «قشر با آن چه تنها است. دو» قشر
صفحه 106 در بی نا) و قطع رقعی (بی تا انقالب در پس از و انقالب اسالمی به صورت پلی کپی الکلی توزیع شد

یافت. انتشار

مالحظه آشکار تفاوت عمده و دو سه 2 قشر یک و موردی بین شناخت قشر مقایسه ای اجمالی و در
فصل آورده شده ولی در انتهای هر که در پی نوشت ها تعداد متن اصلی شناخت ٬ اول اینکه در می شود:
دوم است. عدد 28 متن اخیر در و عدد متن نخست 111 در کتاب آمده است٬ آخر سه در شناخت قشر
به مصلحت نـبوده حفظ آنها آمده و حساسیت آفرین به نظر متن است که احتماًال حذف بخش هایی از

واضح گویای «مصلحت»هایی است که می آوریم که به طور اینجا در را این تفاوت ها مواردی از است.

بوده اند. مّدنظر

که هرکدام ضربات سختی به پیکر گرایش های دگماتیستی دارد تاریخ اسالم نمونه هایی از متن اصلی:

گروه های جدیدتر). فداییان اسالم و خوارج گرفته تا (از آورده اند اسالم وارد
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ص 62. سه: قشر .50 ـ صص 49 شناخت: .1

حتی برخی گروه های معاصر).1 خوارج و (مانند سه:... قشر

مستلزم اختالفات مربوط به عمق فهم٬ می گوید: این مورد فالسفه روسی در (یکی از متن اصلی:

هم که یک ایدئولوگ قدر هر سرمایه داری٬ و فساد عصر در حال حاضر٬ در مثًال تشریح طبقاتی است؛

قوانین تکاملی به عـلت مـاهیت برای تحصیل یک مفهوم عمیق از توانایی او باشد٬ استعداد با بورژوا

می باشد). محدود به علت محافظهـکاری طبقه ای که نماینده آن است٬ طبقاتی اش و

ص 90. سه: قشر ص 84. شناخت: .2

[حذف شده است.] 2 سه: قشر

این جهان غیرممکن است (سبک پیروزی در بدون موضعگیری صادقانه٬ می گوید: مائو متن اصلی:

حزبی). ـکار

ص 91. سه: قشر ص 85. شناخت: .3

[حذف شده است.] 3 سه: قشر

قرآن بـه دینامیسم اسالم و اسالم] (برای درک بیشتر بحث حل مسئله بردگی در [ در متن اصلی:

عین در که چگونه آیات قرآن٬ می توان فهمید این گفتار از خطبه اول مراجعه شود). از 27 و صفحات 26

(اشـتباهی کـه آسان بـود عمل بدان... چنین بود اـگر و نسخه چاپی نیستند اما حال که جاودانی است٬

اصل وقـوع از خطبه٬ این قسمت از حضرت علی در شدند). بدان دچار ُعمر و جمله ابوبکر از خیلی ها

اول مـراجـعه شـود) قرآن جـلد پرتوی از (به تفسیر منسوخ (ـکه همان دیالکتیک طبیعت است) ناسخ٬

تا بحث می کند متشابه... قصه های محکم و و مطلق ها دستورات علی الوجوه دارد٬ مورد آزادی هایی که در

برعکس این قسمت برای درک روح و نسخ کرد را آنها که سنت نبی(ص) آیاتی هستند که می گوید آن جا

ناقص است). این مورد ضروری است (معانی فیض اسالم در دینامیکی قرآن بسیار

.99 ـ صص 98 سه: قشر .59 ـ صص 58 شناخت: .4

[همه این عبارات حذف شده اند.] 4 سه: قشر

اصول مقدماتی فـلسفه تألیـف کتاب های مارکسیستی: از عمده تدوین شناخت عبارت بودند مآخذ
دینامیسم تاریخ: دیالکتیک طبیعت و ماتریالیسم دیالکتیک نوشته «ژوزف استالین »٬ پولیت سر»٬ «ژرژ
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.28 ـ صص 27 یادداشت های حسین روحانی: .30 ـ صص 29 تغییر...: تحلیلی بر .1

(دون)».1 تسه تونگ» «مائو اثر درباره تضاد و خامه ای »٬ انور تألیف «دکتر تضاد جهش ـ ـ
بـه جریان آموزش های ایدئولوژیک درون سازمان مطالعه مـی شده و در آن٬ پیش از این کتاب ها٬

داشته است. قرار کار دستور در جواب٬ سؤال و صورت مباحثه و

مـاتریالیسم دیـالکتیک و مـقوله اسـاسی مـارکسیسم تشکـیل مـی دهد؛ دو اصلی شناخت را مفاد
داشت٬ مارکسی وجـود «دیالکتیک» و تفکیک «ماتریالیسم» ابهامی در پیشتر اـگر ماتریالیسم تاریخی.

مـلفوف و (آتئیسم) نفی خدا اصالت ماده و مضمون اصلی مارکسیسم٬ واضح است که در اـکنون دیگر

نیست. نفی خدا ترجیع بند به تکرار تبیین اصول چهارگانه دیالکتیک مارکسی نیاز در دیگر است و مستتر

کیفی با تفاوتی ماهوی و تشکیل می دهد این روست که می بینیم آنچه مباحث اصلی کتاب شناخت را از
نـادرست بـا شناخت انطباق هایی صوری و این توضیح که در با این زمینه ندارد؛ مارکسیستی در آثار

سنت به عمل آمده است. نصوص کتاب و مفاهیم قدسی و

شناخت همان ولی در اصل برشمرده اند چهار سه یا نحله های مختلف٬ اصول دیالکتیک مارکسی را

به این امر کتاب٬ مقایسه عناوین اصلی دو در اصول مقدماتی فلسفه آمده است. اصل مندرج در چهار
آمده عنوان «اصول شناسایی دینامیک» کتاب شناخت زیر در عناوین مزبور وضوح به چشم می خورد.

است.

متواری سازمان توسط ساواـک شناسایی شده و عناصر به عنوان یکی از جالل الدین فارسی که خود

خاطرات خـود در نگاشته است٬ را کتاب سه جلدی «درس هایی درباره مارکسیسم» و تحت تعقیب بود

حتی طالب دست برخی اشخاص و نجف در و بغداد در جزوه شناخت را سال 1351 که در می نویسد

می کند تأـکید این کتاب به دست داده و حاـکمیت اندیشه های مارکسیستی بر وی شرحی از دیده است.

آرم مجاهدین منتشر با ساخته و کرده ساواـک این کتاب را که تصور دیدن آن بهت زده شده بود چنان از

«این دست داشت گفتم: در همان زمان به طلبه ای که آن را که در وی می نویسد بدنام کند. آنان را ـکرده تا

ص 312. زوایای تاریک: فارسی٬ .2

جامه شبه مذهبی».2 یک کتاب ماتریالیستی است با

تبیین شده است. صریح شرح و شناخت به طور به همین ترتیب در ماتریالیسم تاریخی نیز

این است که نخستین منبع این سازمان است که ضمن آن جمله اهمیت هایی که شناخت دارد٬ از
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صورت اصطالحات قرآنی» مفاهیم قدسی و (Disacralistaion) از خلع قداست «ماوراءالطبیعه زدایی یا

اسالم کالبدشکافی جریان تلفیق مارکسیسم و وی با عنایت است؛ حمید آن دکتر از این تعبیر ـگرفته است.

صریح هرگز مارکسیسم به عمل آمده٬ اسالم و جهت آشتی دادن مجدد «ـکوشش هایی که در می نویسد:

پی که تلفیقی که در اطمینان داشته اند و آن بوده اند از عاقل تر دست اندرکاران آن٬ آغازگران و نبوده است.

نباشد... به اصطالح بخیه روی کار و خرده خرده باشد نهانی و همواره باید آن اند٬

سازمان مجاهدین خلق شرق مصر٬ کشورهای مسلمان واقع در نخستین نماینده این نحله در شاید

افزوده مترجم. .1

ایـران تأسـیس شـد. در فی المتن] 1 [ ـکذا اوایل دهه پنجاه که در باشد ـکه یک سازمان چریکی است٬

که بدنه اصلی بـرنامه دیکتاتوری ـ امپریالیسم و طرد عالوه بر برجسته ترین ویژگی نگرش مجاهدین٬

به مالکیت خصوصی٬ حمالت مداوم به نهاد واقع عبارت است از در همه گروهبندی های انقالبی است ـ

مبارزه طبقاتی به عنوان روندی همیشگی در پیگیرانه بر تأـکید و اجتماعی٬ عنوان ریشه اصلی همه شرور

گرایش به مالکیت جمعی همه وسایل تـولید چنانکه می توان پیش بینی کرد٬ اینها٬ دو نتیجه هر تاریخ.

در ماتریالیسم دیالکتیک را بردن آنها به کار به شدت از این تلفیق ایدئولوژیک٬ در ولی جسارت آنها است.

کاری کـه می آید. بر امام حسین(ع) و علی(ع) نشیب های زندگی پیامبر٬ و فراز بعضی از قرآن و تفسیر
بی می برند تحلیلی به کار به عنوان یک ابزار مقوالت فرعِی آن را این است که این مفهوم و کرده اند آنها

به کمابیش به معنای قانون تکامل٬ را بدین سان مفهوم سنت اهلل آن به میان آورند. اسمی از آنکه اساسًا

نهانی پخش شده است (تـهران؟ و که به صورت پلی کپی تکثیر سوره انفال؛ آیه اول از تفسیر سوره انفال٬ تفسیر .2
[ پـانوشت از برگزیده شده. آثار سایر به عنوان نمونه ای از این اثر .16 ـ همچنین صص 15 ص ٬19 بدون تاریخ)

مؤلف است.]

. می برند2... اساسی جهان آفرینش به کار قوانین عمده و عنوان یکی از

همه وظایف فرشتگان٬ وحی و و من اهلل) نصرت الهی (نصٌر به همین ترتیب مفاهیم متافیزیک نظیر

چیزی الهی نامیده می شود آنچه نصِر جهان انگاشته می شود: همان سّنت تکامل در به عنوان جلوه ای از

مدد جهت آن پیش می روند که همواره به کسانی که در این سّنت٬ هماهنگی با سازگاری و نیست جز

یـا جـاندار اعّم از چیز به فعل درآوردن قدرتی که خصیصه ذاتی هر وحی چیزی نیست جز می رساند؛

سرانجام فرشتگان صرفًا و آن) نظایر و جذب مغناطیسی برای آهن ربا و انگبین سازی زنبور٬ بی جان (نظیر
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پایه قوانین علّیت می گردند. بر که عمومًا «قوای طبیعی»اند استعاره هایی از

به بی شک منحصر اصطالحات قرآنی٬ (disacralisation) از خلع قداست این ماوراءالطبیعهزدایی یا

تـفسیرهای و تـعبیر جـمله بـعضی از از آن٬ مـی توان نـظایر نیست و این مسلمانان رادیکال ایام اخیر

آنچه کرد. پیدا که دیدگاه به کلی متفاوتی دارند٬ پاـکستانی٬ توسط مسلمانان هندی و تجّددخواهانه قرآن را
متون مقدس٬ قرآن و از تابع ساختن چنین برداشت «علمی» همانا تازه است٬ متون رادیکال ها و آثار در

کـه هـر اشـاره کـرد ولی به این نکته هم باید فعال است. نسبت به مقتضیات ایدئولوژی ای سیاسی و

برای دفع اراده او٬ و به عظمت شأن خداوند تصریح اـکید همراه با این ماوراءالطبیعه زدایی٬ نمونه ای از

قائالن آن است... از ارتداد و تهمت کفر

گرایشی با سیاست اند دین و این است که قائل به آمیزه ای از برداشت کلی راجع به نظرگاه رادیکال ها

از مگر تاریخی ندارد ماتریالیسم دیالکتیک یا که فرقی با متمّسک به مشتی اصولند و به سیاست٬ آشکار

.268 ـ صص 265 اندیشه سیاسی...: عنایت٬ .1

آن درج شده است.»1 احادیث در قرآن و شواهدی از اصطالحات دینی و تنسیق آن٬ که در این نظر

ایشان محضر ساعت در داشتم که چند را من این افتخار سفری که به عراق کردند٬ مطهری هم در «مرحوم آیة اهلل .2
یک نشانه اعضای اولیه] پیغامی فرستاده بودید؛ سازمان مجاهدین خلق و [ـ= اینها رابطه با در گفتم که شما بودم و
داخل که در دادید.[ ...] فرمودند فقط شما که این نشانی را کنند باور که امام می توانستند داده بودید خیلی دقیقی را
به و ایدئولوژی بکند٬ بحث دقیق علمی و و بنشیند این افراد با زمینه نیست که انسان بتواند مجال و آن قدر ـکشور
ضرورت های مبارزاتی مجال نمی دهد آن قدر است و خفقان شدید آن قدر افکارشان پی ببرد؛ اهداف و ماهیت و
دمـی از و مـی خوانـند نـماز می دیدیم اینها همین که به ظاهر ما بحث عقیدتی... ـکه بنشینیم بحث فکری بکنیم و
نفاق نیکنام٬ بودیم.» اینها به حمایت از ناچار مبارزاتی هستند٬ این مسیر در و نهج البالغه می زنند قرآن و اسالم و
[ مرحوم که نجف بود «در تابستان 59. ـ ساختمان رادیو سخنرانی آقای دعایی در 153؛ ـ صص 152 پنهان: کفر یا
کـه تـوقف فقط امـام بـود حمایت کردیم و اینها از بی مهابا همه روحانیت ـ ـ همه ما مطهری] می فرمودند: آیة اهلل
مـتوجه شـد تلقی اسالمی به اصطالح سرانجامش به چـی مـنتهی خـواهـد آنکه فهمیدیم این طرز از بعد داشت؛
سفارش کردیم به آوردیم و به ایشان فشار همه ما که اشتباه نکرد. بود او تنها و می کرد شدیم که امام درست فکر
73؛ ـ صـص 72 ج 1: سـرگذشت های ویـژه٬ ص 153. همان: که نلغزید.» ایشان بود تنها ایشان که حمایت کنند؛

مصاحبه آقای دعایی .

«اولین باری که کتاب اعضای اولیه سازمان بود2 جمله حامیان بنیانگذاران و از مطهری ـکه خود استاد

مطرح می کرد٬ قم مبحث شناخت را که در به بعد سال 54 از آن موضع گرفت. برابر در دید شناخت را
مطهری برای استاد جزوه شناخت آنان بود... سازمان و در هدفش پاسخ گویی به انحراف فکری موجود
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[تهران] کانون توحید در سال 1356 در آمده بود٬ این کتاب به وجود حل دشواری هایی که به سبب نشر

ص 391. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .1

ممانعت ساواـک مواجه شد.»1 که با اقدام به برگزاری درس شناخت کرد

اشاره به جریان فکری سازمان نسبت به شکل گیری پدیده ای به نام التقاط مطهری با شهید آیة اهلل

داد: هشدار بارها

شده اند. که به یک مکتب التقاطی معتقد شده اند بدبختانه گروه سومی هم پیدا سال های اخیر٬ «در

با حاصل را بعد و مبانی اـگزیستانسیالیسم ترکیب کرده اند بعضی از با اصول کمونیسم را قسمتی از اینها

ناب مکتب اصیل و آن وقت می گویند اصطالحات خاص فرهنگ اسالمی آمیخته اند. و ارزش ها مفاهیم٬

. این نیست... جز اسالم این است و

دست از گرایش به مکتب های بیگانه استقالل مکتبی خودمان را با ما می دهم٬ هشدار اینجا در من 

.162 و 66 ـ ص 65 پیرامون انقالب...: مطهری٬ .2

یک مکتب التقاطی.»2 اـگزیستانسیالیسم یا یا آن مکتب کمونیزم باشد حال می خواهد می دهیم .

مـطالبی مـبسوط پـیرامـون تلویزیونی٬ ـ طی مصاحبه ای رادیو مردادماه 1359 در منتظری ٬ آیة اهلل

کمونیستی محض دانسته٬ زیربنای کتب ایدئولوژیک سازمان را وی نیز کرد. سازمان مجاهدین خلق ابراز

می گوید:
آقـایانی با بروم٬ ـ نیم زندان من طول کشید که سه سال و ـ اینکه این زندان اخیر قبل از من
عـالقه دورادور از نزدیک تماس نـداشـتم و از ـکه منتسب به سازمان مجاهدین خلق هستند
دلمـان مـی خواست افـراد حکـومت طـاغوتی٬ آن دولت سـابق و برای اینکه بـا هم داشتیم؛
آن کـه بـتوانـند مایه امیدواری بودند تقریبًا گروه متشکلی بودند؛ خوب٬ اینها و مبارزه بکنند
عـالقه داشـتم بـه دورادور و طـریق جـنگ های چـریکی و... از سـاقط بکـنند حکــومت را
سـه دو جـز بخواهـید؛ هم من مطالعه نکرده بودم واقعیتش را وکتاب هایشان را سازمانشان.
مـرحـوم (ـکه بـا نیم طول کشید سه سال و که به زندان رفتم و ولی بعد جزوه خیلی مختصر.
من هم کتاب های یک جا) هم بودیم در با رفقای دیگر یک عده دوستان و با آیة اهللطالقانی و
نگـاه را این سـری کـتاب ها راه بشر] و [ ـ- [و] راه انبیا تکامل مثل کتاب شناخت و آقایان را
[...] خالصه دیدم کـه ایـن کـتاب های آقـایان زیـربنایش به زبان ساده [نیز] اقتصاد و ـکردم؛
را ایـنها دارند٬ همان مسائلی که مارکسیست ها به قول بعضی رفقا ـکمونیستی محض است و
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در ـ مـثًال ـ لفـظ خـدا منتهی چـیزی کـه هست٬ پذیرفته اند؛ و قبول کرده اند و طرح کرده اند
به طرف مـارکسیسم این مسیر از که جوان ها می توان گفت پلی بود [...] و باالیش گذاشته اند

.97 ـ 95 پنهان: کفر نقاق یا نیکنام٬ .1

راجع به تعلیمات بود.1 این تنها بروند.
در «ما می گوید: 1359 مرداد مصاحبه ای در درباره ایدئولوژی سازمان در ربانی شیرازی نیز آیة اهلل

جوانان به خورد لباس اسالم پوشانیده و مارکسیسم را زندان که بودیم به خوبی لمس می کردیم که آنها

مجاهدین و اسالم مرده بود می گویند گروه های دیگر زندان وقتی می دیدیم که فداییان یا در لذا می دادند

که ایـن مـطلب نمی گفتند سکوت کرده و اینها اسالم زنده شد٬ و آن دمیدند روح مارکسیسم در آمدند

قـبول داشـتیم به ایـن مـعنایی کـه مـا اسالم را اینها اسالم خودش یک مکتب است. دروغی است و

که قبول کرده بودند که مذهب روبناست٬ به همان عنوان که مارکسیست می گوید آن را و نمی پذیرفتند

ص 13. :1359 مرداد ش ٬127 نشریه پیام انقالب٬ .2

روبنایش اسالم است...»2 زیربنای آن مارکسیسم و

متحمل شد شکنجه های سختی را و مجاهدین به زندان افتاد به دلیل حمایت از رجایی که خود شهید

آمده این کتاب «اصول دیالکتیک» که در تصریح می کند طی بازجویی درباره جزوه «شناخت» سال 53 در

.337 ـ صص 336 محمدعلی رجایی به...: شهید .3

شریعتی درباره دکتر نظر مورد در 51 تا سال های 48 مرتبطین سازمان در یکی از قبول ندارد.3 آن را و

به ویژه کتاب شناخت می نویسد: ایدئولوژی سازمان و
جزوه شناخت نظرش این مورد در قبول نداشت و را شریعتی] به لحاظ ایدئولوژی آنها [ دکتر
کتاب (فلسفه شناخت) پشت جلد در مورددیالکتیک است. که تفاله ابتدایی ترین نظرات در بود
«انتخاب ایـن نـام شریعتی چاپ شده است که به تهرانی می گوید: نامه ای از علی تهرانی نیز

.131 ـ صص 130 شرح تاریخچه سازمان...: کریمی٬ .4

هم تداعی نمی کند.»4 آن جزوه معروف را (فلسفه شناخت)
رجوی به وی گفت: مسعود زندان٬ که در نقل می کند آقای کاظم بجنوردی نیز

واقع همان مـنطق دیـالکتیک در که خدمتتان دادم٬ جزوه تئوری شناخت را «آقای بجنوردی ٬

ص 147. مسی به رنگ شفق: موسوی بجنوردی٬ .5

است.»5
را به جای آن کلمه «دیـنامیک» غالبًا تصریح نشده و به اصطالح «دیالکتیک» کتاب شناخت ٬ در
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«تـقیه» نـوعی احـتیاط و را ایـن امـر آمده٬ سازمان پدید آثار نقد اغلب نوشته هایی که در در آورده اند.

ذیل عنوان «اسلوب بیانیه اعالم مواضع...٬ در حتی مرکزیت مارکسیست شده سازمان نیز برشمرده اند؛
بـه جـای را کـلمه «دیـنامیک» اسـتفاده از جریان عمل انـقالبی»٬ تناقضات آن در شناخت التقاطی و

مفاهیم شناخته شده اسلوب شناخت قضایای فلسفه علمی و غیرصادقانه با «شیوه برخورد «دیالکتیک»٬

ایـده آلیسم بـه هـر ضـدانـقالبی است؛ نـادرست و به معنای مـطلق آن٬ ایده آلیستی٬ می دانستیم که شیوه تفکر «ما .1
وقتی می خواسـتیم اسـلوب شـناخت اما ارتجاعی عمل می کند. و شکلش به نفع طبقات استثمارگر هر در حال و
حال بر ایدئولوژی خودمان که به هر در ـ دارد پایه ماتریالیسم قرار پایه ایده آلیسم بلکه بر نه بر که مسلمًا ـ علمی را
٬[... ] کنیم داشت وارد قرار مادی آن) وجود مقدم بر و جهان٬ غیرمادی حاـکم بر یک پایه ایده آلیستی (قبول عنصر
ثـانیًا: تعاریف شناخته شده فلسفه علمی بزنیم؛ ناآـگاهانه دست به تحریف حقایق و به طور می شدیم اوًال: مجبور
و تـعبیر اصطالحات و پوسته های متعددی از پیچیده ای در به نحو را مذهبی خود پایه تفکر در ایده آلیسم موجود
نه تحت همین عنوان بلکه تـحت عـناوین نـاشناخته ای از [ ...] اصول دیالکتیک را علمی گم کنیم تفسیرات ظاهرًا
جـزوه شـناخت در مـی دادیـم. بـحث قـرار مورد مقابل اصول شناسایی ایستا) قبیل اصول شناسایی دینامیک (در
مـفاهیم شـناخته شـده قـضایای فـلسفه عـلمی و غیرصادقانه بـا چنین شیوه برخورد نمونه های بارز (ـکتاب اول)

.129 ـ صص 128 بیانیه اعالم مواضع...: اسلوب شناخت دیالکتیکی به خوبی مشاهده می شود.»

مـبتنی بـر صرفًا بردن کلمه «دینامیک» به کار به رغم این برداشت ها٬ اما دانسته است.1 دیالکتیکی»

است انورخامه ای» نوشته «دکتر روشنی از نبوده بلکه اقتباس صریح و «مشکل تعارض فکری» و «تقّیه»

منابع نگارش کتاب هم از داشته و آموزش های ایدئولوژیک قرار متون قبلی در هم جزء ـکه کتاب وی٬

حالت کنونی علم و «دینامیسم در تاریخ ٬ عنوان فصل دوم کتاب دیالکتیک طبیعت و شناخت است.
مذهبی قوی تری نمود که صبغه و راه بشر٬ ـ یعنی راه انبیا کتاب سوم ایدئولوژی٬ البته در است. فلسفه»

ص 241. راه بشر: راه انبیا .2

سخن گفته شده است.2 دیالکتیک» «منطق خدشه ناپذیر از نسبت به شناخت دارد٬
صراحت آمده است: با موضع دیگر٬ دو در همین کتاب٬ در

مشیّت خدا٬خواست جزء را آن (اصول دیالکتیک) قوانین حاـکم بر قرآن جریان تکامل و اساسًا

ص 85. همان: .3

رّدیه طرفداران قرآن٬ [...] واقعًاجای تأسف است که موافقین و می داند.3 نهی خدا و امر خدا٬

ص 131. همان: .4

دینامیکی ودیالکتیکی می نویسند.4 برای افکار
یافته است ولی انتشار کشور جزوات ایدئولوژیک سازمان توسط نهضت آزادی خارج از آنکه سایر با
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تـوضیح عـلت ایـن مـوضوع اشکـوری در نشـد. توسط این گروه منتشر کشور خارج از در «شناخت»
می نویسد:

که درست بر بود اولین نشریه تئوریک سازمان٬«شناخت» [ ابراهیم] یزدی می گوید: «آقای دکتر
اـگرچه نسخه اصلی که به خط حنیف نژاد فلسفی تدوین شده بود. اساس دیالکتیک تاریخی و
ایرادهای و دیالکتیک بود ولی الگوی بحث٬ نهج البالغه بود تأییدات قرآنی و از سرشار بود٬
تراب آن راچاپ کند. نشد حاضر کشور به همین دلیل نهضت آزادی خارج از اساسی داشت.
ایران بفرستد به مرکزیت سازمان در بنویسم تا را من خواست که ایرادها بیروت از حق شناس در
ماه کتاب شناخت٬ دو از بعد اما فرستادم. صفحه نوشتم و 80 درحدود من نقدشناخت را و
توسط جبهه ملی خاورمیانه جمالت نهج البالغه٬ بدون آیات قرآن و و بدون مقدمه حنیف نژاد

.404 ـ صص 403 ج 1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .1

منتشرشد.»1 کنترل طرفداران چریک های فدایی خلق بود) (ـکه در
مـتون ایـدئولوژیک سایر مورد در البته آقای یزدی توضیح نداده است که به چه علت این رویه را

اصول دیالکتیک مبتنی بر و ایرادهای اساسی داشتند «شناخت» که مانند را آنها سازمان ادامه نداده و
کرده است. امضای نهضت آزادی منتشر با خارج کشور سطح گسترده در در مارکسیستی بودند٬

کتاب دوم ایدئولوژی  تکامل /
یک بحث پس از و تاریخ٬ اجتماع و به عنوان متدلوژی شناسایی طبیعت و به دنبال تدوین شناخت ٬

ص 34. یادداشت های حسین روحانی: .39 ـ صص 38 شرح تأسیس...: .2

آن جمع با برخورد پس از «این جزوه نیز کتاب تکامل به وسیله علی میهن دوست تدوین گردید.2 جمعی٬

همان صفحه. یادداشت های حسین روحانی: .3

گردید.»3 آموزش ایدئولوژیک سازمان منتشر درون سازمان به عنوان بخشی از در تصحیح نهایی٬ و

عـلوم وی کـه در است. سـحابی » یداهلل کتاب خلقت انسان «دکتر مبنای نخستین کتاب تکامل ٬
برای محسوب می گشت٬ صاحب نظر رشته «زمین شناسی» به ویژه در و زیستی متخصص بود طبیعی و

تکوین تدریجی موجودات را اصل تکامل زیستی و قرآن کریم ٬ به آیاتی از استناد با ایران٬ در نخستین بار
محافل حوزوی واـکنش هایی مخالف در سحابی» مطالب «دکتر انتشار مخالف نصوص دینی نمی دانست.

بخشی از درج نظراتش در سپس با به صورت خصوصی و ابتدا جمله «عالمه طباطبایی »٬ از و کرد ایجاد
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به ایرادات «عالمه سحابی» جواب «دکتر کرد. خدشه وارد سحابی» به آرای «دکتر معروف المیزان ٬ تفسیر
کماـکان باب این بحث گشوده ماند. و گردید؛ تکامل منتشر عنوان قرآن و جزوه ای با در طباطبایی »

پذیرفت و (axiom) تکامل را «اصل موضوعه» (assumption) و اساس «پیش فرض» بر سازمان٬

اشاره پیشتر می کنیم. ذـکر را جست که مجموعه آنها استناد مدارک دیگری نیز به منابع و تبیین آن٬ در

نگارش کشور توسط نهضت آزادی خارج از که احتماًال چاپ های تکامل ٬ یکی از مقدمه ای بر ـکنیم که در
به و استفاده بوده است؛ تصریح شده که تکامل «به عنوان نشریه تعلیماتی درون سازمانی مورد یافته٬

(مقدمه). ص «ج» تکامل: .1

دارای نواقصی است.»1 طوری که مالحظه می گردد٬

است: فصول مختلف بدین قرار کتاب در به تصریح خود منابع کتاب٬

عنوان «جهان چیست؟»: بخش اول با

انسان زاده مـیمون آیا فیزیک مدرن ٬ تاریخ علوم ٬ کتب داروینیسم ٬ از «مطالب این قسمت بیشتر

ص 21. همان: .2

غیره استفاده شده است».2 اروپا] و [در حکمت سیر حیات ٬ منشأ اصل و است؟٬
عنوان «قانون تکامل جهان»: بخش دوم با

ص 25. همان: .3

انسان مراجعه نمایید.»3 کهکشان تا از به کتاب های تکامل موجودات زنده و «برای اطالع بیشتر
عنوان «حیات چیست؟»: بخش سوم با

(پانوشت). 55 و صص 53 همان: .4

تکامل موجودات زنده.» 4 پیدایش و حیات٬ منشأ «اصل و
عنوان «انسان چه مهره ای است؟»: بخش چهارم با

اصل و 2ـ انسان (جان ِفِفر) کهکشان تا از 1ـ این کتب استفاده شده است: «برای نوشتن بحث فوق از
5ــ تکامل موجودات زنـده (سـیمون ) 4ـ تکامل حیات (اوپارین ) و منشأ 3ـ حیات (جرج والد) منشأ

متنفذترین انـدیشمندی کـه است. مفید نیز توجه به ریشه های سیاسی نظریه «تکامل» مباحث علمی٬ از صرفنظر .5
ـ 1594) اسحاق الپیر پی گرفت٬ را او سده نوزدهم داروین نظر در و مطرح کرد تکامل انسان را داروین٬ پیش از
ایـن نـظریه را آدم (1643) رساله انسـان های پـیش از در می خوانند٬ صهیونیسم» «پدر را که او الپیر٬ بود. (1676

9ـ دارویـنیسم 5 سـرگذشت زمـین 8ــ 7ـ شـد؟ چگـونه حـیات آغـاز سرگذشت زیست شناسی 6ـ
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این نظریه کاربرد نخستین انسان نیست. بنابراین «آدم» و شده بود پدید نسل انسان ها «آدم » که پیش از مطرح کرد
و طبق آن سیاهان افریقا داشت زیرا سکنه بومی قاره آمریکا کشتار تجارت جهانی برده و اخالقی در وسیع دینی و
مـلکه برانگیخت ولی کـریستینا٬ رساله فوق مخالفت پاپ را نمی رفتند. به شمار «آدم » تبار از سرخپوستان آمریکا
آمستردام و این رساله به زبان التین در پنج چاپ از سال 1655 در کرد. منتشر چاپ و به خرج خود آن را سوئد٬
در بـعدها٬ شـد. مـنتشر نـیز هلندی (1661) و به زبان های انگلیسی (1656) سالهای بعد در یافت و بال انتشار
درباره اقوام و او رساله های انسان شناختی متعدد نیز انسان و درباره منشأ نظریه الپیر فضای فکری سده نوزدهم٬
فضای سده گرفت بی آنکه به کاربردهای مستعمراتی آن در توجه اندیشمندان غربی قرار مورد قبایل غیراروپایی٬

هفدهم توجه شود.

تکامل قرآن و 12ـ انسان زاده میمون است؟ آیا 11ـ سحابی ) یداهلل خلقت انسان (دکتر میچورنیسم 10ـ
پرستش مهندس کتاب عشق و «نقل از یک پانوشت: همراه با سحابی ).» یداهلل موجودات زنده (دکتر

.74 و صص 62 همان: .1

مهدی بازرگان».1

انسان چیست؟»: عنوان «عوامل اصلی سرعت فوق العاده تکامل در بخش پنجم با

مقاله «اصـل و مهندس مهدی بازرگان ٬ از کتاب ذره بی انتها از مقاله «اختیار» ارجاعات پانوشت ها:

.84 و صص 79 همان: .2

درس دینداری (نوشته مهندس از اینجا «در به راستی انسان زاده میمون است؟2 کتاب آیا از انسان»
کتاب عشق و همچنین پرستش از مطالعه شود؛ توضیحات الزمه حتمًا قسمت پرستش با مهدی بازرگان )

کتاب نیکنیازی (نوشته مهندس مهدی بازرگان ) نیک نیازی از پرستش (نوشته مهندس مهدی بازرگان )٬

.89 ـ صص 88 همان: .3

رئیس شوروی و فرهنگستان علوم اتحاد «اوپارین عضو علی شریعتی )».3 کتاب نیایش (نوشته دکتر و
سال های اخیر که در تکامل حیات ٬ و به نام منشأ کتاب محققانه خود در بیوشیمی دانشگاه مسکو انستیتو

ص 90. همان: .4

مارکس در [...] خود موردی شبیه به این امر «لنین در 4« [...] چنین می نویسد ص 136 در نوشته است٬

ص 97. همان: .5

5.«[...] چنین می گوید سود٬ بها٬ ـکتاب مزد٬
پـارین ٬ ازاو تکـامل آن» و مـنشأ طـبیعت٬ خالصه کـتاب «حـیات٬ «جزوه تکامل چیزی جز
کمونیست انسان»جان ففر٬ کهکشان تا کتاب «از این زمینه از در تئوریسین مارکسیست نیست.
تدوین که بینش مارکسیستی در آثاری بود شمار این کتاب در انگلیسی هم استفاده شده است.
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نظریه های این یکی از یکی دانسته شده بود. «راه تکامل» و «راه خدا» افتاده و آن سخت مؤثر

ص 394. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .1

بنیادی سازمان بود...»1

کتاب سوم ایدئولوژی / راه بشر ـ راه انبیا  
جـزوات تکامل بـه صـورت یکـی از پس از سومین محصول گروه ایدئولوژی٬ راه بشر٬ ـ راه انبیا
وحی] و [ مستقل از راه بشر و یگانگی راه انبیا این کتاب هماهنگی و در آموزشی درون سازمانی درآمد.

نـهج البـالغه به قـرآن و استناد با رسالت انبیا عین حال نقش و تشریح شده در جدایی ناپذیری این دو

ص 39. شرح تأسیس...: .2

مشخص گردیده است.2
به سبک راه طی شـده ی که عمدتًا راه بشر٬ ـ سومین جزوه ایدئولوژیک تحت عنوان راه انبیا
گرفته٬ قرار تفسیر و استناد قرآن مورد زیادی از آن آیات بسیار در مهندس بازرگان تهیه شده و

ص 34. یادداشت های حسین روحانی: .3

گردید.3 درون سازمان منتشر در نهایی جمع٬ برخورد پس از تهیه و توسط محمدحنیف نژاد
گفت باید کتاب راه طی شده است٬ برآمده از مشخصًا توضیح این نکته که «ـکتاب سوم ایدئولوژی» در

اخالقی خـودمان مـی گذاریـم. روی مبانی دینی و بر گرفته و را غرب] روبناها [ از که بود «مرحوم بازرگان معتقد .4
طریق عقل خودش ایـن از منتهی بشر به همان راهی رفته که دین رفته است٬ که بشر نتیجه این بحث هم این بود
خـودش را روبناها]٬ [بین مبانی و نتیجه این تفکیک می باشد. همان راه رفته انبیا راه طی شده بشر پیموده و راه را
روی بر سوسیالیسم را مشخصًا غرب و روبناهای چپ ملهم از آنها سازمان مجاهدین نشان داد. قضیه سال 54 در
بـه فاصله ای نه چـندان دور در کرد. اخذ همانگونه که آقای مهندس بازرگان بخش لیبرالی آن را این مبانی نهادند
نـتیجه برای جـامعه کـارآیـی داشـته بـاشد. دین نمی تواند که اساسًا کم کم به این نتیجه رسیدند علت تعارضات٬
روی مـردی کـه یک عـمر بیست سال تجربه بـه دست آورد. از مهندس بازرگان بعد اقدام مجاهدین را اندیشه و
علم آشـتی دینی که با دمکراسی درآورد٬ عدالت و دین می توان مبانی ارزشی و می گفت از کرده و ایدئولوژی کار
پـیمان٬ حـبیب اهلل دکـتر آخـرت است.»٬ هدف دیـن تـنها به صورتی درآمده که عنوان می نماید حاال داشته باشد٬

ص 11. 4/خرداد/1378: شماره ٬265 سال هجدهم٬ هفته نامه پیام هاجر٬

نخست دستاوردهای علمی موضوع است: به دو عمده٬ به طور آن کتاب٬ در ـکه نگرش مهندس بازرگان 4

که اغلب اخالقی٬ دستاوردهای انسانی و دیگر و دارد؛ علوم دقیقه قرار حوزه علوم تجربی و که در بشر٬

جوامع صنعتی بورژوایی است. جامعه مدنی در ضرورت وجود برآمده از
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عـنوان شـده: هـمان راه انـبیاست٬ که نهایتًا تکامل انسان٬ میزان برای سیر اندیشه بازرگان دو در

انطباقی که با و احساس به عقل؛ از و حتی هویت جهانی٬ فردیت به زندگی اجتماعی و از گریز ـگرایش یا

نپیموده راه انبیا راهی جز تکاملی خود٬ سیر در که «بشر به این نتیجه می رسد آخر در صورت می دهد٬

ص 3. راه طی شده: بازرگان٬ .1

نیست بعید جوامع غربی به توفیقات قابل مالحظه ای دست یافته اند٬ برخی از این سیر٬ چون در و است»1

می آییم): به نظر (ـکه مذهبی تر ما تا نیایند) مذهبی به نظر چند (هر باشند نزدیک تر به راه انبیا ـکه آنها
آنها که پیشرو دسته افراطی دوم٬ پیش نرفته است واتفاقًا راه انبیا راهی جز اول در روز از بشر
دین است.شاید آخرت و و که سرمنزل آن خدا درجاده ای افتاده اند مادیون علمی می باشند٬

ص 2. همان: .2

مقدسین خرافی مسلک.2 بسیاری از تا نزدیک ترباشند معاد و به درک حقیقت مبدأ اینها
دانشگاه دیده مشتاق ساختن نسل جوان و و کتاب فوق عالقه مند چون یک جهت آشکار همه اینها با

کتاب به دست کم این نتیجه از نشده (یا فروگذار یادآوری این نکته نیز از مذهب بوده است٬ به دین و

انطباق مرحله ای حوصله محاسبات زمانی و در پدیده شگفت نبوت٬ و انبیا ظهور که اصوًال دست می آید)

نیست. زندگی بشر
که بشریت بزرگترین نوابغ رفته اند مردم و از آن قدرجلوتر است وانبیا [...] فاصله به قدری زیاد
اجرای درست کافی برای درک صحیح معانی و رشد تا پیش برود و رنج ببیند سال های سال باید

ص 3. همان: .3

احرازنماید.3 آنها مقاصد
بزرگترین آن را علمی دانستن مارکسیسم٬ توجه به اصل گرفتن و با این انطباق٬ در مجاهدین خلق٬

می دانستند؛ حاضر» به قول خودشان «فرهنگ انقالبی عصر و منطبق است ـ راه انبیا که با ـ بشر دستاورد

همین کـتاب سـوم در این امر٬ بر تأـکید بیشترین موارد بدون آن نمی توان درک کرد. ـکه حتی قرآن را
آیات قرآن کریم سخن می رود: زمانی است که از ایدئولوژی٬

بـه قرآن به خصوص آیات فـوق را اعجاز حاضر٬ فرهنگ انقالبی عصر [1] بدون آـگاهی از

درستی نمی توان درک کرد.
روشن می کند. برای ما قرآن را مفهوم اعجاز فرهنگ انقالبی معاصر٬ [2] آـگاهی از

این گونه آیات به درستی حاضر مکاتب انقالبی عصر بدون اطالع از [3] مشکل است امروز
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تفسیرشوند.
در درک عظمت آیات قرآن هیچ ممکن نیست. فرهنگ انقالبی عصرحاضر٬ [4] بدون آشنایی با

رابخوانید: کتب زیر اینجاحتمًا
تدوین لین پیائو] مائو [منتخب آثار 1ـکتابچه سرخ مائو

کاغذی هستند. کلیه مرتجعین ببر امپریالیسم و 2ـ

.235 و 120 و 76 و صص 67 راه بشر: راه انبیا .1

مائو] 1 از نیز [این دو به کلی متضاد نوع همزیستی مسالمت آمیز دو 3ـ
پیمان می گوید: حبیب اهلل دکتر

«راه الهام از با البته آنها طرف سازمان است. دین از نحوه حل رابطه علم و «مبنای نظری دیگر
مطابق نظریه راه دست زدند. راه بشر» آقای مهندس بازرگان به تدوین کتاب «راه انبیا٬ طی شده»
آنچه که بروند. میانبر پیموده است که انبیاخواسته اند همان راهی را عقل خود با بشر طی شده٬
با باید لذا و بیان کرده اند به صورت کلی تر همان هاست که انبیا علمش کشف می کند٬ با بشر
راهنمای عمل قرار پیروی کنیم و پذیرفته و را داریم آنها اعتمادی که به «دین» و همان اعتبار
این نگاه علم در بگیرد. به موازات دین راهنمای عمل قرار علم هم می تواند این تفکر در بدهیم.
که هر آقای مهندس بازرگان می گوید دنبال می کنند. وهدف های واحدی را وحی٬موضوع ها و
همین اشتراـک تعمیم پیدا به شکل دیگرگفته اند. درطبیعت می آموزدهمان است که انبیا چه بشر
علم مـبارزه مارکسیسم را همین پایه٬مجاهدین٬ بر به عرصه تاریخ وجامعه شناسی... می کند
در واجب دانستند. برخود این علم را تعالیم دینی پیروی از به وحی و اعتقاد با و تلقی کردند

ص 46. ش 28: ایران٬ ماهنامه چشم انداز دو .2

نکته اساسی غفلت شد...» 2 توجه به چند از این کار

جزوه آموزشی مقدمه مطالعات مارکسیستی /  

پـیروزی انـقالب اسـالمی٬ پس از «دیـنامیسم قـرآن»٬ و عنوان «چگونه قرآن بـیاموزیم» با جلد دو این کتابچه در .3
ص 395. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ یافت. انتشار قلم رجوی » نگارش و توسط سازمان «با

«این جزوه به به نام مقدمه مطالعات مارکسیستی.3 کتابچه ای بود دستاوردهای گروه ایدئولوژی٬ از
تأـکید و اولیه به خواننده کتب مارکسیستی است؛ دادن دید علت نگارش آن٬ محسن است و قلم سعید

بـرشمردن ثـانیًا و مطالعات مارکسیستی هستیم (عـلم مـبارزه) از ناـگزیر ما چرا روی این نکته که اوًال
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توضیح این مطلب که این ثالثًا و دیالکتیک) مثبت مارکسیسم (ماتریالیسم تاریخی و جنبه های اصولی و

به درک قادر بدون مطالعه این کتب ما و قرآن است؛ ایدئولوژی اسالمی و هم برای درک هرچه بیشتر

حسین روحانی . به نقل از :69/5/25 روزنامه ابرار .1

قرآن نخواهیم بود.»1 دینامیکی از
نمونه واضح دو دارد. انطباقی نسبت به مارکسیسم وجود همان نگاه انفعالی و این نوشته٬ سرتاسر در

مقدمه مطالعات مارکسیستی نقل می کنیم: از این نگرش را٬ از
خدمت در را تفسیر بلکه این تبیین و جهان متوقف نمی شود تفسیر تبیین و حد [...] قرآن در
او از این مسـیر در و دعوت می کند٬ و امر بدین «تغییر» انسان را و می دهد٬ تغییرجهان قرار

است. «ـکارل مارکس » منظور .2

که یک فیلسوف انقالبی 2 نیمه قرن نوزدهم بود در برای اولین بار [...] تنها می طلبد. «مسئولیت»
تفسیرجهان کافی نیست بلکه اما به «تفسیر»جهان پرداخته اند تاـکنون فالسفه تنها کرد: اظهار

ص 26. ج 1: دینامیسم قرآن٬ .3

داد.3 «تغییر» آن را باید
که داده اند قرار مستند جایی قرآن را این مطلب به قرآن داده شده ولی در در اینکه «فضل تقدم» ـگو

مارکسیسم برای آن یافت شود. تأییدی از

شرایط نـوین بحثی مطرح گشته پیرامون ویژگی انطباق پذیری قرآن با اجتهاد» تحت عنوان «نهاد
متن که اشاره در پس از (adaptation) قرآن. «آداپتاسیون» استعداد به عبارت دیگر و مکانی؛ زمانی و

نقش هدایت تاریخی تطبیق یافته و کلیه شرایط اجتماعی ـ که با می سازد قادر دینامیسم قرآن «آن را
مارکسیستی «نصوص» با انطباق این نظر و جهت تأیید در کند» حرکت اجتماعی ایفا در را ـکننده خود

اضافه می کند:
درمحدوده بشری نیز افکار و آرا مورد در شرایط مختلف٬ تطبیق وتطابق یک سیستم با این امِر
پـویایی دیـنامیسم و جـایی کـه از تا یعنی این سیستم های نظری نیز٬ خودشان صادق است؛
قـابل شـد) ذـکر مکانی مختلف (به همان معنایی که فوقًا شرایط زمانی و با باشند٬ برخوردار
شـرایـط با مارکسیسم را انقالب شوروی٬ می دانیم که لنین پیشوای کبیر مثًال تطبیق می باشند.
اینکه مـائوتسه تـونگ تـئوری یا و شرایط دوران امپریالیزم تطبیق داد. با کًال روسیه تزاری و
روشن آن شرایط پیاده کرد. در مارکسیسم را شرایط چین هماهنگ نموده و با مارکسیستی را
تئوری مکتب و مشروط است به استحکام وغنای خود است که امکان نیل به چنین نتیجه ای اوًال
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به عنوان مثال در تعصب ودگماتیسم. از بدور علمی و ثانی به یک برخورد در و کشش آن٬ و
مـارکسیسم چـنین لنـین بـا درباره نـحوه بـرخـورد ـکتاب «تاریخ حزب کمونیست شوروی»

می خوانیم:
که یکی از وجرئت نمی کرد می آورد٬ تسلیم فرود کلمات مارکسیسم سر لنین درباره ظاهر «اـگر
به حکم نوینی درباره جمهوری شوراها طرف انگلس افاده شده بود٬ که از احکام مارکسیسم را
وضع و انقالب ما آن وقت وضع حزب ما٬ بدل نماید٬ تاریخ سازگارباشد شرایط جدید ـکه با
دشـمنان می باخت و پرولتاریا تاریکی سرگردان می گردید٬ حزب در مارکسیسم چه می شد؟

است. «ژوزف استالین » عبارات از .1

(صفحه 426). می بردند»1
تـئوری بـا مـائو درباره نحوه برخـورد کتاب «درباره حزب»٬ همچنین لیوشائوچی در و  [...]
که توانست قسمت های مندرس و این بود در عظمت مائو که «نبوغ و شرح می دهد مارکسیستی٬

.63 ـ صص 61 ج 2: دینامیسم قرآن٬ .2

بزداید».2 فرسوده مارکسیسم را

گردیده است. منتشر نیز نام «امام حسین» این کتاب با .3

 سیمای یک مسلمان (راه حسین 3)
خاص قیام امـام به طور و پیامبر(ص) از تاریخ اسالم بعد تحلیلی از گروه ایدئولوژی٬ ادامه کار در

راه به کتاب امام حسین یا بیرونی آن٬ انتشار و 1350 ضربه شهریور صورت گرفت که پس از حسین(ع)

ص 39. شرح تأسیس...: .4

این کتاب منسوب بـه احمد اولیه آن سیمای یک مسلمان بود.4 ولی اسم واقعی و شد حسین مشهور
کارهای تحقیقاتی مربوط به این کتاب نقش سازمان این است که وی «در خود رضایی است ولی تأـکید

همان صفحه. همان: .5

گفتارهای بعدی به آن اشاره که در رضایی ـ وجهه مذهبی احمد توجه به هویت و با مهمی بازی کرد».5

متون خالص دینی توسط او تهیه فیش های مربوط به تاریخ اسالم و تنها می رسد به نظر خواهیم داشت ـ

مراجعات وی به هنگام تدوین کتاب می گوید: مورد مهدوی کنی در آیة اهلل صورت گرفته باشد.
از می گفتند:«شناختی که ما که اینها [صادق] را٬ ناصر و را [رضایی]» خدای رحمت کند«احمد
یادم هست که و داریم می رویم.» آمده ایم و این مسیر در ما اسالم داریم شناخت کامل نیست٬
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پـای بـیرون مـی آمدیم تـا جـلیلی» «مسجد که از وقت ها خیلی از [رضایی]» مرحوم «احمد
سـؤال و به منزل بروم همراه من می آمد شوم و که من می خواستم به اتوبوس سوار اتوبوس٬
چون همیشه سـؤاالتـی بنویسند٬ را کتاب «امام حسین» آن وقت می خواستند مطرح می کرد.
کـه در نظرخواهی کـنند ومی خواستند اشخاص مختلف می پرسیدند از و برایشان مطرح بود

.288 ـ صص 287 زمان: یادنامه ابوذر .1

برخوردصادقانه است.1 برخورد٬ این جور ـکتابی که می نویسنداشتباه کمترباشد.
الفتنة الکبری (طه تاریخ یعقوبی ٬ این قرارند: از ـ عمدتًا ـ تاریخ عاشورا مورد منابع اصلی کتاب در
منابع قدیمیتر نقل قولهایی که از آیتی). (دکتر جلد سرمایه سخن 2 و بررسی تاریخ عاشورا حسین )٬
تألیف «صالحی جاوید شهید و محمدابراهیم آیتی بیرجندی » کتاب های «دکتر از آورده شده اغلب متخذ
مورد ـ مستقیمًا آن منابع ـ میشود لیکن نحوه ارجاعات به گونهای است که تصور است؛ نجف آبادی»

رجوع بوده اند.

خالصه آن چنین است که است و جاوید کتاب شهید از متأثر حرکت امام حسین (ع) تحلیل کتاب از
آوردن یک حکومت اسالمی واقعی به به وجود امویان و و فقط نابودی حکومت یزید انگیزه قیام امام٬

شهادت طلبی (متضمن علم قبلی به شهادت خود) صرفًا دیدگاهی که انگیزه امام را و بود؛ زعامت خود

راه شـهادت را جنگ شـد٬ به بیعت یا که مخّیر مرحله آخر البته امام در درست نیست. ارزیابی می کند٬

ملخص بخش دوم کتاب. راه حسین٬ .2

این کتاب سازمان٬ در خون پاـکش دفاع کرد.2 اسالم راستین با واقع از در و شرف خود عقیده و از و برگزید

به دلیل ارائه نشده است بلکه نگاه خاص مزبور مذهبی» «تفسیر و موضع «درون دینی» از دیدگاه تنها

واقع در گردیده است. دیدگاه های سیاسی مارکسیستی «انتخاب» برای تطبیق با قابلیت بیشتر امکان و

نگرش مارکسیستی به تاریخ تاریخ اسالم٬ تغییرات ظریف ارائه شده که حتی االمکان٬ موضوع با روایتی از

توجیه نماید. و تأیید را

موضوعات و یعنی انطباق مفاهیم اسالمی با شیوه متداول گروه ایدئولوژی٬ نکته مهمی که عالوه بر

ارائه شده حکومت ایده آل به این کتاب قابل توجه است این است که تصویر در مفروضات مارکسیستی٬

احـزاب کـمونیست «سانترالیزم دموکراتیک» و «دیکتاتوری پرولتاریا» با بیشتر نام «حکومت اسالمی»٬

به نوعی سوسیالیسم گردن نهاده اند. و آن حاـکمند بر «مّتقین» که به جای حزب حاـکم٬ شباهت دارد
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مجوزی برای انطباق این هرگز درک بنیادهای اعتقادی آن٬ پذیرش دینامیسم قرآن و اـکنون با
شویم یادآور امرحکومت نخواهیم یافت.خصوصًاباید انفصالش از یا سرمایه داری و مکتب با
انسانی است٬ وجود اختیار احترام به آزادگی و از عین آنکه سرشار در ـکه حکومت اسالمی٬
ندارد نیست ـ که بالتّمام خرافه ای بیش نبوده و تبلیغ غرب ـ دموکراسی مورد مشابهتی با هرگز
رهبری جمعی است که اـگربخواهیم درقالب یکی دو بلکه بعکس حاوی نوعی اعمال قدرت و
این قالب است که گروه در بهترین تجّسم آن است. «حکومت متّقین» ـکلمه به آن اشاره کنیم٬
نسبت به احـوال اجـتماعی (آـگاه ترین بودن) که خصوصیت ویژه اش «اهلیّت» صاحب تقوا٬

ص 8. همان: .1

به جانب بنیادهای قرآن سوق می دهد.1 وجامعه را به دست می گیرد رهبری را قدرت و است٬

محمد(ص) توبه و سوره های انفال٬ تفسیر  
اولیـن مـدارک شد٬ تکثیر محدود به طور جزوه های جداـگانه نگاشته و که هرکدام در این تفسیرها

به عالقه مندان٬ سطح دانشجویان و در 1350 ضربه شهریور که پس از آموزشی سازمان بود عمومی و

به امر گزینش موضوعی آنها و انتخاب سوره ها است٬ چنانکه مشهود بدل می گردید. و رد صورت مخفی ٬

آرای نهایی منطبق بر نیز نوع تفسیر همین زاویه٬ از مربوط می شود. «تداوم مبارزه» و «قتال» و «جنگ»

یعنی نظرات مبنایی سازمان٬ و دیدگاه ها آن٬ عالوه بر ـگروه یعنی پذیرش مشی مبارزه مسلحانه است؛

زمـینه ایـن در نـیز مارکسیست های انـقالبی٬ تجلیل از و التزام به مارکسیسم به عنوان «علم مبارزه»

توجه به این حقیقت با و مندرج است٬ این تفسیرها آنچه در از برای آـگاهی بیشتر است. مشهود تفسیرها

تـوسط نگارش اغـلب آنـها و می رود قدیمی ترین مدارک سازمان به شمار از ـکه متون تفسیری مزبور

ایـن تـوضیح کـه بـا آمـده است؛ گوها گفت و بخش هایی از نوشته های حسین روحانی و در این مطلب به تکرار .2
بوده است. عهده دار شخص حنیف نژاد قرآن را تطبیقی مرتبط با مباحث تفسیری و قرآن و تفسیر اساسًا

روش انطباق آیـات بـا شیوه تفسیر٬ بیان مفاهیم قدسی٬ مواردی از صورت گرفته ٬2 شخص حنیف نژاد

نقل می کنیم. این تفسیرها از این گونه مباحث را از و مسائل سیاسی روز٬ مواضع و
خدا ذـکر

قوانین بی شماری است که دقت درپدیده های طبیعی و غرض مطالعه و یعنی چه؟ «ذـکرخدا»
قـوانـین حاصل این مطالعه٬شناخت هرچه بیشتر بخش های مختلف هستی عمل می کنند. در
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به اصالت قاطعیت این افزایش ایمان فرد و انسان واجتماع٬ مربوط به ماده بی جان وجاندار٬

.11 ـ صص 10 سوره انفال: درسی از .1

قوانین است.1

یاری خدا
راه آن گـام بـر همان سنت تکامل است که همیشه پشتیبان کسـانی است کـه در «یاری خدا»
آن با به هیچ وجه دلیلی نداشت آمریکا مؤثرندانیم٬ درصحنه روزگار این قانون را اـگر می دارند.
گردن در تا ـ او به قول خود سرزمین ویتنام ـ در برگ جنگی وتبلیغاتهمه جانبه اش٬ و همه ساز
دلیلی نداشت ملت الجزایر دیگر آن مهلکه خالصی دهد؛ از را خود نتواند و رود فرو لجنزار
بـه زانـو و نیم جنگ به پایان رساند عرض هفت سال و در قدرت افسانه ای فرانسه را بتواند
مـرگ پس از چـه گـوارا] ٬ [ ارنسـتو به هیچ وجه دلیـلی نـداشت روح یک قـهرمان درآورد؛
ازدشمنان آزادی و خواب راحت را و به لرزه وجنبش درآورد آمریکای التین را پرافتخارش٬

.32 ـ صص 31 همان: .2

انسانیت بازستاند.2

مالئکه وحی ـ
به عنوان خصیصه ذاتی وپدیده ها کلیه اشیا در قوه ای که ما و اِعمال نیرو وحی عبارت است از
نوش گیاه به وسیله از می تواند که دارای این قدرت است٬ عسل٬ زنبور مثًال سراغ داریم؛ آنها
به همین ترتیب است قوه مغناطیسی و شهدی چون عسل بسازد؛ متابولیسم پیچیده درونی خود
آیه 12) حرکت اجرام سماوی (سوره 41 اطراف هسته اتم٬ نیروی چرخشی الکترون در آهنربا٬
مبتنی بر قوای طبیعت که کًال تعبیری است از اشاره کردیم٬ نیز که قبًال مالئکه٬همان طور غیره. و

ص 35. همان: .3

عمل می کنند.3 «اصل علیّت»

(169 (آل عمران٬ امواتًا...» فی سبیل اهلل تحسبّن الذین قتلوا «وال تفسیر
خـون درخـاـک و و آزادی سرزمینشان مبارزه مـی کنند که به خاطر فداییان قهرمان فلسطین٬
مـرده نـیست. جنگ کشـته مـی شود٬ که در ویت کونگ٬ سرباز زنده هستند. ابد تا می غلتند٬
«یوسف «عربی بن مهدی»٬ «علی الپوانت»٬ یارانش برای همیشه زنده هستند. و [«چه] ـگوارا»
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تارک تـاریخ درخشـان بر برای ابد ـ همرزمان شجاعشان ـمجاهدین الجزایر سایر و ذیقود»٬
خـون خاـک و مسلسل های شاه خائن در با خرداد 15 که در آنها الجزایرخودنمایی می کنند.

به متن اضافه شده است. این اسامی بعدها .1

که به دست دیگر هزاران شهید و رضاییها1... و پویانها٬سالحیها٬ آیة اهللسعیدیها٬ غلتیدند٬
خـلق و ماند؛ زنده خواهند ابد تا همگی برای همیشه و جالدان شاه شربت شهادت نوشیدند.
مقابل خون در خون خود٬ نثار با و کرد فراموش نخواهد فداـکاری های آنان را هرگز قهرمان ما

.21 ـ صص 20 همان: .2

نمود.2 ادای دین خواهد پاـک آنان٬

باطل حق و
سنت جاری در روی یک اصل طبیعی و پایه آن بر و حق چیزی است که زیربنا حق چیست؟
پـیوسته و پس حـق٬ قانون تکامل است؟ از اصل طبیعی محکم تر کدام سنت و خلقت باشد٬
متکی به یک اصل دارد نقطه مقابل حق قرار باطل که در وابسته به این جریان طبیعت است اما

ص 3. سوره محمد: درسی از .3

محکم طبیعی نیست...3 ثابت و

راه خدا
این راه به تناسب آن در و داشته باشد بینش وسیع تر و مفهوم تکامل درک عمیق تر کس که از هر
مهم پیمودن راه است نه نزدیک ترمی باشد... قرآن به همان اندازه به خدا نظر از مجاهده نماید٬
بزرگ یعنی این سّد امپریالیزم٬ کسانی که برای مبارزه بی امان با نامگذاری مسیر... سر دعوای بر
رسالت [به] سوی پیروزی را٬ رهبری آن و همت بسته اند کمر کنونی٬ راه تکامل بشریت عصر
ایـنان ادامـه هـمان کـار بی شک یک عمل خدایی انـجام مـی دهند... می دانند٬ تاریخی خود

ص 35. سوره توبه: درسی از .4

مأمورانجام آن بودند.4 ـکارهائیست که انبیا٬

تداوم بحران ایدئولوژیک  
شتاب حقیقت ناشی از که در ماجراجویی٬ یا نوعی «آوانتوریسم» گرایش به عمل انقالبی و تمایل و

بحرانی بطن ایدئولوژی سازمان٬ دوگانگی نهفته در نیز و عمل مسلحانه بود٬ چریک های فدایی خلق در
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بود. اجتناب ناپذیر حال٬ هر در و دانست؛ 1350 ریشه ضربات شهریور که می توان آن را پی آورد در را

تا می دانست٬ مهم تر بردن کیفی تشکیالت را باال گروه ایدئولوژی تکیه داشت و اهمیت کار بر حنیف نژاد

جـمله بهمن بازرگانی ٬ از مرکزیت٬ عناصر ولی برخی از نشود؛ کشیدن عبدی تکرار حادثه ای شبیه کنار

باید سازمان به جای این کار ایدئولوژی انجام شده اضافی بوده و مورد که آنچه تاـکنون در بودند معتقد

ص 35. یادداشت های حسین روحانی: .1

واقـع ایـدئولوژیک بـود٬ کـه در ایـن چـالش٬ کند.1 عمل مسلحانه کار نظامی و روی مسائل سیاسی ـ

برای سازمان رقم زد. سرنوشتی دیگر

است ذیـًال مـؤثر مقاطع بعدی سازمان٬ تبیین وقایع و در تشریح این بحران٬ به اینکه طرح و نظر

چون متن مورد آن تصرفی به عمل آمده باشد. بی آنکه در تلخیص کرده ایم؛ توجه به موضوع٬ با را٬ مطالب مزبور .2
حذف کرده ایم. حواشی غیرمربوط را تنها طبع آن حاشیه رفتن است٬ گو»ست و «ـگفت و استناد٬

نقل می کنیم.2 اظهارات بهمن بازرگانی را
این حکومت هـم عـامل آن است و استعمار که عقب ماندگی ناشی از این بود بحث ها محور
دیـن انگـیزه عـلوم. دیگـر مثل پزشکی و گرفت؛ یاد را «علم مبارزه» برای مبارزه باید است.
مـی توان قـدرت ولی اینکه چطور کسی انگیزه ندارد نباشد اـگر و به آدم می رساند حرکت را
و بسـیج کـنند را تـوده ها می توانـند آداب دار چنگ گرفت وچگونه یک گروه معلوم و در را
آن زمـان در دارد. بـه «عـلم مـبارزه» نـیاز سرنگون کنند٬ وحاـکمیت را انقالب راه بیندازند
که مزخـرف یک سری حرف های ضّددین دارند نوع حرف دارند؛ دو می گفتندمارکسیست ها
در و که همان علم مبارزه است؛ یک سری حرف هایی هم دارند گذاشت و کنار باید است و
هـم که مـا می گفت زمانی می رسد حنیف نژاد کرده اند. کار ما از بیشتر این زمینه کمونیست ها

تقویت می شود. ما تفکر این بخش از می نویسیم و مثل کمونیست هاکتاب های خودمان را
حـنیف نژاد مـحمد شک ایدئولوژیک مـی کرد. دچار را خواندن کتاب های مارکسیستی بچه ها
شک از باید ایمانش محکم نمی شود. اصًال طی نکرده باشد «ـکسی که دوره شک را می گفت:
تـبیین کـه حـنیف نژاد اسالم هم اسالمی بـود خوب٬ به یقین که مرحله باالتری است رسید.»
هم زکات خواهد باز می خواهیم بسازیم٬ جامعه ای که ما در که آیا بحث هایی می شد می کرد.
کـه امـام زمـان سـؤال مـی کردند بعضی ها مثًال یا نه؛ یا بود مالکیت خصوصی خواهد یا بود
بـحث زیـربار زیـاد حـنیف نژاد هست تـوجیه عـلمی اش چـیست؟ اـگـر یا نه٬ یا دارد وجود
اـگـر است. بـرای بـعد ایـن بـحث ها ااۤلن مـی خواهـیم مـبارزه کـنیم٬ می گفت «ما نمی رفت؛
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از را بگـیریم کـه مـا یـاد دانش مـربوط بـه آن را جواب بدهیم باید بخواهیم به این سؤال ها
می دارد.» مبارزه باز

مشکل مـن وقـتی نکردم؛ ایدئولوژیک مشکلی پیدا نظر از خواندم٬ را من وقتی جزوه تضاد
و راه بشـر٬ ـ راه انـبیا شـناخت٬ طـراحـی کـردند: جزوه ایـدئولوژیک را که چند شروع شد
آن رّدیـه٬ در رّدیه مفصلی هم نـوشتم. نپذیرفتم. شدم و که خواندم مسئله دار را اینها تکامل.
پس ویت بدون مذهب هیچ انگیزه ای برای مبارزه نمی ماند٬ شروع کرده بودم که اـگر اینجا از
مـرگ را حقیقت ایـن است کـه کسـی کـه دیـن نـدارد اـگر کشته می شوند؟ چطور ـکونگ ها
گفتم که کشته شدن ربـطی بـه دیـن نـدارد٬ چه هستند؟ پس ویت کونگ ها بپذیرد٬ نمیتواند
دیگری گاو و یک میدان گذاشته بودند که در مثال زده بود. گاوی را یک مسئله عاطفی است.
متعلق به خودش مـی چون میدان را آمده است٬ گاوی که قبًال هم بجنگند. با تا می آوردند را
از درجـه اول مـی خواهـد همین مثال نتیجه گرفتم که انسان در از می کشد. را دیگر گاو داند٬
این راه اـگر در و مبارزه می کند؛ مستعمره کرده اند وطنش را وقتی می بیند و وطنش دفاع کند٬
الزامی و می آید نبض زندگی در از عاطفی است و بودم که این مسائل٬ معتقد ـکشته هم شد٬
تبیین می کنیم؟ چطور پدیده ویت کونگ را باشد٬ این طور اـگر دین بیرون بیاید. نیست که از

می کنیم؟ چه کار آمریکای التین را و ـکوبا
علی باـکـری علی میهن دوست ٬ حنیف نژاد٬ آن جلسه محمد در جلسه ای خواندم. در رّدیه را
ولی حـنیف نژاد علی میهن دوست تعریف کـرد که خواندم٬ نظراتم را رجوی بودند. مسعود و
گـفت٬ ایـن را برای خـودت هـم حـل مـی شود.» چیزی نیست؛ «اینها گفت: و خوشش نیامد

بلندشد. و خورد چایش را
خـودم واقع به دنبال «منیّت» در دنبال نظراتم بروم٬ می کردم اـگر من کاراـکتری داشتم که فکر
شـروع شک سـرکوب کـنم امـا سعی کردم خـودم را هم قاتی شده بود. با تا این دو رفته ام.
بـا مسـئله ای نـداشـتم؛ نـخوانـده بـودم٬ را من آن کتاب ها اـگر بود. ایدئولوژیک من همانجا

کرد. دوران زندان ادامه پیدا این تا شدم و مسئله دار خواندن آنها
یـا کـم بـین نـبودم و خـود یـا رهبری طلب بودم و یا قُد اـگر من یک آدم تئوریک بودم؛
البـته قـانع نشـدم. حرفم نایستادم؛ ولی من سر به جدایی می کشید. کار سرحرفم می ایستادم٬
هـم هـمین طور ایـن مـورد در بـود؛ این جـور اخالقًا و می کرد برخورد باال خیلی از محمد
وقـف می توانـم بگـویم بـه تشکـیالت وابسـته یـا و نبود این طور اصًال سعید کرد. برخورد
کسـی تـواضـع داشت؛ راضی نبود٬ خود ولی از بدیع زادگان مخالفت می کرد تشکیالت بود.

می گذاشت. تأثیر که شخصیتش روی خیلی ها بود
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این اـگر می خواهیم مبارزه کنیم٬ که ما حاال کردم: که فکر مسئله من به این شکل تمام شد
قـانع کـردم و این دالیل خـودم را خالصه با به شک می افتند. بچه ها پیش بکشیم٬ را بحث ها
تـعلیم را هـمان کـتاب ها حـتی طـبق روال تشکـیالت٬ و مسکـوت گـذاشـتم؛ حرف هایم را

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

قبول نداشتم.1 نبودم وخیلی ازجنبه هایش را درحالی که خودم معتقد می دادم؛

مارکسیسم زدگی دهه چهل  
عارضه ای بدان اشاره شد٬ نیز چنانکه پیشتر «مارکسیسم زدگی»٬ مارکسیسم یا برابر خودباختگی در

اجتماعی مسلمان بدان فعاالن سیاسی و بخشی از پنجاه شمسی٬ دهه های چهل و که به خصوص در بود

مـبتنی بـر قـهرآمـیز کـه جـنبش های سـیاسی و این گونه اشخاص مجذوب دورانی بودند بودند. دچار

کوبا ویتنام٬ انقالب های مردم چین٬ مبارزات و حال گسترش بود. نقاط جهان در بسیاری از مارکسیسم در

مارکسیسم ایجاد از چهره ای «متفاوت» و آمریکای التین به شیفتگان مبارزه مسلحانه الهام می بخشید و

می کرد.

ایمان عقیده و به خاطر جمله بنیانگذاران سازمان٬ از روشنفکران مسلمان و آن شرایط بسیاری از در

هم جنبش عمًال و جنبش فلسطین داشتند؛ و عالقه ویژه ای به انقالب الجزایر اسالمی شان گرایش و

فـضای در امـا دادند. قرار کمک های خود و آموزش ها ملجأ سرمشق و را «الفتح» مشخصًا فلسطین و

کـتب و منبعی جـز کنند استوار پایه «قوانین علمی» بر را مبارزه خود چپ زده آن زمان وقتی خواستند

نظیر کتاب مذهبی٬ چند کنار به همین جهت در نیافتند؛ دسترس خود اندیشه مارکسیستی در تجربیات و

به مطالعه نوشته های مارکسیستی آن هم بیشتر به خصوص راه طی شده ٬ مهندس بازرگان ـ برخی آثار

لنین پرداختند. و مائو آثار

نشان داده انـد٬ که انبیا راهی را بشر نشان داده شود به کتاب بازرگان ٬ استناد که با این بود سعی بر

در این نحوه نگرش به تاریخ زندگی انسان٬ مدتی طوالنی طی کرده است. در آرام و پای خود٬ با مستقًال

وحی٬ خدا٬ مستقل از حیات بشر جهان و که گویا شود فکر این طرز می توانست منشأ کم اطالع٬ افراد

که درست به همان اهدافی می رسد و تعالی می رود؛ به تکامل و رو و به خوبی تحول می یابد معاد نبوت و

علم استقالل عملی اندیشه دینی و پیداست که پیگیری این نگرش به جدایی و مطرح می کردند. انبیا
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و سیاست٬ زندگی و جدایی دین از چیزی جز نتایج بعدی آن٬ و تجربه بشری می انجامد علم و الهی از

دیگر و بود؛ ُعلقه ای خصوصی نخواهد و عقیم٬ و عملی ـ نه عینی و و تبدیل مذهب به مقوله ای ذهنی ـ

محرک مبارزه باشد. و «مکتب راهنمای عمل» نمی تواند

که این بود تعمیم داده می شد پرورش و نوشته های ایدئولوژیک سازمان٬ فکری که در چکیده طرز

و اصـالت دارد عـمل رخ مـی دهد آنچه در عمل تحقق می یابد؛ «حقیقت همان چیزهایی است که در

کـه بـنیانگذاران چـند هر معلم اوست». تنها کس راهنمای اصلی و تجربه عملی هر پراتیک روزمره یا

خود این کار در و قرآن به مسائل پاسخ دهند الهام از با سعی می کردند قلبی به وحی٬ اعتقاد با سازمان٬

و آموزش ها دیگر روش شناخت قرآن نمی خواند. منطق و با می رفت٬ ولی روشی که به کار صمیمی بودند

و منطق «اصـالت عـمل» به نحوی دیگر آنها که در دستاوردهای سازمان هم کتب مارکسیستی بودند

هـم از کـه او پـوزیتیویسم نـوع بـازرگان بـود «مبنای سازمان آریستوریسیسم و این زمینه می گوید: حجاریان در .1
تمام دیدگاه های بـازرگان لیـبرالی است. منشأ اما بطن خودش تاریخیگری داشت٬ در و کنت گرفته بود و اسپنسر
حواله بدهد. قصور و به حور توجیه شهادت را نمی تواند و علمی باشد مبانی تئوریک عملش٬ سازمان می خواهد
درون مـاتریالیسم دیـالکتیک و از وجـه اخـالقی شـهادت طلبی را چــون مــی خواست تــوجیهش عـلمی بـاشد٬

ص 12. حجاریان٬ سعید نشست پژوهشی با می آورد.» ماتریالیسم تاریخی در
اندکی تصرف. با 57؛ ـ صص 56 خط مشی: بحران در .2

تبلیغ می شد.2 و القا نوعی «پوزیتیویسم»1

بودن ضمن اعتراف به قانونمند معاد٬ نبوت و مقوله های وحی و پذیرش عقیده توحیدی و با سازمان٬

خوداتکایی اندک و بضاعت علمی بسیار چون با سازماندهی٬ انقالب و مبارزه اجتماعی و حرکت جهان و

بیرون کشد را خود نیاز چارچوب فکری مورد و نظریه ها منابع اسالمی٬ دل قرآن و محفلی نمی توانست از
ضمن مطالعه کتب دست دوم مارکسیستی و کرده بود٬ نسبت به مارکسیسم شیفتگی پیدا سوی دیگر از و

بی عیب و مبارزاتی آن را اجتماعی و اصول تاریخی ـ سطح جهان٬ پیروزی های این جریان در تحت تأثیر

انقالب و تحول٬ «علم مبارزه٬ خدایی آن ـ ضّد آتئیستی و منهای ُبعد ـ مارکسیسم را نقص می پنداشت؛

به رغم می کرد. مارکسیستی اخذ آثار از این زمینه ها در را نیازمندی های خود می دانست و سازماندهی»

عـلمی سـاختار فاقد اساسًا یک مکتب اجتماعی و و محسوب نمی شد «علم» آن که مارکسیسم ماهیتًا

نظام فکری خاص برخوردار اعتقادات و از و مدرن بود رشته های علوم به مفهوم آـکادمیک و مشابه سایر

که: می کرد زندان به آقای کاظم بجنوردی تأـکید رجوی در مسعود بود٬
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درست مثل قوانـین علم مبارزه است٬ علم اجتماع و مارکسیسم لنینیسم علم است٬ ما نظر از
فـیزیک نـمی توانـیم بگـوییم فـیزیک اسـالمی یـا مـا اسالم نـدارد. ربطی به دین و فیزیک٬

ص 147. مسی به رنگ شفق: موسوی بجنوردی٬ .1

مارکسیسم هم همین طور.1 دارد. قوانین خودش را فیزیک است و فیزیک٬ سرمایه داری٬
ما سازمان به سراغ علم مبارزه می رود؟ «چرا این موضوع ارائه داده است: حجاریان تبیین خاصی از

جایی که به ادبیات تا می کنم ـ من فکر احتیاجی به ماتریالیسم تاریخی نداشتیم. برای مبارزه کردن٬ الزامًا

وجـه برای خودش حـل کـند. سازمان می خواسته وجه اخالقی مبارزه را ـ می گردد متون سازمان بر و

برای کیش مرگ را بتواند فرد باید توجیه بکند؟ یعنی چگونه شهادت طلبی را اخالقی مبارزه یعنی چه؟

شهادت که عمل به نقطه مرگ و فایده هر محاسبه هزینه و چون هیچ وقت آدم با خودش توجیه بکند٬

به این نقطه هیچ وقت یک عنصر دست بدهد. از چیزی را و چیزی عایدش شود باالخره باید نمی رسد٬

هنگام سازمان در چیزی معادل زندگی نیست. فایده٬ هیچ دستگاه محاسبه هزینه و چون در نمی رسد٬

آن این بوده است این مسئله یک راه حل مذهبی داشته و حل می کرده است. این مسائل را تأسیس باید

مالئکه به استقبال شهیدان می آیند. شهادت هست و قصوری داریم و و حور ـکه معادی داریم و

باالخره نواب صفوی هم مقابل مبارزه مسلحانه می گذاشته است. این راه حلی بوده که روحانیت در

به این صورت برای خودش حل قضیه را دیگری که مبارزه می کرده است٬ یا می انداخته٬ وقتی که تیر

می کرده است.

مـن در به نظر و بودند. بعضی هایشان این طور شاید حل نمی کند؟ این طور سازمان مسئله را چرا

مـی انـداخـته تـیر همان انگیزه ای که نـواب صـفوی تـیر با واقعًا خیلی افراد٬ سطوح عملیاتی سازمان٬

برای اینکه این وجـه اما می شده است. کار بدنه تشکیالت این طور حتی ممکن است با و می انداختند

مالئکه بـه همین حرفی که... احتیاج به انگیزه های تئوریک قوی تری داشته اند... حل بکنند اخالقی را

بنابراین به دنبال دستگاه اخـالقی سازمان قابل توجیه علمی نبوده است. نظر از می آیند٬ استقبال آنها

ماتریالیسم دیالکتیک دستگاه اخالقی ماتریالیسم تاریخی و توجیه کنند. را که این کار دیگری می گشتند

.12 و صص 11 حجاریان٬ سعید نشست پژوهشی با .2

حل می کند.»2 این مشکل را
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راه بشر. ـ کتاب راه انبیا بخش آخر و بهمن بازرگانی٬ جمله اظهارات حسین روحانی و از .1

بنیانگذاران سازمان این بوده که مارکسیسم با که تصور می کند تأیید شواهد1 قراین و سوی دیگر از

تضاد تناقض و دچار انقالب٬ مبنای علم مبارزه و دادن ماتریالیسم فلسفی به عنوان جهان بینی و قرار

آن تـناقض حـل گـیرد٬ وحی زیربنای مارکسیسم قرار و عقیده به خدا به جای آن٬ اـگر درونی است و

زیربنای در آشکار الحاد تناقض آفرین می کوشیدند تالشی بی نتیجه و در آنها به عبارت دیگر٬ می شود.

پوسته با آن را نظریات به اصطالح «علمی» کرده بخش عمده مبانی و رها ماتریالیستی مارکسیسم را

آنان به این حقیقت سازند. نسبت به هم سازگارتر را این دو و زنند٬ اعتقادات مذهبی پیوند خداپرستی و

جامعه و از تحوالت تاریخی٬ تاریخ و تبیین این مکتب از مارکسیسم و که «روش شناخت» توجه نکردند

متکی همه مبتنی و تشکیالت٬ سازماندهی و انقالب و مبارزه و از مناسبات اجتماعی٬ روابط و و ساختار

ملقمه در دوگانگی درونی آن٬ تناقض و و است؛ پایه فلسفی آن یعنی «ماتریالیسم دیالکتیک» بینش و بر

می گشت. بیشتر خداپرستی٬ و مارکسیسم به عنوان «علم مبارزه» آنان از

حجة االسالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی می گوید:

از زندان سخنرانی کردم؛ در شد٬ رضایی شهید وقتی احمد دیدم. همان اول اختالفات فکری را «از

اینها گفتند: زده ام٬ جزا ثواب و آخرت و حرف هایی از اعتراض واقع شدم که چرا طرف مجاهدین مورد

جمعمان از زندان های گذشته٬ مسئله دوم اینکه در شرمنده می شویم. چپی ها نزد ما قابل توجیه نیست و

عوض کرد؛ برنامه را موج جدید می شناختیم اما کافر را آنها و بود جدا که حزب توده بودند٬ ـکمونیست ها٬

قبول نداشتیم. که ما مشترک؛ همه چیز در همراه باشیم و باید هدف مشترکیم و در ـگفتند:

نسبت به ] نظرش را صادق ناصر [ ـ= مجاهدین یکی از از دادگاه٬ در محاـکمه سران مجاهدین و در

چـرا مخالف بودیم؛ ولی ما به مارکسیسم احترام می گذاریم. ما جواب داد: او و مارکسیسم سؤال کردند

متفکرینشان تحلیل یکی از ایمان ممکن است؟! و جمع کفر مگر می کند؟! احترام به مارکس که نفِی خدا

از بدون آن پیروزی ممکن نیست. مارکسیسم گرفتیم و از که علم مبارزه را سازمان نقل می کرد ـکوتاهی از

پلی بزنیم بین مارکسیسم و بنابراین باید کرد؛ به اسالم مبارزه نمی شود جامعه ایران بدون اتکا طرفی در

تحلیل که مذهب است. هم زمینه آن را داشته باشیم٬ هم علم مبارزه را داشته باشد؛ را دو که هر اسالم٬

که جمع مطرح کرده اند این متدلوژی را سال ها و مارکسیسم مباینتی نداشته باشد. به طوری که با مذهب٬
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حوزه علمیه چیذر. سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی در نقل از ص 218؛ ج 2: تاریخ سیاسی...٬ مدنی٬ .1

باشد...»1 اسالم باید بین مارکسیسم و

رهبران سازمان تئوری وجوه مختلف نظریات مارکسیستی باعث شد و ماهیت متفاوت ابعاد غفلت از

تأویل آوردن تأییداتی ناقص و با و مارکسیستی رونویسی کنند؛ آثار از ـ عینًا ـ تحول جهان را تکامل و

جزوه تکامل صبغه اسالمی زده در به آن رنگ و عبارات نهج البالغه ٬ برخی آیات قرآن و شخصی شده از
تـحول تـئوری های تـاریخ و مـورد سازمان در همین روش را به عنوان ایدئولوژی سازمان ارائه دهند.

جزوه های تدوین روش شناخت انجام داد. همه در از مهم تر و سازماندهی٬ مبارزه و امر در و تاریخی٬

رونوشت یا ـ عینًا همه ـ مدّون گردید٬ که بعدها اصول تشکیالتی سازمان٬ و راه بشر٬ ـ راه انبیا شناخت٬
که به آنها استالین و... مائو٬ نوشته های لنین ٬ مارکسیستی و آثار کتب و از برداشتی مطابق اصل بودند

لعاب دینی زده شده بود. رنگ و

شده مارکسیسم اخذ از می کرد٬ تشکیالت برخورد مسائل مبارزه و منطقی که سازمان به وسیله آن با

را دینی» شعایر «عبادات و و «معاد» «نبوت»٬ «وحی»٬ نمی توانست مقوله هایی چون «خدا»٬ طبعًا و بود

در نیست. میّسر منطق علمی به روایت مارکسیسم٬ با شناخت مقوله های مزبور آنان٬ به اعتقاد توجیه کند.

به صورت مقوله های یادشده٬ بینش توحیدی و متقابًال کمک گرفت. قلبی باید اعتقاد قرآن و این زمینه از
با برخورد دادن روش شناخت و در عمًال و محفوظ بود اعضا اعتقاد اندیشه و قلبی در عقیده ای ذهنی و

مناسبات انسانی سازماندهی و دادن شیوه عمل و و تضادهای اجتماعی٬ حل مسائل مبارزه و در پدیده ها٬

نمی رفت. به کار

منابع وحی حرکت جهان که قرآن و درک این معنا و نبود دوگانگی مشهود این دوالیسم و کار٬ آغاز در
«ابتکار» و به قدری شیفته این «ـکشف» و می رفت؛ کشف بزرگی به شمار آنها نزد می دانند٬ قانونمند را

اندکی تصرف. تلخیص و با 51؛ ـ صص 49 خط مشی: بحران در .2

ایـن از گـویا نمونه ای کامًال ندیدند.2 را ماهیت موزائیکی ایدئولوژی خود و که التقاط آشکار شده بودند

ماتریالیستی مارکسیسم نوشته شده است٬ نفی ُبعد و «قرآن» و «وحی» هدف دفاع از که با دوگانگی را٬

بخوانیم:
تـفسیر بشری در که حاصل مجاهدات خون آلود به راستی همچنان که مفاهیم انقالبی امروز٬
کـه رسـاننده قـرآن است پیام وحی نـیز سمت حرکت جهان می باشدصاحب اصالت است٬
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کـه مـادی٬ تکـامل وجـود همین حقیقت است کـه عـمده ترین راز پرتو در و حقیقت دارد؛
گشوده می شود. فلسفی است٬ پیچیده ترین شکل مستمر

بـه اتکـای دانش تـئوریک مـترقی اش کـه بـر مـارکسیسم] ٬ [ ـ= فلسفه انقالبی راستین امروز
به عینه لمس این اصل را شناخت های به تجربه رسیده هزاران سال تاریخ بشری مبتنی است٬
بـه صرفًا همه مکاتب٬ آنچه در اما جهت تکاملی حل می شوند». در ـکرده است که «تضادها
کـه دارد بـه راسـتی جـا بدون جواب قانع کننده مانده و یا مسکوت و استثنای مکتب قرآن٬
توضیح همان اصلی که راستای منطق علمی است. توضیح علت آن در «مشکل»خوانده شود٬
وجود قهقرا تکامل٬ حرکت و در و «همیشه حرکات پست به عالی تبدیل می شوند طبق آن٬ بر
فلسفه مـارکسیسم»][...] ولی مسـئله آن قـدر «نقل از پانوشت توضیح داده شده: [ در ندارد».
درتضادهای درونی پـدیده ها گسترش را تکامل و «منشأ که خود مشکل است که دیالکتیک٬
در ـ «ماده ازلی بی نهایت» مادی اش ـ همان مأخذ] به واسطه زیربنای صرفًا [نقل از می داند».
شرط و وادی بی قید هم در به دنبال پاسخ باز اینکه پرسنده را ااّل مقابل آن چندان جوابی ندارد؛

.205 ـ صص 204 راه حسین: .1

می گذارد.1 سرگردان به جا قانع نشده و معرفت انسانی٬ و شعور ماده وحیات مستقل آن از
در ادبـیات مـارکسیستی خـود بـا مـارکسیست شـده انـد٬ تراب حق شناس که خود پوران بازرگان و

عمق گندیدگی و از «وقتی ما می نویسند: همان ابتدای تأسیس٬ خصوص گرایش سازمان به مارکسیسم از

سیاسی مجاهدین حرف می زنیم نظرمان به آن حرکت اولیه مـجاهدین انحطاط ایدئولوژیک طبقاتی و

به روز روز به ایده آلیسم مذهبی٬ علیرغم آغشته بودن شدید صادقانه و اوایل سال 50 تا ابتدا است که از

بـه مـی ساخت و آموزش های بزرگان مارکسیسم نـزدیک تر به تحلیل های علمی مارکسیستی و را خود

محسن در که شهید بی جهت نبود می خواست ببیند) (یا علیه سرمایه می دید جبهه کار در را تدریج خود

که ـ مطالعات مارکسیستی را جزوه مقدمه ای بر زندان می گذراند در را اعدام خود حالی که روزهای قبل از

که بی جهت نبود نوشت. آن اسمی به میان نیاورده است ـ از نکرده و منتشر سازمان مجاهدین آن را هرگز

مـخالف دادگاه نظامی زمانی که وکیل تسخیری ارتش شاه خواست مجاهدین را صادق در ناصر شهید

بـه مـارکسیسم بـه مسلمانیم ولی ما «درست است که ما گفت: اعتراض کرده و مارکسیسم معرفی کند

علی میهن دوست در که شهید بی جهت نبود باز و عنوان یک مکتب مترقی اجتماعی احترام می گذاریم.»

آخرین قاطعانه ای می ورزید... تأـکید مبارزه ضدامپریالیستی٬ مجاهدین در و وحدت مارکسیست ها دادگاه بر
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کتاب عسگری زاده تنظیم شده و محمود به وسیله شهید که اسمًا به زبان ساده» کتاب «اقتصاد جمله از

که حکومت خاص شد خواهند زمانی آزاد که «ـکارگران٬ این جمله ختم می شود با آموزشی سازمان بود

تشکیل دهند.» را خود

سـال 54 که سـرانـجام در بحران شدند دچار بار التقاط خویش چند مجاهدین اولیه بدون شک در

انحرافـات بـزرگ دیگـری خود و بحرانی که البته به نحوی مارکسیستی بدان پاسخ داده نشد شکست.

داشت.

راه «سد امپریالیسم را (سال 44) اولین مقاله آموزشی مجاهدین تحت عنوان «مبارزه چیست؟» در

مبارزات قهرمانانه زحمتکشان چین٬ از چه بیشتر جزوات آموزشی هر در و معرفی می کند تکامل بشر»

و «جـن » بی جهت نیست که کلماتی مانند کتاب های لنین سخن می آید. حتی برخی از و کوبا ویتنام و

و سکوت مواجه می شد با یا تمسخر با یا آن روزها در شده٬ تکرار قرآن بارها که در «غلمان» و «حوری »

برای رفع تکلیف و تشریفاتی و آن هم بسیار شب موکول می گشت. یا خواندن به آخرین ساعات روز نماز

که در ـ نوشته موسی خیابانی را جزوه «شعائر» [ انقالب اسالمی] ٬ قیام ولی مجاهدین پس از بدون ُمهر.

51 ـ سـال های 53 در و کـرد دانشگاه تهران به صورت سخنرانـی تکـرار در بعدها و زندان نوشته بود

آموزش کتاب های مارکسیستی از می آورند. به صورت جزوه آموزشی در سازمان نیافت ـ خواننده ای در

برخی اعضای مجاهدین هیچ حرف رجوی که به تأیید جزوات «تبیین جهان» و تشکیالت حذف می شود

«ـکتاب آموزش ایدئولوژیک» ندارد آمده بود التقاطی «شناخت» سراپا جزوه کوچک و آنچه در تازه ای جز

می گردد...

بـا مبارزه طـبقاتی خـود به مثابه یک جریان خرده بورژوایی که در فعالیت خود آغاز مجاهدین در

ایدئولوژی از مخلوطی» «معجون و و زحمتکشان می دیدند صدر در را خود بورژوازی بزرگ٬ امپریالیسم و

تـئوریک تـفسیر توجیه و تدوین کرده مبارزه خویش را را دسترس خود فرهنگ مذهبی در و پرولتاریا

تفاوت دارند اسالم داشته و [ امام] خمینی از تفسیری که افرادی امثال اسالم با برداشتشان از می نمودند٬

بـه دفـاع از حـاضر هـرگز و بود آشکار ابتدای امر از بازرگان و... [ امام] خمینی ٬ امری که برای داشت.

سمتگیری به سوی زحمتکشان مارکسیسم و که بوی التقاط آن با چرا اسالم نشدند برداشت مجاهدین از
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.4 ـ صص 1 بن بست آقای رجوی ...: از حق شناس٬ بازرگان ـ .1

آن استشمام می نمودند.»1 از را طبقه کارگر و

شنیدن دیدگاه های ایدئولوژیک زندان با در احمدزاده مارکسیست نیز که مسعود میثمی نقل می کند

سازمان خطاب به مهدی ابریشم چی گفته است:
مثل جوجه که رشد و برای مذهب] دارید تعبیرمارکسیست ها [ ـ= یک پوسته ایده آلیستی «شما
بـه این پوسته ایده آلیستی درحال شکسـتن است و می شکند٬ [تخم مرغ] را پوسته و می کند

ص 79. که رفتند: آنها میثمی٬ .2

ونمایان می شود.»2 زودی هسته ماتریالیستی آن بیرون می زند

تشکیل «ـگروه سیاسی»  
چند از و آمد؛ به وجود به دنبال تشکیل «ـگروه ایدئولوژی» تکمیل مطالعات سیاسی و در این گروه٬

تدوین مقاالت و مسئولیت گروه سیاسی٬ رأس آن بود. محسن در که سعید سازمانی تشکیل می شد ـکادر

مسئوالن قرار و استفاده اعضا آموزشی مورد که به عنوان اسناد جمع بندی دیدگاههای سیاسی سازمان بود

ص 53. یادداشت های حسین روحانی: .31 ـ صص 30 شرح تأسیس...: .3

می گرفت.3

می رفت٬ به قلم عبدی نیک بین که مقدمه مطالعات سیاسی به شمار جزوه مبارزه چیست ٬ عالوه بر
گروه سیاسی است. دستاوردهای محدود نوشت که از «مبارزه» مورد محسن مقاله ای آموزشی در سعید

و مـی گرفت؛ قرار مدنظر سازمان باید اصولی است که به عنوان مبنای مبارزه در ذـکر این مقاله ٬ محور

این اصول عبارت رژیم شاه نشأت می گرفتند. شرایط ویژه پلیسی در از عوامل تعیین کننده این اصول نیز

از: بودند

به کیفیت نیرومند؛ تبدیل کمّیت محدود 1ـ

بردن دانش سیاسی؛ باال 2ـ

توجه به حاـکمیت سیستم پلیسی؛ با عضوگیری٬ اصل تخّصص در 3ـ

محسن . مقاله سعید متن موجود .4

تعیین کننده.4 عامل حیاتی و به مثابه دو انرژی٬ زمان و بهرهـگیری از 4ـ

آن مـورد در نـیز «ـگروه سـیاسی» در که قطعًا برای دستیابی به نگرش های ویژه سیاسی سازمان٬
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انتخاب کرده ایم کـه مـواضـع مباحث سیاسی کتاب شناخت را بخشی از داشته است٬ وجود اتفاق نظر
بحث مـربوط بـه آخـرین در جهانی مشخص می کرد. خصوص مسائل مختلف داخلی و در سازمان را

تـجدیدنظر بـه مـوارد سازماندهی) تجدید دیدگاه های سیاسی سازمان (ضمن طرح تدوین استراتژی و

تغییری نکردند. مواضع ثابت مانده و لیکن اـکثر شده ای برمی خوریم؛

 تحلیل شرایط ایران
به حساب بی لیاقتی را جریان ها عدم شرکت فعال توده در به بی تفاوتی و دیده ایم که این تظاهر «بارها

قبیل موقعیت جغرافیایی٬ عواملی از می برند. سطح توجیه های علمی باال تا را حتی آنها و توده گذاشته اند

سرنوشت محتوم اسارت٬ که ماندن در نتیجه می گیرند اصل گرفته و حکومت سالطین را حمله مغول٬

را [...] جـامعه خـود این باره داشـته بـاشد قضاوتی علمی در فردی که می خواهد اما توده مردم است.

بـه دقت بـررسی تاریخ مبارزات این مـردم را می شناسد؛ غیرحاـکم را روابط حاـکم و موشکافی می کند؛

طـی مـبارزات گـوناـگـون در مـی گیرد؛ نـظر روی ایـن مـردم در مبارزات ناـکام گذشته را تأثیر می کند؛

را ذهن او آنها فداـکاری های بی شمار و گذشت ها می شود؛ نسبت به مبارزه جویا عکس العمل توده مردم را

مبارزات هفت ساله بست نشینی تا از مضمون تکاملی این جریان ـ جریان مبارزات مردم٬ می نماید؛ متأثر

به نبرد اعتماد کوشش های انتخاباتی تا میتینگ و پخش اعالمیه و نطق و از انقالبی میرزاـکوچک خان ٬

تـجربیات گـذاشـته و که توده پشت سـر مراحلی را می بیند؛ را راه رهایی خلق ـ مسلحانه به مثابه تنها

حاصل ـ می روند تفنگ ها و دست خالی به استقبال تانک ها که با خون هزاران شهید که با ـ ـگرانبهایی را

ص 4. شناخت: .1

ارزیابی می نماید.»1 تحلیل و شده٬

امپریالیسم. و بین توده ها تضاد «[...] وجه مشترک تمام جوامع وابسته به امپریالیسم عبارت است از

متمایز بقیه صورت ها که از می گیرد شکل ویژه ای به خود این تضاد کشورهای وابسته٬ کدام از هر در اما

وابسته به امپریالیسم است ولی به لحاظ ویژگی های کشور دو که هر ایران٬ با مثل فرق ونزوئال است؛

همین جا مهمی که در نتیجه بسیار شکل خاصی دارد. آن دو یک از هر آن در تضاد کشور٬ خاص دو

هم عین حال که وجوه مشترکی با در خط مشی کلی مبارزات٬ می توان گرفت این است که استراتژی و
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این به عهده دستگاه رهبری است که شرایط و داشته باشند. باید حتمًا ولی خصوصیات ویژه ای نیز دارند

ویژگی های خاص جامعه خود با عام مبارزات جهانی را وجوه مشترک و و دریابد خاص جامعه خودش را

که به این بحث مربوط است ـ آنجا تا ایران ـ در این مطلب اشتباه حزب توده را و [ پی نوشت: تلفیق دهد.

تشریح می کند.]

.53 و صص 41 همان: .1

محکوم به شکست است.»1 خط مشی هایی که جنبه اقتباسی داشته باشد

منافع خـویش٬ بین منافع ملت و تضاد تضادهای گوناـگونی دارد: به عنوان یک پدیده٬ «[...] رژیم٬

و بین مسائل شهر تضاد عمل٬ بین تبلیغات و تضاد دسته های مختلف داخل رژیم٬ و بین جناح ها تضاد

یک درجه برای رژیم در روشن است که تمام این تضادها تحّول اداری و... بین بوروکراسی و تضاد ده٬

تضاد بقیه نسبت به آن جنبه فرعی دارند. یکی اصلی است و میان تمام آنها بلکه از ندارند اهمیت قرار

وجود همه به آن مربوط است و قبل از نابودی پدیده٬ ضعف و یا دوام و و تضادی است که رشد داخلی٬

دسـتکاری سـایر اصلی حل نشـود٬ وقتی که تضاد تا اصلی است. تضاد وابسته به وجود تضادها سایر

زایـیده مـی شود. عـوض تـضادهای جـدید در اما موقت می کاهد شدت مسئله به طور فقط از تضادها

چـه چـیز نتیجه بی فایده بـودن اعـمال رفـورمیستی در در نقطه ضعف اصلی رفورمیسم و [ پی نوشت:

کـه بـود؛ نوعی تکلیف آمـوزشی بـرای اعـضا به الی کتب سازمان دیده می شود٬ که ال امثال این گونه پرسشها٬ .2
به مسئول خویش ارائه می دادند. پاسخ آن را و درباره آن تحقیق می کردند باید

بـا پـیکار کارخـانجات٬ سود سهیم کردن کارگران در انقالب اداری٬ اصالحات ارضی٬ می باشد؟2] مثًال

حل از همچنین برای گریز و اصلی کاسته شود اهمیت تضاد همه برای این است که از اینها بیسوادی و...

صورتی که مسائل جدیدی که این اقدامات به وجود در مخفی نگه داشتن آن است؛ اصلی و مستقیم تضاد

.56 و 45 ـ صص 44 همان: .3

اصلی می گردد.»3 تضاد مدتی موجب تشدید پس از خود آورده٬

 اوضاع بین المللی
به حل قادر به درستی ارزیابی نکنیم٬ را عوامل مؤثر یک از تحلیل مسائل اجتماعی نقش هر در «اـگر

می کند: بیشتر اهمیت شناسایی صحیح را پاسخ به چراهای زیر نخواهیم بود. آنها
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این بن بست در هنوز بسیاری دیگر و بیرون آیند بن بست فقر از توانسته اند بعضی کشورهای فقیر چرا

آمادگی وجود با برخی دیگر اما شده اند جهان پیروز جنبش های انقالبی در بعضی از چرا می زنند؟ درجا

.2 ـ صص 1 همان: .1

شکست خورده اند؟»1

پی می بریم و حل تضادهای درونی جامعه٬ در موفقیت کشورهای انقالبی٬ اینجاست که به راز «[...] از

دشوار امر در مصر) مترقی (مثًال حتی نسبتًا همچنین است علت عدم موفقیت کشورهای غیرانقالبی و

ص 45. همان: .2

آن مواجه اند.»2 حل تضادهایی که همواره با

ماهیت تضادهای درونی خود به اعتبار پدیده هاست ولی این تأثیرات را سایر پدیده تحت تأثیر «هر

عوامل بیرونی شرط تغییرند. و عوامل درونی مبنای تغییرند عام پدیده ها٬ جریان تغییر در قبول می کند.

و ممالک عربی سست تر اما می شود مصّمم تر و قوی تر حمالت آمریکا برابر ویتنام شمالی در [...] چرا

.44 ـ صص 43 همان: .3

ترسوتر؟»3

تا بررسی کرد را نخست تضادهای درونی آنها باید دیپلماسی کشورها بررسی مسائل سیاسی و «در

دست به آن٬ کدام مشکالت ناشی از تحت فشار و فالن رژیم برای حل کدام تضاد که مثًال روشن شود

اثرات انقالب آمریکا. چین و ایران٬ چین و اتیوپی٬ برقراری روابط چین و مثًال یک اقدام سیاسی می زند؛

موضعگیری درونی این کشورهاست و استعداد اساس آمادگی و بر کشورهای منطقه٬ در ظفار فلسطین و

ص 44. همان: .4

می باشد.»4 ماهیت درونی آن کشورها ناشی از نیز مقابل آنها رژیم های مختلف در

رژیـم سـرمایه داری مرحله جدیدی بشود. دوران انقالب وارد از بدون گذار «اجتماع کهنه نمی تواند

بـرای اثـبات نـظریه و کرد؛ برقرار انقالب می توان سوسیالیسم را از که بدون گذار ثابت کند می خواهد

سـوسیالیسم ولی روشن است که سوسیالیسم سوئد٬ تبلیغ می کنند؛ را خویش سوسیالیسم نوع «سوئد»

ملل دیگر این رفاه نسبی محصول استثمار خصوصًا پرخوری است نه سوسیالیسم انسانی؛ خوشگذرانی و

ص 66. همان: .5

نمی دهد.»5 تغییر ماهیت پدیده را تغییرات کمی آنها است و
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تشکیل «ـگروه کارگری»  
مرکب از و آمد به وجود جذب آنها٬ میان کارگران و فعالیت در و کار به منظور سال ٬1348 این گروه در

و گـروه وظـیفه داشت گـزارش هـا مـی کردند. صـادق کـار که تحت مسئولیت نـاصر بود نفر سه چهار

دهد؛ سازمان قرار اختیار تهیه کرده در کارگران را با همچنین شیوه کار و تحلیل هایی درباره کارگران ایران٬

این گروه مدت زیادی دوام برعهده گیرد. ـ عمدتًا ـ نیز سازمان را آموزش کارگران عضو این روند٬ در و

کامًال جذب آنها کارگران و با برخورد به خصوص در هم پاشید؛ از و قابل توجهی ارائه نداد٬ کار نیاورد٬

به هیچ وجه نتوانست کمترین جای پایی آن٬ نه پس از طول فعالیت این گروه و سازمان نه در ناموفق بود.

اندکی تلخیص. با ص 53؛ یادداشت های حسین روحانی: .1

کند.1 میان کارگران پیدا در

تشکیل «ـگروه روحانیت»  
جمله از دیگر سه نفر عضویت دو و حنیف نژاد مسئولیت شخص محمد با سال ٬1348 در این گروه نیز

مسئولیت گروه تماس با آمد. به وجود سعیدی ـ جواد احتماًال و مصطفی جوان خوشدل ـ رضایی و احمد

جهت خط مشی و سمت دادن آنان در واداشتن و سعی در و آنها٬ همراهی با همکاری و روحانیت مبارز٬

البته فقط مطرح شود. آنها مشخص با سازمان به طور بدون آن که مسئله وجود دیدگاه های سازمان بود؛

موقعیت آن با سازمان و درباره وجود ولی عمومًا مطرح شده بود٬ سال 47 طالقانی این مسئله در آیة اهلل با

تماس بود٬ مشخص در به طور آنها که سازمان با روحانیت مبارز افرادی از مورد در ـکسی صحبت نمی شد.

روحانیون برجسته ای مانند این ارتباط سیاسی با ابتدا در آنچه مشخص است٬ دست نیست اما اطالعی در

سیداحمد و شیخ مصطفی رهنما نداشت. هاشمی رفسنجانی وجود بهشتی و دکتر آقایان آیة اهللمطهری ٬

حـنیف نژاد قبل ارتباط نـزدیکی بـا که از چرا جریان تشکیل سازمان بودند؛ در طّیبی شبستری احتماًال

و شده بود طریق یک سمپات به نام حسن تهرانی ارتباطی برقرار از آیة اهللخامنه ای نیز با گویا اّما داشتند.

آقـای الهوتی و آقای مهدوی کنی ٬ آقای هاشمی رفسنجانی ٬ روحانیونی مانند با تماس هایی نیز بعدها

صورت پذیرفت. آقای ربانی شیرازی ٬

بازاری های وظیفه ارتباط با روحانیون مبارز٬ ارتباط با و مسئولیت برخورد عالوه بر ـگروه روحانیت٬
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عـمدتًا بازار ارتباط با نیامد. برای این بخش گروه جداـگانه ای به وجود داشت و زیرنظر را مبارز فعال و

یـادداشت هـای حسـین مـصطفی . جـوان خـوشدل٬ ـ جـواد سـعیدی٬ ـ مـحمد حـنیف نژاد٬ خالصه پرونده ها...: .1
.54 ـ صص 53 روحانی:

رضایی صورت می گرفت.1 توسط احمد

تشکیل «ـگروه مطالعات روستایی»  
عـوامـل از تشکـیل شـد. همان سال 1348 مسئولیت عبدالرسول مشکین فام از ـگروه روستایی با

پیروزی مبارزات دهقانی برنامه اصالحات ارضی رژیم شاه و به زعم تشکیالت٬ ضرورت تشکیل گروه٬

مسافرت به مناطق مختلف با و منابع تئوریک موجود استفاده از با گروه مزبور جریان انقالب چین بود. در

جزواتی در را نتیجه تحقیقات خود مسائل روستایی٬ و وضع روستاهای کشور نزدیک با شدن از آشنا و

توجه تدوین استراتژی مورد در که بعدها داد٬ تشکیالت قرار اختیار در تحت عنوان «تحلیل روستایی»

.40 ـ صص 39 شرح تأسیس...: .2

گرفت.2 قرار

بررسی شرایط انـقالبی انقالب سفید: و نام «روستا با که بعدها رساله ای بود دستاوردهای گروه٬ از

سرلوحه کتاب اشاره شده است که در یافت. توسط سازمان انتشار آبان ماه 1351 در روستاهای ایران»

عناوین بخش های پنجگانه کتاب بدین تنظیم این رساله سهم بسزایی داشت». تهیه و مشکین فام «در

است: قرار

بـررسی قـانون بـخش دوم ـ ما؛ روستاهای کشور در مضمون اساسی تحوالت اخیر بخش یکم ـ

بخش بررسی روستاها؛ بخش چهارم ـ رژیم؛ استراتژی جدید بخش سوم ـ نتایج آن؛ اصالحات ارضی و

صفحات فهرست کتاب. و عنوان) از سرلوحه (صفحه بعد انقالب سفید: و روستا .3

قضاوت مردم.3 بوته عمل و برنامه های اصالحی شاه در پنجم ـ
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بـه زبـان سـاده٬ کـتاب اقـتصاد جزوه اسـتثمار٬ مفاد گوها٬ گفت و این منابع است: مضمون این بخش برگرفته از .1
متن ارجاع داده شده اند. در دیگر موارد تلخیص. با 73؛ ـ صص 71 یادداشت های حسین روحانی:

 جمع بندی دیدگاه های اقتصادی 1

و افکار از به تدریج فراتر آمده بود اندیشه دینی مجاهدین پدید به تعبیری تجدیدنظری که در یا «نگرش مدرن و .2
الهـام گـرفتن و مـجاهدین بـا شکل گیری جـهان بینی مـذهبیشان٬ توسعه و در جهان بینی معلمین اولیه آنان رفت.
تـبیین و میان جریانات رادیکال مخالف رژیم به تدریج سـعی در اندیشه های مارکسیستی رایج در تأثیرپذیری از
رّدپـای نـظریه های مـارکسیسم در قالب بـاورهای اسـالمی نـمودند. مارکسیسم در پرطرفدار آراء تلفیق برخی از
اندیشه های و آثار مقوالت در از برخی دیگر ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک ـ ـ تضاد زمینه های تکامل اجتماعی ـ
مـجاهدین نـزدیکی زیـادی بـا اقتصاد٬ باالخص در متداول گردید. و به تدریج پررنگ تر و شد مجاهدین پدیدار

.242 ـ صص 241 انقالب...: مقدمه ای بر زیباـکالم٬ نمودند.» مارکسیسم پیدا

واقعًا ومطابق همه ایده آل های انقالبی خود٬ مامطابق همه تعلیماتی که درسازمان داده می شد2
ما انسان بینجامد. انسان از سرانجام به نفی کامل استثمار بودیم که مبارزه انقالبی ماباید معتقد
و هـمه نـابرابـری ها اجـتماعی٬ مـفاسد صمیمانه قبول کرده بودیم که سرچشمه همه مظالم و
درجامعه ماناشی ازحاـکمیت استثمارگرانه طبقه وبدبختی های موجود همه رنج ها و نارسایی ها
تئوری های مـارکس راجـع بـه مسـئله همچنین ما طبقات زحمت کش جامعه است. حاـکمه بر
قـرار مـوردتأیـید را آنـها مـطالعه مـی کردیم و جـامعه سـرمایه داری را در «ارزش اضافی»
بین بـردن از هیچ گونه تناقضی با می کردیم که ایدئولوژی اسالمی نه تنها تصور و می دادیم...
راه یک جـهان بـی طبقه ایـجاد هیچ گونه ممانعتی در نه تنها و نابودی طبقات ندارد و استثمار
مقابل انسان٬ معنوی در تکامل اخالقی و دادن پهنه های وسیع تری از قرار بلکه با کرد٬ نخواهد

ص 103. بیانیه اعالم مواضع...: .3

کرد.3 همان جهان بی طبقه خواهد در ماّدی مارکسیسم را جبران محدودیت دید
پذیرفته ـ کلّیت خود در ـ سازمان تحلیل ماتریالیستی تاریخ را شد٬ مباحث ایدئولوژیک ذـکر چنانکه در

فئودالیسم ـ برده داری ـ جامعه اشتراـکی ـ تاریخی پنجگانه (ـکمون اولیه یا دوره های اجتماعی ـ و بود

بر می داد. تأثیر تحلیل ها و همه دیدگاه ها در به مثابه یک حقیقت «علمی» را سوسیالیسم) سرمایه داری ـ

مـجموعه تـئوری های آن در و گرفته بود قبول قرار مورد سیاسی مارکسیسم نیز اقتصاد همین اساس٬

بـه زبـان «جزوه اقـتصاد آمده است: اخیر مأخذ در .15 ـ صص 13 تغییر....: تحلیلی بر ص 31. شرح تأسیس...: .4
مـنعکس مـی کند٬ آرمان های این سازمان را و خواسته ها ایدئولوژی٬ جزوه شناخت که چکیده جهان بینی٬ ساده و
قـبول مـبارزه اضـداد٬ قـبول قـوانـین دیـالکتیکی٬ بر زحمتکش جامعه٬ طبقات انقالبی و نفی استثمار بر مشخصًا

به زبان ساده آموزش داده می شد.4 ـکتاب اقتصاد
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به شکلی را اینکه آنها از حتی قبول ماتریالیسم تاریخی (صرف نظر مبارزه طبقاتی به عنوان قانون حرکت تاریخ و
دارد.» تأـکید به جهان بینی مذهبی ارتباط می داد)

مـحسن در تـوسط سـعید موازین اسالمی٬ به قرائت مارکسیستی با انطباق مقوله نفی «استثمار»

اعضای گروه ایدئولوژی٬ همکاری دیگر با عسکری زاده ٬ محمود و تدوین شد عنوان استثمار مقاله ای با
در ـ تحت عنوان «جزوه اقتصاد» بی نام ـ که ابتدا مدّون کرد سیاسی مارکسیسم را اقتصاد تلخیصی از

یافت. سطح جامعه انتشار به زبان ساده در عنوان اقتصاد با 1350 ضربه شهریور پس از سطح سازمان و

نـوشته عـبدالحسـین نـوشین و کـتاب اصـول عـلم اقـتصاد دو این کتاب تلخیص روانی است از

این شاخه تبریز جمله کسانی است که در عبداهللمحسن که از قاسمی تهرانی. جامعه شناسی تألیف احمد

شروع نکرده مطالعات عمومی را وقتی که هنوز «تا می گوید: عسکری زاده می آموخته٬ نظر زیر ـکتاب را

که خـودش به زبان ساده بود اقتصاد البته تخصص او کالس داشت. ما عسکری زاده با محمود بودیم٬

محسن . عبداهلل گوها: گفت و .1

می کردند.»1 تفسیر و آیه قرآن می خواندند اول چند جلسه کالس داشتیم که در هفته دو در نوشته بود.

عسکری زاده بود «مسئول اولیه من محمود خصوصیات عسکری زاده می گوید: مورد زرین کفش در

هم غـلط یک آیه قرآن را حتی اـگر روحانیت خاصی می دیدم. اخالص و شوق و و شور او ـکه من در

غلط بگویم فالن متن را هیچ وقت به خودم جرئت ندادم به او دارد. ولی می دیدم به آن اعتقاد می خواند

که من در فردی بود به کارش ایمان داشت. خوب ارائه می کند. چون می دیدم محتوای آن را می خوانی ؛

کارشان دیگـر. با شناخت؟ را افراد می شود چطور مگر می گرفت. جذبه اش مرا مقابلش کرنش داشتم و

آن سن و که در افرادی بودند زندگی لذت می برد...اینها کم از کم می خورد٬ وقتی می بینی کم می خوابد٬

زرین کفش . عبداهلل همان: .2

اخالقی مبّرایی بودند.»2 نظر از پاـک و عناصر بکنند. خیلی کارها سال می توانستند

و سرمایه ها و بین برود از مالکیت خصوصی باید جامعه ایده آل سازمان٬ در مفروضاتی که گفته شد٬ با

اندیشه ای هر می دانست و «اسالمی» را سازمان این اعتقاد به مالکیت دولت درآید. تمامی وسایل تولید

گـروه های طـبقات و این دیدگاه مبنای برداشت سازمان از ضداسالمی. و آن حامی استثمار برابر در را

«تناقض» و مواردی به «َخلط» تفاوتی نداشت ولی در تحلیل مارکسیست ها کلّیت با که در اجتماعی بود٬

جایگاه از رگه های اعتقادات مذهبی٬ تناقض درونی عالوه بر این دوگانگی و می رسد به نظر بود. دچار
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بود. متأثر نیز مبارزین بازار٬ پیشینه روابط مبارزاتی آنان با متشکله سازمان و اجتماعی عناصر

طبقه حاـکم  
می دانست که سرمایه داری یک «جامعه فئودالی» اصالحات ارضی را قبل از جامعه ایران تا سازمان٬

بنابراین بود؛ سوی این رابطه اقتصادی بهره مند دو هر طبقه حاـکم از می یافت. آن رشد در به ُکندی ـ ـ نیز

شاه و رأس این سیستم ـ افراد می دانست. ماّلـک» ـ «بورژوا یا فئودال» ـ «بورژوا سازمان سیستم حاـکم را

مـناسبات جـدید در طرف دیگـر ولی از محسوب می شدند بزرگترین فئودال های کشور خود ـ َعلَم و...

می طلبیدند. بیشترین سهم را اقتصادی نیز

رئـیس راستای دکترین بازدارنـده «ـِکـندی» که طرحی در سال ٬1341 اصالحات ارضی در پس از

آن را سازمان ابتدا بحث های قبلی بدان اشاره شد٬ در و بود٬ برای پیشرفت) (اتحاد جمهوری وقت آمریکا

جلوگیری یعنی اـکثریت جمعیت ایران٬ شورش دهقانان٬ که می خواست از عاملی ضدانگیزه ای ارزیابی کرد

عاملی فئودالی را سرمایه داری به جای تولید جایگزینی شیوه تولید نقش اقتصادی این برنامه و و ـکند؛

پـایه سازمان پـذیرفت کـه مـناسبات اقـتصادی نـوین حـاـکـم بـر تحلیل جدید٬ در نمود. فرعی برآورد

بـرخـالف جـوامـع این سـرمایه داری٬ شده بود. استوار «بورژوازی کمپرادور» یا «سرمایه داری وابسته»

شرکایش و و منافع امپریالیسم آمریکا ارتباط با در صرفًا اصالتی نداشت و پیدایش خود روند در صنعتی٬

صنایع مونتاژ٬ جهت ایجاد در این روست که کلیه سرمایهـگذاری ها از آمد. به وجود به عنوان زایده آنها

نیاز کاالهای مورد شرایط صدور نقل جهت ایجاد قبیل خدمات حمل و مصارفی از و محصوالت مصرفی٬

محصوالت غرب به ایران صورت می پذیرفت. ورود و رأس آنهاست ـ که نفت در غرب ـ

 دهقانان
پس از و نـمی کردند کار فئودالی (نََسق کاری) به شیوه تولید دهقانانی که دیگر تحلیل سازمان٬ در

به شـمار «خرده بورژوازی» قشر جزء می کردند٬ کار میزان ـ به هر ـ اصالحات ارضی روی زمین خود

جزء به اشکال مختلف آن فعالیت می نمودند٬ فئودالی و چارچوب تولید که در کسانی را تنها و می رفتند؛

حال سال های چهل در ایران پس از که این طبقه در این تأـکید با می دانست؛ طبقه دهقانان (رعیت ها)

زوال بود.
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خرده بورژوازی  

رساله تحلیل طبقات چین درباره خرده بورژوازی در که «مائو» تعاریفی را و سازمان همان برداشت ها
و فروشندگان جزء پیشه وران٬ صاحبان ِحَرف٬ اقشاری چون خرده مالکان٬ و پذیرفته بود ارائه می دهد٬

خرده بورژوازی می دانست. جزء را اینها مانند و درجه داران٬ و افسران جزء دانشجویان٬ کارمندان٬ متوسط٬

کـه بـه سـرمایه دارنـد نه آن قدر چنین تعریف می شدند: اقتصادی٬ نظر از خالصه این اقشار٬ به طور

نه چون کارگران برای تأمین معاش صرفًا و گسترده کارگران بپردازند٬ به استثمار و سرمایه داران بپیوندند

دارند. به بازوی خویش اتکا

کارگران  
تأمین معاش خـود شامل کسانی می گشت که برای گذران زندگی و سازمان٬ نظر از «طبقه کارگر»٬

نقل٬ حمل و معدن٬ کشاورزی٬ بخش های مختلف صنعتی٬ در و خویش متکی بودند٬ به نیروی کار اساسًا

مـثل هـمه سـازمان نـیز دریافت می داشـتند. مزد خود ازای کار در و غیره فعالیت می کردند خدمات و

قبول لنینیسم تبیین شده٬ مارکسیسم ـ آن چنان که در افرادی که نظریه ماتریالیستی تاریخ را٬ و جریان ها

از مـرحـله انـقالب سـوسیالیستی بـعد در را حاـکـمیت طـبقه کـارگر و «دیکتاتوری پرولتاریا» و داشتند

قاطع ترین نیروی طبقاتی می دانست؛ انقالبی ترین و را طبقه کارگر می دانستند٬ سرمایه داری اجتناب ناپذیر

راه آن هیچ فداـکاری در از و به انقالب می پیوندد کسب آـگاهی٬ اولین نیرویی که به محض شروع مبارزه و

دریغ نمی کند.

آـگاهی نظر کرده به خصوص از کم رشد بسیار به دلیل روابط تولیدی فئودالی٬ ایران٬ در «طبقه کارگر

قـابل رشـد این طبقه نـیز ایران٬ سرمایه داری در تولید رشد با اما پائینی است. سطح بسیار طبقاتی در

که نیروهای اهمیت دارد همین رو از و داشت؛ به مراتب بیشتری خواهد رشِد آینده نیز در توجهی کرده و

حال طبقه به هر به میدان کشیدن آن اهتمام ورزند. جمله سازمان به آـگاه ساختن این طبقه و از انقالبی و

مهم ترین نیروهای انقالب است که بدون از آـگاهی اش٬ کمبود و علی رغم تمام ضعف ها ایران٬ در ـکارگر

دفـاعیات قسـمتی از استفاده شد: نیز این مأخذ از برای تنظیم این بخش٬ ص 73. یادداشت های حسین روحانی: .1
محسن . دفاعیات سعید بخش هایی از سازمان...:

رسید.»1 نخواهد شرکت آن انقالب به ثمر



فصل سوم:

«نهضت آزادی» و  «مجاهدین خلق»

وتماس ها  پیشینه ها
محمدمهدی جعفری به تعبیر و اعضای نهضت آزادی بودند چون مؤسسان سازمان مجاهدین خلق از

ص 139. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ .1

در معنوی مجاهدین خلق بود»1٬ فکری و مهندس بازرگان «به یک معنی پدر فعاالن اولیه نهضت؛ از

همانگونه که نجاتی اشاره می کند: محسوب می شد. وابسته به «نهضت آزادی» «سازمان» ابتدا
[بـهمن 1350] ٬ دادگاه ابتدای شروع کار در [مجاهدین خلق] و متهمین جریان تحقیق از «در
وابسته به نهضت آزادی است مقامات دادستانی ارتش وساواـک گمان می کردندجمعیت مزبور
سازمان جدیدی به نام مجاهدین خلق ایران که عضو متهمین اعالم کردند ولی طی محاـکمه٬

ص 404. ج1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .2

می باشند.»2
چنین نوشت: نیز مهندس بازرگان بعدها

زندان بودیم [1344] که در درسال 1343 فرزندان نهضت آزادی هستید. «مجاهدین خلق!شما
مبانی اخراج شده باشید. کرده یا بدون آنکه ازخانه فرار پیش گرفتید را راه خود و به دنیاآمدید
نـهضت گـرفتید تجربیاتی که از و بحث وتحلیل ها و کتاب ها را تعلیمات اولیه شما فکری و

سرمقاله به قلم بازرگان . ٬1360/2/12 روزنامه میزان٬ .3

تشکیل می داد»3
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اینکه وی بر تأـکید با تأسیس مجاهدین خلق٬ مهندس بازرگان در تأثیر مورد جالل الدین فارسی در

می نویسد: کمک هم می کرد» «تشویق و معتقدان به مبارزات مسلحانه را
گـفته بـود زنـدان درگـوش او کـه مـهندس بـازرگان در برایم نقل کـرد مرحوم حنیف نژاد ...
فکری باید جوان ها شما من ودوستانمان چه می کند؟ آقای طالقانی و «نمی بینی این رژیم با
سازمانی برای مبارزه مسـلحانه که باید سیاسی دریافته بود این اندرز آن مرحوم از و بکنید.»

ص 22. زوایای تاریک: فارسی٬ .1

آورد...1 علیه رژیم به وجود
توصیه تلویحی مهندس بازرگان به مبارزه مسلحانه خاطره ای به این مورد محمدمهدی جعفری در

شرح نقل می کند:
زنـدان آزاد از سـال 1342 که «وقتی من در روزی برای خودم تعریف کرد حنیف نژاد محمد
مـقداری دربـاره اوضـاع خصوصی خـداحـافظی کـردم و مهندس بازرگان به طور با شدم٬
این بار آن هنگام مهندس بازرگان به من گفت: در آینده مبارزه صحبت کردم. و سیاسی روز
کـرده مثل هفت تیر که دستش را درحالی زد این حرف را ـکه آمدی به زندان دست خالی نیا.

ص 30. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ .2

به من اشاره می کرد.»2 و
رهبران محسن ٬ سعید و حنیف نژاد ـ عمدتاً ـ اتفاق است که بنیانگذاران سازمان و این موضوع مورد

زبان مجاهدین از نقل جزییات این ماجرا پیش از دادند. جریان تشکیل سازمان قرار در نهضت آزادی را

شخص مهندس بازرگان است؛ روایت نخست از می شود. سران نهضت آزادی ذـکر روایت از چند خلق٬

وی می گوید:
اعـضای نـهضت آزادی ایـران: سازمان چریکی مجاهدین خلق ایران بـه وسـیله سـه تـن از
پایهـگذاری شـد. 1344 شهریور بدیع زادگان در علی اصغر محسن و سعید حنیف نژاد٬ محمد
خـبر از زنـدان بـودیم و در دادگاه نـظامی٬ محکومیت در محاـکمه و پس از آن موقع ما٬ در

[...] تأسیس سازمان مخفی مجاهدین خلق به وسیله رهبران آن آـگاه شدیم.
سـرکوب آخـرین پس از سـال ٬1342 اواخـر از رژیم کودتا٬ برابر مقاومت مسلحانه در فکر
از شکست نـهضت مـلی و متالشی شدن نیروهای اپوزیسیون و مذهبی٬ مقاومت های ملی و
هـمه سـال 1343 بـه طوری کـه در شکل گـرفت؛ طریق قانونی٬ بین رفتن امکانات مبارزه از
بـه یک نـتیجه واحـد ایدئولوژی های گوناـگون٬ و افکار با دستجات مخالف رژیم٬ و ـگروه ها
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ضـمن دفـاع در بنده نـیز٬ رژیم شاه مبارزه مسلحانه است. راه مبارزه با که تنها رسیده بودند
آخـرین کسـانی مـا ...» گفتم: به رییس دادگاه خاطرنشان ساختم و این نکته را دادگاه نظامی٬
داریـم رییس دادگاه انـتظار از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته ایم و هستیم که از

صص 381ـــ382. ج1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .1

به باالتری هابگویند...»1 را این «نکته»
درون نهضت آزادی اینگونه بیان شده است: مجاهدین خلق از یک بولتن ساواـک تولد در

متن فعالیت های جمعیت به اصطالح نهضت آزادی [سازمان مجاهدین خلق] از «ـگروه مذکور
مواجه شده بود رکود بن بست و بحث با یک مرحله خاص زمانی که فعالیت جمعیت مورد در

پـژوهشهای مـؤسسه مـطالعات و آرشـیو سـال ٬1355 شـهربانی٬ بولتن کمیته مشترک ضدخرابکـاری سـاواـک و .2
سیاسی.

پیمود.»2 مسیرجدیدی را [ مبارزه مسلحانه] راه و این شیوه با و خارج گردید
اعتقاد مورد در پشتیبان بعدی مجاهدین خلق٬ مسئوالن اولیه نهضت آزادی و سحابی از عزت اهلل

می گوید: مهندس بازرگان به «مشی مسلحانه»
یـا حاال مهندس بازرگان همین بود. نظر این روشی نیست و از که غیر می شد «آن موقع فکر
الجزایر تجاربی چون ویتنام و و همه جاحکومت نظامی بود این که در تحت تأثیرجّوجهانی و

ص 164. ناـگفته های انقالب...: سحابی٬ .3

این راهی نیست.»3 از غیر تاچهارتای منطقی می دیدند دو دو در یا داشت٬ فلسطین وجود و
نهضت آزادی همکاری دوران دانشجویی با کادرهای بعدی مجاهدین خلق که در میثمی از لطف اهلل

اینگونه شرح می دهد: مبارزه مسلحانه را مورد دیدگاه مهندس بازرگان در خاطرات خود٬ در داشت٬
در نوشت که خالصه کتاب «جنگ شکـر کتاب دیگری درباره انقالب کوبا مهندس بازرگان ٬
آن تهیه کرد خالصهای از و زندان خواند در مهندس آن را بود. نوشته «ژان پل سارتر» ـکوبا»
و جـهت جـنبش مسـلحانه نـوشته شـده بـود ایـن کـتاب در اوضاع ایران تطبیق کـند. ـکه با
محتوای کتاب نسبت بـه اوضـاع ایـران خـیلی تـند آن استنباط می شد. خط مشی مسلحانه از
مهندس بـپرسیم کـه ایـن کـتاب چـه از شد [حق شناس] صحبت می کردیم قرار تراب با بود.
ایـران صـورت گـرفته چشمگیری در تغییر آیا و [ آزادی] دارد؟ خط مشی نهضت ارتباطی با
روی دادگاه اثر و بیافریند دردسر بگوییم که ممکن است چاپ این مطلب برای آنها و است؟
در او و مـطرح کـرده بـود مـالقات زنـدان] ایـن مسـائل را [ در تراب برای مهندس بگذارد.
حرکت مسـلحانه دفـاع کـرده از خیلی آشکار و «نهضت همین است دیگر.» جواب گفته بود
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این مـالقات تراب از مبارزه مهندس بازرگان بود. زندگی و تحول مثبت در ما که به نظر بود

صص 165ـــ166. نهضت آزادی...: از میثمی٬ .1

مهندس خیلی تندشده است.1 گفت: خیلیخوشحال شده بود٬
شیوه چپگرایانه مجاهدین موافق نبوده است: و ترور که با می کند انقالب تأـکید از بازرگان بعد اما

اعـضای رادیکـال نـهضت آزادی بـودند. تشکیل دهنده مجاهدین خلق ایران از [...] عناصر
رویـدادهـای سـیاسی به تـحوالت و دهه ٬1350 در نهضت آزادی٬ روابط مجاهدین خلق و
تأیـید بـدین مـعنی کـه رهـبران نـهضت آزادی کـلیه عـملیات مـجاهدین را بستگی داشتند؛
را شـیوه چـپگرایـانه آنـها مـوافـق نـبودم و افـراد تـرور به عنوان مـثال بـنده بـا نمی کردند.
نهضت آزادی بـه اوایل دهه ٬1350 در فعالیت مجاهدین٬ آغاز در این همه٬ با نمی پسندیدم.
رهـبران بـا شـد٬ زندان آزاد آنکه آیة اهللطالقانی از پس از مجاهدین کمک های مالی می کرد.
مذاـکره مـی کرد آنها [و] نحوه عملیات با اغلب درباره ایدئولوژی مجاهدین ارتباط داشت و
فـعّاالن نـهضت آزادی٬ رهـبران و بـرخـی از نمی پسندید. رهبران را گرایش چپ برخی از و
جـلب بـرای کـمک بـه مـجاهدین و تـوسلی ٬ مهندس محمد آقایان عزت اهللسحابی و مانند
بـه اتـهام سـال 1350 به هـمین مـناسبت در و فعالیت می کردند آنها٬ پشتیبانی روحانیون از

ص 383. ج1: شصت سال خدمت...٬ نجاتی٬ .2

پس ازمحاـکمه به زندان محکوم شدند.2 و همکاری بامجاهدین دستگیر
مـبارزه مسـلحانه که مهندس بازرگان «به مشی چریکی و دارد آنکه تأـکید محمدمهدی جعفری با

بر حاد چریکی و من کار «از که وی به سران مجاهدین خلق گفته بود ولی نقل می کند اعتقادی نداشت»

ص 29. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ .3

کمک خواهم کرد.»3 به شما هیچ دریغ نمی کنم و زمینه ای که کمک بخواهید هر در اما نمی آید٬

صورت اساس مشی مسلحانه شکل گرفته در بدیهی است که بازرگان نمی توانست به سازمانی که بر

کـه حـمایت مـهندس بـازرگان از مـی کند سحابی تأـکید عزت اهلل کمک کند. به آن مشی٬ عدم اعتقاد

پاسخ به این سؤال که در اما آن زمان بوده است٬ وی به مشی مسلحانه در مجاهدین خلق برمبنای اعتقاد

وی چنین پاسخ کردند؟» تجدیدنظر و تغییر یا بودند مقطع انقالب روی این نظر مهندس بازرگان تا «آیا

می دهد:
[بازرگان] نزدیک نبودم که در ایشان با طول کشید. آبان 57 این تا به زندان رفتم و 50 «بنده مهر
یک سـخنرانـی در در سـال 57 فقط در نظرات مهندس را ایشان باشم. جریان تحوالت فکر
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مقابل چپگرایی این حرکت مطرح در راجع به آفات توحیدشنیدم که مسائلی را حسینیه ارشاد
[ در تهران از ازسال 51] هم بچه های مجاهدین مدام خبر [بعد طول دوره زندان در ـکرده بودند.

صص 164ـــ165. ناـگفته های انقالب...: سحابی٬ .1

مهندس بازرگان شکایت داشتند.»1 از و شیراز] می آوردند زندان عادل آباد
عامل یا و پیشتاز را خود به مشی مسلحانه٬ که مهندس بازرگان ضمن اعتقاد دارد البته سحابی تأـکید

آن نمی دانست:
وقـتی بـه آن فـاز به اعمال مسلحانه می کشد... زندان] بازرگان گفت که این مبارزه قهرًا «[ در
سـیاسی رهـبرش هسـتیم ولی بـاید ایـن فـاز در ما نمی توانیم باشیم. آن ما رهبر دیگر برسد
بـه دنـیا اوًال را آن است که آن فرزند وظیفه ما رهبری کند. را که آن فاز شود فرزندی متولد

ص 163. همان: .2

به بلوغ برسد.»2 مراقبتش کنیم تا آن قدر بیاوریم٬ثانیًا
و بازرگان تکان خورد ایدئولوژی مجاهدین خلق٬ تغییر و ضربه 54 از که بعد همچنین اشاره می کند او

ص 170. همان: .3

این آثار از انقالب را می توان نظرات مخالف مشی مسلحانه وی پس از دیدگاه هایش رخ داد.3 تغییراتی در

محسوب نمود. موضوع نیز

می گوید: و می داند به سال 47 تأسیس مجاهدین خلق را سحابی اطالع بازرگان از مهندس عزت اهلل
کردیم و اطالع پیدا سال 47 در آن٬ حرکت مسلحانه وسازماندهی عمیق متناسب با وقتی از
ایـن نهضت آزادی٬ آن موقع در گرفت خیلی خوشحال شد. جریان قرار مهندس بازرگان در
یـداهلل [ دکـتر مـن پـدر طالقانی ٬ فقط مهندس بازرگان ٬ به همه نمی گفتند. جریان مجاهدین را
جریان [ رحیم] عطایی در آقای جوادی و آن طرف هم آقای صدرحاج سید من و سحابی] و
جـوادی هـم صـدرحـاج سـید نمی توانست فعالیت بکـند؛ اصًال و بود عطایی بیمار بودند.
رحـیم عـطایی هـم مشـاوره سـیاسی بـا مشاوره می کردند. او یعنی مجاهدین با بود؛ مشاور
مـی دیدیم؛ را همدیگر هفته یکبار دو هر ما پدرم٬ بنده و ولی بازرگان وطالقانی و می کردند.
از کـمک مـالی؛ که چگونه به ایشان کمک کـنیم ـ بودند اینها همیشه بحث ما جلسه داشتیم.
مـن یـادم است یک جـلسه درخـانه مـهندس بـازرگان چه جوری بـدهیم. پول بگیریم٬ ـکجا
«مـن هـمه اش بـازرگان گـفت: چه کنیم و... بیاوریم و کجا که پول از این بود سِر صحبت بر
هم من خانه ام را برای این کار٬ روی پای خودشان بایستند؛ اینها کارشان بگیرد٬ منتظرم اینها
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می فروشم می دهم.»
نـوشته ایـن جـزوه هایشان را ایـنها کـرد؛ پیدا اینها بازرگان همان موقع یک اختالفی با منتها
بازرگان حرفشان شـد. با آن جزوه های «متدولوژی» سر بر غیره. و راه بشر ـ راه انبیاء بودند٬
بـازرگان دیـالکتیکی و... تـضاد حـرف های مـارکسیستی است؛ بـازرگان مـی گفت کـه ایـنها
کـه تـصویب من نخواهـید از این را شما نمی فهمم؛ را «من اینها [ولی] ـگفت: مخالفت نکرد
مهندس بـازرگان آن موقع با از که اینها این بود خیلی ترش کردند... اینها بدهم.» نظر ـکنم یا

صص 163ـــ164. همان: .1

ناسازگارشدند.1
بازرگان می نویسد: میثمی درباره ارتباط مجاهدین خلق و

این بـار اما کردند٬ مهندس بازرگان ارتباط برقرار با بنیان گذاران مجاهدین مجددًا سال 1347
در او بـا جریان مجاهدین را و جلسه داشتند او با دوبار آنها موضع یک تشکیالت مخفی٬ از
بچه هاحمایت می کرد. مهندس بازرگان به عناوین مختلف از آن پس٬ از میان گذاشته بودند.
[شـاه] ٬ سـوی رژیـم عدم رعـایت قـانون از که با زندان گفته بود در سال 1343 خودش در

ص 176. ج2: نهضت آزادی...٬ از میثمی٬ .2

مبارزه مسلحانه نمی ماند.2 چاره ای جز
بچه ها[ی سازمان [ بازرگان] با داشتم که مهندس «خبر سال 1350 وی همچنین گفته است که در

ص 13. همان: .3

شدت مورد میثمی در ارتباط داشت.»3 حنیف نژاد هم با بازرگان و منصور هم با او مجاهدین] ارتباط دارد.

به این شرح نقل ٬50 بازداشت شهریور از زندان بعد خاطره ای از نسبت به نهضت آزادی٬ عالئق موجود

می کند:
«نهضت آزادی» می کرد محسن پیشنهاد سعید یادم می آید «درباره اسم سازمان بحث می شد.
الهام گـرفته از محسن می گفت همه ما سعید سازمان نمی دیدیم... درحد را خود ما بگذاریم.

ص 70. همان: .4

ادامه جریان نهضت آزادی هستیم.»4 نهضت آزادی و
مهندس بـازرگان تأسیس مجاهدین خلق٬ پس از دّومین مالقات حنیف نژاد در به نقل میثمی ٬ بنا

چه من نمی توانم اسلحه بدهم٬ گفته بود بعد و شده اید ما استاد حاال من بودید٬ که زمانی شاـگرد «ـگفته بود
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ص 335. همان: .1

من برمی آید؟»1 ـکمکی از

مارکسیست شده است٬ ایدئولوژی داده و تغییر اعضای اولیه سازمان که بعدها تراب حق شناس از

شـرح توقف فعالیت های نهضت آزادی٬ اشاره به تشکیل سازمان و مقدمه ای کوتاه داّل بر ذـکر پس از

سازمان دوستان قدیم که در هیچ یک از شدند٬ آزاد سال 1346 طالقانی در که «وقتی بازرگان و می دهد

چون دیدار که به دیدن بازرگان بروند؛ ندیدند مجاز را خود به دالیل امنیتی ـ مجاهدین فعالیت می کردند٬

پس از شده بود. این لحاظ گله مند وی از اما حّساس کند. نسبت به آن افراد ساواـک را ممکن بود او با

حمایت و جلب نظر «قطب»های سیاسی و برخی از به تماس با چارچوب سیاست سازمان دایر مدتی در

بازرگان سپس با طالقانی و با پنهان کاری فراوان٬ رعایت مالحظات امنیتی و همراه با آنان برای آینده٬

نبودیم به هیچ وجه بیکار امر برخالف ظاهر که ما گفتند فشرده به آنها بسیار به طور و کردند تماس برقرار

آن هـم بـا دوستان سـابق٬ و تجمع جوانان مبارز خوشحالی از طالقانی با تشکیل داده ایم. جمعی را و

قرار تماس خصوصی٬ یکی دو پس از بازرگان ٬ مورد در اما استقبال می کند رادیکال٬ هدف های انقالبی و

نظرات گروه برایش تشریح گردد. یک جلسه جمعی مسائل و در می شود

اسرائیل) بازی معروف فوتبال بین تیم ایران و روز (مصادف با 47 روزهای شهریور یکی از جلسه در

طـرف از تشکـیل شـد. ایشـان ـ بـدون حـضور و اتاق های منزل آقای ابراهیم مازندرانی ـ یکی از در

بـه مـن و بـدیع زادگـان بـودند اصـغر مـحسن و سـعید حنیف نژاد٬ محمد مجاهدین شهدای گرانقدر

و بخش تنظیم کرده بودیم که یکی هم به عهده من بود چهار در صحبتمان را بیا. [حق شناس] هم گفتند

. بود... برای ادامه مبارزه» نهضت٬ جبهه ملی و موضوعش «نارسایی چارچوب فعالیت گذشته در

شـیوه مـبارزه مـخفی را او پاسخ دادند. که رفقا مهندس پرسش هایی کرد دوستانه بود. ـگفت وگوها

من بود که قرار حتی این را و مخفی کنم؛ زندگی ام را و نظر و «من نمی توانم کار گفت: نمی پذیرفت و

من از ساله بود) آن زمان 8ـــ7 (ـکه در کوچکم نوید پسر به کسی نگویم رعایت نکردم و محل جلسه را

که هم نشان می داد زمینه دیگر در نتیجه کار من هم گفتم منزل آقای مازندرانی .» می روی؟ کجا پرسید

نتیجه جلسه و محسن از یادم هست که سعید داشته باشد. این جمع توافق نظر مهندس نتوانسته است با

و... ناراحت بود عدم توجه او
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این در رفیق دیگری رفت. آن نبودم و که من در آن تشکیل شد از هفته بعد یکی دو جلسه دوم در

که «شما می گوید آقای بازرگان صریحًا به خصوص نقطه نظرات فکری٬ شرح اهداف و پس از جلسه٬

ساله ما چند برای کار «شما می گوید: به اعتراض به او رفقا یکی از و می زنید»؛ را حرف های کمونیست ها

پشیزی ارزش قایل نیستید».

برخی از که اـگر این تصّور با می شود؛ مهندس تماس برقرار با یک سال مجددًا ماه یا فاصله چند با

حتی با یا بگذارند او اختیار در را «لنین» اثر کرد چه باید یا «مائوتسه تونگ» اثر جزوات چپ مثل تضاد
نمی شود. ولی نتیجه مطلوب عاید چنین کاری هم می کنند کرد. خواهد تغییر نظرات او بحث کنند٬ او

نـهج البـالغه و قرآن و مورد به ویژه در زمینه های مختلف٬ حجم مطالعاتی که گروه در بازرگان از
شگفت زده می شود... خوشحال و عمیقًا کرده بود نوشته های خودش مثل راه طی شده٬

مـهر 30 هم در حنیف نژاد و (1350 (ضربه اول شهریور که دستگیری مجاهدین پیش آمد بعدها

را مهدی غبطه تو که «به حنیف بگو پیغام فرستاد حنیف نژاد بازرگان به همسر شد٬ همان سال دستگیر

کمکتان می دهم». هم می فروشم و پیراهنم را الزم باشد «اـگر هم گفته بود: جای دیگر در و می خورد»؛

خدشه دار را سیاسی او پدرانه نمی توانست چارچوب فکری و مسلّم است که این موضعگیری دوستانه و

رود. برخوردهای عاطفی فراتر حّد از و سازد

«سران از اولین پارگراف٬ در تاریخ بهمن ٬1350 در بیانیه اعالم موجودیت خود سازمان مجاهدین در

قبال رژیم در را مواضع خود سپس دالیل تشکیل سازمان و و تجلیل کرد نهضت آزادی» فداـکار مؤمن و

مشی سیاسی پنج شش سال پیش با گسستی که از این اعالمیه٬ با اعالم داشت. فعالیت خود چشم انداز و

ص 66. ش 1: نشریه نقطه٬ به نقل از صص 401ـــ403؛ ج1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .1

بازرگان کرده بودیم علنی شده رسمّیت یافت».1

دهـه پـنجاه مجاهدین خلق در روابط دیگری بین رهبران نهضت آزادی و پیش گفته٬ موارد جز به

داخل کشور٬ توقف فعالیت های نهضت آزادی در توجه به تعطیلی و با ثبت نشده است. طرح و شمسی٬

منتقل می شود. کشور سازمان مجاهدین خلق به نهضت آزادی خارج از این جریان با ثقل اصلی پیوند

داخل واحد مستقل از کشور٬ خارج از [ آزادی] در که «سازمان نهضت می کند ابراهیم یزدی تأـکید دکتر

ص 278. ج1: خط سازش٬ سلطانی٬ ابراهیم یزدی . نامه دکتر ٬1358/11/28 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .2

می نموده است.»2 اجرا مستقل تعیین و و مجزا را خط مشی خود و روش ها و برنامه ها بوده است و ـکشور
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سال ٬1350 سازمان مجاهدین خلق در علنی شدن وجود که پس از یزدی همچنین تصریح می کند

ص 53. چمران: یادنامه دکتر .1

به این فعالیت ها «تأثیر برخاست.1 مجاهدین خلق» به حمایت از تمام قوا با کشور «نهضت آزادی خارج از

[ خارج کشور] افرادی نهضت آزادی انجمن اسالمی دانشجویان یا میان دانشجویان عضو که از بود آن حد

همان صفحه. همان: .2

برای پیوستن به سازمان مجاهدین خلق اعالم می کردند.»2 را آمادگی خود

کـادرهای اولیـه سـازمان دستگیری رهـبران و که پس از نشان می دهد نیز موجود شواهد قرائن و

رهـبران نـهضت دیگر مهندس بازرگان یا بین سازمان و دیگر ٬51 و سال های 50 مجاهدین خلق در

در ایدئولوژی٬ گرفتن جریان تغییر درنظر اشکوری با نگردیده است. ارتباطی برقرار داخل کشور آزادی در

نگرش مهندس بازرگان نسبت به سازمان مجاهدین خلق اینگونه تحلیل می کند: مورد
خـرداد٬ 15 مـقطع پس از عین ایـنکه مـی دانست در که مهندس بازرگان در «چنین می نماید
جـبهه فـعاالن در مـی کرد آرزو نمانده است و مبارزه قهرآمیز رژیم جز راهی برای مبارزه با
مـعتدل و تـفکر روحیه و به دالیل عقیدتی و خود٬ اما شوند٬ مسلحانه پیروز انقالبی و ستیز
نـمی توانست بـا سازمان مجاهدین٬ به ویژه رواج ایدئولوژی مارکسیستی در میانه روانه اش و
حـتی نـمی توانست چـندان بـه پـیروزی رزمـندگان آن امـیدوار و آن سازمان موافـق بـاشد

صص 400ـــ401. ج1: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .3

ـگردد.»3
مارکسیست به روایت این عضو و ادامه این مطلب به اظهارات تراب حق شناس اشاره می کند وی در

می کند. استشهاد قبال سازمان٬ موضع مهندس بازرگان در مورد شده در

قـبال سـازمان مـهندس بـازرگان در رفـتار دیـدگاه و مورد گاه دوگانه در نقل های متفاوت و وجود

مسـتثنی نـمودن اشکـوری بـا سـاخته است. قدری دشوار امکان شناخت روشن واقعیت را مجاهدین٬

ص 399. همان: .4

که «برخی یاران مهندس می کند تأـکید اقوال موجود٬ بدون اشاره به سایر و اظهارات مهندس سحابی 4

همان صفحه. همان: .5

مبارزه مسلحانه موافق نبوده است.»5 ایدئولوژیک با اصولی و به طور هرگز که او بازرگان عقیده دارند

قـبال مـوضع مـثبت مـهندس بـازرگان در مورد نکات پیش گفته در محمدمهدی جعفری عالوه بر
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دوسـتانش٬ انقالب به رهبری رجوی و دیدگاه وی درباره سازمان پس از مورد در بنیانگذاران سازمان٬

چنین گفته است:
شـده ومـجاهدین که حال که انقالب پیروز دیگران این بود اولیه مهندس بازرگان و «انتظار
شاید زندان بیرون آمده اند٬ از این جّوجدید با و کنارگذاشته اند [خلق] ـکارهای مسلحانه را

او نـهضت نـبود. اول عـضو رجوی از اـگرچه مسعود به نهضت آزادی ایران. برگردند مجددًا
سنش اقـتضای پـیوستن بـه نـهضت آزادی را و که به مجاهدین پیوسته بود خیلی جوان بود
سـیاسی و انـقالب] ـکـار از [بـعد بـخواهـند می کردیم افرادمجاهدین اـگـر فکر ما نمی کرد...
بـرنامه آنها دیدیم نه٬ اما چارچوب نهضت آزادی مشغول باشند. در می توانند فرهنگی بکنند

صص 214ـــ215. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ .1

دیگری دارند.»1
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فصل چهارم:

ترسیم خط مشی مسیر  در

تاـکتیک تدوین استراتژی و  
تشکیالتی٬ اقتصادی و سیاسی٬ زمینه های ایدئولوژیک٬ آموزش هایی در به رغم وجود سال 1347 تا

این زمان٬ تا اعضای آن٬ برای رهبری سازمان و مبهم بود. قبال رژیم حاـکم گنگ و خط مشی سازمان در

چه خط مشی و ـ نهایی تشکیالت بود که هدف درازمدت و که برای سرنگونی رژیم پهلوی ـ روشن نبود

به بهترین وجهی امکان دستیابی به هدف٬ گرفت تا به کار و کرد اتخاذ باید روش تاـکتیکی را چه شیوه و

زرین کفش می گوید: عبداهلل یابد.
جـنبش ذهـن مـن جـنبش٬ در فعالیت چـریکی. ذهنم ترسیم می کردم ااّل در را من همه چیز
فـرض چریکی نبود. سازمان٬ در آموزش های مقدماتی ما ... جنبش ویتنام بود مشروطه بود٬
داده بـودیم؛ کارخـودمان قـرار دستور در را فعالین بازار کانون های مردمی و تماس با ـکنید
ذهـن نزدیکترین واقعه تاریخی کـه در بود. پیش روی ما خرداد یعنی چیزی شبیه جنبش 15

بود. خرداد نهضت 15 تداعی می شد ما
سـایر تفاوتی که میان سازمان و با طی یک پروسه٬ شدم٬ سازمان آشنا وقتی که با [...] من از
افـرادی و ولی مسالمت آمیز؛ نهضت آزادی مبارزه می کرد فرض کنید شدم. آشنا بود ـگروه ها
هم خوانده را جلسات محاـکمات آنها ما می شدند. قلمداد مثل مهندس بازرگان مصلحت جو
می توانستیم بفهمیم که مجموعه اینها از هم خوانده بودیم. بودیم٬محاـکمات آقای طالقانی را
مـی کشد سایرجریانات مسـالمت جو جریانی شده ایم که یک خط فاصل بین خودش و وارد
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دیالوگ شد. صحبت و وارد این رژیم نمی شود با می گوید ... مطرح می کند را مسئله «قهر» و

کـادرهای مسـئول (حـاشیه مـرکزیت) که این مطالب توسط یکی از توجه شود زرین کفش؛ عبداهلل گوها: گفت و .1
به جمع مرکزی پیوسته است. شده که بعدها اظهار 50 شهریور قبل از

هرچه می خواندیم به این مطلب وصلش می کردیم.1
و نفی مشی مسـالمت آمیز چیزی جز سال 1344 تشکیل آن در اینکه فلسفه وجودی سازمان و با

محکوم بـه شکست این چارچوب را سازمان هرگونه مبارزه ای خارج از و پذیرش مبارزه مسلحانه نبود

یعنی ضرورت مبارزه قهرآمیز٬ توجه داشت که تشّخص خط مشی درازمدت سازمان٬ می دانست ولی باید

ِصرف آن روشن بوده است؛ شرایط کاربرد چگونگی و خصوصیات این مبارزه و که ابعاد بدین معنی نبود

سازمان با تمایز عین حال که نقطه افتراق و در عمومی آن ـ به صورت کلی و به مشی مسلحانه ـ اعتقاد

و لیکن به هیچ وجه کافی نبود بود٬ مسالمت آمیز و به مبارزه «قانونی» گروه های معتقد احزاب و دیگر

نـحوه تاـکتیک مناسب یعنی زمان و مسئله خط مشی مشخص و اولین فرصت٬ سازمان می بایست در

بررسی می کرد. جنبه های مختلف آن را این مبارزه و ـکاربرد

سـردرگمی در موجب نوعی ابهام و اوایل ٬47 و سال 46 اواخر ولی در ابتدا اـگرنه در این معضل٬

رهـبری٬ عـناصر آنچنان که عالوه بر فعالیت های عملی سازمان شده بود؛ برنامه ریزی های آموزشی و

حرکت آن چیزی جز تعیین نشود٬ به وضوح ـ خط مشی ـ که اـگر احساس می کردند ـکادرهای سازمان نیز

مـبادرت سازمان به این کـار اـگر «به گفته مرکزیت وقت٬ بود. کورکورانه نخواهد و یک جنبش سرخود

ص 74. یادداشت های حسین روحانی: .2

فعالیت آن به بن بست می رسید.»2 و کار چه بسا می گرفت و فرا سازمان را رکود نوعی انفعال و نمی ورزید٬

مرکزیت تشکیالت تصمیم گرفت که ابتدای سال 1347 در جهت رفع آن٬ در درک این نقیصه و با

رده (تا تحت مسئولیت خود عناصر مسئول با فرد هر شد قرار دهد. سازمان قرار کار دستور در این مهم را

به مرکزیت را جمع بندی خود ماه) دو زمانی معین (حدود تا افراد و میان گذارد در این بحث را ـکادرها)

کادرهای سازمان بـحث مسئوالن و رهبری٬ عناصر از نفر 30 به این ترتیب حدود سازمان ارائه دهند.

پیش نفره٬ حوزه های سه چهار به صورت جمعی در طول مدت تعیین شده٬ در مربوط به خط مشی را

خـط جمع بندی مجموعه نـظرات٬ مرکزیت با به مرکزیت سازمان ارائه دادند. را جمع بندی خود و بردند
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ص 37. شرح تأسیس...: صص 74ـــ75. و ص 36 همان: .1

داد.1 کلیه اعضای سازمان قرار اختیار در و قبال رژیم حاـکم تدوین نمود در مشی سازمان را

از به عنوان «استراتژی» معموًال و ـ سازمان بود واقع ترسیم خط مشی «تاـکتیکی» که در این مباحث٬

چنین بود: به اختصار آن نام برده شده است٬

آن که اقتصاد رأس آن امپریالیسم آمریکا؛ در سلطه امپریالیسم جهانی و ایران کشوری است زیر 1ـ

سیستم از نتیجه رفرم ارضی٬ در مناسبات اقتصادی حاـکم٬ تحت کنترل بورژوازی وابسته است.

تبدیل شده است. به «بورژوازی وابسته» ماّلـک» ـ «بورژوا

بنابرایـن شـروع از جلوگیری شود؛ روستا پتانسیل انقالبی در بروز رفرم ارضی باعث شده که از 2ـ

ایران ممکن نیست. در (نمونه چین) روستا

انتظامی آن تحت سـلطه پـلیس رژیم ایران یک رژیم پلیسی است که همه نیروهای نظامی و 3ـ

آمریکا جاسوسی انگلیس و سوی سازمان های اطالعاتی و از خود که آنها سیاسی عمل می کنند؛

هدایت می شوند.

به افشای ماهیت واقعی رژیم ندارد. نیاز گروه پیشتاز دیگر درجه مناسبی است و آـگاهی مردم در 4ـ

ثبات سیاسی رژیم را شکست و پلیسی را جّو باید یأس٬ شکستن سّد برای توده ای کردن مبارزه و 5ــ

است. عملیات مسلحانه امکان پذیر با چنین کاری تنها و بین برد؛ از

در مبارزاتـی «تشـیع» که سّنت های انقالبی و دارد باور به اتکای ایدئولوژی توحیدی٬ سازمان٬ 6ـ

کند. نقش بارزی ایفا مبارزه می تواند امر بسیج توده های مردم در

کشیده شود. آن گاه به «روستا» و صورت بگیرد «شهر» از شروع مبارزه باید 7ـ

جهات گوناـگون انسانی٬ یعنی از مناطق استراتژیک انتخاب شود؛ باید بردن مبارزه به روستا٬ در 8ــ

مناسب باشد. جغرافیایی و... طبیعی و

امکـان پذیر «جنگ چریکی روسـتایی» و طریق تشکیل «ارتش آزادی بخش» پیروزی نهایی از 9ـ

تشکیل چنان ارتشی برآید. صدد در باید بردن جنگ به روستا٬ پس از سازمان٬ است.

تشخیص امپریالیسم» خلق و «تضاد جامعه را اصلی حاـکم بر تضاد تحلیل نهایی٬ در سازمان٬ 10ـ

توده ای درازمدت مـمکن طریق یک مبارزه قهرآمیز از پیروزی خلق تنها که حل آن و می دهد
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است.

موج چریکی آمریکای فلسطین و و الجزایر و انقالب های کوبا تحت تأثیر بیشتر این نتیجه ـگیری ها

روابط در ساختار تغییر ایران و که البته رفرم ارضی در به دست آمده بود به شیوه ای تلفیقی ـ التین ـ

حـال «روسـتا» هـر ولی در داشت؛ تأثـیر روستا» ـ به «شهر شهر» ـ «روستا انتقال تز در نیز روستاها

اندکی تصرف. تلخیص و با صص 75ـــ79؛ یادداشت های حسین روحانی: صص 43ـــ46. شرح تأسیس...: .1

فراموش نمی شد!1

مواضع سیاسی و  تحلیل ها
دریـافت نـقطه نظرهای اسـتراتـژیکی و و مـی برد آن به سر فضایی که سازمان در برای درک بهتر

آخرین پی می آید آنچه در بررسی کنیم. الزم است آخرین تحلیل های سیاسی سازمان را تاـکتیکی آن٬

دیـدگاه های تـحلیل طـبقاتی و مـجدد ذـکـر از تنها و (50 ضربه شهریور پیش از است (تا مواضع آنها

عنوانی مستقل آمد. این در چراـکه پیش از شد؛ اقتصادی صرف نظر

مرحله انقالب  
«حکـومت و عنوان «انقالب دموکراتـیک» مرحله انقالب ندارد. مشخصی از روشن و سازمان دید

در دفاعیه خود٬ محسن در سعید فرهنِگ مارکسیستی مطرح شد؛ تأثیرپذیری از با بعدًا نیز دموکراتیک»

داشت: اظهار ٬1351 بهار
شهادت برادران از بعد همین یک سال اخیر در انقالب٬ فرهنگی جامعه به امر درک سیاسی و
شهادت سربازان سازمان مجاهدین مطمئنم که با و آمده است؛ عجیبی باال به طور سیاهکلی ما٬
عمیق ترخواهدشدتاپایه های «حکومت دموکراتیک ملی» و درجامعه ژرف تر انقالب ما خلق٬

محسن . سعید ص 29؛ دفاعیات سازمان...: قسمتی از .2

مستحکم سازد.2 را خود
مختلف اقشار دهقانان و کارگران٬ مرکب از شرکت کلیه توده ها «سازمان عقیده داشت که انقالب با

از سازمان بدون اینکه مرحله بینابینی و رسید. به سرانجام خواهد رهبری طبقه کارگر با خرده بورژوازی و

آن روی جنبه سوسیالیستی انقالب تکیه داشت و داشته باشد٬ نظر در جمله مرحله انقالب دموکراتیک را
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البته اصطالح جامعه بی طبقه توحیدی٬ بین رفتن طبقات توضیح می داد. از و مسئله نابودی استثمار با را

به این سال های 50 از لیکن تحت این عنوان دقیقًا به لحاظ مضمونی مطرح بود همان ابتدا چه از اـگر

«سازمان مجاهدین رفت: به کار فروردین ٬51 در صادق٬ دفاعیه ناصر در مشخص این اصطالح اولین بار به طور .1
نوک پـیکان مـبارزه مسـلحانه ضـّدامـپریالیستی٬ که در می داند وظیفه خود پذیرش ایدئولوژی مرگ٬ خلق ایران با
ناصر ص 91؛ دفاعیات سازمان...: قسمتی از بی طبقات باشد.» آزاد٬ راهگشای خلق به سمت جامعه ای توحیدی٬

صص 132ـــ133. همان: شده اند. این جمالت تکرار ضمن دفاعیات میهن دوست٬ همچنین٬ صادق.

دارید نظر در آنچه که شما که می گفتند: پاسخ به مارکسیست ها در این مورد در و طرف مطرح گردید؛1

[ را] یک سازمان معتقدیم که این وظیفه ما سازمان می گفت: معتقدند؛ همان است که مارکسیست ها عمًال

عمل در این مسئله باشند٬ پایبند جایی که مارکسیست ها البته تا و انجام دهد توحیدی می تواند اسالمی و

عین حال که در این صالحیت را مسئله رهبری سیاسی جامعه٬ مورد در و همکاری خواهیم کرد. آنها با

کـنار دلیـلی بـر صورت صداقت نیروهای مـارکسیستی٬ می داشت که در اظهار برای سازمان قایل بود٬

ص 73. یادداشت های حسین روحانی: .2

رهبری سیاسی ندارند.»2 شرکت در از ـگذاشتن آنها

78ـــ79 و صـص 69ـــ72 دفـاعیات سـازمان...: قسـمتی از صص 10ـ13. شرح تأسیس...: صص 60ـــ62. همان: .3
علی میهن دوست. صص 123ـــ128؛ همان: صادق . ناصر 85ـــ88؛ و

 امپریالیسم 3
تحلیل ما مهم ترین نیروی باطل عصر امپریالیسم جهانی را «باطل»٬ و توضیح «حق» در سازمان ٬

تکامل مسیر مستضعفان از و بازداشتن توده ها در نقش اصلی را شرایط کنونی این نیرو چراـکه در می کرد؛

جـنگ بـا مـوانـع راه تکـامل و و برداشتن سدها راه خدا٬ وقتی که مبارزه در و می کند؛ ایفا (سبیل اهلل)

مـبارزه بـرای «افضل الجهاد» طبعًا (یصّدون عن سبیل اهلل)٬ می کنند سد نیروهایی است که این راه را

راه تکـامل شـناخته تحلیل سـازمان بـزرگترین سـّد میان برداشتن امپریالیسم است که در از نابودی و

می شود.

کشورهای مجموعه ای از گفت که امپریالیسم عبارت است از تبیین سیاسی پدیده امپریالیسم باید در

و تـمامی تـوده ها استثمار و که به استعمار آمریکا)٬ و (اروپا «بلوک غرب» و معروف به «آزاد» غربی و

کشورهای جهان به خصوص در ـ سرزمین های دیگر چه در و کشورهای خود چه در مستضعفان جهان ـ
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بـه جـرگه سـرمایه داری٬ سـریع صـنعت و سـایه رشـد در اوایل این قـرن٬ از آمریکا سوم پرداخته اند.

کشورهای استعماری دیگر از جنگ جهانی دوم گوی سبقت را که پس از آنجا تا پیوست؛ امپریالیست ها

گرفت. قرار رأس آنها به تدریج در و ربود

و توسط استعمارگران اداره می شدند ـ مستقیمًا کشورهای مستعمره ـ قرن بیستم٬ نیمه اخیر پیش از

دست داشـتند. در را ایـن کشـورها اداره امور ـ مستقیمًا ـ استعمارگر نظامی کشور حکمرانان سیاسی و

پس دوران جنگ بین الملل دوم و به خصوص در افزایش آـگاهی سیاسی توده های تحت ستم مستعمرات٬

مردم این و رود باال این سرزمین ها آزادیخواهانه در که موج مبارزات استقالل طلبانه و باعث شد آن٬ از

یوغ استعمارگران شوند. زیر از آزادی خود رهایی و خواستار آزادیخواه٬ ملّی و به رهبری عناصر ـکشورها٬

آزادی به این اعطای استقالل و به اصطالح ـ ـ با جدید٬ که استعمارگران قدیم و این عامل سبب شد

سلطه اقتصادی خود زیر را این کشورها سعی کنند به رسمیت شناختن حاـکمیت سیاسی آنها٬ و ـکشورها

درآورند.

تـوسط حکـومت های خـودی ولی به صورت غـیرمستقیم و این ملت ها استثمار و استعمار این بار

نو» عنوان «استعمار که با این شیوه جدید٬ سرسپرده کشورهای استعماری انجام می گرفت. دست نشانده و

آزادی و کـه خـواسـتار هم مشکل شورش کشـورهای تـحت سـلطه را معروف شد٬ کلنیالیسم» «نئو یا

هزینه داشت که با (متروپل) برای استعمارگر را هم این امتیاز و حل می کرد ـ مدت ها تا ـ استقالل بودند

غارت می کرد. آنان را ذخایر همچنان ثروت و (ـکلنی) تحت استعمار هزینه کشور واقع با در و ـکمتر

نظر از نه تنها به رغم استقالل ظاهری سیاسی٬ کشورهای جهان سوم٬ اـکثر نو» دوران «استعمار در

بلکه بـه تـبع وابسـتگی اقـتصادی هـرگونه اقتصادی وابستگی کامل به کشورهای امپریالیستی داشتند

مـهم ترین کشـورهای فـرانسـه از انگـلستان و آمـریکا٬ دست مـی دادنـد. از نـیز اســتقالل سـیاسی را

اسـتعماری٬ ایـن شـیوه جـدید بـا شرکای استعمارگرشان مـی کوشند٬ که به همراه دیگر امپریالیستی اند

از و تحت سلطه خویش نگه دارند؛ سیاسی ـ نظر چه از اقتصادی و نظر چه از ـ ـکشورهای جهان سوم را

صنایع امـپریالیستی است٬ نیاز مورد که شدیدًا خام این کشورها٬ اولیه و به غارت مواد این طریق اوًال

به همان محدود را صادرات آنها و تولید عقب نگه دارند٬ را سطح صنعت کشورهای مزبور ثانیًا و بپردازند

نظر از را چنین است که آنها تحمیل کنند. آنها بر واقع اقتصادی «تک محصولی» در و خام نمایند مواد

به صـورت بـازار این راه کشورهای زیرسلطه را از و می نمایند خود کشاورزی نیازمند ــحتیــ صنعتی و
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تأمین امنیت الزم جهت حفظ و باالخره در و می آورند؛ در کشاورزی خود مناسب محصوالت صنعتی و

اخـتصاص سالح های ساخت خود به خرید را این کشورها درآمد بخش مهمی از غارت٬ برای چپاول و

چـند ابزارهایی چون پیمان های دوجانبه یا با هزینه کشورهای زیرسلطه و به این ترتیب با و می دهند

به کشورهای امپریالیستی فراهم می آید. تحکیم وابستگی آنها زمینه های تثبیت و جانبه نظامی٬

بـا این قدرت بزرگ استعماری٬ داشت. رأس کشورهای امپریالیستی قرار در آمریکا سازمان٬ نظر از

جـنگ پـی دو فـرانسـه در انگلیس و به دنبال تضعیف امپراتوری های استعمارگر استعماری و شیوه نو

کشورهای جـهان سـوم را بسیاری از و جای امپریالیست های کهن بگذارد را توانست پای خود جهانی٬

پیچیده٬ پیمان های نظامی متنّوع و اقتصادی و قراردادهای متعدد انعقاد بدین طریق با و وابسته سازد؛

ژاپن حفظ نماید. کشورهای سرمایه داری غرب و دیگر بر را برتری خود

راه بشـر. راه انـبیاء بـخش هایی از٬ نـقل شـد. ادامـه بـحث «تشکـیل گـروه سـیاسی» بخش هایی کـه در شناخت: .1
یادداشت های حسین حال سازمان بوده است. مواضع گذشته و بخش هایی که نشانگر رهنمودهای شیوه تحلیل...:
محسن٬ دفاعیات سعید فرازهایی از دفاعیات سازمان...: قسمتی از تصرف. تلخیص و با صص 62ـــ64؛ روحانی:

علی میهن دوست . صادق و ناصر

شوروی وچین 1  

توده های چین به عنوان انقالب زحمتکشان و انقالب های سوسیالیستی روسیه و تحلیل سازمان٬ در

و دوران مـعاصر در که ادامـه دهـنده راه انـبیاء ـ «مائو» و به رهبری «لنین » تحت ستم این کشورها٬

دوره کـه از آن بـود خصوص شوروی سازمان بر در ارزیابی می شد. ـ تلقی می شدند انقالبیون پیشتاز

به روز روز آن را آمده و به وجود دستگاه رهبری این کشور انحراف در او٬ به خصوص پس از و «استالین»

این هـمه با می کند؛ کرده و دور ـ تجّسم آن بود که «انقالب اـکتبر» توده ای ـ ویژگی های انقالبی و از

ـ را امـپریالیست ها دیگـر و آمریکا تضادهای بین شوروی و و تلقی نمی کرد انقالبی» «ضد شوروی را

ارزیابی مقوله «ضدانقالبی» مجموع از در می دانست٬ نوع تضادهای «غیرانقالبی» مواردی از ـگرچه در

سـازمان خـاورمیانه عـربی٬ ایـران و مـورد شوروی در توجه به نمودهای عینی رفتار با به این طرف٬ سال 50 از .2
لیکـن امپریالیسم تلقی نـمود؛ مواردی به نفع ارتجاع و در آن را و داد سؤال قرار زیر سیاست خارجی شوروی را
بـعدها آرمـان) و نـبرد آنچنانکه مارکسیست شدگان سازمان (مـجموعه پـیکار٬ کشوری امپریالیستی ـ شوروی را

نمی کرد.2
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نمی دانست. ـ ارزیابی کردند

معاون «لین پیائو» بعدها و به خصوص شخص «مائو» رهبری آن ـ سازمان همواره انقالب چین و

مشهود سال های نخستین بنیانگذاری سازمان بیشتر به ویژه در این امر می داد. قرار تأیید مورد را وی ـ

«سازمان برابر در تا بود صدد در چین موضعی به شدت ضدآمریکایی داشت٬ آن زمان٬ که در چرا بود؛

آورد٬ پدید را «سازمان ملل کشورهای جهان سوم» آن نداشت ـ آن زمان عضویتی در که در ـ ملل متحد»

از مهم تر داشت و جنبش عدم تعهد کشورهای عضو با همه زمینه ها همکاری استراتژیک گسترده ای در

به رهبری یک «انقالب فرهنگی» سال 1967 در این کشور اینکه در سازمان ـ دید تحلیل و در همه ـ

حد بیش از را جزمی گراهای مارکسیست که نقش عامل «اقتصاد» که برخالف برخی از به راه افتاد مائو

و شوروی بود به شدت عوارض تصفیه های استالینی در چین شاید خود که تبعات آن در انقالب فرهنگی چین٬ .1
کـه سـعید آنـجا تـا بـود. «مـحکمات» مبانی ارزشی سازمان جزء در پی داشت٬ در را «مائوزدایی» سرانجام روند
اقصی نقاطش تحقق افکـار در «جهان امروز آن می دید: در را تحقق اندیشه امام علی(ع) دفاعیه خود٬ در محسن٬
[و] ویـتنام نـهضت هایی جامعه کـوبا در اـگر چین به انقالب فرهنگی می رسند٬ در اـگر می دهد؛ نوید علی را بلند
حـماسه فداـکاری انسان برای انسـان امـروز اـگر اخالق به سوی تعالی پیش می روند٬ که به ندای وجدان و هستند
دفـاعیات قسـمتی از مـحقق مـی بینیم.» قله های تاریخ اندیشه عـلی را بر ما می نماید٬ متصور تاریخ قرن بیستم را

محسن . سعید ص 32؛ سازمان...:

تحوالت اجتماعی بود. در «انسان» و اهمیت یافتن نقش «فرهنگ» بیانگر عمده می کردند1٬

منابع مکتوب بود٬ گذار چین اثر سازمان از (سمپاتیک) تحلیل «ارادتمندانه» عامل مهم دیگری که در

کـه آنجا تا تعلق داشت؛ «حزب کمونیست چین» و که بخش اعظم آن به «مائو» آموزشی سازمان بود

همچنین کتاب چگونه و گردآوری شده بود کتاب سرخ توسط «لین پیائو» که در «مائو»٬ ـکلمات قصار
جریان انقالب در که بعدها چین٬ رییس جمهور نوشته «لیوشائوچی» می توان یک کمونیست خوب بود
همین تحلیل با منابع آموزشی آن بودند. از سازمان و استناد احترام و مورد تصفیه شد٬ و فرهنگی طرد

ارتباط این کشور با کوشید فرانسه٬ طریق سفارت چین در از نیمه اول سال ٬1350 که سازمان در بود

مـوافـقت که البته مورد استفاده کند؛ خود امکانات آن جهت آموزش نظامی افراد از بتواند تا کند برقرار

ص 63. یادداشت های حسین روحانی: اصغر. بدیع زادگان٬ خالصه پرونده ها...: .2

و موضعی انقالبی ارزیابی می کرد همواره از شوروی چین را سازمان سیاست ضد نگرفت.2 سفارت قرار

می داد. قرار تأیید مورد آن را
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نهضت های آزادی بخش و  انقالب ها
جریان در ایدئولوژی ـ هر با همان نسل که ـ افراد و مثل همه جریان ها ابتدای تشکیل٬ سازمان از

دو تحت تأثیر رژیم شاه احساس بیزاری می کردند٬ نسبت به مظالم امپریالیسم و یا و داشتند مبارزه قرار

سطح جـهان مبارزات رهایی بخش در یک به نحوی در که هر «ناسیونالیستی» و جریان «ـکمونیستی»

گرفته بود. قرار نقش داشتند

جریان نخست نمونه هایی از باالخره انقالب کوبا انقالب ویتنام و انقالب چین٬ روسیه٬ انقالب اـکتبر

تجربیات این و آموزش ها از و داشت؛ قرار فرهنگ آنها که سازمان به درجات مختلف تحت تأثیر بودند

مطالعه و می جست که برای نمونه می توان از سود عملکردهای خود خط مشی و آموزش٬ در انقالب ها

مـاتریالیسم مـاتریالیسم دیـالکتیک و (لنـین ) کـرد چه باید نام برد: رساله های زیر و آموزش کتاب ها

استراتژی حزبی٬ اصالح سبک کار بسازیم٬ نو از را مقاله فلسفی٬آموزش خود چهار تاریخی (استالین )٬
چگونه می توان یک کمونیست خوب بود کتاب سرخ (مائوتسه تونگ )٬ چین٬ جنگ های پارتیزانی در
اعم از مربوط می شد؛ کتبی که به انقالب کوبا و آثار نوشته هایی درباره انقالب ویتنام و شائوچی )٬ (لیو

فعالیت های مبارزاتی و مورد آثاری که در یا می پرداخت و آن «فیدل کاسترو» رهبر و کوبا آنچه به خود

نـیز و مشخص بولیوی نـوشته شـده بـود؛ به طور کشورهای آمریکای التین و در چریکی «چهـگوارا»

ترجمه که پس از «ـکارلوس ماریگال»٬ انقالبیون آمریکای التین مانند دیگر و «چه ـگوارا» نوشته های متعدد

سفارت چین در عین تماسی که با می گرفت. آموزش اعضای سازمان قرار مطالعه و به زبان فارسی مورد

استفاده از انگیزه نیز صورت گرفت؛ نیز کوبا سفارتخانه های ویتنام و همان زمان با در فرانسه گرفته شد٬

نتیجه نیز این تماس ها از نابودی آن بود. رژیم شاه و جهت مبارزه با در تجربیات انقالبی این کشورها

ص 65. یادداشت های حسین روحانی: علی . باـکری٬ و اصغر بدیع زادگان٬ خالصه پرونده ها...: .1

که مورد نام برد نیز «ظفار» و «عدن» از چارچوب جریانات کمونیستی باید در مشخصی حاصل نگردید.1

«جـبهه آزادیـبخش نام داشت و «جبهه آزادیبخش خلق عدن» که پیش تر «جمهوری خلق یمن جنوبی»٬ ارتباط با .2
شد. نزدیکتر (به خصوص 52ـــ54) 50 از سال های بعد در خلق ظفار»

سازمان بود.2 تأیید

حرکت های استقالل طلبانه٬ انقالب های ناسیونالیست و یا میهنی٬ قطب ناسیونالیستی و سازمان در

به دنیای اسالم تعلق چراـکه هردو انقالب فلسطین بود؛ و انقالب الجزایر هوادار و همه تحت تأثیر بیش از
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سازمان تالش می کرد این رو از بود. مؤثر پیدایش آنها فرهنگ اسالمی در ایدئولوژی دینی و داشت و

استفاده قرار مورد شده بود٬ به پیروزی هم منجر (الجزایر) آنها که یکی از انقالب را٬ تجربیات این دو

دهد.

کـادرهای رهـبری یکـی از اوزگان» که «عّمار (برترین جهاد)٬ کتاب افضل الجهاد سال 1348 در

توسط داده بود٬ تحلیل قرار مورد تاریخ آن را و انقالب الجزایر آن روند در تألیف کرده و انقالب الجزایر

حسن ابراهیم حبیبی توسط دکتر متن کامل آن بعدها و ترجمه شد؛ به صورت تلخیص شده ـ سازمان ـ

است. سال 1357 در این کتاب توسط انتشارات ابوذر به تکثیر ما استناد .1

شد.1 منتشر کشور توسط نهضت آزادی خارج از ترجمه و

متون آموزش سـیاسی آن قـرار یکی از یافت و سطح سازمان انتشار ترجمه متن تلخیص شده در

حد تا تعیین شد٬ سال 1347 که در خط مشی استراتژیک سازمان یعنی مبارزه مسلحانه چریکی٬ ـگرفت.

توسط «جبهه 1954 که در بود؛ این کشور مبارزه مسلحانه در و انقالب الجزایر زیادی تحت تأثیر بسیار

خرداد٬ 15 پس از که شرایط سیاسی ایران٬ بود این نظر سازمان بر شروع شد. آزادی بخش ملی الجزایر»

آن در مردم الجزایر٬ میالدی دارد. سال های اول دهه 50 در شباهت زیادی به شرایط سیاسی الجزایر

عـلیه مـبارزات مـردم را نسبت به کارایی همه سازمان های سیاسی که نتوانسـته بـودند مقطع تاریخی٬

به خصوص و نومیدی داشتند؛ احساس سرخوردگی و به سرانجام رسانند٬ و فرانسه رهبری کنند استعمار

که این موجب شد بی تفاوت شده بودند. کامًال مرزبندی بین آنها و نسبت به اختالفات سیاسی گروه ها

به طوری که به قـول «عـّمار مردم نسبت به پیروزی هرگونه حرکت انقالبی علیه فرانسه بدبین باشند؛

به و تقویت نماید یأس توده ها پایه این بدبینی و بر را سلطه خود حاـکمیت و فرانسه توانسته بود اوزگان»

میان مردم دامن بزند. در بی اعتمادی نسبت به نیروهای خودی را فعال بدبینی و طور

هرگونه از بدور باید یأس مردم٬ بین بردن روحیه سرخوردگی و که برای از نتیجه می گیرد «اوزگان »

و یابند باز دست رفته را از اعتماد جریان عمل٬ مردم در پرداخت تا مجامله سیاسی به «عمل انقالبی»

سال های و مقطع سال 1954 در مردم الجزایر وی می گوید نمایند. باور را امکان پیروزی علیه استعمار

قـدرت افسـانه ای برابـر در هیپنوتیزم می کند٬ را او مار پرنده ای که قدرت افسونگر همانند آن٬ پیش از

و شده بودند مقهور گسیل شده بود٬ ارتش آن که نزدیک به یک میلیوِن آن به الجزایر پلیس و فرانسه و
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به مخّیله خویش راه نابودی آن را این نیروی استعماری و برابر مقاومت در تصور هیچ گاه نمی توانستند

باز نیروی واقعی مردم به آنها شکل ممکن این طلسم شکسته و که می بایست به هر بود اینجا در دهند.

فرانسه وجود سوی مردم برای مقابله با امکان هیچ گونه حرکتی از این صورت٬ غیر در و ـگردانده می شد؛

نام «جبهه آزادی بخش ملی هسته متشکّل انقالبی با شرایط سیاسی الجزایر٬ چنین تحلیلی از با نداشت.

نـقاط مـختلف در یک رشته عملیات گسترده تـخریبی را 1954 اول نوامبر در شکل گرفت و الجزایر»

در به «غّرش رعد این رشته عملیات را «اوزگان» الجزایری صورت داد. علیه مؤّسسات فرانسویــ الجزایر

اوج گرفتن عملیات «ارتش با نبود. قابل باور برای مردم الجزایر ابتدا که در تشبیه می کند آسمان بی ابر»

که «بال کنند باور توانستند و مردم به تدریج به نیروی خفته خویش آـگاه شدند آزادی بخش ملی الجزایر»٬

این را خود «قدرت پرواز» ملت الجزایر استعماری فرانسه به حرکت درآیند». مار فراز بر می توانند و دارند

شکست داد. بزرگترین ارتش استعماری جهان را مبارزه مسلحانه٬ طول سال ها در یافت و چنین باز

چنین داشت و خرداد 15 سال های پس از در وضع سیاسی ایران٬ مورد در سازمان همین برداشت را

رهبری مبارزات مردم به اثبات در را سازمان های سّنتی ناتوانی خود این شرایط٬ که در تحلیل می کرد

حادترین شرایط٬ که درست در چرا نیستند؛ قابل اعتماد که این سازمان ها عمل دریافتند مردم در رساندند.

بی اعتمادی برای بدبینی و زمینه را این امر گذاشتند. نیروهای سرکوبگرش تنها رژیم و برابر در را آنها

با جز بی اعتمادی را این بی حرکتی و سازمان سیاسی فراهم ساخت. مردم نسبت به هرگونه تشکیالت و

همان گونه که انقالبیون باید این رو از بین برد. نمی توان از عمل» «انقالب در شایستگی سیاسی و ابراز

کسب آمادگی های الزم سیاسی و پس از سازمان نیز عمل کردند٬ الجزایر در سال 1954 الجزایری در

شهرستان ها دیگر تهران و در مداوم ـ همزمان و به طور ـ یک رشته عملیات نظامی گسترده را نظامی٬

بـدان هـا دست رفـته را از اعـتماد و به نیروی خودشان واقف کند این طریق مردم را از و تدارک ببیند

چـه می کردند٬ قلمداد «پیشتاز» را سازمان هایی که خود و تحلیل های سیاسی گروه ها در چنانکه مالحظه می شود .1
آنـچه غـلبه دارد چـه گـروه جـزنی و...٬ ـ آنـها پیش از ـ چه چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق و
نـیز ایـن تـحلیل ها ایران در «مردم» بر کشورها تعمیم شرایط سایر است. «نمایندگی مردم» و احساس «قیّم بودن»

است. مشهود ـکامًال

بازگرداند.1

فعال با برای برخورد زمینه ای شد به زعم سازمان٬ ایران٬ و شرایط سیاسی الجزایر مشابهت در وجود
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تجربیات درس آموزی از بهـکارگیری و تالش در ضعف آن و نقاط قوت و تحلیل از مسائل انقالب الجزایر٬

کـودتای 1965 پس از بررسی نگاه سازمان به حکومت الجزایـر آنچه یادآوری آن ضروری است٬ آن.

گرچه این اقدام گامی به عقب تحلیل قدرت است. از بن باّل» گذاردن «احمد کنار و «حواری بومدین »

همین دید با و ارزیابی می کرد یک «دولت انقالبی» را مجموع حکومت «بومدین» سازمان در اما می شد

تجربیات نظامی هدف استفاده از با پاریس٬ در سفارت الجزایر تماس هایی با نیمه اول سال 1350 در

که به نـتیجه ای گرفته شد این کشور٬ اعضای سازمان در امکان دوره دیدن برخی از و انقالب الجزایر

به سابقه ارتباط اعضای نهضت کشور٬ شرح فعالیت های دانشجویی خارج از دوم ضمن بیان تاریخچه و گفتار در .1
نـیز توجه به این سابقه و با می رسد به نظر اشاره شد. مصر در دولت «جمال عبدالناصر» با کشور آزادی خارج از
عـجوالنه بـا و تـماس های مـتعدد و ایـن ارتـباط ها «خّط» اندیشه بنیانگذاران سازمان بوده٬ نحوه استداللی که در
بـه لحـاظ البـته بـیشتر به کـمک های خـارجـی ـ نوعی اتکا و چین و... الجزایر٬ ویتنام٬ کوبا٬ دولت های شوروی٬
کـه «سـازمان تـداوم هـمان تـجربه ای بـود در تـبعات سـیاسی هـم مـی داشـته است ـ که قطعًا امکانات آموزشی٬
اعضای اهمیت است که بعضی از آن جهت حایز این نکته از گذرانده بود؛ سر از (سماع) عمل» و مخصوص اتحاد
ارتباطی انتشاراتی و اغلب فعالیت های تبلیغاتی٬ و گرفتند قرار اروپا سازمان در ارتباط مستقیم با در بعدًا «سماع»

شدند. عهده دار سازمان را

ناـکام ماند.1 عمًال و نگردید منجر

عالیق سـازمان بـه جـنبش جنبه هایی از بخش مربوط به اعزام نیروهای سازمان به فلسطین٬ در

آنچه که ـ علل این عالیق و و خصوص ریشه ها لیکن ضروری است در توضیح خواهیم داد؛ فلسطین را

تـوضیحاتی داده صهیونیستی مربوط می ساخت٬ جنبش ضد با نیروهای انقالبی ایران را کلی ـ به طور

ص 46. و صص 36ـــ37 شرح تأسیس...: .2

شود.2

پی شکست های 1948 در بی حرکتی اعراب و سکوت و سال ها از آن جهت که بعد انقالب فلسطین از

بـرابـر ارتجاع منطقه در قلب خاورمیانه و که در آن رو از و اعالم کرده بود را موجودیت خود 1956 و

کرده وجود یعنی دولت صهیونیستی اسرائیل ابراز خاورنزدیک٬ خاورمیانه و در بزرگترین زّرادخانه آمریکا

اساسی روی ارتجاع منطقه تأثیر بر آن ـ پیش از سرنوشت صهیونیسم بلکه ـ بر می توانست نه تنها و بود

عـالقه خـاصی نشـان دیرباز آن جهت که مردم ایران نسبت به مسئله فلسطین از باالخره از و بگذارد

مسائل مربوط آموزش سیاسی سازمان را بخش مهمی از گرفت. توجه فراوان سازمان قرار مورد می دادند٬

به فارسی تمامی گفتارهای «صوت العاصفه» سال 1346 حتی از و به انقالب فلسطین تشکیل می داد
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می شد. داخل سازمان منتشر در ترجمه و

تدوین استراتژی سازمان٬ پس از ـ شد توضیح داده خواهد جای خود چنانکه در ـ جریان عمل نیز در

در و اولین سازمان چریکی فـلسطینی بـود که بزرگترین و سازمان «الفتح» ارتباط با مقدمات تماس و

و شـد برقرار حدودی همخوانی داشت٬ تا ایدئولوژی سازمان نیز سازمان های مارکسیستی با مقایسه با

بـرای گـذرانـدن دوره را کادرهای خـود و اعضا قابل مالحظه ای از تعداد باالخره سازمان موفق گردید

عمیق بین سازمان و رابطه ای نزدیک و و چریکی به اردوگاه های فلسطینی اعزام دارد آموزشی نظامی و

پایهـگذاری شود. ـ به خصوص «الفتح» جنبش فلسطین ـ

ضعف های گرفت٬ انقالب فلسطین قرار ارتباط نزدیک با که سازمان در ٬50 و همان سال های 49 از

ولی سطح درون سازمان مطرح بود که در به ویژه رهبری آن تشخیص داد این نهضت و در عمده ای را

تحلیل سازمان طرح که در جمله این ضعف ها٬ از نساخت. صدمه ای وارد جریان نیز به رابطه دو اساسًا

در نیروی همه آنها استفاده از سازماندهی توده های فلسطین و در ناتوانی «الفتح» بودند: اینها می شد٬

نیز چنانکه «الفتح» ایدئولوژی مشخص ـ مبتنی بر نداشتن یک تشکیالت مکتبی و صهیونیسم٬ مبارزه با

اسـالمی و گـرایش هـای مـختلف (اعـم از ایـدئولوژی و نـیروهای مـختلف بـا مـجموعه ای از را خود

درس نیاموختن از رهبران مرتجع کشورهای عربی و مصالحه با سازشکاری و می دانست ـ غیراسالمی)

ص 69. یادداشت های حسین روحانی: .1

آمده است.1 سوی این رهبران به انقالب فلسطین وارد گذشته از شکست هایی که در



فصل پنجم:

 تشکیالت وسازماندهی

«علم مبارزه» الزامات آوانگارد؛  
علم فن است تکیه می نمود؛ این نکته که مبارزه یک علم و تشکیل بر بدو سازمان از چنانکه بیان شد

به فراـگیری این همه جانبه قادر کامل و کسانی به طور فنون آموخت و علوم و دیگر همانند فنی که باید و

امری نه اینکه مبارزه را باشند؛ حرفه ای» «مبارز و یک حرفه تلقی نمایند که مبارزه را فن هستند علم و

که سران آن داشت این بود انتقاداتی که سازمان به نهضت آزادی و یکی از جنبی تلقی کنند. حاشیه ای و

در چه بسا و ـ فعالیت های خود مشاغل و جنب سایر نه به عنوان مسئله ای محوری بلکه در مبارزه را آنها

می کردند. قلمداد ـ رده آخر

یک که در تحقق بخشد به مفهوم واقعی عنوان خود شرایطی می تواند در حرفه ای تنها مبارز پس

بنابراین شرط اسـاسی بـرای رهـبری داشته باشد. پوالدین قرار منسجم و تشکیالت انقالبی حرفه ای٬

آزموده ترین٬ مجّرب ترین٬ یک تشکیالت انقالبی حرفه ای است که اعضای آن را وجود انقالب٬ مبارزه و

انقالبی به ثمر هیچ مبارزه و بدون چنین تشکیالتی٬ و تشکیل دهند؛ انقالبی ترین افراد حرفه ای ترین و

رسید. نخواهد

نظرات «لنین» گرته برداری رهبران سازمان از انقالبی حرفه ای بیان شد٬ خصوص سازمان و آنچه در

شرایط حرفه ای در جز و بحث می کند آوانگارد یا خصوص وظایف پیشتاز که در آنجا بود؛ کرد چه باید در
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کرد؟. چه باید لنین٬ .1

نمی داند.1 مؤثر مبارزه را تمام وقت٬ و

اصول تشکیالت  
فرهنگ حزب به خصوص از فرهنگ مارکسیستی و «از تشکیالت سازمان عمومًا اصول حاـکم بر

نوشته هایی در آموزش تشکیالتی٬ ارتباط با که در تصادفی هم نبود می گرفت و ـکمونیست چین تأثیر

[ علیه] لیبرالیسـم و اصالح سبک کار٬ نظیر «لیوشائوچی» و [ تونگ] » «مائوتسه دون همین زمینه از

ص 45. یادداشت های حسین روحانی: .2

می گرفت».2 قرار مطالعه اعضا استفاده و مورد چگونه می توان یک کمونیست خوب بود٬
واقع جمع بندی مـائوئیستی از که در بود تشکیالت سه اصل زیر امر قبول سازمان در اصول مورد

مبانی استالینی تئوری تشکیالتی بود:

که سازمان هم روی آن تکیه می کرد٬ مهم ترین اصل تشکیالتی٬ اصل «سانترالیسم دموکراتیک»: الف ـ
بـرداشت. در دموکراسـی را و اصل سانترالیسم (مرکزیت) که به نوعی دو بود «سانترالیسم دموکراتیک»

ارگان های و به این ترتیب که کلیه اعضا تشکیالت؛ رهبری در تمرکز مرکزیت و یعنی وجود «سانترالیسم»

ارگان تشکیالتی هر نیز و مرکزیت سازمان اند تبعیت از موظف به پیروی و سطوح مختلف٬ در تشکیالتی٬

سازمان و دموکراسی در به معنی وجود واژه «دموکراتیک» است. خود از ارگان باالتر موظف به تبعیت از

رهبری و ارگان های باالتر یا نسبت به ارگان خود برای کلیه اعضا انتقاد و پیشنهاد تأمین حق اظهارنظر٬

رهبری است. و ارگان های باالتر ارگان نسبت به ارگان یا برای هر نیز سازمان و

یک بدون دیگری موجب انحراف در هر و مکّمل یکدیگرند ملزوم و اصل فوق الزم و دو تئوری٬ در

و سازمان فراهم می کند در مرکزیت بدون دموکراسی زمینه دیکتاتوری را وجود حرکت سازمان می شود.

خود از پایین تر افراد و ارگان ها یا به جای کل سازمان و ارگان٬ هر یا که مرکزیت و به جایی می کشد ـکار

دموکراسی بدون وجود طرف دیگر از بگذارد. زیرپا ارگان های پایین را و حقوق افراد و تصمیم گیری کند

تشکیالت در بی بندوبار آزادی افسارگسیخته و موجب نوعی لیبرالیسم و مرکزیت متمرکز٬ سانترالیسم و

اساس رأی و بر ارگان باالتر٬ ارگانی بدون توجه به تصمیمات رهبری و و فرد هر به این ترتیب٬ می شود.

اضمحالل می کشاند. مرج و به سوی هرج و چنین وضعی سازمان را و کرد؛ عمل خواهد تصمیم خود
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مـفهوم مسـئولیت های مـختلف ـ و رده ها در ـ زبان سه نفر از عمل چه پیش آمد؛ حال ببینیم در

سـطح مـرکزیت و اول در فـرد می خوانـیم. محدوده اجرایی آن را دامنه و و «سانترالیسم دموکراتیک»

سوم فرد و می آید؛ به شمار شهریور کادرهای قبل از دوم جزء فرد بوده؛ 50 ضربه شهریور رهبری قبل از

به سطح رهبری سازمان هم رسیده است. سال های بعد در کادرهای مسئول بوده و از 50 پیش از
نـداشـتیم؛ عمل سانترالیسـم دمـوکراتـیک را در ما نداشتیم! این حرف ها از ما [1ـ] نظرخواهی؟!

به پایین مـی رفت. باال که نظرات از این بود آن چیزی که مطرح بود نداشتیم. چنین چیزی را
کـه نـظرخـواهـی رسم نـبود مقطع 50 قبل از اصوًال پایین همیشه اطالعات جمع می شد. از

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

این هم به علل امنیتی بود.1 بشود؛
مـقابل واقعیت مسئله این است که من در است. شعار اینها نبود؛ این حرف ها [2ـ] دموکراسی و

که کتابی را تا دو چه بگویم؟ چیزی نمی توانستم بگویم. بود٬ من بزرگتر که ده سال از سعید٬
یک فقط درحـد [...] من نمی گویم ما من اشتباه است؟! خوانده ام بگویم فالن جایش به نظر
ارزشـی مـقابل نـظرات آنـها در مهره نـبودیم ولی نـظرات مـا پیچ و نه٬ مهره بودیم؛ پیچ و

محسن . عبداهلل گوها: گفت و .2

نداشت.2
مطرح می شد رده های پایین تر 50] در شهریور [عملیات بزرگ قبل از همان بحث اـگر [3ـ] شاید

کـه بـه خـاطر آن زمـان بـود رهبری سـازمان در یعنی این تفکر نتایج دیگری گرفته می شد؛
کـه باعث مـی شود همین امر نمی کشاند. به رده های پایین تر را این بحث ها مشکالت امنیتی٬
هـمین هـم محروم بـمانند. ارائه شود٬ پایین تر افراد که می توانست از نظرات درست تری٬ از
هم بخواهـید هم بخواهید؛ با را همه چیز نمی توانید واقع نقص یک سازمان است که شما در
هـم جـمع بـا ایـنها دموکراسی کاملی داشته بـاشید! [و] هم بخواهید اطالعات محفوظ بماند
مـرکزیت کـاملی است ولی نه می توانـد اینکه اسم مرکزیت «دموکراتیک» وجود با نمی شود.
زنـدگی این دو ترکیبی از سازمانی با هر دموکراسی کاملی داشته باشد. [و] نه می تواند باشد

زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و .3

پیش بروند.3 دموکراسی می توانند با بعضیها مرکزیت پیش می روند٬ فقط با بعضیها می کند؛
حتی موظف و سازمان حق دارد افراد یک از هر طبق این اصل٬ بر خود»: از انتقاد و اصل «انتقاد ب ـ
ـ سطحی که باشد هر در و ارگان تشکیالت ـ و فرد هر در انحراف٬ صورت مشاهده خالف و است که در
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موضعگیری الزم این انتقاد برابر که در وظیفه دارد نیز انتقاد ارگان مورد و فرد دهد؛ قرار انتقاد مورد آن را

سازمان موظف است که با افراد یک از هر اساس این اصل٬ همچنین بر کرده پاسخ مقتضی بدان بدهد. را

بدان رسیده که خود چه آنها گفته و قرار انتقاد که توسط دیگران مورد چه آنها ـ انحرافات خود اشتباهات و

برآید. تصحیح آنها اصالح و صدد در و کند اغماض برخورد بدون چشم پوشی و است ـ

کرد: اصل سانترالیسم دمکراتیک پیدا عمل سرنوشتی مانند این اصل هم در
می رسید؟] به باال انتقادشما یا نظر مطلب یا [سؤال:

انتقاد ما ولی نمی آمد؛ می آمد مسئول ماباید بود؟ چه حد در می کنیدانتقادها فکر ولی شما بله؛
مـا حوزه کار رسیده است! دیر می کردیم که چرا انتقاد می رسید؛ دیر نیامد! می کردیم که چرا

عملی هم نبودیم. حوزه کار که در بود؛خصوصًا خیلی محدود
به همین شکل داشتند؟»] را ازخود» هم «انتقاد بقیه اعضای گروه شما [سؤال:

هم ولی آنها بکنید می گفتیم انتقاد ما کنند! انتقاد به ما جرئت نداشتند بودند؛ پایینتر ما از آنها

محسن . عبداهلل گوها: گفت و .1

بود.1 همین حد انتقادهایشان در
قـبال سـازمان در افـراد یک از هر اساس این اصل٬ بر مسئولیت فردی»: اصل «رهبری جمعی و ج ـ
به و سوی اعضا انتقادی که از به هر و باشد؛ پاسخگو باید دارد قرار عهده او مسئولیت مشخصی که بر

پاسخ الزم و می شود مسئولیت وی وارد ارتباط با در ارگان های باالتر٬ نیز و خصوص ارگان مربوط به او

دیگری افراد و مربوط نمی شود به او تنها این توجیه که تصمیم گیری ها با نمی تواند فرد بدهد. مناسب را

سوی از به آن شانه خالی کند. انتقادات وارد اشکاالت و مسئولیت و بار زیر از آن سهیم بوده اند٬ در نیز

و فردی تصمیم گیری کند به طور همه موارد در حق دارد نیست که عضو مسئولیت فردی بدین معنا دیگر٬

به صورت «جمعی» باید «رهبری» دیگر به تعبیر و سطح تشکیالت ـ در تصمیم گیری ـ پیاده نماید. آن را

و زمـینه های «رهـبری فـردی» و تشکـیالت مـی شود به انـحراف در تصمیم گیری فردی منجر باشد؛

گرفتن سـطح تـصمیم٬ نظر در با ِاعمال «رهبری جمعی»٬ فراهم می آورد. را «دیکتاتوری تشکیالتی»

و تـوسط «ـکـمیته مـرکزی» بـاالترین سـطح٬ در آخـر در و٬ ارگان های باالتر یا توسط ارگان موردنظر

تشریح. فصل آموزش و بررسی امکان انحراف...: صص 44ـــ46. یادداشت های حسین روحانی: .2

«رهـبری ابـتدا از و رعایت نشـد عمل این اصل نیز البته در صورت می گیرد.2 «ـکنگره های سازمانی»

فردی رجوی منتهی گشت. به استبداد بعدها دیگران سایه انداخت و بر حنیف نژاد فردی»
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و صـص 24ـــ25 شـرح تأسـیس...: صص 50ـــ52. یادداشت های حسین روحانی: بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1
صص 47ـــ49.

 سازماندهی جدید1
تن معدود دوش چند بر که عمده مسئولیت ها سه سال اول بدین ترتیب بود سازمانی در شکل کار

حوزه رهبری مسئولیت اداره چند افراد یک از هر بود. ارگان های پایین تر افراد برخی از اعضای مرکزیت و

نیامده به وجود به صورت گسترده آن٬ گروهی٬ تقسیم کار هنوز و عهده داشت؛ بر اعضای مستقل را یا و

بود.

عـبدی مـحسن و سـعید حنیف نژاد٬ محمد بود: سه نفر مرّکب از سال 1345 مرکزیت سازمان تا

به جمع پیشین اضافه شد. بدیع زادگان نیز اصغر و نفره شد مرکزیت چهار سال 45 اواخر در نیک بین ؛

نـیک بین و تشکیالتی بـودند مسئول تدوین متون ایدئولوژیک و ـ عمدتًا محسن ـ سعید و حنیف نژاد

که هیچ نیک بین ٬ به جز به عهده داشت. متون آموزشی سیاسی را نگارش مقاالت و مسئولیت تدوین و

اداره می کردند. حوزه را یک چند دیگران هر نپذیرفته بود٬ آموزشی را مسئولیت تشکیالتی و

جمع بندی با بود. دیگر به سه نفر منحصر رفتن عبدی نیک بین ٬ کنار با و 1347 در رهبری سازمان٬

به مرکزیت سازمان به تدریج ـ دیگری ـ افراد سال ٬1348 در سازمانی٬ ساختار تصمیم به تجدید و اخیر

از: که عبارت بودند رسید نفر اعضای مرکزیت به 10 تعداد سال 48 اواخر که در آنجا تا افزوده شدند؛

حنیف نژاد محمد 1ـ

محسن سعید 2ـ

بدیع زادگان اصغر 3ـ

عسکری زاده (محمد) محمود 4ـ

بهمن بازرگانی 5ــ

حسین احمدی روحانی 6ـ

صادق ناصر 7ـ

علی باـکری 8ــ

علی میهن دوست 9ـ

اسماعیل زاده نصراهلل 10ـ
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شیوه های متفاوتی می طلبید سازمان به مرحله نوین استراتژیک٬ ورود تشکیل گروه های مطالعاتی و

که از این سه شاخه٬ مستقل بود. به نسبت ـ سه شاخه ـ فعالیت های تشکیالت در تمرکز جمله آنها ـکه از

شاخه هر شامل می شد. اعضای سازمان را و تمامی عناصر مرکزیت ارتباط داشتند٬ با طریق سرشاخه ها

طریق افراد از جمع مرکزی٬ در هماهنگی این شاخه ها و رهبری می کرد؛ مستقًال را فعالیت زیرشاخه خود

ترکیب رده های سازمانی در به این ترتیب٬ صورت می گرفت. ـ مرکزیت بودند که اغلب عضو سرشاخه ـ

بود: به شرح زیر جدید

مرکزیت؛ 1ـ

مرکزیت)؛ سه عنصر شاخه مرّکب از شاخه های سهـگانه (هر 2ـ

همه جانبه)؛ کادر چند حوزه های درجه یک (مرّکب از 3ـ

عضو). چند (مرّکب از حوزه های درجه دو 4ـ

سـازمان ـ هـجوم پـلیس٬ و صـورت نـفوذ کـه در این سازماندهی بـدین جـهت بـرنامه ریزی شـد

ضربه پذیری کمتری داشته باشد. حتی االمکان ـ

عضوگیری های جدید گسترش کّمی:  

زنـدگی مـصرفی٬ مظاهر دیگر شغل و عدم وابستگی به خانواده و امنیتی٬ نظر بودن از قابل اتکا به اسالم٬ اعتقاد .1
آمـادگی شرایـط جـامعه٬ قبال تغییر احساس مسئولیت در نابسامانی های جامعه و و قبال دردها حساس بودن در
مورد بخش های نخستین این فصل در در حکومت اسالمی. ایجاد جامعه و مبارزه علیه شرایط موجود فداـکاری در
بـخش در نـیز «حکـومت اسـالمی» بـر تأـکـید مـورد در معیارهای عضویت به تفصیل توضیح داده شد. شرایط و

نقل شد. همین زمینه ـ در آن ـ فرازی از ضمن توضیحی درباره کتاب راه حسین٬ «تشکیل گروه ایدئولوژی»٬

پس از گـرفته شـده بـود1٬ نـظر بـرای عـضوگیری در ابتدا ضوابطی که از و حفظ نسبی معیارها با

که بالطبع صرفه جویی زمانی احساس کرد به یک گسترش کّمی را رهبری سازمان نیاز سازماندهی جدید٬

ص 49. یادداشت های حسین روحانی: .2

می داد.2 قرار تحت تأثیر کیفیت سازمان را ولی بی تردید می طلبید؛ را نوعی توّسع نظر و

و ضرورت تقویت مبانی ایدئولوژیک توسط رهبری احساس شد به تجربه نیک بین ٬ نظر یک سو٬ از

این تقویت کّمی تشکیالت٬ سوی دیگر از و این اساس صورت گرفت؛ بر نیز تشکیل «ـگروه ایدئولوژی»

آموزشی سازمان که کار ظرایف ایدئولوژیک. تا توجه شود پی داشت که به اصِل انگیزه بیشتر در الزام را



385 سازماندهی   تشکیالت و

سال به 3 تا 2 از استراتژیک بود٬ بحث های خاص ایدئولوژیک و در فی الواقع مرحله مقدماتی برای ورود

شد. اختیار گوها گفت و زمان آموزش قول غالب در مورد در ص 50. همان: .1

کرد.1 سال تقلیل پیدا 1/5 ـ حداـکثر ـ

همگی افرادی که به رغم آنکه گروه اجتماعی تشکیل دهنده سازمان٬ اعضای قدیمی برآن اند برخی از

جایگاه تاـکتیکی به خودش می گرفت. سیاسی٬ بحث های تخصصی و در ولی «اسالم»٬ متدّین بودند
را که «ـگـروه ایـدئولوژی» باعث می شود مسائل ایدئولوژیک می بیند ـکمبودی که سازمان در
تـقویت ایـدئولوژی در شـود. کـار روی مسائل ایـدئولوژیک بـیشتر شد قرار تشکیل بدهند.
هـر کس بـا هـر کیفی رخ بـدهد؛ تغییر بنیه اعتقادی افراد نیست که در تشکیالت به این معنا
می کرد. حرکت خودش را این زمینه٬ در و تشکیالت می شد وارد میزان اعتقادی که داشت٬

مـا تـبریز در یـا آمده بـود؛ در راه بشر ـ راه انبیاء آن زمان کتاب امام حسین درآمده بود٬ در
کـار روی بـچه ها مـی کردیم و اسـالمی تر و ایـدئولوژیک تر به زبـان سـاده را ـکتاب اقتصاد
می توان گفت توجهاتی که به مسئله تقویت ایدئولوژی مـی شد٬ خیلی مشکل بود! میکردیم.
داشـته تحلیل دیگـری هـم وجـود شاید مسئله انگیزه ای مطرح بود. و بود این مجرا از بیشتر
در همیشه اسـالم٬ من مسئله مذهب به تحلیل سازمان ازجامعه برمی گشت. ولی به نظر باشد
ایـران از که اـگر این بود یعنی تحلیل ما منطقه بود؛ یک عامل استراتژیک در تحلیل سازمان٬
بـه دنـبال تـمام مـنطقه را به دلیل مـوقعیت اسـالمی کـه دارد٬ چنگ امپریالیسم بیرون بیاید٬
خـلیج فـارس مـورد بـحث هایی کـه در در مثًال چنگ امپریالیسم بیرون می کشد. خودش از
بـه طـور کـه مـا یعنی مذهب عاملی نـبود مسئله مذهب تکیه می کردیم؛ همواره بر ما می شد
یک مسئله منطقه ای بود٬ داشتیم بلکه یک مسئله ایرانی بود٬ آن گذار سازمانی در شخصی یا
مشکـل (چـریکهای فـدایـی) فـدایـی ها همیشه بـا به همین خاطر مسئله ای استراتژیک بود.

زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و .2

داشتیم.2
مالـک اصلی است. «مبارزه» این واقعیت نهفته است که عنصر همان مجموعه شرایط عضویت٬ در

می داد٬ پیوند به هم ربط و واحدی که کل سازمان را واقع عنصر در و مبارزه بود؛ مالـک اصلی تشکیالت٬

در به اشکال میهنی مبارزه می کردند٬ یا «حسینی» یا «ـکسانی که به اشکال «زینبی» بود. بودن افراد مبارز

یک پراتیک اولیه سازمان در عناصر می داد. به هم پیوند یک چنین مالـکی تشکیالت را تشکیالت بودند.

قهرآمیز مشی مسلحانه و تشکیالتی با به تفکر یک پراتیک سیاسی٬ در و سیاسی شده بودند اجتماعی٬
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گسـترش مـورد در باالی سازمان جـریان داشت٬ عناصر و کادرها بین خود بحثی که در رسیده بودند.

همان. .1

عقیدتی است.»1 بافتی سیاسی ـ که بافت جامعه٬ جامعه این بود تحلیل از تشکیالت بود.

حکـومت ایـجاد کلی به اسـالم و اعتقاد بود نظر آنچه که مورد به اسالم»٬ شرط «اعتقاد مورد در

افرادی کنار در شامل می شد؛ متفاوتی را طیف های گسترده و عمل ـ در ـ کلی» این «اعتقاد اسالمی بود.

کمال فرایض به انجام تمام و مقّید را خود و بودند به خصوص امام خمینی(ره)٬ آن مرجع٬ این یا ـکه مقلّد

حتی و نمی کردند مرجع خاصی تقلید عین مسلمان بودن از که در افرادی هم یافت می شدند می دانستند٬

این افراد٬ سازمان با شکل برخورد بودند. انکار یا و تردید احکام عملی دچار اصول اعتقادی یا برخی از در

به پاسخگویی می پرداخت و کمتر ابهامات٬ قبال این گونه مسائل و که در چنین بود عضوگیری٬ روند در

که «اـکنون مسائل اساسی تری می رفت این بود استداللی هم که به کار موکول می کرد؛ به بعد را جواب آنها

را کار اساس این مبانی مشترک٬ می توانیم بر ما و ندارد وجود اختالف نظر آنها مورد مطرح است که در

جنبی مطرح نموده پاسخ به طور نیز را این بحث ها خالل پرداختن به مسائل اساسی٬ در شروع کنیم و

بهمن بـازرگانی نقل قولی از بخش «تداوم بحران ایدئولوژیک» در صص 47ـــ48. یادداشت های حسین روحانی: .2
که حول همین مسئله است. آورده شد

خواهیم داد».2 الزم را

به وحدت کیفی دیگـری ـ کلی» عین داشتن آن «اعتقاد در ـ نکته دیگری که می توانست همه را

سازمان بر اسالم می پذیرفتند. از سازمان را «تأویل» نهایت باید در که همه اعضا این بود رهنمون سازد٬

تجّمعات در بنیانگذاری شد. ـ آن برمی خیزد از که اصالت دادن به مبارزه نیز ـ اساس یک «اعتراض»

مدارک مجموعه ای کتاب و با اعتقاد یک ایدئولوژی و مارکسیست ها) یا (حتی مذهبی های سّنت گرا دیگر

یا عناوینی چون «ایدئولوگ» افرادی هم با و قبول دارند که همه آن را دارد٬ وجود جمع» «خارج از در

داشت: ادعا روی «تأویل مذهب» نخست٬ از ولی سازمان مجاهدین خلق٬ تبیین می کنند. آن را «فقیه»
مـتشابهاتش من فقط میتوانم بگویم که معنای قرآن چیست٬ که میگوید عین «حسن صبّاح»
مـتشابهات خـمس جـزء زکات یا می گوید و می آید فرض کنید محکماتش چیست. چیست٬
کسی چیز و بین می رود هم از اینها آنکه به جامعه بی طبقه توحیدی می رسیم٬ از است؛چون بعد

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .3

زکات بدهد!3 که خمس و اضافه ای ندارد
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«قدرت» و تعیین کننده که «موجودیت» عامل مهم و دو برابر بنابراین می توان نتیجه گرفت که در

آن «اعتقاد برداشت از در تفاوت ها و اختالف ها و ابهام ها آن نشئت می گیرد٬ تشکیالت مجاهدین خلق از

درون ایـن مـبنای هـمه اتـفاقاتی است کـه در تعیین کننده زیر٬ عامل مهم و دو رنگ می بازد. ـکلی»

می دهد: تشکیالت رخ داده و

همان نتیجهـگیری های استراتژیک؛ با اصالت دادن به مبارزه٬ 1ـ

مارکسیسم از کلیاتی که مأخوذ انطباق آن با تالش در و شیعه؛ اسالم و تأویل خاص تشکیالت از 2ـ

می پنداشتند. «علم» مجاهدین خلق آن را و بود

این تشکیالت جـمع وابستگی های مذهبی همه به دور و تنوع دیدگاه ها می بینیم طیف هایی که با

شـمردن ضـمن بـر بهمن بـازرگانی ٬ می کنند. وحدت بیشتری پیدا یکدستی و سال های بعد در آمدند٬

چنین تبیین می کند: جنبه وحدت بخش تشکیالت را اعضا٬ غلظت های مختلف اعتقادی در
بـچه های آنـها یک سـری از ریشه های متفاوتی داشـتند؛ می کنم بچه های تشکیالت٬ من فکر
بقیه ایمان محکمی داشتند. دین و و که اطالعات مذهبی شان قوی بود بودند «مدرسه علوی»
ایـمان درست و [و] نـه دیـن و نه اطالعات مذهبی زیادی داشتیم من٬ جمله خود از بچه ها
آن زمـان در اـگر می خواستیم مبارزه کنیم... آدم هایی معمولی بودیم که بیشتر حسابی داشتیم؛

یعنی برایم آنچنان فرقی نداشت... می شدم؛ من «فدایی» کرده بودند٬ تور من را «فدایی ها»
شـایدبـچه هایی تـعداد٬ نـظر از بود. قوی تر تشکیالت داشتند وزنهای که بچه های علوی در
به تشکیالت اغلب حق را برای خودمان حق زیادی قایل نبودیم؛ ولی ما مثل من کم نبودند
ایـن کردم و رد ایدئولوژی سازمان را جزوه ای نوشتم و سال 48 من در مثال زدم؛ میدادیم.
آن زمان من در [حنیف نژاد] جواب هم نداد. محمد منتها کمیته مرکزی خوانده شد جزوه در
ایـنهاست. مـی کردم حـق بـا فکر حق نمی دادم که به ایدئولوژی سازمان حمله کنم؛ خود به
می کردم سیاسی فکر نظر از ایدئولوژیک. نظر نه از بود اینها حق با سیاسی» نظر برای من «از
حـرف مـن هـم نـباید و بـدهند را این تـحلیل ها حق دارند اینها  این جامعه مذهبی است و

همان. .1

زیادی بزنم!1
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ارتقاء تصفیه و معیار  
بـه خـصوص ضـعف دست دادن همان شرایط عضویت و از سازمان٬ در یک فرد «تصفیه» معیار

ضـوابـط نبودن به رعایت اصـول و مقّید بی انضباطی و یا انگیزه انقالبی٬ عدم کشش و ایدئولوژیک و

ص 49. یادداشت های حسین روحانی: .1

بود.1 این زمینه ها اصالح ناپذیری وی در انتقادناپذیری و تشکیالتی و
می کردیم که خودمان هم که کم کم وانمود [تاسال 50] به این شکل بود هم گذاشتن افراد ـکنار
اینکه چه قدر ذهنش بیرون برود؛حاال سعی می کردیم از کم کم بیرون می آمد. و بیرون آمده ایم؛

گوی بهمن بازرگانی . گفت و .2

بستگی داشت.2 به آن فرد قبول می کرد
در سازمان «حل شدن فرد به اصطالح خوِد و صالحیت ایدئولوژیک ـ درجه اول٬ در «ارتقا»٬ معیار

مردم منافع سازمان و جهت مصالح و ازخودگذشتگی در میزان آمادگی وی برای فداـکاری و و ـ سازمان»

ص 49. یادداشت های حسین روحانی: .3

بود.3 عملی فرد و ایدئولوژیک (قدرت تحلیل) توانایی های سیاسی ـ درجه بعد٬ در و

برگرفته از ـ عمدتًا مطالب این بخش ـ عضویت زنان به صورت کلی مطرح شده است. ص 52. شرح تأسیس...: .4
گوی بهمن بازرگانی است. ـگفت و

عضوگیری زنان 4  
آن تا بتوان گفت سازمان ـ شاید و مطرح نبود؛ ـ اصوًال دختران ـ عضوگیری زنان و سال 1348 تا

با و تلقی می شد به دلیل اینکه ازدواج امری وابستگی آور کار٬ آغاز در بود. یک «تشکیالت مذکر» زمان ـ

کردن وارد مغایرت داشت٬ ـ تئوریزه کرده بود را که «ناوابستگی خانوادگی» ـ حنیف نژاد دیدگاه های محمد

به عنوان روکش زنان٬ که حضور متوجه شدند بعدها تشکیالتی داشت. زنان اشکال بنیادی و دختران و

حالی که ساواـک در چه برای ارتباطات. چه برای پوشش خانه های تیمی و است؛ فوق العاده مؤثر ایمنی٬

حمل و چادر زیر در می توانست به راحتی مدارک را یک دختر مردان جوان حّساس بود٬ و روی پسرها

این حّساسیت در دختران جوان چادری حّساسیت نداشت و پلیس سیاسی روی زنان و هنوز نقل کند.

شد. زیاد سال های بعد

که مسئول آن شد هم ایجاد یک «ـگروه زنان» شروع شد؛ عضوگیری زن ها سال ٬48 از این زاویه٬ از
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بعد و حنیف نژاد همسر و منصور خواهر پوران بازرگان ٬ ابتدا اعضای قدیمی بود. بازرگان یکی از منصور

ص 29. زندگی نامه مجاهدین...: لیال. زمردیان٬ خالصه پرونده ها...: .1

سازمان شدند. وارد ٬50 شهریور قبل از عضوهای متأخر زمّردیان از علیرضا خواهر زمّردیان 1٬ لیال

سازمان می گوید: عضویت زنان در آثار مورد بهمن بازرگانی در
گرفت فاطمه امینی را بازرگان ٬ منصور کرد. مشکل ازدواج هم شکل دیگری پیدا آن٬ از بعد
اول زیـربار حـنیف نژاد پـوران بـازرگان ازدواج کـند. بـا کـردند هم پـیشنهاد به حنیف نژاد و
مـثل ایـنکه سـّن پـوران بکـنی. را ایـن کـار گفتندبـاید به او ـ گویا نمی رفت ولی باالخره ـ

بود. بیشتر بازرگان هم ازحنیف نژاد
کس هـر آمـد. رضایی ها خواهر بعد و آوردند محمدحیاتی را خواهر که بعد این مسئله شد
مـثًال یـا کـه انگـیزه ای داشت٬ سـنّی بـود در مـی خورد٬ این کار خواهری داشت که به درد
تـعداد شـاید مقطع سال 50 این همه در با می آوردند. را یواش یواش آنها انضباطی داشت٬
فراری و ضربه سال 50 از بعد بقیه سمپات بودند. نمی شد؛ بیشتر پنج شش نفر اعضای زن از
نـظر اصـًال تـعدادشـان افـزایش یـافت؛ و پوشش دادن پررنگ شد در اهمیت زن ها شدن ها

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .2

کنارگذاشتند.2 قدیمی را آن نظر و سازمان هم عوض شد

حنیف نژاد. پرونده محمد .3

علی میهن دوست مسئول گروه زنان بوده است.3 حنیف نژاد٬ طبق اعترافات محمد

لیسانس به واسطه اخذ پس از او شد. متولد مشهد در سال 1316 در مجید فرزند پوراندخت بازرگان ٬

پرورش به همراه مهدی غیوران به آموزش و ورود پس از می شود. فعالیت های سیاسی آشنا برادرانش با

به مدیریت آن مدرسه منصوب مهرماه 51 در او تشکیل داد. را گروه فرهنگی «رفاه» باهنر٬ دکتر شهید و

سمت دبیری به مدرسه دیگری انتقال در و پرورش برکنار سوی آموزش و ماه از چهار از بعد و ـگردید

تشکـل دادن بـه خـانواده پـوران در ازدواج نـمود. حـنیف نژاد سازمان بـا عضویت در پس از او یافت.

محل مجلس تظاهرات توسط خانواده زندانیان در ایجاد جهت مقتولین و برپایی مراسم یادبود محکومین٬

و متواری گروه شناخته شد مسلح و به صورت عضو اوائل سال 52 از او قم نقش اساسی داشت. و سنا

تراب حق شناس با وی بعدها بود. عزیز نام های مستعارش سعیده و فرستاده شد. کشور به خارج از بعدها

پرونده پوران بازرگان. ازدواج کرد.
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پوران بازرگان می نویسد: مورد در بازجویی خود افراخته در وحید

چیزی شبیه به این ممکن است باشد. یا z و zz یا دیگری احتماًال سعیده و او نام های مستعار «یکی از

که چیزهایی را ابتدا دیدم. متواری شدن او مدرسه رفاه و فرارش از پس از روز چند را او من اولین بار

داستانی که افراد است. حنیف نژاد محمد با ازدواج او مسائل٬ یکی از قبل می دانستم می گویم. از درباره او

این است که «پوران بـازرگان نمی دانم چه مقدارش واقعیت دارد و کرده بودند جور این مورد ـگروه در

یا علی باـکری و درست نمی دانم کیست شاید این فرد می شود٬ آموزش خود عاشق مسئول تشکیالتی و

[ ازدواج دوست داشـته دیگـری را دخـتر کـه گـویا این فرد حسن آالدپوش] باشد. [ اسم مستعار عبدی

بدقواره و تقریبًا که پوران دارای هیکلی درشت و توجه کرد باید او] پاسخی برای پوران بوده» با حنیف نژاد

سر چادر مثل این است که مرد آن قدبلند با سرش می کند وقتی چادر بدون جذابیت٬ چهره ای نازیباست و

برای نجات و دست به فداـکاری می زند حنیف نژاد این جریان٬ در حال مسئولین گروه می گفتند به هر ـکرده.

ازدواج می کند.» پوران علیرغم میل خود با شود ضربه تشکیالتی که می توانست وارد جلوگیری از پوران و

منظورشان احتمال کنارهـگیری پوران از شاید البته من نمی دانم این ضربه تشکیالتی چه می توانسته باشد

ذهن در خدا گفت بت و حتی می شود یا یک پیغمبر حنیف نژاد گروه از که افراد توجه کرد باید ـگروه باشد.

راضی زیرا می دانستند فداـکاری او به این ازدواج ناشی از را عدم تمایل شخصی او و کرده بودند ایجاد خود

او غریزه جنسی رنج مـی بردند٬ تحت فشار ازدواج نکرده و حالیکه اعضای زیردست او نبوده است در

ولی پوران بود اینکه شوهر با که «حنیف نژاد می کردند تأـکید این موضوع را این مورد در ازدواج کرده باشد.

ایـن توجه نداشت!» حتی به اصرارهای پوران نیز و کرد رفتار مثل یک خواهر و دست نزد به او هرگز

گروه دلش نمی خواست آن موقع رهبر در رفتن گروه و لو و 50 شهریور به قبل از مسئله مربوط می شود

اعضای در این موضوع آتش غریزه جنسی را زیرا ازدواج کرده اند اعضای باال بعضی از کسی بداند اصوًال

زن گرفتن را و مخالف بود ازدواج اعضا گروه با زیرا کند می توانست مشکالتی ایجاد کرده و تیزتر پایین تر

ادامه راه می دانست. مانع از

طـی تـحصیالت مـقدماتی از پس از و شـد مـتولد سـال 1328 در عبدالعـلی٬ زمردیان فرزند لیال

وی قبل از داشته که: اظهار افراخته درباره او وحید آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی فارغ التحصیل شد.

شرکت انفجار در بوده و زندانی ها رابط سازمان با مدتی نیز سازمان داشته و تماس هایی با 1350 شهریور

وی متواری شـده. مخفی و رضایی ٬ رضا فرار از بعد شریف واقفی همکاری کرده و جنرال الکتریک با
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به همراه شریف واقفی به بعدها به وسیله مینوکس بوده و آنها عکسبرداری از مسئول نوشتن اطالعات و

بوده که عملی مشارالیها ترور به فکر سال 1354 سازمان در افراخته ٬ به اظهار ـکارگری فرستاده می شود.

به سال 1355 خرداد از مشارالیها بوده اند. (افغانستان) کشور فرستادن وی به خارج از صدد در و نمی شود

مـورد 1355/10/14 روز ظـهر از بعد ولی در می شود شرکت الکترونیک مشغول بکار در عنوان کارگر

بعلت تیراندازی مأمورین ضمن فرار در [میدان قیام کنونی] واقع شده و میدان شاه سوءظن مأمورین در

زمردیان . پرونده لیال .1

خوردن قرص سمی خودکشی می نماید.1 با زخمی و

بـعنوان دبـیر طـی تـحصیالت٬ پس از آمـد. بـدنیا سـال 1330 در علی اصـغر٬ فاطمه امینی فرزند

اعضای سازمان مـجاهدین بازرگان (از منصور آن با وی پس از شد. دبیرستان های تهران مشغول کار

ضعف دچار که به همین علت مشارالیها شد مدت کوتاهی همسرش دستگیر ولی پس از ازدواج کرد خلق)

تـعدادی از هـمسرش بـا هنگام مالقات بـا بتدریج در ضعف جسمانی شد. افسردگی روانی و اعصاب٬

تـوسط مـاه سـال 52 مهر در مجالس آنان شرکت کرد. جلسات و در گردید خانواده های زندانیان آشنا

منزل سازمانی سکنی چند در پیش گرفت و در زندگی مخفی را و به سازمان وصل شد برادرش (عبداهلل)

دادگـاه ها٬ در حضور یا اعتراض و سازمان دهی خانواده های زندانیان سازمان برای تحصن و در و ـگزید

اعالم داشته که شد. ساواـک یک بار دستگیر تاریخ 53/12/16 در مشارالیها اقدامات زیادی انجام داد.

کوه مـجروح و سقوط از اثر عنوان کرده که در جای دیگر در کرده و خیابان دستگیر در مظنونًا وی را

فعالیت خود به چگونگی ارتباط و ولی بعد دادن اطالعات خودداری کرد از ابتدا وی در شده است. دستگیر

ساواـک طرف گروه تصفیه شده بود. دستگیری از داشت که مدتی قبل از اظهار و سازمان اعتراف نمود در

به اعالم داشته که مشارالیها کشور جراید طی خبری در مورخه 53/12/17 به لحاظ ضرورت عملیات در

تـاریخ شکنجه های فراوان مأموران ساواـک سرانـجام در اثر وی در کوه درگذشته است. علت سقوط از

زندان اعالم کرده ولی در خودکشی در یکبار را ساواـک علت مرگ او زندان فوت نموده است. در 54/5/26

پرونده فاطمه امینی . .2

کرده است.2 نزاری قلمداد سوءتغذیه و ناشی از نامه ای خطاب به دادرسی ارتش مرگ وی را
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تمرین های عملی و آموزش ها  
یک مهارت های موردنیاز دیگر آموزش های نظامی و تثبیت استراتژی٬ سازماندهی و تجدید پس از

سال 1348 از چریکی٬ تکیه به یک سری مطالعات نظامی و با ابتدا به مشی چریکی٬ تشکیالت معتقد

آشنایی به مسائل فراـگیری موتورسواری و گرفت. شکل عملی به خود تابستان 1349 در و شروع شد

از و موتور ساختن پالـک جعلی اتومبیل و فنون سرقت اتومبیل٬ آشنایی با رانندگی اتومبیل و مکانیکی آن٬

زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و .1

داشت.1 قرار آموزش اعضا کار» «دستور در این قبیل مهارت ها
و تمرین جودو وارد«اشتباه کاری»شدیم. به قول فلسطینی ها یا درگیری شدیم؛ وارد ازسال 49
به شد؛ نظامی تر ـ ـمشخصًا یک مقدار ازسال 49فعالیت های ما ـکاراته وبدنسازی می کردیم.
منفجره ای مثل «فولمینات مواد گرفت. قرار ما نظامی دراختیار دلیل اینکه تجربیات مشخص تر
بـاید بـه دست بـیاوریم. این مـحصول را تا طول می کشید سه روز جیوه»می ساختیم که مثًال

بگیریم. کمترین امکانات بیشترین بهره را می توانستیم از
اسلحه های بادی ای از اسلحه های مشابه بود. با [...] آموزش نظامی مان درخانه های تیمی و
در مـثًال انتخاب می کردیم و سیبلی را استفاده می کردیم که به همان اندازه عقب نشینی دارند.
سالح با فواصل مختلف شلیک میکردیم؛ از درخانههای تیمی٬  زیرزمینهایی که طوالنی بود٬

همان. .2

نمی کردیم.2 ـگرم کار
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به فلسطین مذاـکره برای اعزام اعضا طرح و  
به عنوان خّط مشی استراتژیک به شکل مبارزه مسلحانه چریکی٬ قطعی شیوه قهرآمیز اّتخاذ پس از

که در قدم به قدم به هدف های مرحله ای خود٬ که به تدریج و بود این باور رهبری تشکیالت بر سازمان٬

مبارزه را دیگری از چشم انداز نتیجه٬ در می شود؛ نزدیک تر بود٬ بدان معتقد بنیانگذاری سازمان عمیقًا بدو

نتیجه آتی٬ نبرد ارزیابی موقعیت تشکیالتی در پس از سال ٬1348 سازمان در می دید. مقابل خود در

الزم حد در مبارزه را امر تشکیالتی در ایدئولوژیک و ـگرفت که اعضای اصلی صالحیت تئوریک سیاسی٬

بررسی قـرار مورد عمل٬ تئوری و در امکانات کسب صالحیت نظامی٬ شد بنابراین قرار ـکسب کرده اند؛

کسب صالحیت نظامی برای شروع عمل مسلّحانه. هدف چنین بود: ـگیرد.

محدودیت به دلیل مشکالت امنیتی و داخل ایران٬ آمادگی نظامی در شرایط امکان آموزش و آن در

سـازمان «الفـتح» همکاری با سازمان در بهترین راه حل این مسئله را نداشت. وجود امکانات سازمان ٬

به لحاظ ایدئولوژیک نیز می رسید به نظر و نظامی فلسطین بود که مهم ترین سازمان سیاسی ـ دانست٬

هـمفکرانش تـعدادی از عـرفات بـا ساله به نام یاسر یک فلسطینی 27 اسرائیل٬ اعراب و جریان جنگ 1956 در .1
عـنوان «حـرکة التـحریر بـا سـازمانی شـد بنیان ایجاد این هسته اولیه٬ و تصمیم به تشکیل جنبشی مخفیانه گرفتند
نام اخـتصاری آن شـد. که مخفف معکوس سه کلمه فوق یعنی «فتح» (جنبش آزادی بخش فلسطین)؛ الفلسطینیة»

«مسـئولین سـازمان از مواضع ایدئولوژیک سازمان نزدیک باشد.1 گروه های فلسطینی با دیگر بیش از
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«سازمان آزادی بخش فـلسطین زمام امور فوریه 1969 در افتاد. زبان ها سر بر سال 1959 در نام الفتح نخستین بار
تحت و رییس جمهوری مصر پشتیبانی جمال عبدالنّاصر با 1964 اولین کنفرانس سران عرب در که پس از ٬« PLO

پیشینه مورد در به دست رهبران الفتح افتاد. عمًال کرد٬ آغاز را رسمی فعالیت خود شوقیری به طور رهبری احمد
نمایندگان حضور که با مه 1964 بیت المقّدس در اولین کنگره خلق فلسطین در دانست که پس از مشی الفتح باید
ضـرورت بـر دایر را خود واقع الفتح تز در جنبش فلسطین تصمیم به مبارزه مسلحانه گرفت و الفتح تشکیل شد٬
را نهضت مقاومت فلسطین پایگاه های نظامی خود ٬1968 در «ـکرامه» نبرد پس از مبارزه مسلحانه به کرسی نشاند.
کـه بـه آرمـان انـقالبی جـنبش داوطـلبان غـیرفلسطینی را و عراق تـوسعه داد لبنان و سوریه٬ کشورهای اردن٬ در
بـه راست مـتمایل بیشتر میان سازمان های فلسطینی٬ در «الفتح»٬ آموزش داد. پذیرفت و نیز بودند فلسطین معتقد
سـلطه از داشت ولی مشـخصًا خـود در مـارکسیست را دمـوکرات و ایـدئولوژی های لیـبرال٬ التــقاطی از و بــود
شـالنید٬ الفـتح بـدین لحـاظ است. اشاره متن به نـزدیکی ایـدئولوژیک مـجاهدین و داشت؛ پرهیز مارکسیست ها

صص 318ـــ319. ج 1: فرهنگ تاریخیـــسیاسی...٬ علی بابایی٬ صص 66ـــ83. نهضت های مقاومت فلسطین:

کیف جـنبش کّم و از حدودی٬ تا منابع اطالعاتی٬ سایر مطبوعات و عاصفه و مدتی پیش توسط رادیو

اروپـایی و کشـورهای عـربی و که این سازمان در می دانستند و بودند؛ سازمان الفتح باخبر فلسطین و

این بر قرار ارتباط٬ برای ایجاد شیخ نشین های خلیج فارس فعالیت های پشت جبهه ای گسترده ای دارد.

سازمان زیرا طریق شیخ نشین های جنوب. از دیگر فرانسه و فتح در یکی دفتر راه اقدام شود: دو که از شد

کار صورت ناموفق بودن٬ در زیرا کرد؛ به یک راه حل اـکتفا مسئله ای نبایستی تنها برای حل هر بود معتقد

ص 53. شرح تأسیس...: .1

به بن بست می رسد.»1

پاریس مذاـکره در  
نماینده الفتح مذاـکره با برای تماس و مسئوالن سازمان٬ و کادرها از حسین روحانی ٬ 1348 پاییز در

کرد. به پاریس سفر طریق هوایی٬ از این تصمیم٬ وی بالفاصله پس از و گرفته شد نظر فرانسه در در

موفق شد او سازمان الفتح توسط روحانی صورت گرفت. مالقات با کوشش جهت ارتباط و اولین اقدام و

تحصیالت متوسطه بـه کـویت پس از محمود شد. متولد روستایی نزدیک حیفا در 1939 در الهمشری » «محمود .2
خانواده وی به غرب اردن پناهنده شد. یورش صهیونیست ها در به شغل حسابداری مشغول شد. آنجا در رفت و
بـمبی کـه تـوسط یک 1972 دسـامبر 7 در بـه سـازمان الفـتح مـلحق شـد. اسکـندریه مـصر٬ در ســال 1964 در
به شدت زخمی وی را و گردید منفجر کارش گذاشته شده بود دفتر در ایتالیایی٬ پوشش خبرنگار با صهیونیست٬

روابط عمومی بود. حوزه تبلیغات و در بیشتر اروپا در وظیفه شغلی او یک ماه درگذشت. که پس از ـکرد

به دست عّمال اسرائیل در که بعدها نماینده سازمان الفتح٬ َهمَشری 2 محمود با پاریس٬ در ماه 48 آذر در
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همشری به به دلیل عدم پیگیری محمود این مالقات ها چندین مالقات داشته باشد. شد٬ پاریس ترور

زمـینه قـطر نمایندگان سازمان الفـتح در طریق دیگری یعنی تماس با از بعدها و نتیجه قطعی نرسید؛

میان نمایندگان اوایل تابستان 1349 این مالقات در اعضای رهبری این سازمان به دست آمد. مالقات با

هرگونه تعهد (سازمان الفتح) آنها صورت گرفت و اّمان (اردن) سازمان الفتح در سازمان مجاهدین خلق و

تراب حق شناس . حسین روحانی و متن مصاحبه با ص 13؛ آبان 59: 5 ش ٬78 نشریه پیکار٬ .1

شدند.1 حیطه امکاناتشان نسبت به سازمان پذیرا در ـکمک نظامی را

قطر مذاـکره در  
حـق شناس در مرتضی (تـراب) است که سید این قرار تفصیل ماجرای تماس های موفق بعدی از

پس از کارگری بود. پوشش او حالی که محمل و در رساند؛ به قطر را خود طریق دوبی٬ از زمستان ٬1348

در کرد. تماس برقرار بود٬ صاحب پست مهمی نیز که ضمنًا قطر٬ فتح در مسئول دفتر با بندر در ورود

پاسخ به در و تحقیق پیرامون آن معرفی نمود به جنبش فلسطین و فردی عالقه مند را خود وهله اول٬

رفقایم که در از نفر چند «من و گفت: و جواب منفی داد وابسته به گروهی هستی؟»٬ این سؤال که «آیا

اعالم کرده را موافقت خود مسئول دفتر انقالب فلسطین تحقیق کنیم.» مورد مایلیم که در ایران هستیم٬

ص 54. شرح تأسیس...: ص 37. یادداشت های حسین روحانی: .2

به اطالعش برساند.2 نتیجه نهایی را و مالقات کند را او ماه بعد که چند گذارد قرار

از خامنه ای به همراه تراب حق شناس ٬ (ارژنگ) فتح اهلل عبدالّرسول مشکین فام و فروردین 1349 در

مصمم به را ناخدا توفانی شدن دریا شدند. لنج عازم قطر با آنجا از راهی دوبی و همان طریق قاچاق٬

در ناخدا سرگردانی روی دریا٬ روز چند پس از ادامه داد. این سه تن به راه خود اصرار ولی با بازگشت کرد

و کویری پیاده کند؛ نقطه ای خشک و در داشت مسافرین را قصد او انداخت. محلی لنگر یک نیمه شب در

دست ظنین بودند به این ناخدا ابتدا مجاهدین که از فاصله داشت. ساعت ها اصلی قطر بندر این محل تا

به اقدام زدند.
مـدتی از ولی بـعد لنـج پـیاده مـی شود مـوتور از برای روشن کردن قضیه٬ برادران٬ یکی از
نـخواسـته کـلک زده و که ناخدا می فهمد نیست و قطر که اثری از راهپیمایی متوجه می شود
که «تـو می گویند به او پیاده کرده و را برادران ناخدا لذا برساند؛ به مقصد مسافرین بیچاره را
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همین در این بیابان خشک وخالی هستی». نهایت هالـکتشان در در مسئول گم شدن این مردم و
دست برادران٬ از فرار از بعد آورده وناخدا به حرکت در به اشارهناخدا٬جاشویان لنج را زمان٬
از بعد [...] برادران٬ می شود که توسط برادران دستگیر به لنج برساند؛ را خود شنا با می خواهد

[...] جورنمایند کرده وجمع و پیدا که مسافرین را موفق می شوند تالش زیاد٬
به شهررسانده در را برادران خود و می اندازد لنگر لنج درساحل قطر روز٬ ازچند سرانجام بعد
مالقات بیروت آمده بود٬ دیگری که جهت انجام مذاـکرات از فرد بانماینده فتح و مقّرر موعد

صص 54ـــ55. شرح تأسیس...: .1

می نمایند.1
این مالقات شدند. مواضع آن آشنا موقعیت و سازمان و نمایندگان الفتح با جریان این مذاـکرات٬ در

به این صورت بگیرد؛ پایتخت اردن هاشمی٬ اّمان٬ مذاـکرات تفصیلی بعدی در شد قرار و بود موفقیت آمیز

پـیرامـون تـا توسط الفتح بـه اردن گسـیل شـوند آنجا از و بیروت اجتماع کنند شکل که مجاهدین در

گردد. تصمیم گیری نهایی اّتخاذ نیاز سیاسی مورد آموزش های نظامی و

رجوی مسعود تراب حق شناس ٬ بدیع زادگان ٬ اصغر هیئت نمایندگی سازمان مجاهدین خلق مرّکب از

بیروت به اّمان برده از 1349 اواسط بهار در سرپرستی بدیع زادگان ـ به مسئولیت و ـ لطفعلی بهپور و

مبارزان از جمعی دیگر با تدارک شده بود٬ که توسط صهیونیست ها بیروت٬ حادثه انفجاری در در بعدها این فرد .2
فلسطینی به قتل رسید.

به مذاـکره پرداختند. به ریاست ابوحسن 2 هیئت نمایندگی سازمان الفتح٬ با آنجا در و شدند

سازمان که افراد از تعداد هر میزبانی الفتح٬ که با این اساس بود توافق طرفین بر ماحصل مذاـکرات٬

به اردوگاه های جنبش فـلسطین فنون رزم چریکی٬ جهت گذراندن دوره آموزش نظامی و اعزام شوند٬

تدارک در سازمان٬ میزان نیاز و امکانات خود که متناسب با سازمان الفتح تقّبل نمود ضمنًا جذب گردند.

تسلیحاتی مساعدت کند.

جـهت سـیاسی و از که عـمومًا اعضای سازمان٬ و کادرها قابل توجهی از تعداد پی این توافق٬ در

چه به گذرنامه و همراه با رسمی و چه به طور به طرق مختلف ـ سطح قابل توجهی بودند٬ تشکیالتی در

سوریه لبنان و در ـ 1970 سپتامبر پس از ـ اردن و عازم اردوگاه های الفتح در راه دوبی ـ صورت قاچاق از

صص 37ـــ38. یادداشت های حسین روحانی: .3

شدند.3
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 ماجرای هواپیماربایی
که به اعضای سازمان٬ تن از برای چند امان٬ بیروت و هیئت نمایندگی سازمان در حضور همزمان با

آنان از بود قرار شناسنامه های جعلی تهیه شد. به تهیه گذرنامه نبودند٬ دلیل مشمولیت نظام وظیفه قادر

از مهاجر پوشش کارگر در دوبی شوند٬ ابوظبی یا عازم قطر٬ بندرلنگه) جنوبی (بندرعباس و طریق بنادر

این افـراد شش تن از راه هوایی به بیروت بروند. از و سفارت ایران گذرنامه تهیه کنند نمایندگان سیار

کـاظم شـفیعیها٬ حسـین خـوش رو٬ شامخی ٬ محمود محسن نجات حسینی ٬ (سیدجلیل سیداحمدیان ٬

پلیس دوبی اقدام به ولی اندکی بعد آن ساـکن شدند. در و دوبی خانه ای اجاره کردند در موسی خیابانی )

حادثه ای جنجالی به زمان خود که در به ماجرای هواپیماربایی شد این حادثه منجر دستگیری آنان کرد.

صـص 56ـــ72؛ شـرح تأسـیس...: استفاده شـده است: سه مأخذ عمده از برای بیان ماجرای هواپیماربایی به طور .1
بخش اول (ـگزارش فوق نیز گزارش درونی سازمان مجاهدین خلق: صص 39ـــ41؛ یادداشت های حسین روحانی:

نوشته حسین روحانی است).

چنین است:1 شرح ماجرا می رفت. شمار

از را شناسنامه جـعلی گـذرنامه های خـود با ایرانی٬ هیئت کارگران مهاجر در فوق موفق شدند افراد

دوبی در سال را مدتی از که برای رسیدگی به وضع ایرانیان مهاجر کویت٬ سفارت ایران در مأموران سیار

بقیه و 1349 مرداد شنبه 6 روز فوق در افراد تن از دو بود قرار طبق برنامه٬ دریافت کنند. اقامت داشتند٬

لباس مناسب اعضای سازمان برای عزیمت به بیروت به خرید راهی بیروت شوند. روز فاصله یکی دو با

وضع ژولیده و سر با حرکت دسته جمعی شش نفر شدند. راهی بازار هم٬ با فوق٬ شش نفر لذا و داشتند نیاز

اوقـات اـکـثر پـلیس در بـه عـلت رواج قـاچاق٬ مـی کرد. مأموران انگـلیسی کـار آن زمان پلیس دوبی زیرنظر در .2
جلب می کرد. فورًا مظنون را افراد و به گشت زنی مشغول بود اتومبیل٬ با پیاده یا شبانهروز٬

بـه شـرطه خانه بـرده شـدند.2 ریـاست و آنان دسـتگیر و جلب کرد انگلیسی پلیس را توجه یک مأمور

که با زیادی پول٬ همراه داشتن مقدار بوستانی به دست داشت. به نام احمد فردی ایرانی تبار شرطه خانه را

زمان در و پلیس دوبی به اعضای سازمان شد سبب سوءظن شدید لباس های مندرس ناهمخوان بود٬

چـین و تعدادی کتاب درباره جـنگ چـریکی در خانه محل اقامت آنان سرودهای العاصفه٬ بازرسی از

مدارک تحصیلی و عکس و جعل پاسپورت٬ مهر پاسپورت نیمه تمام٬ 2 پاسپورت کامل و عدد 4 ونزوئال٬

پاسخ های متناقض اعـضای کشف مدارک فوق و با به دست آمد. اعضا دفترچه یادداشت بغلی یکی از
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بازداشت نگه به اتهام جاسوسی در فوق را افراد و شد سوءظن پلیس دوبی بیش تر بازجویی ها سازمان در

تهران زندانیان عادی ایرانی نامه ای برای سازمان در طریق یکی از از زندانی موفق شدند افراد داشت.

برای تصمیم گرفت که سه تن را بیست روز سازمان پس از اطالع دهند. را دستگیری خود و ارسال کنند

حل مسئله به دوبی اعزام کند. پیگیری و

سـادات سیدمحمد عبدالرسول مشکین فام و حسین احمدی روحانی ٬ 1349 نیمه اول شهریور در

ماه از آنان به مدت دو مسئولیت گروه به عهده حسین روحانی بود. دوبی شدند. جداـگانه وارد دربندی ٬

شخص به کمک الفتح و جمله٬ از مانع تحویل زندانیان به دولت ایران شوند. تا طرق مختلف تالش کردند

کیف پرونده کم و طریق یک قاضی فلسطینی درباره مدارک کشف شده و از تا موفق شدند یاسرعرفات ٬

هواپیمای صورت انتقال زندانیان به ایران با که در تصمیم گرفته شد سرانجام٬ اطالعاتی به دست آورند.

و اروپا هواپیماربایی سیاسی در موجی از سال 1968 از اقدام به ربودن هواپیمای فوق شود. مسافربری٬

می رفت. به شمار «قهرمانانه» و آن زمان اقدام فوق نوعی عمل «انقالبی» در و شده بود خاورمیانه آغاز

در (1920 بـه رهـبری جـرج حـبش (مـتولد جبهه خلق برای آزادی فلسطین (الجبهة الّشعبیة لتـحریرالفـلسطین) .1
رشـته پـزشکی دانشگـاه آمـریکایی بـیروت در حبش یک فلسطینی مسیحی است که از تأسیس شد. سال 1967
جـنبش مـقاومت فـلسطین بـه شـمار مهم ترین سازمان مـارکسیستی در مدت ها جبهه خلق تا فارغ التحصیل شد.

سازمان چریک های فدایی خلق ایران رابطه نزدیک داشت. جبهه خلق با می رفت.

سـپتامبر 1349/اوت و مهر و شهریور در هواپیماربایی های جنجالی جبهه خلق برای آزادی فلسطین 1

اقـدام بـه ربـودن روز جبهه خلق برای آزادی فلسطین طی دو 1970 سپتامبر مهرماه 1349/اوت و و شهریور در .2
جـمله از فـرودگاه ها٬ اـکـثر در به دنبال این اقـدام٬ اسرائیلی نمود. هواپیمای مسافربری شرکت های غربی و چهار
یک دسـتگاه می گرفت. کنترل قرار مورد دقیقًا وسایل آنها مسافران و و حالت فوق العاده اعالم شد فرودگاه دوبی٬

فرودگاه دوبی تعبیه شده بود. در الکترونیک اسلحه یاب نیز

کرده بود.2 مجاهدین خلق ایجاد برای مبادرت به این اقدام در جاذبه الزم را نیز 1970

که ریاست آن را سازمان امنیت دوبی٬ که پلیس و مسجل شد حوالی نیمه آبان 1349 در سرانجام٬

گروه اعزامـی در داد. به دولت ایران تحویل خواهد زندانیان را یک سرهنگ انگلیسی به دست داشت٬

به جـای به دلیل توانایی های جسمی٬ مشکین فام٬ جدیدی صورت گرفت و مجاهدین خلق تقسیم کار

گرفته بود. عمل جراحی قرار مورد پاهای حسین روحانی آسیب دیده و یکی از قبًال .3

اعضای گروه موفق به دست گرفت.3 فرماندهی عملیات هواپیماربایی را حسین روحانی مسئولیت گروه و

به بندرعباس انتقال می داد٬ که زندانیان را آبان ٬1349 دوشنبه 18 صبح روز ساعت 8 برای پرواز شدند
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ایـن دوبـی بـه بـندرعباس صـورت مـی گرفت. از چـهارشنبه) (روزهای دوشنبه و پرواز هفته دو آن زمان در در .1
ظرفیت داشت. نفر که 28 متعلق به شرکت ایرتاـکسی بود موتوره داـکوتا٬ هواپیمای دو با پروازها

که به شکل یک قبضه اسلحه تک تیر٬ و چاقو عدد چند ماده ناپالم٬ مقداری بنزین و و بلیط تهیه کنند1

بـا ایـن وسـایل جـاسازی مـی شد. می بایستی برای رفـتن بـه هـواپـیما کنترل می شد «چون فرودگاه دوبی شدیدًا .2
آب مـیوه را سوراخ ریز دو ایجاد با قوطی آب میوه خریداری نموده و عدد چند نحوه کنترل داشتند آشنایی که از
و بـنزین نـمودند از پر را مک زدن قوطی ها بنزین و از ظرف پر در کردن قوطی ها غوطه ور سپس با خالی کرده و
روی آن قـوطی را مـارک دار کـاغذ نکـند برای این که بوی بـنزین بـه خـارج نـفوذ کردند. پر خرما با را سوراخ ها
یخ مقداری میوه و با درون فالـکس را فلزی فالـکس ریخته و محفظه بین قسمت شیشه ای و در ناپالم را چسباندند...
به طوری که علیرغم بازرسی های کردند هواپیما به طریقی ماهرانه وارد نیز را چاقوها و اسلحه ها کرده بودند... پر

صص 66ـــ67. شرح تأسیس...٬ کنند.» به چیزی دسترسی پیدا [ مأموران امنیتی] نتوانستند شدید

مسافران٬ و او یک همکار رییس شرطه و زندانیان به همراه بوستانی٬ کنند.2 هواپیما وارد بود٬ خودکار

دستبندها کلید مضروب کردند٬ بوستانی را اعضای تیم٬ شروع پرواز٬ ده دقیقه پس از شدند. هواپیما سوار

به را هواپیما و تقسیم کردند بین آنها را چاقوها کرده و آزاد را شش دوست زندانی خود به دست آوردند٬ را

بار چند ولی کمک خلبان جوان ایرانی او مطیع بود خلبان مسن استرالیایی هواپیما درآوردند. ـکنترل خود

فریب دهد. ربایندگان را تا تالش کرد

بـه سـوی قـطر سوخت ابتدا ولی به علت کمبود هواپیمای ربوده شده به عراق برده شود بود قرار

فرودگاه دوحه صبح در ساعت 9/5 در هواپیما او٬ اصرار برج مراقبت و تماس خلبان با پس از هدایت شد.

ماشین آتش نشانی حامل نیروهای مسلح چند انتهای باند در به محض نشستن هواپیما به زمین نشست.

روی صندلی ها و کف هواپیما جّدی ربایندگان (ریختن بنزین بر که به دلیل تهدید نزدیک شدند به هواپیما

پس از ساعت ٬10/5 در هرگونه دخالتی منع کرد. از خلبان مقامات فرودگاه را آتش زدن هواپیما) تهدید و

ساعت در و طریق آسمان کویت به سوی عراق حرکت کرد از درآمد٬ به پرواز هواپیما اتمام سوخت گیری٬

توصیه کردند مرکز ضمن تماس با و ندادند مسئوالن فرودگاه بصره اجازه فرود به بصره رسید. بعدازظهر 2

خلبان اجازه فرود رسید. به آسمان بغداد هواپیما ظهر از بعد ساعت 3 حدود آید. فرود بغداد در ـکه هواپیما

بیان موقعیت خطرناـک و درخواست خود تکرار خلبان با ندادند. خواست ولی مقامات فرودگاه اجازه فرود

آید. فرعی فرود یک باند در سرانجام موفق شد هواپیما٬

به او خارج شد. هواپیما از فرمانده عملیات٬ مشکین فام ٬ فرودگاه بغداد٬ باند در هواپیما استقرار پس از

بـرای و برای مقامات امنیتی عراق بـیان کـرد علت هواپیماربایی را دوستانش و و مواضع خود اختصار
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پیاده هواپیما ربایندگان از به این ترتیب٬ تسلیم شدن به دولت عراق اعالم آمادگی کرد. و تحویل هواپیما

مـحوطه فـرودگاه در به سمت سالن فرودگاه هدایت شـدند. تحویل سالح ها٬ تفتیش و پس از و شدند

گفتگویی صورت و ولی به درخواست ایرانیان عکسی گرفته نشد عکاسان اجتماع کرده بودند خبرنگاران و

خـارج از وابستگان به جبهه ملی ایران در که اغلب از نیروهای مخالف رژیم پهلوی٬ برخی از نگرفت.

ممانعت که به درخواست سفارت ایران و هواپیماربایان به فرودگاه آمده بودند برای استقبال از بودند٬ ـکشور

هواپیماربایان را بغداد٬ همکاری سفارت ایران در با مأموران پلیس٬ موفق به مالقات نشدند. پلیس بغداد

کرد. به سوی آبادان پرواز هواپیمای ربوده شده کمی بعد جاعل معرفی کردند. اعضای یک باند

اعـزام بـه پـایگاه های عـراق و حوادث دوران اقـامت شان در مجاهدین خلق به بغداد٬ درباره ورود

بـرای سـازمان حوالی سـال 1350 دست است که در گزارش درونی در سازمان آزادی بخش فلسطین٬

این گزارش چنین آمده است: در نویسنده گزارش فوق حسین روحانی است. تنظیم شده.
تا آنجا در و دسته جمعی به باشگاهی بردند را نفر 9 به طرف آبادان ما هواپیما به دنبال پرواز
که به اسم و را٬ ما کردیم که البته آنها گروه های مختلف ایرانی برخورد با بعدازظهر ساعت 9
آن عدم معرفی اـگرچه به لحاظ سازمانی خصوصیات غیرحقیقی معرفی شده بودیم٬نشناختند.
به ما که احتمال استرداد عمل موجب دشواری هایی نیزشدتاآنجا ولی در ضروری بود برای ما
بازجویی های اولیه به تـناقضات در کافی روی محمل ها به دلیل عدم فکر ایران می رفت زیرا
آنها حتی برخی از و گردید سوءظن مقامات عراقی به ما آشکاری برخوردیم که موجب تشدید
این در رژیم ایران نیز به این صورت گسیل داشته است.گویاخود را که ساواـک ما میکردند فکر
چنین پیشامدی هویت اصلی سرانجام برای جلوگیری از جهت یک سری اقدامات کرده بود.
آخـرین لحـظه اسـمی از تا به خودمان ختم کردیم و را البته همه چیز معرفی کردیم. را خود

سازمان برده نشد.
به ماهیت ما دالیل غیرقابل انکاری که می توانست مقامات عراقی را و علی رغم معرفی خود
این سوءظن مدت زیادی ادامه داشت تاباالخره باتماس های گروه های مترقی در رهنمون شود
که پیوستن به انقالب ماهدفمان را و روشن شد برای آنها فتح واقعیت امر رأس آنها در خارج و
سه نفر٬ به این ترتیب ما و روی آن تکیه زیادی نمودیم. توضیح دادیم و برای آنها فلسطین بود
زمـینه عـمل در باب تجربه ای جدید داشتیم و خود کنار در عزیزمان را برادر حالی که 6 در
مرزهای فـلسطین تـرک به سوی یکی ازپایگاه های فتح در عراق را گشوده بودیم٬ انقالبی را
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ص 9. خود...: از انتقاد گزارش و .1

ـکردیم.1
گروه مقامات عراقی با نحوه برخورد نشریه پیکار مصاحبه با حسین روحانی در سال ٬1359 در بعدها٬

شکـنجه قـرار به شـدت مـورد زندان بغداد که آنان در روشن شد و بیان کرد مشروح تر نفره فوق را 9

ـگرفته اند.
بیش ازماهیت رژیم بعثی عراق وموضع گیری های سوداـگرانه آن درقبال نیروهای انقالبی٬ ـکم و
طرح اولیه ای که داشتیم به همین دلیل در اطالع بودیم و با می زد٬ دم ازحمایت آنها ـکه به ظاهر
این طرح گرفته بودیم اما نظر در جمهوری دمکراتیک یمن (یمن جنوبی) را نهایی خود مقصد

دارای اشکاالتی بود...
به طورجداـگـانه بـه یکـی از را که ما به این محل نگذشته بود ما ورود ساعتی از چند هنوز
فحاشی وشکنجه بود٬ که همراه با را٬ ما بالفاصله بازپرسی از و بردند زندان های قدیمی بغداد
موسی مرگ شکنجه کردند.مجاهد سرحّد تا رسول مشکین فام را شروع کردند...مجاهدشهید
آنجاشکنجه تا مرا خود به مرگ کردند. اوتهدید سر کنار شلیک گلوله در با بار خیابانی راچند
به سقف راساعت ها رفیق حسین خوشرو دربیمارستان بودم. همان بغداد در که مدت ها دادند
درنیمه های شب را رفیق ـکاظم شفیعیها شکنجه دادند. را مقابل چشم من او در و آویزان کردند
به سلول می آوردند. را تن مجروح ونیمه جان او هوش می رفت و که از آن قدرشکنجه دادند

نماینده سازمان پیگیری سازمان... کوشش و آن که با تا هفته به طول انجامید این وضع تاچند
مسئولین عراقی دیدن کرده و رفیق تراب حق شناس با همراه با بغداد آزادی بخش فلسطین در
به عقب نشینی مقامات عراقی مجبور این به بعد از و آمدند؛ همان زندان به دیدن ما در دو آن
انواع که با این هنگام کوشیدند از و برداشتند بدرفتاری نسبت به ما شکنجه و دست از شده و
رژیم شاه با آنها کنار به قول خودشان در همان عراق بمانیم و که در کنند متقاعد را ما حیله ها

مبارزه کنیم...
تـطمیع آنـها و فشار برابر نیستیم در به هیچ قیمتی حاضر که ما مقامات عراقی وقتی فهمیدند
به باالخره به دنبال فشاری که مرتبًا به آنان امتیازی بدهیم سخت ناراحت شدند... تسلیم شویم و
نـمایندگی فعالیت دفتر کوشش و با می آوردیم و عراق وارد مقامات عراقی جهت خروج از
بـه اردوگـاه های [ـکـنیم] و ترک موفق شدیم عراق را بغداد٬ سازمان آزادی بخش فلسطین در

ص 14. آبان 1359: 5 شماره ٬78 نشریه پیکار٬ .2

رفته بودندبپیوندیم.2 پیش به آنجا همرزمانمان که ازمدت ها سایر فلسطینی و
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اشاره شـده و بغداد زندانیان در به شکنجه های شدید روایت رسمی سازمان مجاهدین خلق نیز در

سپس چنین آمده است:
برادران به این صورت مسئولین ومقامات عراقی گرفته می شود درتماسی که بین نماینده فتح و
از بعد به برادران فلسطینی خودبپیوندند. به فلسطین رفته و که می خواسته اند معرفی میشوند
خـتم شکـنجه یک هفته کـه از پس از شکنجه برادران برداشته و این مقامات عراقی دست از
مقامات و روشن می شود برادران جریان امر مقامات عراقی و حضور جلسه ای با در می گذرد
البته این آشنایی باعث نمی شود رزمندگان ایرانی هستند. تن از 9 که اینها عراقی متوجه می شوند
اتـمام از بـعد برای مقامات عراقـی روشـن شـود... هویت سازمانی برادران نیز ـکه ماهیت و
طریق نماینده فتح از ترتیب مسافرت آنها تا عراق اقامت می گزینند روزی در معالجات چند
استفاده برادران به نفع خود که به نحوی از این مدت مقامات عراقی سعی داشتند در داده شود.
که تأییدی ضمنی این حد به هیچ وجه تن به این مسئله نمی دهندحتی در که آنها تبلیغاتی نمایند
مورد در که رژیم ایران دربرنامه های تبلیغاتی خود برادران می دانستند زیرا بگیرند رژیم خود بر

صص 70ـــ72. شرح تأسیس...: .1

(به خصوص دولت عراق).1 وابسته به خارج معرفی کند آن را سازمان سعی می کند
معیت نماینده سازمان فتح در روز چند پس از و شدند زندانیان آزاد دی 1349 25 در به این ترتیب٬

عازم پایگاه های چریکی سازمان آزادی بخش فلسطین شدند.

امام خمینی  تماس با
مراجعه به امـام عراق٬ شکنجه مجاهدین در بازجویی و فصل های مهم ماجرای هواپیماربایی و از

روایت دو رهـایی آنـهاست. دخالت ایشان به مـنظور تقاضای وساطت و نجف اشرف و در خمینی(ره)

روایت کم دو این توضیح که مشترکات هر با نقل می کنیم؛ را دست است که آنها در این ماجرا بی واسطه از

زمان در موضع سیاسی راویان آن٬ هماهنگ است ولی به دلیل نقش و نقل های پیشین نیز با نیست و

حق شناس است مرتضی (تراب) روایت اول از متفاوت است. نتیجهـگیری ها و سمت گیری ها بیان ماجرا٬

در خـود اشاراتـی بـه سـوابـق حـضور پس از نشریه پیکار٬ گویی با ضمن گفت و ٬1359 پاییز ـکه در

سخن گفته است. مراجعه به امام خمینی(ره) از فعالیت های برون مرزی سازمان٬
به دهند٬ قرار خدمت عراقی ها در را خود نبودند که حاضر را٬ [...] مقامات عراقی برادران ما
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بـه ایـران تـحویل دهـند؛ را واحتمال داشت که آنها وشکنجه شان می کردند زندان انداختند
گران تمام می شد. البته ـ ـ آن روز در امری که برای سازمان مخفی ما

من به [ در] سفر تالش می کرد. باید زندان بغداد٬ آن هم از نفر٬ برای نجات 9 سازمان این بار
پیغام به عراقی ها «فقط کافی است شما گفتم: مطرح کردم و آیة اهللخمینی... مالقات با عراق و
موکول به تفصیل قضیه را و که اینهاجاسوس رژیم شاه نیستند؛ که خبری دریافت کرده اید دهید
اضافه کردم که «این برادران در و اقدام می کنیم»؛ رأسًا خود که ما ایران بنمایید بعدی از اخبار
شـما ازپایگاه های الفـتح نـزد من نیز و به سوی پایگاه های انقالب فلسطین بوده اند راه سفر

آمده ام.».
من شود؛ بدتر (زندانیان) ممکن است برای آنها اقدامی کند [ ـکه] اـگر [...] آقای خمینی گفت
در و دارنـد قـرار شکـنجه شـدید زیـر «آنـها گـفتم: نمی توانستم قبول کنم و را شدن» «بدتر
بـه هـیچ حـاضر آن٬ از نه بـعد آن تماس و نه در ولی وی٬ معرض تحویل به ایران هستند».
تـوجیه دیگـری بـرای ایـن عـدم آیة اهلل مالقات اول٬ پس از روز [...] چند نشد ـکمکی به ما
تـقاضای تـا تـقاضایی بکـند عـراقـی ها از آن اینکه نمی خواهـد و موضعگیری مطرح نمود

ص 16. :59 مهر 21 ش ٬76 نشریه پیکار٬ .1

سوی آنان به دنبال داشته باشد.1 متقابلی از
سـخنرانـی هایی و سـلسله مـصاحبه ها مـاه ٬1359 چهارم تیر در سخنرانی امام خمینی(ره) پس از

حـوزه عـلمیه چـیذر٬ سـخنرانـی آقـای هـاشمی رفسـنجانی در آقـای مـنتظری٬ بـا جمله مصاحبه صداوسیما از .2
نبوی (به عنوان نماینده سازمان مجاهدین سخنرانی آقای بهزاد ارگ و در ساختمان صدا سخنرانی آقای دعایی در
سـخنرانـی های ولی عـصر. چهارراه طالقانی ـ واقع در زمین متعلق به دانشگاه امام صادق(ع) در انقالب اسالمی)

پخش شد. رادیو همه از مذکور

سخنرانی آنها که یکی از آن انجام شد2 پیرامون سازمان مجاهدین خلق توسط شخصیت های مرتبط با

مورد وی در بود. (ارگ) خرداد میدان 15 واقع در ساختمان رادیو دعایی در محمود حجة االسالم سید

مراجعه مجاهدین به امام می گوید:
سه مـرتبه رزمـندگان ایـرانـی رژیم فعلی عراق تیره شده بود٬ [ روابط] رژیم شاه با زمانی که
خـوِد و مـبهم بـود؛ [...] مـاهیت افـراد عراق بنشیند. که در کردند مجبور هواپیمای ایرانی را
کادرهای برجسته «سازمان مجاهدین خـلق» از بغداد٬ در این هواپیما مجبورکنندگان به فرود
[...] این کنند. افشا انگیزه اقدامشان را ماهیت و نشده بودند به هیچ قیمت حاضر اینها بودند.
شکنجه تـنها زیر و کشف کنند؛ را وابستگی اینها که ماهیت سازمان و شکنجه کردند را نفر 9
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آقای موسی خیابانی آن افراد یکی از رفت. که لو بود اسامی واقعی افراد چیزی که فهمیدند٬
بـرجسـته ترین چـهره شان مـرحـوم و رهـبری مـجاهدین خـلق است ـ کادر ااۤلن در و ـ بود

سعید اصل: .1

ـ دیگری حسین روحـانی بـود و شکنجه سخت مقاومت کرد که زیر مشکین فام بود رسول 1
کادرهای برجسته بود. که از مرکزی «سازمان پیکار»می باشد عضو ااۤلن ظاهرًا ـکه او

طـریق کـه بـه نـحوی از مـرکزی سـازمان تـالش مـی کند کادر این هواپیما فرود همزمان با
مـرحـوم آیـة اهلل و کمک بگیرد؛ برای آزادی اینها عراق٬ در یاران مبارز دیگر حضرت امام و
مـطرح مسـئله را و یکی ازجـاده های اطـراف تـهران ـ در ـ ماشین می کنند سوار طالقانی را
آن در به امام مـی نویسند. پیامی را مرکّب نامریی٬ با دست مبارکشان٬ ایشان هم با و می کنند
ـ هم هُـدی» ِزدنا و بربّهم فِتیٌة امنوا «ِانّهم نوشته بودند: امام فرمودند٬ که خود همان طور پیام٬
مورد امام می آید برای اینکه آن کسی که به نزد ضمنًا و ـ درست سرنوشت «اصحاب کهف»
هـمان نـوشته در کـه یکـی را مـی دهند مرحوم طالقانی به آن فرد نشانی را دو باشد٬ اعتماد
آن شـخص [...] و [ (دعـایی)] مـی دهند. شـفاهی بـه مـن یک نشـانی را و ـگـذاشـته بـودند
مـن و بـودند آن موقع ایشان دانشـجو جهرمی است و و سیدمرتضی (تراب)حق شناس بود
«فردی است گفتم: وقت گرفتم و [...] رفتم خدمت امام٬ هم داشتیم. ارتباطی با قم بودم و در
آیـة اهلل ابـوالفـضل زنـجانی و سـید ایشـان پـیامی از و است»؛ اعتماد مورد ـکه می شناسم و
جـواب امـام در و کـرد؛ ظـاهر آن نوشته نـامریی را امام٬ حضور در و طالقانی آورده بودند
که «من جواب گفتند امام در بعد روز بدهم». را جواب شما تأمل کنم و که «من باید فرمودند
مسئولین عراقی برای آزادی ایـنها چیزی از من باید چون رسمًا نمی توانم کاری انجام بدهم؛
ستد و داد عراقی ها بنده نمی توانم با من خواهندخواست و چیزی از نیز آنها بعدًا بخواهم و
تـرتیبی که شـخصًا شد قرار و وحق شناس هم گفت که «به امام حق می دهم.» کنم»؛ آغاز را

بدهم. به تراب حق شناس خبر سالمت آنها از مالقاتی کنم و نفر آن 9 بدهم که بتوانم با
آزاد تا بگویند هرچه دارند باید و مقاومت کنند که نباید مرکزی به این نتیجه رسیده بود ـکادر
مـی دانسـتم و عراق خارج شوند. شده از آزاد تا دولت عراق جلب شود یعنی اعتماد شوند؛
کـه تراب یک نشانی به من داد داده چیزی نمی گویند. که سازمان دستور مطمئن نشوند ـکه تا
زیـر عـراقـی ها وقتی مالقات کردم که خـود باالخره باسماجت زیاد٬ و بدهم؛ نفر به این 9
آزادی طریق سازمان «الفتح» از سازمان آنها طرف دیگر از و شکنجه چیزهایی شنیده بودند؛
[ ـکه] مِـن جـمله آقـای مالقات کردم٬ را نفر این 9 منزل پناهیان ٬ من در خواسته بود. را اینها
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بگـویم کـه پـناهیان عـنصر[ ی] نـااهـل و سعی کردم که به آنها آنجا در موسی خیابانی بود.
از گـذشت و این ماجرا است. این شخص «ژنرال پناهیان»جانشین «بختیار» نامطمئن است و

.1359 تیر 16 ش ٬317 روزنامه جمهوری اسالمی٬ صص 136ـــ140. پنهان: کفر نفاق یا نیکنام٬ .1

به یارانشان پیوستند.1 و عراق به سوریه رفتند

اردوگاه های فلسطینی اعضای سازمان در  
معّیت نماینده الفـتح عـازم در روز چند پس از و زندانیان سازمان آزاد دی ماه 1349 تاریخ 25 در

که همان بود گسیل شوند٬ این عده بدانجا بود پایگاهی که قرار سوریه شدند. در پایگاه های چریکی مستقر

ص 72. شرح تأسیس...: محمد. سیّد سادات دربندی٬ جمله) اعزام شده از (افراد خالصه پرونده ها...: .2

آن آموزش دیده بودند.2 جمله مشکین فام در از اعضا تن از چند 49 مرداد 21 در

معروف مشکین فام یعنی «حسن ساّلمه» به نام مستعار به ادعای سازمان ـ ـ که بعدًا پایگاه مزبور٬

فـتح بـرای آمـوزش ـ ظـاهرًا ـ این پـایگاه کـوچک را داشت. نزدیکی اّمان پایتخت اردن قرار در شد٬

الجزایری» چهل سال های به نام «احمد فرمانده آن مرد تأسیس کرده بود. چریک های کشورهای دیگر

به آن کشور در پایان نبرد پس از به ملّیون مراـکش پیوسته و «ِدِین بین فو» نبرِد شرکت در که پس از بود

سال وابسته چند پایان انقالب٬ از بعد شرکت کرده بود. انقالب الجزایر در رفته و الجزایر در موطن خود

به عهده را آن کشور آن مدتی ریاست افسران بازنشسته در از بعد و پاریس بود در نظامی سفارت الجزایر

صص 72ـــ73. شرح تأسیس...: .3

به انقالب فلسطین پیوست.3 بعدًا او داشت.

این پایگاه اردن٬ از انتقال فلسطینی ها و سیاه») (معروف به «سپتامبر 1970 جنگ سپتامبر پس از

آموزش شمال لبنان مرکز در پایگاه «شیخ زناد» سوریه و در آن پس پایگاه «طرطوس» از سقوط کرد.

پیشین. خالصه پرونده ها...: .4

کـه طـی آن٬ ماه بود متوسط 3 اردوگاه های الفتح به طور دوره های آموزشی در اعضای سازمان شد.4

عـملی شـامل رزم آمـوزش های نـظری و تمرین های بدنی٬ نرمش و و برنامه های روزانه دو عالوه بر

انفجاری فـابریک و مواد آشنایی با غربی٬ سالح های مختلف شرقی و تیراندازی با آشنایی و انفرادی٬

آمـوزش های و سپری کـردند مدت طوالنی تری را افراد برخی از تمرین های عملیاتی بود. و دست ساز
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زخمی شدن خوردن و تیر رخ داد٬ طول این آموزش ها اتفاق قابل توجهی که در گذراندند. نیز تخصصی را

صص 72ـــ75. شرح تأسیس...: ص 39. یادداشت های حسین روحانی: .1

جریان تمرین عملیاتی بود.1 در اعضا یکی از

منطقه عربی سیاه اسلحه در بازار که لبنان مرکز آنجا از سوریه٬ لبنان و جریان این دوره اقامت در در

تدارکـاتی تسلیحاتی و نظر از را حدودی که امکان داشت خود سازمان تصمیم گرفت تا خاورمیانه بود٬

به ایـران نـیز نحوه ورود به طرق مختلف به داخل حمل گردید. سالح های تهیه شده بعدًا تأمین کند.

ایشان در تن از دستگیری دو پس از اما بازگشتند٬ هواپیما با طریق عادی و از اعضا برخی از مختلف بود؛

توضیح داده شده است. این موارد (1350 فصل نهم (ضربه شهریور در .2
صص 75ـــ76. شرح تأسیس...: .3

گرفت.3 توجه قرار ترکیه مورد مرز و طریق شیخ نشین ها قاچاق از ورود فرودگاه بیروت2٬

افرادی چـون سـید به ایران بازگشتند؛ ماه ٬1350 ضربه اول شهریور قبل از تا اعزامی٬ افراد اـکثر

شامخی یک سال پس محمود طریق ترکیه)٬ (از ضربه اول شهریور ابراهیم آوخ اندکی پس از احمدیان و

عـناصری مـثل تـراب و حوالی سـال های 55ـ1354 خوشرو افرادی مثل حسین روحانی و ضربه٬ از

خصوص قابل توجه در مشخص و موارد آستانه پیروزی انقالب اسالمی مراجعت کردند. حق شناس در

برخی اعزام شده همراه با فهرست افراد آمد. خواهد جای خود در ضربه شهریور٬ پس از وضعیت افراد٬

این فهرست٬ ممکن است در تنظیم شده است. جدولی که مالحظه می کنید در مالحظات٬ مشخصات و

یـادداشت هـای حسـین یـقینی). و خـوشرو نجات حسـینی٬ حق شناس٬ فهرست (بجز افراد خالصه پرونده ها...: .4
صص 38ـــ39. روحانی:

منابع بوده است.4 که علتش کمبود سه اسم نیامده باشد دو حداـکثر٬



409 پیامدها  اعزام به فلسطین و

فهرست اعزام شدگان سازمان به اردوگاه های آموزشی «الفتح»

نام خانوادگی نحوه خروج توضیحات ردیف نام و

سال 50 دستگیری در و طریق دوبی بازگشت به کشور قاچاق از آوخ الف ـ ابراهیم ـ 1
طریق هوایی عادی از ب ـ

سه تن رباینده هواپیمای حامل طریق هوایی یکی از احمدی روحانی عادی از حسین ـ 2
بازگشت به دوبی ـ زندانیان سازمان در

سال 54 در ـکشور
سال 50 دستگیری در و طریق دوبی بازگشت به کشور بازرگانی قاچاق از ـ 3 محمد
سال 50 دستگیری در و طریق هوایی بازگشت به کشور باـکری عادی از 4 علی ـ
سال 50 دستگیری در و طریق هوایی بازگشت به کشور بدیع زادگان عادی از ـ 5 اصغر
سال 50 دستگیری در و طریق هوایی بازگشت به کشور بهپور عادی از 6 لطفعلی ـ

اعزام به عنوان مترجم
سال 49 در طریق دوبی بازگشت به کشور تسلیمی قاچاق از 7 ـکریم ـ

فقط سفر ـ سال 50 دستگیری در
سفر عدم توفیق در و به شیخ نشین ها

به فلسطین
آستانه پیروزی در طریق قطر بازگشت به کشور ـ قاچاق از مرتضی (تراب) 8 سید

حق شناس انقالب سال 57
سال 50 دستگیری در و طریق قطر بازگشت به کشور ـ قاچاق از (ارژنگ) 9 فتح اهلل

خامنه ای
دوبی تن زندانی سازمان در 6 طریق ابوظبی یکی از خوشرو قاچاق از 10 حسین ـ

55 و حوالی سال های 54 بازگشت به کشور
سال 50 دستگیری در و طریق هوایی بازگشت به کشور عادی از دارابی زاده (خالد) ـ رضا 11
بازگشت به کشور طریق دوبی اعزام به عنوان مترجم ـ رجوی قاچاق از ـ مسعود 12

سال 50 دستگیری در و
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نام خانوادگی نحوه خروج توضیحات ردیف نام و

سال 50 دستگیری در و طریق دوبی بازگشت به کشور رضایی قاچاق از ـ رضا 13

سه تن رباینده هواپیمای حامل طریق هوایی یکی از عادی از ـ سیدمحمد(صادق) 14

بازگشت دوبی ـ سادات دربندی زندانیان سازمان در

سال 50 دستگیری در و به کشور

دوبی تن زندانی سازمان در 6 طریق هوایی یکی از احمدیان عادی از سید جلیل ـ سید 15

سال 50 دستگیری در و بازگشت به کشور ـ

سال 50 دستگیری در و طریق هوایی بازگشت به کشور سیدی عادی از ـ محمد سید 16

ـکاشانی (بابا)

دوبی تن زندانی سازمان در 6 طریق دوبی یکی از شفیعیها قاچاق از 17 ـکاظم ـ

سال 50 دستگیری در و بازگشت به کشور ـ

دوبی تن زندانی سازمان در 6 طریق دوبی یکی از شامخی قاچاق از ـ 18 محمود

سال 51 فوت در و بازگشت به کشور ـ

سه تن رباینده هواپیمای طریق دوبی یکی از مشکین فام قاچاق از 19 عبدالرسول ـ

بازگشت دوبی ـ حامل زندانیان سازمان در

سال 50 دستگیری در و به کشور

سال 50 لبنان در محکومیت در طریق دوبی دستگیری و نجات حسینی قاچاق از 20 محسن ـ

دوبی تن زندانی سازمان در 6 طریق دوبی یکی از نصیراوغلو قاچاق از 21 موسی ـ

سال 50 دستگیری در و بازگشت به کشور خیابانی ـ

لبنان در محکومیت در طریق هوایی دستگیری و یقینی عادی از ـ 22 محمد

سال 54 در بازگشت به کشور ـ سال 50



فصل هفتم:

 سازماندهی گروه های عملیاتی

تشکیل «ـگروه اطالعات»  
مهره های رژیم به خصوص ساواـک و عناصر هدف جمع آوری اطالعات از با سال ٬1349 این گروه در

چارچوب فـعالیت نـظامی در آنها استفاده از نهایتًا درجه بندی این اطالعات و تأسیسات عمده رژیم٬ و

عسکـری زاده قـرار سـپس مـحمود بدیع زادگان و اصغر رأس این گروه ابتدا در آمد. به وجود سازمان٬

ساواـک پیدا به مرکز نفوذ سماواتی در که ناصر امکانی بود علل مهم تشکیل این گروه٬ یکی از داشتند.

وسـایل خدمات مربوط بـه بـرق و ارتباط با در برق (نیرو)٬ وزارت آب و وی به دلیل شغلش در ـکرد؛

به جمع آوری اطالعات مرکزیت سازمان را همین امر ساواـک راه یافت و مرکز الکتریکی به «باغ مهران»

دفـاعیات سـازمان: قسـمتی از مـحمود. عسکری زاده٬ ـ اصغر بدیع زادگان٬ ـ ناصر سماواتی٬ خالصه پرونده ها...: .1
صالحیت). صادق (رّد بخش اول دفاعیه ناصر

سازمان بود.1 اعضای فعال «ـگروه اطالعات» از لحظه دستگیری خود٬ سماواتی تا تشویق نمود.

و اینکه کلیه کادرها مبنی بر داد اطالعیه ای درون سازمان انتشار تشکیل٬ بالفاصله پس از این گروه٬

همچنین تأسیسات عمده شخصیت های رژیم و و درباره عناصر اطالعات خود اعضای سازمان موظّف اند

و بنویسند؛ مشروح تر و هرچه کامل تر که این اطالعات را این تأـکید با دهند؛ سازمان قرار اختیار در آن را

و تکمیل نمایند؛ آن را دارد٬ عادی وجود امکان تکمیل آن به طور اـگر صورت نقص اطالعات٬ حتی در

کـه مـجموعه چـرا بـفرستند؛ نیز همان را امکان تکمیل آن نیست٬ اطالعات ناقص است و اـگر ضمنًا
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تکمیل کنند. را یکدیگر می توانند ناقص درباره مطلبی واحد٬ اطالعات پراـکنده و

مـؤسسات و کامل درباره افراد اطالعات بسیاری به صورت ناقص و این اطالعیه٬ به دنبال انتشار

گروه این مشکل کرد. ایجاد خود این اطالعات٬ آرشیو به طوری که جمع آوری و رژیم به دست گروه رسید؛

در و تکمیل کرد تعدیل و جرح و به کمک یکدیگر را داده آنها تحلیل قرار بررسی و مورد اطالعات را

عـملیات اطالعات مربوط به شناسایی و طبقه بندی نمود. کالسه و اولویت٬ به ترتیب اهمیت و پایان٬

اسـاس هـمین بـر ـ آمـد که شرحشان خواهد عملیات ـ دیگر و «اشرف پهلوی » پسر ربودن «شهرام»

به ـ تکمیل اطالعات را یا تعقیب برای کسب و پیگیری و البته «ـگروه اطالعات» اطالعات فراهم گردید.

صرفًا و دارای تیم کسب اطالعات نبود به اصطالح ـ گروه ـ نمی دانست. وظایف خود جزء صورت عملی ـ

اـکتفا طبقه بندی آنها کالسه و تحلیل و تجزیه و جمع آوری اطالعات به دست آمده٬ به دادن رهنمود٬

عوامل از نفر 2000 بیش از موفق شد 50 ضربه شهریور قبل از تا ـ به ادعای خود سازمان ـ می نمود.

ص 52. شرح تأسیس...: صص 54ـــ55. یادداشت های حسین روحانی: .1

دقیق شناسایی کند.1 کامل و به طور مهره های رژیم را مهم ساواـک و

تشکیل «ـگروه تدارکات»  
صورت گرفت (عملیات ناموفق توسط «سازمان رهایی بخش» که به رغم ناـکام ماندن٬ سرعت عملی٬

ماجرای حمله بـه موجی که پس از و انگلیس) بانک ایران و سرقت مسلحانه از و آمریکا ربودن سفیر

فـضایی از بـه راه افـتاد٬ توسط چریک های فدایی خلق (ـگـروه جـنگل) پاسگاه ژاندارمری «سیاهکل»

اولین نیازی که به نظر کرد. سطح سازمان ایجاد در عملیات انقالبی٬ اشتیاق برای تسریع در آوانتوریسم و

مسئولیت ناصر با «ـگروه تدارکات» این رو از مهّمات الزم برای چنین برنامه هایی بود. اسلحه و می رسید٬

داخل را اسلحه در تدارک مهمات و ترتیب و فعال گروه بود. بازرگانی عنصر محمد و صادق تشکیل شد؛

نیروهای اعزامی به اردوگاه های وظیفه هماهنگی تسلیحاتی با صادق به عهده گرفت و ناصر مستقیمًا

توضیح خواهیم داد٬ (1350 فصل نهم (ضربه شهریور چنانکه در بازرگانی بود. عهده محمد بر فلسطینی٬

محمد. بازرگانی٬ ـ ناصر صادق٬ خالصه پرونده ها...: ص 53. شرح تأسیس...: .2

همین طریق بود.2 ضربه پذیری سازمان از
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انفجاری» مواد تشکیل «ـگروه شیمی و  
علی اصغر ـکریم تسلیمی و علی باـکری ٬ بدیع زادگان ٬ عضویت اصغر با اوایل سال 1350 این گروه در

عالوه بر وظیفه گروه٬ آمد. به وجود مقاطع مختلف ـ در ایشان ـ یک از مسئولیت هر با منتظری حقیقی و

این زمینه بود. در آموزش افراد انفجاری٬ تدوین مطالب مربوط به مواد تهیه و

علی محسن نجات حسینی و بعدها بدیع زادگان و سال 1349 در تهران٬ تشکیل این گروه در پیش از

از (بـعد دست سـاز انـفجاری فـابریک و زمینه مـواد در اردوگاه های فلسطینی توانسته بودند باـکری در

به صـورت تهیه این مواد انفجاری و مطالب مربوط به شیمی مواد اولین سری از آزمایش های عملی)

آموزش مورد و تکمیل شد توسط همین گروه٬ داخل کشور٬ در این مطالب بعدًا تهیه کنند. را دست ساز

گرفت. اعضای سازمان قرار

درباره جزوات کاملی٬ ضربه اول شهریور٬ دوران پس از در به صورت جداـگانه٬ نیز کشور خارج از در

این یافت. انتشار و تهیه شد جدول محاسبات تخریبی مواد٬ و کاربرد و دست ساز انفجاری فابریک و مواد

اصـغر علی بـاـکـری و بدیع زادگان و اساس تالش های اصغر بر به چاپ رسید٬ یکجا که بعدًا جزوات٬

در حسین خوشرو ـ احتماًال ـ یقینی و محمد تکمیل آن توسط محسن نجات حسینی ٬ منتظری حقیقی و

ص 55. یادداشت های حسین روحانی: گروه شیمی. شده در ذـکر افراد همان: .1

و (بخش 1 دانش انفجاری» بخش «تجاربی از چهار کتاب که در تدوین گردید.1 تهیه و ماه 1352 مهر

توسط بخش خارج تدوین شده بود «فشنگ شناسی» و دستگاه های انفجاری» منفجره و «مواد بخش 2)٬

فـضای نشـانگر مـنفجره٬ مسئولیت آفـرینی چـون مـواد و موضوع خطرساز مورد آن هم در همین نحوه انتشار٬ .2
«بـه سـایر مـقدمه آن آمـده بـود که می دانیم این کـتاب کـه در آنجا تا بود. ماجراجویانه آن سال ها آوانتوریستی و
ارتباط انفجارهای متعددی که به هنگام این خصوص است؛ در کامل ترین سند ـگروه های انقالبی تقدیم می گردد»٬

چنین مجموعه ای قابل دقت است. با آورد تلفاتی به بار و منفجره روی داد کارگذاری مواد یا ساخت و

نمود.2 تکثیر آن را «انتشارات ابوذر» بعدها یافت و سازمان انتشار کشور از

تشکیل «ـگروه آموزش نظامی»  
همین توسط برخی از دوره دیده نظامی٬ افراد بازگشت اـکثر پس از و اوایل سال 1350 این گروه در

چه به لحاظ چه به صورت نظری و تدارک آموزش نظامی اعضا تسهیل و وظیفه گروه٬ تشکیل شد. افراد
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انجام می گرفت٬ انفجاری که توسط «ـگروه شیمی» آموزش مواد عالوه بر قسمت نظری٬ در عملی بود.

قسمت در جنگ های غیرکالسیک آموزش داده می شد؛ قواعد اصول و سالح های مختلف و آشنایی با

اقداماتی انجام آموزش آن٬ زمینه تیراندازی و در بود٬ ایران مقدور شرایط آن روز که در آنجا تا عملی نیز

زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و صص 52ـــ53. شرح تأسیس...: ص 55. یادداشت های حسین روحانی: .1

شد.1

اغـلب و به کمال نـرسید ـ تقریبًا ـ شویم که کارایی بالفعل گروه های مزبور یادآور باید این نکته را

اطالعاتی به چنگ ساواـک افتاد. آموزشی و امکانات تدارکاتی٬

تربیت کادرهای همه جانبه  
گذشت بیش پس از وضعیت عمومی سازمان و طی یک جمع بندی از حنیف نژاد٬ سال 1349 بهار از

جـدی تر مسئوالن همه جانبه رسـید. و به ضرورت داشتن کادرها بحث های استراتژیک٬ یک سال از از

سـازماندهی در تربیت کادرهای همه جانبه بود. عوامل طرح تشکیل و از «انقالبی حرفه ای»٬ شدن تز

استقالل نتوانستند عمل این شاخه ها در که سازمان به سه شاخه مستقل تقسیم شد٬ سال ٬1348 جدید

نداشتن «ـکادرهای به دوران عمل و علت این مسئله عدم ورود تحلیل سازمان٬ در حفظ کنند. را خود

نکرده رشد عملی و... ایدئولوژیک یا مسائل سیاسی یا حقیقت فقط در یعنی کسانی که در بود؛ همه جانبه»

صورت ضربه به در بتوانند و یک به تنهایی یک سازمان باشند هر کنند؛ همه جوانب رشد بلکه در باشند

عمل زدگی و به علت جّو و نبود چنین مسئوالنی چندان زیاد تعداد ادامه دهند. و حفظ کنند سازمان آن را

اندکی تصرف. تلخیص و با صص 77ـــ78؛ شرح تأسیس...: .2

توجه کافی به این مسئله نشد.2 اعزام به فلسطین٬ ماجرای هواپیماربایی و
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تصحیح تاـکتیک تکمیل خّط مشی و  
در به دنبال حمله به پاسگاه «سیاهکل» (چریک های فدایی خلق) آنکه تیم کوه «ـگروه جنگل» پس از

ماجرای سیاهکل درج شده است. دوم شرح کوتاهی از گفتار در .1

آن قبل از جنگ چریکی داشت. مورد در به تحلیلی مجدد سازمان نیاز متالشی شد1٬ بهمن 1349 19

اهـمیت بـه «روسـتا» سازمان نیز مبارزه مسلحانه٬ مورد به غلبه گرایش های مائوئیستی در نظر تاریخ٬

در جریانات انقالبی آمریکای التین٬ تحت تأثیر سال ٬1348 تدوین استراتژی در پس از تنها و می داد؛

تجدیدنظر این مورد برآن داشت که در حادثه سیاهکل سازمان را کرد. تردید خصوص اولویت «روستا»

به جنگ چریکی شهری بدهد. بهای اصلی را و ـکند

به آن رسیدند جنگ چریکی شهری٬ مورد در هردو٬ مجاهدین خلق ـ آنچه که چریک های فدایی و

هـمفکر دوست و تألیـف رژی دبـره فـرانسـوی٬ انقالب٬ انقالب در از: این زمینه عبارتند کتاب نامبردگان در دو .2
چریک برزیلی. انقالبی و تألیف کارلوس ماریگال٬ جنگ چریک شهری٬ «چهـگوارا»؛ و «فیدل کاسترو»

عمل ـ در نظریاتی که بطالنش ـ اینان در بود.2 «ـکارلوس ماریگال» و تئوری های «رژی دبره » بخشی از

یک سازمان چـریکی بـاید در که ابتدا برآن بودند آمریکای التین به ثبوت رسیده بود٬ همان زمان در

اتمام این مرحله٬ پس از و سال این مرحله به پایان برسد طی چند پس از مطرح گردد؛ «تبلیغ مسلّحانه»

بـود که قـرار عملیات پراـکنده ای بود تبلیغ مسلحانه٬ از منظور گرفت. خواهد مبارزه مسلحانه توده ای پا
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اسـتراتـژی سـازمان ایدئولوژی و ضمن آن با و خودجوش به صحنه بکشاند به طور نیروهای بالقوه را

بـدین و می پیوستند هسته های خودجوش به سازمان مادر طی مرحله اول٬ پس از سازد. چریکی آشنا

حساسیت رژیم پـای قـدرت های امکان برای انقالب آماده می شد. حد ذهنی تا ترتیب شرایط عینی و

کـه انـقالب و تهاجم خارجی موقعیتی مطلوب فراهم می آورد و منطقه به میان می کشید در خارجی را

چنین موقعیتی٬ در و به حرکت درآورد؛ جامعه را می ساخت قشرهای وسیعی از قادر سازماِن نماینده آن را

آن چنان توانی می یافت که می توانست به میان مردم٬ بافت پنهان تشکیالتی آن در سازمان چریکی و

راه های کمک به خلق می گفت یکی از او برخاسته است. چهـگوارا نظریه «آفریدن ویتنام های دیگر» این تحلیل از .1
ویتنام دوم یا موظف است که... دیگر «انقالب کوبا ویتنام های دیگری بکنیم. درگیر را ویتنام این است که آمریکا

ص 116. چهـگوارا: سینکلر٬ آورد.» پدید سوم جهان را ویتنام دوم یا یا سومی بیافریند؛

تداوم دهد.1 توسعه و امکان سربازگیری و نیروهای نظامی چریکی اجازه و

به دنبال هم پیش می آمد: ـ الزامًا سه مرحله ـ اساس چنین تحلیلی٬ بر

میان مردم ریشه می گیرد؛ در و این مرحله سازمان تکوین می یابد در مرحله تدافعی وسازمان سازی: 1ـ
زمانی که بنیاد روشنگری های سیاسی است. اقدامات اساسی و نیازمند و ـکه مدت زمان زیادی الزم دارد

سازمان مجاهدین می شود. مرحله دوم آغاز مستحکم شد٬ این مرحله زیرزمینی است ـ که در سازمان ـ

گذرانده است. بخش مهم این مرحله را سال 1350 که تا بود معتقد

جنگنده و ضمن آماده کردن یک واحد قدم به قدم ـ سازمان ـ پراـکندگی دشمن: مرحله تضعیف و 2ـ
مـهیا دیگـری را واحـد داخل مردم پنهان می کند٬ در قبل را حالی که واحد در تدارک عملیات کوچک٬

غیرفعال می کند. و زمین گیر پراـکنده٬ به همین ترتیب دشمن را و می سازد

تساوی رسیدند٬ به مرحله توازن و حکومت) (سازمان و زمانی که قدرت ها مرحله فراـگستری تهاجم: 3ـ
(شبیه تجربه های می گردد آغاز گسترش عملیات تهاجمی وسیع توسط واحدهای بزرگتر مرحله سوم با

ویتنام). چین و

شد: توسط چریک های فدایی منتشر سطحی محدود جزوه در دو ضربه «سیاهکل»٬ چندی پس از

رّد ضرورت مبارزه مسلحانه و احمدزاده و هم تاـکتیک نوشته مسعود هم استراتژی و مبارزه مسلحانه٬
نظریه «اول رّد در محورهای عام تکیه داشت و بر جزوه دوم بیشتر پویان . نوشته امیرپرویز تئوری بقا
آن را که مجاهدین خلق نیز ـ ترسیم می کرد خط را ولی جزوه اول٬ نوشته شده بود؛ توده ای ها حزب...»
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پذیرفتند.

را خود شرایط رشد طول تبلیغ مسلحانه ـ نضج آن در پس از مبارزه مسلحانه ـ اساس این خط٬ بر

متناسب با را هم تاـکتیک ها که هم استراتژی است و عام مبارزه٬ به عنوان خط کلی و و کرد خواهد ایجاد

افتاد. خواهد جا شرایط می سازد٬

برای سـازمان مـعلوم شـده بـود؛ حقیقت دیگری نیز حادثه «سیاهکل»٬ پی تحلیل های پس از در

شروع عملیات چریکی قبال تدارک وسیع برای قیام مسلحانه شهری (نظیر نواقص خطوط تشکیالت در

عینی تر بینش سازمان را و شد آشکار ماه ـ چند طول یک سال و در عمل برای سازمان ـ در الجزایر) در

مواضع به این ترتیب اصالح شد: نهایتًا ـکرد.

نه قیام مسلحانه شهری؛ کند عملیات کوچک آغاز از سازمان باید تشکیالتی٬ سیاسی و به دالیل متعدد 1ـ

بود؛ جنگ چریکی شهری خواهد برای یک دوره٬ مشی سازمان٬ 2ـ

آماده می شد؛ پیش بود٬ ساله که در جشن های 2500 برای شروع عمل در سازمان باید 3ـ

و اختصاص می داد به خود به دلیل آنکه عمده انرژی تشکیالت را ـ مطرح بود که قبًال شاه ـ طرح ترور 4ـ

روی خّط عملیات کوچک حرکت شود. فعًال گذاشته و کنار داشت٬ احتمال شکست نیز

گـروه های مسـتقل ضـربت (تـیم های چـریکی) شکل مناسب تشکیالتی برای ِاعمال این خطوط٬

تلخیص. اندکی تصرف و با صص 78ـــ79؛ شرح تأسیس...: .1

ریشه ای عملی گردد.1 سازماندهی عمیق و یک تجدید در شد که قرار تشخیص داده شد؛

چریک های فدایی تماس ناتمام با  
شخصی به نام چریک های فدایی صورت گرفت. ارتباط با تالشی برای ایجاد اوایل سال 1350 در

تماس نه چندان فّعالی قدیمی ایزوله شده سازمان بود٬ عناصر از و وزارت اقتصاد که کارمند داور٬ اردشیر

پس از چریک ها ارتباط با چندی قطع شد. که پس از کرد برقرار رهبران چریک ها) عباس مفتاحی (از با

سازمان پیدا مورد اولین اطالعی که ساواـک در طریق مصطفی شعاعیان ادامه یافت. از ضربه شهریور

یک گروه وجود که از شده بود چریک های دستگیر تن از دو حسن پور غفور بازجویی مفتاحی و در ـکرد٬

ص 243. ج 1: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ مفتاحی . و پرونده حسن پور .2

داده بودند.2 مشی مسلحانه خبر مذهبی با
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پـلیس شـدند. چنگ ساواـک گرفتار ناـگهان در ماه 1350 اول شهریور اعضای برجسته سازمان در

دستگیری های وسیع٬ داده بود. قرار مراقبت خود تعقیب و تور در این عده را قبل٬ ماه ها از امنیتی رژیم٬

سه طریق انجام شد: از ـکه به صورت زنجیره ای ادامه یافت٬

مراقبت گسترده ساواـک؛ تعقیب و 1ـ

ضداطالعات شهربانی؛ فعالیت های اداره های اطالعات و 2ـ

می شد. دستگیرشدگان اخذ اطالعاتی که از 3ـ

زمینه های ضربه  
پی در نیمه اول سال ٬1350 در می گردیم. قبل باز به ماه ها زمینه های این ضربه٬ تشریح علل و در

که اعضای دوره برآمد صدد سازمان در «عمل مسلحانه»٬ تشکیالت به تعجیل در بخش هایی از اصرار

باز عملیات مسلحانه به کشور برای تدارک فعالیت های نظامی و اردوگاه های فلسطینی را در دیده خود

گیرد. قرار تنگنا سازمان در باعث شد اتفاق ناـگوار دو جریان اجرای این تصمیم٬ در ـگرداند.

که یقینی ٬ محمد و گذرنامه ابراهیم آوخ) استفاده از محسن نجات حسینی (با 1350 اول مرداد در

فرودگاه بیروت در مهّمات جاسازی شده٬ سالح و همراه با داشتند٬ بیروت به تهران را عادی از پرواز قصد
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خـالصه شـدند. سـپس آزاد نـامبردگان بـه شش مـاه حـبس مـحکوم و لبـنان٬ گزارش نمایندگی ساواـک در برابر .1
محمد. یقینی٬ محسن ـ نجات حسینی٬ پرونده ها...:

پس از سال ٬49 در عوامل ربودن هواپیما از سادات دربندی ٬ محمد سید طرف دیگر از شدند.1 دستگیر

وی در عازم ایران شود. بیروت به دوبی رفت تا از ماه 1350 تیر تاریخ 30 در طی آموزش های چریکی٬

هوایی بندرلنگه به بندرعباس مسیر می گشت ولی در گذرنامه جعلی به ایران باز ماه با تاریخ نهم مرداد

فـرودگاه در و شـناسایی شـد ـ دیـده بـود جریان هواپـیماربایی وی را که در ـ هواپیما توسط مهماندار

و بازداشت گردید مهمات جاسازی شده به همراه داشت٬ حالی که چمدانی حاوی سالح و در بندرعباس٬

مکـتوم هـویت سـازمان٬ و نـمی کند به اطالعات قابل توجهی دسـترسی پـیدا جریان بازجویی ها البته ساواـک در .2
سیدمحمد. سادات دربندی٬ خالصه پرونده ها...: می ماند.

به تهران اعزام شد.2

ترکیه (همراه مرز طریق قاچاق و از یا را اعضا برآن داشت که سایر سازمان را یک سو از این اتفاقات ٬

به ایران بازگرداند؛ طریق پروازهای رسمی به مهرآباد٬ از بدون سالح٬ پوشش عادی و در یا و مهّمات) با

تصمیم به انجام یک سری عملیات ساله شاهنشاهی٬ نزدیک شدن جشن های 2500 با سوی دیگر از و

کـه تـنگناهای کوشش به عمل آمد بدین منظور بگیرد. جریان جشن ها هماهنگ در و نظامی متمرکز

چارچوب این در تأمین گردد. طریق منابع داخلی٬ از مهّمات موردنیاز٬ اسلحه و و تدارکاتی برطرف شود

کرد. ِدلفانی فّعال تر فردی به نام شاهمراد با سازمان تماس هایش را فعالیت ها٬

عامل نفوذی ساواـک دلفانی» «شاهمراد ارتباط با  

به حزب توده پـیوست و سال 1331 وی از شد. کرمانشاه متولد در سال 1307 در شهباز دلفانی فرزند شاهمراد .3
به جرم آذرماه 1342 متعاقب آن در حزب توده سه ماه زندانی شد. کرمانشاه به اتهام فعالیت در در سال 1338 در
به سـه قاچاق اسلحه برای آن گروه بازداشت و تهیه و و تشکیالتی به نام «ـکمیته انقالبی حزب توده» همکاری با
همکاری رکن دو ساواـک و اولین بازداشت با بدو دلفانی از گردید. آزاد مدتی حبس٬ پس از سال زندان محکوم و
هدف های کمونیستی تا به عنوان منبع در احمدنیا نام مستعار با 10146 زندان به شماره رمز آزادی از پس از ـکرده و
دادن یک موضوع قابل توجه سبب خبر با سال 1350 «مشارالیه در به نقل ساواـک: همکاری می نمود. سال 1357

گردید». کشور در (سازمان مجاهدین خلق) گروه های وسیع خرابکار ـکشف یکی از

سـال ضبط زمین هایش در که پس از زمینداران منطقه بود یکی از فرزند اهل کرمانشاه و دلفانی 3

کوهستان های منطقه متواری گردید. در و یاغی شد به همراه پنج تن دیگر توسط اداره اوقاف ـ ـ 1329
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کرمانشاه بود. مسئول ارتباطات حزب در حزب توده و عضو سال 31 وی از

ارتباط گردید. پدرش آزاد ِاعمال نفوذ ولی با به زندان افتاد و شد دستگیر مرداد کودتای 28 پس از

کماـکان ادامه داشت. زندان٬ آزادی از پس از حزب توده٬ عناصری از وی با

کـه پس از «ـکمیته انقالبی»٬ درج شده (ص 81). «سازمان کمیته انقالبی» به غلط٬ شرح تأسیس نام این گروه٬ در .1
عده و نشریه ای به نام «روزبه» سال فعالیت مخفی کرده بود٬ چند به حزب توده٬ 34 و ضربات بزرگ سالهای 33
بر تأـکید با سوی دیگر٬ از توده ای بودن آن است. ارگان آن نشانه داعیه این گروه بر نام گروه و داشت. زیادی عضو
وارث سنن مبارزاتی حزب اعـالم را خود نام «روزبه »٬ بر تأـکید با و رهبری حزب جدا از را خود بودن٬ «انقالبی»
با ص 50؛ ج 2: تاریخ سی ساله...٬ جزنی٬ آن ادغام شد. در ـ عمًال این گروه ـ «تشکیالت تهران»٬ ایجاد با می کرد.

اندکی تصرف. تلخیص و

اسلحه برای گروهی به نام «ـکمیته انقالبی حزب توده»1 خرید ارتباط با دلفانی در سال 1342 در

با زندان قصر در گرفت. قرار سال مشمول عفو 2/5 که پس از به سه سال زندان محکوم شد؛ و دستگیر

دلفانی ٬ شد. آشنا اعضای اولیه سازمان مجاهدین خلق٬ از جوان نهضت آزادی و هوادار بازرگان ٬ منصور

سفرهایی که از حتی در و بازرگان حفظ می کند منصور همچنان با را «ارتباط خود زندان٬ آزادی از پس از

بـا را دوسـتی خـود و می رفته است؛ به منزل منصور خانواده اش٬ همراه با ـکرمانشاه به تهران می آمده٬

طریق خانواده کامًال از حنیف نژاد٬ [آینده] محمد آن جمله پوران بازرگان همسر از خانواده او٬ و منصور

ص 42. یادداشت های حسین روحانی: .2

استحکام می بخشد».2

امکـاناتی کـه کـرد. دلفانی تماس برقرار با بازرگان ٬ طریق منصور از ٬1349 پاییز اواخر سازمان در

از: مسئوالن عبارت بود نظر از سازمان به وسیله وی می توانست بدان دست یابد٬

به خصوص 9 رفته بودند؛ کشور برای بازگشت اعضایی که به خارج از دسترسی به مرزی مطمئن٬ 1ـ

احتمال می رفت ساواـک به و عراق به زندان افتاده بودند ماجرای هواپیماربایی در نفری که در

پی برده باشد؛ هویت آنها

برای تدارک عمل نظامی؛ منابع داخلی٬ مهّمات از اسلحه و خرید 2ـ

صص 80ـــ81. شرح تأسیس...: .3

برای اهداف استراتژیک آینده.3 شناخت دقیق منطقه ُکردنشین کشور٬ امکانات محلی و استفاده از 3ـ

عهده بر بازرگانی ـ محمد کنار در ـ سازمان را آن زمان مسئولیت «ـگروه تدارکات» که در صادق ٬ ناصر



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  422

سـعید ناصر٬ عالوه بر برای اطمینان بیشتر٬ دلفانی مالقات کرد. با بازرگان ٬ به واسطه منصور داشت٬

ایـن در شـد. دلفانی آشـنا یک برنامه کوهنوردی با تصادفی در طی یک مالقاِت به ظاهر محسن نیز

اشـاره بـه زنـدان بـرای بـرادرش فـرستاد٬ مـحسن طـی یـادداشـتی مـخفیانه در سـعید این آمـد٬ چنانکه پیش از .1
صـص یادداشت های حسین روحانی: به دلفانی بوده است؛ اعتماد مهمترین آنها که احتماًال «اشتباهات»ی می کند

42ـــ43.

پس از تشخیص داد.1 قابل اعتماد را مزبور که فرد نتیجه این شد و صحبت کرد در هر از سعید مالقات٬

نمود. دلفانی برقرار سفری به کرمانشاه رابطه نزدیک تری با صادق در ناصر این مالقات های مقدماتی٬

رعایت روی پنهانکاری و نیز او خود تقویت کرد. را ناصر اعتماد محبوبیت محلی وی٬ دیدن موقعیت و

ادای جـمالت و بـا و گرفتن شماره تلفن هم خودداری مـی کرد؛ حتی از داشت و مسائل امنیتی تأـکید

این طریق شما از و بگیرند لحظه ممکن است مرا هر لذا عباراتی مثل «چون فردی شناخته شده هستم٬

از اطالعات ما «نباید یا و خندید!» مردم به من خواهند بروم٬ این همه سابقه لو از من بعد «اـگر بروید!»٬ لو

کادرهای عده ای از که هنوز می دارد هم اظهار یک بار می کرد. ایجاد اطمینان بیشتری را بشود»٬ هم زیاد

یک تشکیالت صورتی که با در و پول می دهند؛ به او دارد٬ به خیال اینکه تشکیالتی وجود حزب توده٬

ص 82. شرح تأسیس...: .2

داد.2 خواهد آن قرار اختیار در این امکانات را کند٬ حسابی برخورد درست و

مختلف طرح «عملیات بزرگ سال 50» ابعاد دالیل دیگری که برای این ارتباط عنوان می شود٬ از

ولی اعضای کمیته مرکزی سازمان مطرح بود در اوایل ٬50 و سال 49 اواخر از عمل٬ بحث آغاز است.

بدین نـتیجه و تحلیل کردند بافت رژیم شاه را جلسات کمیته مرکزی٬ در نداشتند. جریان قرار در دیگر

بدین معنی که همه بـه نهادی ندارد؛ عملکرد که به رغم نهادهای متعددی که رژیم دارد٬ رسیده بودند

حذف شاه و ترور اساس این تحلیل٬ بر به تنهایی استقالل ندارند. و نوعی وابسته به شخص شاه هستند

بین سران آن اختالف و دست می داد از رهبری اش را ارتش نیز هم بپاشد؛ از می توانست شیرازه رژیم را

شبه نظامی آن دست کمی از به سبب ساختار سیستم اطالعاتی رژیم نیز وضعیت ساواـک و می افتاد؛

خیلی از جنبش های مردمی هم در هم پاشیدگی رژیم شاه ٬ به تبع از این فرض٬ بر نمی کرد. ارتش پیدا

چـنان در مـی شد. جنبش های مردمی آغـاز و می شدند یعنی فنرهای فشرده باز مناطق شروع می شد؛

داشته سازمانده وجود به اندازه کافی عناصر باید موفق باشد؛ نمی تواند شرایطی یک تشکیالت محدود
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پشتیبانی آنها از و به مردم خط بدهند سازماندهی کنند٬ تمام نقاط ایران هدایت و در جنبش را تا باشند

بـدین جـهت یک تشکیالت نـیست؛ که چنین سازماندهی کار مرکزیت به این نتیجه رسیده بود ـکنند.

سازمان عضو هر فّعال کند. می شناخت٬ را بیش آنها که کم و گروه هایی را٬ رابطه با برآمد صدد سازمان در

دلفانی کردن رابطه با که فعال تر چنین سیاستی بود روند در این زمینه فّعال می شد. رابطه اش در می باید

زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و .1

مطرح شد.1 نیز

صادق چنین موضع گرفت که «من وابسته به ناصر و برخوردهای بعدی مسئله اسلحه مطرح شد؛ در

روشن شد بازجویی ها در ضربه شهریور٬ از بعد جلب کنم». را موافقت کادرهای باال باید یک گروه هستم و

به خصوص شخص دلفانی ٬ مرتبط با به تعقیب افراد پیگیر جدی و ساواـک به طور این لحظه به بعد ـکه از

صص 82ـــ83. شرح تأسیس...: .2

پرداخته است.2 صادق ٬ ناصر
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مراقبت گسترده تعقیب و  
برای هجوم به سازمان آماده کرد. را ساواـک خود تعقیب ساواـک شدت بیشتری یافت و این به بعد از

اصل به دنبال شناسایی های دقیق تری شناخته شده نداشت بلکه در دستگیری افراد ساواـک عجله ای در

به خصوص دست کم گرفتن توّهمات٬ و ذهنیت ها بیندازد. خود تور در مجموعه سازمان را بتواند تا بود

عمده ترین علل غافلگیری از دادن٬ توان رژیم قرار مورد قضاوت در محور استقرای ذهنی را ساواـک و

ص 84. شرح تأسیس...: .1

بهمن بازرگانی می گوید: کرد.1 انعکاس پیدا تحلیل های بعدی سازمان نیز این نکته در سازمان بود.
مؤثر باساواـک نیز برخورد مورد در خودبینی وخودبزرگ بینی ای که درسازمان ایجادشده بود٬
[...] ساواـک اطالعات مربوط به جنگ چریکی شهری می کردندساواـک کاره ای نیست. فکر بود.
up to date یعنی C.I.A دریافت می داشت؛ طریق از گروه یابی را تشکیالت و روستایی و و
کـه بـررسی مـی کردند و آن مـقطع مـی رفتند در فدایی ها حالی که اـگرمجاهدین یا در بود.
کـه سـاواـک بـفهمند باعث مـی شد شاید شده اند٬ دستگیر چریک های آمریکای التین چطور

می کنند. این طوری نیست که فکر
یک سری دستگیری٬ قبل از کرده بود. سازمان هم فضایی خیالی ایجاد موردخود در ذهنیت ها
5» گفته بود: یک نفر دارد؟ عضو می کنی سازمان چند فکر تو که آقا شد بچه ها نظرخواهی از
درحالی که در بود؛ نفر این نظرخواهی کمترین میزانی که گفته بودندپنجاه هزار در میلیون نفر»!

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .2

داشت! 2 عضو نفر آن زمان سازمان 150
مدیرکل وقت اداره سوم ساواـک٬ به دستور ٬49 و سال های 48 اوجگیری مبارزات دانشجویی در با

پیگیری که وظیفه اش بررسی و آن اداره تشکیل شد کمیته ای در ماه 1349 مهر در مقّدم ٬ سرتیپ ناصر

موفق به کشف و خارج شد اصلی خود مسیر این کمیته از جریان داشت. دانشگاه ها که در اغتشاشاتی بود

مستقیم زیرنظر کمیته مزبور جمله «ـگروه سیاهکل». از رژیم مبارزه می کردند؛ که با ـگروه هایی شده بود

عضدی )٬ محمدحسن ناصری (دکتر حسین زاده )٬ (دکتر عطّارپور عضویت رضا با ثابتی و پرویز مقدم و

همزمان تشکیل شده بود. (تهرانی) بهمن نادری پور و بیگدلی (احمدی) احمد (مصطفوی)٬ مصطفی هیراد

هـوشنگ که سـرپرستی آن بـا اوین تشکیل گردید کمیته دیگری در کشف سازمان مجاهدین خلق٬ با

حمله به پاسگاه کالنتری و فرسیو سرلشکر ترور از بعد سال ٬1350 بهار در بود. ازغندی (منوچهری)
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کـه پـرسنل اداره رییس کل آن تشکیل شـد نظر زیر شهربانی کل کشور در کمیته دیگری نیز قلهک٬

سـطح تـهران٬ آنکـه در پس از مـی گردانـدند. آن کـمیته را جمله حسن ختایی ٬ از اطالعات شهربانی٬

که کشاورز خیابان بلوار جمله برخوردی در (از کمیته شهربانی پیش آمد برخوردهایی بین کمیته ساواـک و

سالح حمل مـی کردند٬ اتومبیل خود در و لباس شخصی داشتند این کمیته ها که چون افراد این بود علت برخورد .1
مشکوک می شد. ـ رژیم اند نیروهای مسلح ضّد اینکه از به تصّور ـ به گروه دیگر گروه٬ این دو یک از هر

تشکیالتی به نام «ـکمیته شخص شاه ٬ به دستور ولی تلفاتی نداشت)1٬ به تیراندازی هم شده بود منجر

بخشی شهربانی و نیروهای ساواـک٬ که مرّکب از تأسیس شد بهمن ماه 1350 در مشترک ضّدخرابکاری»

کـه در الگوی کمیته مشترک تشکیالت مشابهی بـود بود. به خدمت ـ مأمور نیروهای ویژه ارتش ـ از

اعترافات تهرانی . ص 3 :1358 خرداد 1 روزنامه کیهان. صص 158ـــ159. ج 2: تاریخ سیاسی...٬ مدنی٬ .2

تجربه شده بود.2 چریک شهری٬ جهت سرکوب سازمان های چریکی و ـکشورهای آمریکای التین٬

ضربه شهریور ماه قبل از دو کشف سازمان مجاهدین توسط ساواـک طی بولتن ویژه حدود اولین خبر

به اطالع مقامات عالی رسیده بود. 50
112/32420 50/4/21 شماره: تاریخ:

بولتن ویژه
درباره:شناسایی یک شبکه براندازی وابسته به جمعیت باصطالح نهضت آزادی

افراطی ومخالف مصالح دارای افکار چون عناصرسابق جمعیت باصطالح نهضت آزادی غالبًا
و زیـرنظر را عوامل متعصب وابسته به جمعیت مذکور ساواـک مرتبًا می باشند امنیت کشور و

مراقبت دارد.
افراد از نفر قرائنی به دست آمده است که چند دالیل و اخیرًا مراقبت هایی که به عمل می آید با
مخفی سرگرم تشکیل یک هسته مسلح کامًال و سابق این جمعیت دست به فعالیت هایی زده اند

می باشند.
مهندس (با جغرافیا بازرگان لیسانسه تاریخ و این شبکه به اسامی منصور اعضای مؤثر از نفر دو
مهندس ناصرصادق فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران و مهدی بازرگان نسبتی ندارد)

داشته بودند. اظهار را دلفانی مطالب مهم خود به شاهمراد آنها .3

آوردن آن هستیم درصددبوجود سازمانی که ما داشته اند3 درباره فعالیت های این شبکه اظهار
همانطوریکه آماده شدن الفتح برای شروع مـبارزه جـدی و بود الگوی سازمان الفتح خواهد
افرادی مجرب و با وسیع و صددیم یک سازمان کامًال در نیز ما سال بطول انجامید مسلحانه 9
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نمودیم شروع بـه عـملیات مسـلحانه آنکه آمادگی کافی پیدا پس از آوریم و ورزیده بوجود
وپانصدساله شاهنشاهی ایـران گـروه مـا برای جشن های دوهزار نامبردگان افزوده اند نماییم.
که مصمم به خرابکاری درجریان جشن دارند ولی گروه های دیگری وجود برنامه خاصی ندارد
معنوی کمک هایی بکنیم ولی نفرات ما لحاظ مادی و از فقط ممکن است به آنها ما و میباشند

عمل نخواهندشد. وارد مستقیمًا
کردن واستفاده از انبار مهمات بمنظور تهیه اسلحه و این شبکه مذاـکراتی بمنظور اعضای مؤثر
دریافت که با گروه صحبت کرده اند افراد یکی از با و موقعیت مناسب بعمل آورده اند در آنها
مـناطق غـرب در فشنگ را و [ از] پرت سعید ریال مقدمات تهیه تعدادی مسلسل پانصدهزار

فراهم نماید. برای آنها ـکشور
در داشته اند به طوری که اظهار و عراق نیزمی باشند برقراری ارتباط با درصدد مذکور عناصر

بین ایرانیان دوستانی دارند. عراق از
سایر و ونوشته های چهـگوارا آثار مذهبی میباشند ظاهرًا این گروه ضمن اینکه دارای افکار افراد
درباره علل شکست گروه مـعروف بـه و تکثیر مطالعه و نیز رهبران نیروهای افراطی چپ را
اعضاء که جهت مطالعه دراختیار جزوه ای تهیه کرده اند بررسی هایی بعمل آورده و سیاهکل نیز

می گذارند.
همچنین کرمانشاه و تهران و اعضای این گروه در از نفر مراقبت های معموله تاـکنون 7 اثر در
عملیات وسیع مـراقـبتی بـمنظور باب ازخانه های امن این شبکه شناخته شده است و چهار
افـراد از بـمراتب بـیشتر آنها اعضای این شبکه که ممکن است تعداد چه بیشتر شناسایی هر
مردادماه آینده بفعالیت آنهاخاتمه داده خواهدشد. اواخر در و ادامه دارد شناخته شده باشد

فرود را ضربه خود حساب شده٬ برنامه ای پیچیده و با ماه ٬1350 اول شهریور سرانجام ساواـک در

خیابان گلشن اجاره کرده «یک خانه در محل خانه های تیمی می گوید: موقعیت و ترکیب٬ مورد بهمن بازرگانی در .1
در تـیم هسـتم! کـه مـن رهـبر خیال کرده بـودند بدجوری زدند؛ مرا کرده بود پیدا را که وقتی ساواـک آنجا بودیم٬
بـه مأمـوریت رفـته برادرم محمد بود؛ خیابان باباطاهر در طبقه و دو ما خانه خود هم خانه تیمی داشتیم. نظام آباد
سلسبیل طرف های خیابان گرگان و خانه تیمی شده بود. عمًال [پنجاه] آنجا عید از و زمستان نبود مادرم هم از بود٬
آن منطقه بودند از اصًال بچه ها از تا یکی دو بود؛ شهرری هم یکی دوتا طرف های خاوران و و خانه تیمی بود چند
را دالیلی کـه جـنوب شـهر یکی از به نحوی اجاره کرده بودند. یا و خانه خودشان بود یا خانه های تیمی آنجا٬ و
بـه و مـی کنم بـچه هایی کـه فـارغ التـحصیل شـده بـودند فکر بود. جاهای دیگر گرانی خانه در انتخاب می کردیم٬
هزار 60 که می شد تومان می گرفتند٬ نفری سه هزار فرض کنید و می شدند؛ بیست نفر تشکیالت کمک می کردند٬

روز در گـرفت. حمله قرار مورد مناطق مختلف تهران پراـکنده بود٬ که در اغلب خانه های تیمی1٬ آورد.
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غـرب طـرف های سـلسبیل و خانه های تـیمی٬ حال بیشتر به هر نبود. بنابراین امکانات مالی سازمان زیاد تومان.
گفت بود.» خانه های خانوادگی بچه ها که گفتم بعضی خانه ها٬ همان طور بود. میدان ژاله (شهدا) و نظام آباد تهران و

بهمن بازرگانی . گوها: و

«یکی از اعضای سازمان به دام افتادند. از نفر قریب 120 ماه بعد٬ یکی دو تا به تدریج٬ و نفر نخست 30

سازمان بوده که٬ علنی بودن افراد به خصوص دستگیری های بعدی٬ شده٬ دستگیر دالیل افزایش افراد

عالوه بر این عده٬ از اداره بازداشت می کرده است. پشت میز کشیده از اتو را ساواـک آنها به قول معروف٬

اعضای ساده سازمان تشکیل بقیه را و همه جانبه بودند کادر نفر 35ـــ40 حدود مرکزی سازمان٬ عناصر

ص 43. یادداشت های حسین روحانی: .1

می دادند.»1

واـکنش های داخلی وخارجی انعکاس دستگیری ها:  
خارج از در یا نشدند ضربات نخستین دستگیر عده ای در کادرهای باال٬ رهبری سازمان و عناصر از

لبنان و شامخی در محمود و حسین خوشرو تراب حق شناس ٬ حسین روحانی ٬ می بردند. به سر ـکشور

داخل در و زندان بیروت بودند؛ محسن نجات حسینی در یقینی و محمد می بردند؛ به سر (فرانسه) اروپا

عبدالرسول مشکین فام برجسـته ترین کـادرهای دسـتگیر بدیع زادگان و اصغر حنیف نژاد٬ محمد ـکشور

گرفتند. قرار ضربه ناـگهانی شهریور برابر که ناـگهان در نشده بودند

عمده ترین فعالیت تبلیغاتی سازمان توسط بدیع زادگان صورت گرفت که طی نامه ای به حسین روحانی در

و برای پیگیری تبلیغاتی ارسال کرد را تقریبی آنها تعداد لیست اسامی و و دستگیری اعضا خبر پاریس٬

افـزایش فشـار و کـمک بگـیرند کشور خارج از جبهه ملی در عناصر از که برای این منظور شد یادآور

اصغر. بدیع زادگان٬ خالصه پرونده ها...: .2

شوند.2 خواستار سازمان های بین المللی را

با ضمن آن٬ و لبنان ارسال کرد سحابی نامه ای برای دوستانش در مهندس عزت اهلل سوی دیگر٬ از

فعالیت های تـبلیغاتی خواستار داخل٬ در اقدامات مسلحانه گروه ها نیز ضربات و اشاره اجمالی به اخبار

نامه دیگری نـیز شده بود. چریک ها اعدام مجاهدین و ممانعت از و دستگیری ها جهت انعکاس اخبار

طریق از که اقدام به ارسال آن نیز نوشته شد توسط آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به امام خمینی(ره)
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متن نامه نخست چنین بود: قسمتی از نامه به چنگ ساواـک افتاد. هردو مهندس سحابی صورت گرفت.
بـازداشت مسـلمان را بیدار و مبارزین ومجاهدین پارسا نفری از چند یک عده سی و اخیرًا
مهندس سعید مهندس ناصرصادق ـ عبارت است از: که اسامی برخی ازچهره های آنها ـکرده اند
نـاصر صـادق ـ منصور میالنی پزشک اطفال ـ دکتر ـ محسن رییس تأسیسات وزارت کشور
یـعقوبی پـرویز ـ دانشجوی دانشگاه تبریز احمدحنیف نژاد ـ بازرگان دبیر منصور بازرگان و

دارند. که تحت شکنجه های سازمان امنیت قرار ـکارمندبانک صادرات؛

متأسفانه به این متن دسـترسی پـیدا بدان اشاره شد. قبًال و متنی است که توسط بدیع زادگان تهیه شده بود منظور .1
نکردیم.

به کنفدراسیون فرستاده می شود.1 طرف مبارزین ومجاهدین داخلی برای شما [...] یک پیام از
کـه مـوجودیت آنجا تا امکان و حّد سر این است که تا انتظار فرستاده شده است. هم ظاهرًا
این پیام را برای تقویت جبهه خارج باشید. اتحاد مبّشروحدت و نگیرد قرار خطر خودتان در
آن که این پیام و آورید فشار صورت امکان به بغداد در ضمنًا بفرمایید. روی آن کار و منتشر
روی آن تبلیغ نمایند. و درشب های متوالی٬بخوانند و فواصل برنامه ها در رادیو٬ در اعالمیه را

است. امام خمینی(ره) منظور .2

این زمینه پیامی که ایشان هم در ازحضورشان خواهش شد فرستاده شده و هم ظاهرًا برای آقا2

ص 18. دی 50: 26 ش ٬8553 روزنامه کیهان٬ .3

بفرمایند.3 صادر
ضمن خاطرات مکتوب آقای به صورت کامل٬ بعدها است٬ 50 شهریور که نگاشته اواخر نامه دوم ـ

می آوریم. اینجا در که به این نامه مربوط است٬ خاطرات را آن بخش از درج شد. هاشمی ٬
آن مـثبتی از ارزیابی نسـبتًا آن روزها که در سال ٬50 جریان کشف سازمان مجاهدین در در
استفاده از من با نهضت می دانستیم٬ به سود آن مقطع حرکت مسلحانه را در جریان داشتیم و
ضـمن کردم که شاید ایشان استمداد از نامه ای به امام نوشتم و فرانسه بودند دوستانی که در
مراقبتی که با اعدام دستگیرشدگان هم کاری انجام شود. جلوگیری از در تقویت این حرکت٬
[...] گرفت. ساواـک قرار اختیار این نامه در صندوق پستی قطب زاده داشت٬ مورد ساواـک در
تـهران شـد٬ اوایـل پـیروزی انـقالب شـهردار توّسلی که در آقای محمد طریق این نامه٬ از
بـه که دستگیری مـن را مهندس سحابی مطرح شده بود این طریق نام من و از و شد دستگیر

صص 253ـــ254. ج 1: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ .4

دنبال داشت.4
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به این شرح است: که به دست امام نرسید٬ متن نامه کشف شده مزبور قسمتی از
مذهب تشکیالتی اساس اسالم و که به کلی بر به تازگی گروه دیگری به دام دستگاه افتاده اند 3ـ
اینهاجوانان ادامه دارد. ودستگیری ها تاـکنون دستگیرشده اند چهل نفر گویاحدود و داشته اند
به معارف اسالم وجهان بینی اسالم و وآشنا متعبد پاـک٬ مؤمن٬ فداـکار٬ مسلمان٬تحصیل کرده٬
بـیشتر نقاط ضعف هسـتند٬ خالی از کرده ایم٬ اطالع پیدا که ما آنجا تا مذهبی و صد در صد
وهستند. همگی دارای شغل های مهم وحساس بوده اند تقریبًا و دبیر قاضی و و دکتر مهندس و

اشاره به تراب حق شناس است. احتماًال .1

مایه آنها گرچه دستگیری جمعی از مرتبط هم باشند.1 واحیانًا آشنا شما با اینها بعضی از ـگویا
ارج داده. و اعتبار کشف این مطالب به مبارزات مذهبی ها تأسف است٬

مـؤمن و اقدامی جهانی برای نجات این گروه مـجاهد [و] صالح بدانید٬ ممکن باشد اـگر 4ـ
باارزش و خیلی مؤثر محسوب شود٬ تقویت اینها و هم درخارج تأیید داخل و که در بفرمایید

ص 1197. ج 2: همان٬ .2

بود.2 خواهد
حـقوقی گـروه های سـیاسی و سازمان اقداماتی برای جلب حمایت رسانه ها٬ کشور اعضای خارج از

رابـطه بـا در همچنین بخش خارج سازمان «یک جـریان تـبلیغاتی را بین الملل و عفو بین المللی مانند

طـریق از بـه راه انـداخت و اعـمال مـی شد شکـنجه هایی کـه دربـاره آنـها سـازمان و دستگیری افراد

کنفدراسیون نهضت آزادی٬ جبهه ملی سوم٬ نظیر کشور گروه های سیاسی خارج از روزنامه های مختلف٬

ص 85. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .3

کوشش نمود...»3 و...



 بخش الحاقی

کادرهای سازمان زندگی برخی از مروری بر  

بخش هایی که بـه زنـدگی خـودش یادداشت های حسین روحانی: حسین . احمدی روحانی٬ خالصه پرونده ها...: .1
مربوط است.

 حسین احمدی روحانی 1

اتمام پس از آمد. به دنیا مشهد در سال 1320 در حسین روحانی خوانده می شود٬ که به اختصار وی٬

حنیف نژاد محمد با همانجا در و دانشکده کشاورزی کرج مشغول به تحصیل شد در تحصیالت متوسطه٬

عالیق مذهبی به خاطر انجمن اسالمی دانشجویان همکاری داشت و دوران دانشجویی با در گردید. آشنا

مهندس بازرگان متمایل بود. آثار سیاسی به نهضت آزادی و و

تشکیالتی را به سرعت مدارج رشد و که به عضویت سازمان درآمد نخستین کسانی بود روحانی از

تشکیل «ـگروه ایدئولوژی»٬ پس از بود. نیز مسئول اولیه او رجوی به سازمان و معّرف مسعود او طی کرد.

ویرایش که در محّول گردید به او ـ به شناخت معروف شد که بعدها ـ وظیفه نگارش جزوه «متدلوژی»

پی نوشت فصول کتاب اضافه کرد. در مطالبی را حنیف نژاد نهایی٬

نیروهایی که هماهنگی با ایجاد دوبی و هواپیماربایی از تمهید نمایندگان «الفتح»٬ جریان مذاـکره با در

تراب حق شناس نقش فّعالی داشت و کنار حسین روحانی در ایران به جنبش فلسطین می پیوستند٬ از

فرانسه به لبنان و وی در 1350 جریان ضربه شهریور در بود. کشور خارج از مسئول سازمان در سال ها

به خصوص که یقینی به عهده گرفت؛ را کشور کادرهای خارج از مسئولیت سازماندهی مجّدد و می برد سر
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ضربه مقاطع پس از در وضعیت تشکیالتی حسین روحانی را٬ زندان بیروت بودند. در نجات حسینی نیز و

فصل های آتی دنبال خواهیم کرد. در شهریور٬

نصراهلل. اسماعیل زاده٬ خالصه پرونده ها...: ص 51. یادداشت های حسین روحانی: .1

نصراهللاسماعیل زاده 1  
در و شد تحصیالت متوسطه به دانشگاه تهران وارد پس از آمد. تهران به دنیا در 1319 نامبرده در

دوران در سطح فوق لیسانس ادامه داد. موفقیت تا با رشته فیزیک دانشکده علوم به تحصیل پرداخت و

در معرفی گردید. حنیف نژاد توسط وی به محمد سال 1346 در و شد صادق آشنا ناصر دانشجویی با

سیاسی مطالعات ایدئولوژیک و سیر حنیف نژاد٬ زیرنظر مستقیمًا سازمان٬ دوران مقدماتی عضویتش در

طی مراحل مختلف پس از گرفت و سماواتی قرار تحت مسئولیت ناصر سال 1347 در طی کرد. الزم را

شد. عهده دار اعضای سازمان را تن از آموزش چند مسئول٬ به عنوان کادر خود آموزشی٬

بـه عـضویت سازمان (سه شاخه ای شدن) آستانه سازماندهی جدید در و نیمه دوم سال 1348 در

عـلی مـیهن دوست . حسـین روحـانی و صـادق٬ نـاصر عـلی بـاـکـری٬ بـهمن بـازرگانی٬ عسکـری زاده٬ مــحمود .2
پیوست. که به مرکزیت سال 48 اسماعیل زاده آخرین نفری بود

سعید حنیف نژاد٬ که عالوه بر اولین جمعی بود جزو شش تن دیگر2٬ کنار در و نفره درآمد مرکزیت 10

مـاهی مرکزیت چـند عضویت اسماعیل زاده در بدیع زادگان به رهبری جمعی سازمان رسید. محسن و

عازم فرانسه و طرف شرکت تلفن (محل اشتغالش)٬ گرفتن مأموریتی از با سال ٬1349 در و بیش نپایید

به وی شخص حنیف نژاد سوی سازمان و به وظیفه ای که از بنا مأموریت اداری٬ بجز آنجا در آلمان شد.

رابـطین از مؤّسسین سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی و از شمس الّدین مجابی ـ با محّول شده بود٬

در و جلسات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی شرکت نمود در کرد٬ ارتباط برقرار ـ کشور خارج از سازمان در

حسـین روحـانی نـیز با این سفر وی در وضعیت کنفدراسیون به سازمان ارائه داد. بازگشت گزارشی از

تنظیم کرد. ارتباطاتی را و هماهنگ بود

سال زنـدان به دو و دستگیر مهرماه 1350 30 سرانجام در مرکزیت کناره گرفت و از بازگشت٬ در

محکوم گردید.
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بهمن بازرگانی . گوها: گفت و بهمن . بازرگانی٬ خالصه پرونده ها...: .1

بهمن بازرگانی 1  
در تحصیالت عالی را آمد. به دنیا میان خانواده ای فقیر ارومیه در در سال 1322 بهمن بازرگانی در

دوران در کـرد. دانشکده فنی دانشگاه تـهران اخـذ از ساختمان را مدرک مهندسی راه و و تهران گذراند

معرفی حنیف نژاد به محمد سال 1344 در طریق آنها از و شد صادق آشنا ناصر علی باـکری و تحصیل با

سطح مسئوالن به زودی در و به عضویت آن درآمد تشکیل سازمان٬ ماه پس از واقع چند در و ـگردید؛

گرفت. قرار

مسـئول اوایل سال 1350 در و به عهده گرفت؛ را مسئولیت تعلیماتی شاخه تبریز سال 1347 در

مطالعه منطقه ای کردستان را٬ همین دوران٬ در منطقه گردید. عشایر مطالعه اجتماعی منطقه آذربایجان و

تـوسط وی بـه بازرگانی نیز برادرش محمد سامان داد. برای جنگ چریکی٬ به عنوان حوزه ای مساعد

اعدام شد. سال 1351 بهار که در سازمان معرفی گردید

گردید دستگیر محل کارش٬ به هنگام خروج از ماه ٬1350 اوایل شهریور در سرانجام بهمن بازرگانی ٬

محکوم شد. به حبس ابد یک درجه تخفیف ـ با طی دوران بازجویی به حکم دادگاه نظامی شاه ـ از پس  و

ایدئولوژی تغییر توافق مرکزیت زنداِن سازمان٬ ولی با زندان تهران مارکسیست شد در سال 1351 وی از

ایدئولوژی افشای تغییر پس از سال ٬1354 در و منتقل گردید به زندان مشهد بعدها علنی نکرد. را خود

در درباره نقش او اعالم داشت. را مارکسیست شدن خود وی نیز زندان٬ بیرون از مرکزیت سازمان در

اغلب توسط وی٬ مسائلی شایع بوده است که به گفته خود دگردیسی ایدئولوژیک مجاهدین خلق٬ روند

التقاطی ایدئولوژی سازمان جوهر مستقل از و مجّزا انفرادی٬ این دگرگونی را رجوی اشاعه یافته تا مسعود

جلوه دهد.

صص 42ـــ45. زندگی نامه مجاهدین...: محمد. بازرگانی٬ خالصه پرونده ها...: .2

بازرگانی 2  محمد
متوسطه در گذراندن تحصیالت ابتدایی و پس از شد. ارومیه متولد در سال 1325 بازرگانی در محمد

مدرسه عـالی بـازرگانی مشـغول در و برای ادامه تحصیل به تهران آمد سال 1344 در زادگاه خویش٬

تحت تأثیر نیز جامعه و فقدان آزادی در مشاهده تبعیضات اجتماعی و وی با تحصیل دوره لیسانس شد.
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به فعالیت های سیاسی روی آورد. نهضت آزادی ایران٬ فعالیت های جبهه ملی دوم و

به عضویت سازمان مجاهدین خلق و معرفی شد حنیف نژاد توسط برادرش بهمن به محمد محمد

بعدها و طی کرد مراحل آموزشی را سپس علی باـکری ٬ سماواتی و تحت مسئولیت ناصر وی ابتدا درآمد.

مـحمدعلی و کـاظم ذواالنـوار صفا٬ جمله فرهاد اعضای سازمان از مسئولیت تعلیماتی چندتن از خود

شد. عهده دار رحمانی جهرمی را

راه دوبی به از برای گذراندن دوره آموزش چریکی٬ رضایی ٬ به اتفاق رضا ماه ٬1349 تیر اواخر در

بیروت رفت ولی به دلیل محدودیت زمانی موفق به گذراندن دوره چریکی نشد. و پایتخت اردن ـ اّمان ـ

وی به عهده گرفت. سازمان را مسئولیت «ـگروه تدارکات» صادق ٬ به همراه ناصر بازگشت به ایران٬ پس از

شد. عهده دار نیز را مسئولیت «ـگروه الکترونیک» به مرکزیت سازمان راه یافت و سال 1349 اواخر در

دادگاه نظامی شاه به در طی دوران بازجویی٬ پس از و شد دستگیر ماه 1350 اول شهریور سرانجام در

شد. اجرا فروردین 1351 30 در که حکم مزبور اعدام محکوم گردید

علی . باـکری٬ خالصه پرونده ها...: صص 14ـــ17. زندگی نامه مجاهدین...: .1

باـکری 1 علی (بهروز)  
رشته رتبه اول در با موفق شد سال 1341 در شد. میاندوآب متولد در سال 1322 علی باـکری در

تحت تأثیر همان ابتدای دوران دانشجویی٬ از مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شود.

داشتن زمینه مذهبی٬ با گرفت. قرار خرداد فاجعه 15 نیز نهضت آزادی و جریاناتی چون جبهه ملی دوم و

سـوم سـال های دوم و در و مکارم شـیرازی روی آورد؛ ناصر به مطالعه کتاب های مهندس بازرگان و

دانشگاه به جریان نهضت آزادی جلب شد.

محسن کالس های مطالعاتی که توسط سعید در صادق ٬ معرفی ناصر با اواسط سال ٬1344 باـکری در

سال وی در گشت. سازمان برقرار که اولین تماس های وی با این طریق بود از و شرکت کرد اداره می شد

سال اواخر تا دانشگاه٬ ضمن تدریس در همان حال٬ در و فارغ التحصیل شد؛ کسب رتبه اول٬ با ٬1345

ابتدای از سیاسی پرداخت. بررسی موضوعات مختلف عقیدتی و بحث و مطالعاتی و فقط به کار 1347

شـخص اصـغر بـنیانگذاران و واقـع پس از در و مرکزی سازمان درآمـد؛ به عضویت کادر سال 1348
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که به مرکزیت راه یافت. نخستین عضوی بود بدیع زادگان ٬

سـوءظن تـربت حـیدریه مـورد در رضایی ٬ به اتـفاق رضا ماه ٬1349 تاریخ پنجم مرداد باـکری در

از اواسط سال 1349 در گردید. مدت کوتاهی آزاد ولی پس از گرفته بازداشت شد مأموران انتظامی قرار

در راه دوبی به بیروت رفت. از گذرنامه رسمی٬ اخذ با به عنوان ادامه تحصیل٬ و داد شغل خویش استعفا

در آن٬ پس از مذاـکره کرد. مسئوالن جنبش «الفتح» نحوه تعلیمات نظامی اعضای سازمان با مورد در آنجا

به اتـفاق اصـغر کشور٬ خارج از در گروه های مبارز و شناسایی سازمان ها به منظور سال ٬1349 اواخر

به یعنی حسین روحانی ٬ آنجا مسئول سازمان در ضمن تماس با پاریس٬ در فرانسه شد. بدیع زادگان وارد

جمع آوری جبهه ملی را توفان و سازمان انقالبی٬ مربوط به حزب توده٬ اسناد اتفاق بدیع زادگان مدارک و

به این سازمان ها ارتباط رسمی با که ایجاد فوق به این نتیجه رسیدند نفر که سرانجام دو تلخیص نمود؛ و

چند سفارت چین و با بار علی باـکری به اتفاق حسین روحانی چند همانجا٬ در صالح تشکیالت نیست.

آنان از نشریاتی را توانستند که تنها کردند تماس برقرار شوروی ـ و کوبا مانند ـ سوسیالیستی دیگر ـکشور

دریافت دارند.

مـقادیری مشورت مشکـین فام ٬ با پاریس به بیروت بازگشت و از اردیبهشت ماه 1350 باـکری در

مـهّمات اسـلحه و و بیروت به ایران آمد از مستقیمًا تیرماه همان سال٬ در مهّمات تهیه کرد. اسلحه و

بـه کـادر را کشور بحث های خارج از وی مشروح جریانات و کرد. به صورت قاچاق وارد تدارک شده را

جزوه ای به عنوان سرپرست «ـگروه شیمی»٬ مسئولیت قبلی خود٬ ارتباط با در مرکزی سازمان ارائه داد.

دوستانش منزل یکی از در ماه 1350 ششم شهریور سرانجام در منفجره تدوین نمود. درباره مواد نیز

که حکم صادره دادگاه نظامی رژیم به اعدام محکوم گردید در گذراندن دوره بازجویی٬ پس از شد. دستگیر

درآمد. به اجرا فروردین 1351 30 در

صص 10ـــ13. زندگی نامه مجاهدین...: علی اصغر. بدیع زادگان٬ خالصه پرونده ها...: .1

بدیع زادگان 1 علی اصغر  
دوره شـد. مـتولد یک خـانواده مـتوسط شـهری٬ در اصفهان٬ در سال 1319 بدیع زادگان در اصغر

رشـته در سال 1337 از تهران گذراند. در دوره دبیرستان را کرج و اصفهان و در تحصیالت ابتدایی را
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مسائل دوران دبیرستان با که از وی٬ به تحصیل کرد. مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز

دوران تـحصیل به دانشگاه به فعالیت های سیاسی منظم کشیده شـد. ورود بدو از سیاسی مأنوس بود٬

وی ضمن شرکت نهضت آزادی مقارن بود. فعالیت های جبهه ملی دوم و آغاز دانشگاهی بدیع زادگان با

هدایت» جلسات «مسجد منظم در به طور بخش دانشجویی آن٬ فعالیت در میتینگ های جبهه ملی و در

جـلسات هـمزمان در و طـالقانی بـود؛ سخنرانی های آیـة اهلل و شنوندگان تفسیرها از و شرکت می کرد

همین محسن در سعید و حنیف نژاد محمد آشنایی وی با می شد. حاضر سخنرانی مهندس بازرگان نیز

دوران پیش آمد.

ـ برای خـدمت وظـیفه بـه پـادگان سـلطنت آباد سال ٬1341 اواخر در پایان دوره دانشکده٬ پس از

8 پس از سال ٬43 در آن٬ پس از استخدام شد. نیز همانجا در رفت و ـکارخانجات مهّمات سازی ارتش ـ

شیمی به استخدام دانشکده فنی دانشگاه تهران درآمد. به عنوان استادیار کارخانه ای دیگر٬ ماه اشتغال در

ارتباط بدین ترتیب در و گروه دعوت شد محسن به همکاری با سوی سعید از سال 1345 حدود در

که به سازمان پیوست ولی نخستین کسانی بود وی از گرفت. سازمان مجاهدین خلق قرار تشکیالتی با

فعالیت های نخستین وی بنیانگذاران نبود. از شده٬ نوشته های سازمان ذـکر مدارک و برخالف آنچه در

مطالعاتی بود. بیشتر

نـوبت عـهده دار چـند در که بدیع زادگان به جـمع مـرکزی سـازمان پـیوست٬ اوایل سال ٬1347 تا

داشتند٬ آموزش وی قرار تحت مسئولیت و این کالس ها جمله افرادی که در از ـکالس های تعلیماتی شد.

بدیع زادـگان به ورود با اسماعیل زاده بودند. نصراهلل ساجدیان و عبدالّصمد سیدی کاشانی (بابا)٬ محمد

گرفت. علی باـکری قرار بهمن بازرگانی و محسن ٬ سعید حنیف نژاد٬ محمد کنار وی در مرکزیت سازمان٬

تصمیم تبادل نظرهای متوالی٬ و رهبری به دنبال بحث ها کادر چنانکه گذشت٬ سال ٬1348 اواخر در

ماه ٬1349 مرداد در طی دوره چریکی گرفت. جهت آموزش و کشور٬ به خارج از اعضا به اعزام تعدادی از

کـه بـه ایـران مـاه 1350 پایان خـرداد تا دانشکده به پاریس رفت و گرفتن مرخصی از بدیع زادگان با

به عهده را اردن) لبنان٬ (فرانسه٬ کشور خارج از هماهنگی های سازمان در و مسئولیت فعالیت ها بازگشت٬

داشت.

پی اطالع در بدیع زادگان ٬ سپس اّمان رفت. به بیروت و پاریس٬ ماه توقف در دو پس از آغاز٬ وی در

کسب آـگاهی ارتباط و جهت ایجاد عبدالّرسول مشکین فام را دوبی٬ در اعضا دستگیری شش تن از از
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به دنبال داشت. را که ماجرای «هواپیماربایی» به دوبی فرستاد٬ بیشتر

کـه کرد مشکالت دیگری بروز محدودیت امکانات و اعزامی توسط «الفتح» جریان تعلیم افراد در

1349 پاییز اواخر در این رو از پایگاه های دیگری باشد؛ واداشت به دنبال منابع آموزشی و بدیع زادگان را

ثمری نداشت و مزبور سفر جلب کند. را الجزایر همکاری چین و به همراه علی باـکری به فرانسه رفت تا

اردوگاه های در اعزامی را افراد زمینه تمرکز و همان سال به سوریه بازگشتند اسفند اواخر تن در این دو

سـاختن وی دوره های تعلیماتی تیراندازی و همین زمان٬ در سوریه فراهم کردند. در آموزشی «الفتح »

گذراند. منفجره را مواد

آورد؛ خود با مقداری فشنگ نیز قبضه اسلحه و چند به ایران بازگشت و ماه 1350 اوایل تیر وی در

چندی نگذشت که همفکری علی باـکری به راه انداخت. با سازمان را «ـگروه شیمی» ورود٬ بدو از ضمنًا

مسـئولیت های پی ایـن حـادثه٬ در پیش آمد. 50 دستگیری های وسیع شهریور و سازمان ضربه خورد

خارج مسئولیت ارتباط با گرفت. قرار رهبران بازداشت نشده ـ بدیع زادگان ـ و دوش حنیف نژاد سنگینی بر

بـه تالش های تبلیغاتی برای اقدام سازمان های حقوقی بین المـللی٬ و انعکاس دستگیری ها و کشور از

دوش بدیع زادگان بود.

فـرزند طرح ربودن «شـهرام پـهلوی نیا» ساختن دستگیرشدگان٬ آزاد به منظور رهبری سازمان٬ در

بدیع زادگان وظیفه شد؛ ناموفق اجرا عملیات این طرح به طور گرفت. قرار کار دستور اشرف پهلوی در

حنیف از: مجری طرح عبارت بودند افراد دیگر به عهده داشت و رانندگی آن را ـکرایه اتومبیل عملیات و

زندانی (ـکه شامل سی و نفر 50 بدیع زادگان لیست اسامی حدود قبًال سیدی کاشانی. مشکین فام و نژاد٬

صـورت مـوفقیت در تا به بیروت فرستاده بود چریک های فدایی می شد) تن از چند و مجاهد نفر چند

کردن زندانیان هماهنگ عمل کند. برای آزاد نیز کشور رهبری خارج از کادر عملیات گروگانگیری شهرام ٬

وی در طریق اتومبیلی که توسط بدیع زادگان کرایه شده بود٬ از درگیری ماجرای ربودن شهرام ٬ در

در گرفت؛ شکنجه های شدیدی قرار زیر و شد توسط اطالعات شهربانی دستگیر ماه 1350 پنجم مهر

دادگاه نظامی رژیم در تحویل به ساواـک٬ پس از کرد. حالت نیمه فلج پیدا سوزاندن بدنش٬ اثر حدی که در

درآمد. به اجرا چیتگر میدان تیر در 1351 چهارم خرداد در حکم مزبور و به اعدام محکوم گردید
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کریم . تسلیمی٬ خالصه پرونده ها...: .1

ـکریم تسلیمی 1  
دبیرستان هـدف٬ تهران٬ در دوران دبیرستان را شد. متولد بندرگز در سال 1327 ـکریم تسلیمی در

اندیشه های و آثار به وسیله دوستانش با بود. نشریات عالقه مند همان زمان به مطالعه کتب و از و ـگذراند

مشتاق فعالیت های فردی مذهبی و او از همین مطالعات٬ و شد نهضت آزادی آشنا مهندس بازرگان و

سیاسی ساخت.

و شد سماواتی آشنا ناصر جمع های مطالعاتی با طریق یکی از از عالیق٬ همین مطالعات و با ابتدا در

این تاریخ از داشت. تحت مسئولیت سماواتی قرار آبان ماه 1347 تا و توسط وی به سازمان پیوست؛

به عهده را اعضا تن از مسئولیت آموزش چند خود مرکزیت سازمان به فعالیت پرداخت و نظر زیر مستقیمًا

سال سوم دانشکده٬ از بعد شدن مبارزه٬ «حرفه ای» روند در سازمان و به دلیل مسئولیت هایش در ـگرفت.

ساخت. رها تحصیل را

طریق قاچاق به دوبی رفت از به عنوان مسئول آنها٬ و اعضا پنج تن از همراه با ماه ٬1349 خرداد در

تهیه پاسپورت به دوبی و رسیدن افراد پس از گیرند. به اردوگاه های فلسطینی قرار جریان اعزام افراد در تا

احـتمال شـناسایی اش٬ بـا ماجرای هواپـیماربایی٬ از به ایران بازگشت ولی بعد خود جعلی برای ایشان٬

مسئولیت «ـگروه شیمی» غیاب بدیع زادگان ـ در همین مدت ـ در و نزدیک به پنج ماه مخفی زندگی کرد

به عهده داشت. سازمان را

پس از گذاشته شـد. عضویت یافت که کنار ضربه شهریور آخرین مرکزیت قبل از مدت کوتاهی در

مـاه 1350 ششم شهریور در این منازل٬ مراجعه به یکی از در کشف خانه های تیمی سازمان٬ ضربه و

سال زندان محکوم گشت. توسط دادگاه نظامی رژیم به 10 و شد دستگیر

مواضع مختلف. یادداشت های حسین روحانی: مرتضی . سید حق شناس٬ همان: .2

حق شناس 2 مرتضی (تراب)  سید
تحصیالت پس از شد. جهرم متولد در روحانی٬ یک خانواده مذهبی و در سال ٬1321 حق شناس در

قم به تحصیل علوم دینی مشغول بود به مدت سه سال در سال 1336 از جهرم٬ سیکل اول متوسطه در

به تحصیل رشته دبیری زبان انگلیسی در سال 1339 از به صورت متفرقه گرفت. را دیپلم خود ضمنًا و
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دانشکده در دانشسرا٬ تحصیل در سال آخر در پرداخت. دانشسرای عالی تهران (دانشگاه تربیت معلم)

اعضای فّعال دوران دانشجویی جزء در ادامه تحصیل داد. آنجا در و پذیرفته شد حقوق دانشگاه تهران نیز

بین دانشجویان مسلمان و ارتباط بیشتر ایجاد روند در طرفداران نهضت آزادی بود. از انجمن اسالمی و

مجموعه فعالیت های نقش فعالی داشت. محسن ٬ سعید و حنیف نژاد محمد کنار در روحانیون مترقی نیز٬

به طور حق شناس ٬ کند. که ساواـک نسبت به وی حساسیت پیدا باعث شد صحنه سیاسی٬ علنی وی در

مشغول به تدریس شد. گیالن) (در دبیرستان های صومعه سرا در به عنوان دبیر ماه 1343 مهر از رسمی٬

به سال 47 سازمان دعوت ولی در به همکاری با گرفت و قرار جریان امر محسن در وی توسط سعید

به دلیل تسلط به زبان های و مخفی شد نمود٬ رها را شغل خود سال 1348 از سازمان شد. کامل وارد طور

جزوات و و جنبش فلسطین به خصوص «الفتح» اخبار رادیوهای عربی٬ انگلیسی ترجمه اخبار عربی و

تدارک خروج و و برای تمهید تن دیگر٬ به همراه دو اوایل سال 1349 در شد. عهده دار نشریات انقالبی را

زندانی و ابوظبی گرفتار هم در یک بار تماس گرفت. «الفتح» با رفت و به قطر آموزش اعضای سازمان٬

طـالقانی بـه امـام حامل نامه آیـة اهلل بغداد٬ در اعضا گرفتاری نه تن از جریان هواپیماربایی و در شد.

به دلیل تسلط به زبان و سازمان بود کشور مسئوالن خارج از از ضربه شهریور٬ پس از بود. خمینی(ره)

تبلیغات فّعال بود. روابط عمومی و اغلب در خارجی٬

مسعود. رجوی٬ همان: .1

رجوی 1 مسعود  
امـالـک و ثبت اسـناد دفتردار مشهد پدرش در شد. طبس متولد در سال 1327 رجوی در  مسعود

بود.

در سال ٬1345 سپس در و (انجمن حجتیه). بهائیت شد انجمن مبارزه با دبیرستان وارد سال آخر

در فارغ التحصیل شد. سال 1350 خرداد در و علوم سیاسی قبول شد رشته سیاسی دانشکده حقوق و

جلسات انجمن حـجتیه شـرکت در سالگی توسط حسین احمدی روحانی که قبًال سن 19 در سال 46

بـه مـحمد اینکه مدتی تحت سرپرستی بهمن بـازرگانی بـود پس از و به سازمان معرفی شد می کرد

گرفته تبلیغات به کار بخش سیاسی و سپس در و گروه ایدئولوژی همکاری کند در تا سپرده شد حنیف نژاد
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فروردین سال بازگشت در پس از و کرد به اردن سفر وی به عنوان مترجم هیئت اعزامی به الفتح٬ شد.

1350/6/4 ظهر از بعد را بازجویی تاریخ دستگیری خود در او مرکزی راه یافت. به رده دوم کادر 1350

یک ماه قبل یعنی حدود 1350/5/1 تاریخ بازداشت او کارت بازداشتگاه متهمین٬ کرده است ولی در ذـکر

سال سپس در و داخل کشور٬ در سال 1359 در اولین بار این سند شده است. بازداشت سایرین ذـکر از

1.مجاهد٬ش59/1/10٬29:ص2وش٬531سه شنبه79/10/27:ص19وش٬569سه شنبه80/11/20:ص 13.

به گواهی اسناد گردیده است.1 منتشر چاپ خارج٬ نشریه مجاهد٬ سازمان در توسط خود 1380 و 1379

اعـضای بـازداشت نشـده و و کادرها مورد نامبرده اطالعات مفصلی در بازجویی های وی٬ باقیمانده از

ایـن هـمکاری٬ پـیرو و می دهد ساواـک قرار اختیار در بازداشت شده به همراه کروکی محل اقامت آنها

از رجـوی را مسـعود خطاب بـه دادرسـی ارتش٬ نصیری رییس وقت سازمان امنیت٬ نعمت اهلل ارتشبد

معرفی اعضای سازمان در جریان تحقیقات کمال همکاری را ساواـک معرفی کرده که «در «همکاران »

روشن شدن وضعیت شبکه مزبور جهت در هر گذارده از اختیار اطالعاتی که در مکشوفه به عمل آورده و

که می کند همچنین تأـکید می باشد٬ ادامه همین نامه که تاریخ آن 51/1/19 نصیری در بوده.» مفید و مؤثر

مأمورین به داخل بازداشتگاه همکاری های صمیمانه ای با در خاتمه تحقیقات نیز رجوی «پس از مسعود

این موضوع دارد» مجازات را تخفیف در [ ساواـک] استحقاق ارفاق و این سازمان به نظر عمل آورده لذا

عفو اعضای سازمان و اعدام چهارتن از خبر روزنامه کیهان در گردید. منتشر مطبوعات آن زمان نیز در

[ سـازمان معرفی اعضای جـمعیت در جریان تعقیب کمال همکاری را «چون در رجوی نوشت: مسعود

مأمورین همکاری نموده به برای کشف کامل شبکه با داخل زندان نیز در مجاهدین] به عمل آورده و

اعمال شاقه تبدیل گردیده یک درجه تخفیف به زندان دائم با با اعدام او فرمان مطاع مبارک شاهانه کیفر

ص 2. شماره 8627: فروردین ٬1351 30 روزنامه کیهان٬ .2

است.»2

بین المـللی و که به علت فشار می شود انقالب همواره تأـکید نشریات رسمی سازمان پس از کتب و در

اشاره به بهمن بازرگانی با گردید. اعدام وی لغو که ساـکن سوئیس بود٬ اقدامات برادرش (ـکاظم رجوی )

در ...» عکس العمل تشکیالت داخل زندان می گوید: زندان و ساواـک در همکاری رجوی با انعکاس خبر

موسیخیابانی ٬ مهدی خسروشاهی ٬ باـکری ٬ مثل رضا زندان قصرمسائل مختلفی بود.بچه های پایین تر
کنار رجوی را مسعود و داخل زندان درست کرده بودند مرکزیتی در فتح اهللخامنه ای ٬ عباس داوری و
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اصـًال و جدی نبود ـ چه بود هر ـ رجوی یک اقدام به خودکشی هم کرده بود مسعود ـگذاشته بودند.
از رجـوی را بـچه ها تمام مسـائل٬ مجموع به خاطر در دسترس نبود. در برای آن کار وسیله ای مؤثر
بـه این قدر که چرا این بود چیزی که برای من عجیب بود٬ گذاشته بودند. مرکزیت داخل زندان کنار

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

شد. زندانیان آزاد به همراه جمع کثیری از دیماه 1357 30 رجوی در رجوی بَرخورده بود.»1

رضا. رضایی٬ خالصه پرونده ها...: .2

رضایی 2 رضا  
دبـیرستان بـا دوران تـحصیل در در آمد. خانواده ای مذهبی به دنیا در سال 1326 رضایی در رضا

توأمًا مذهبی ـ انگیزه های سیاسی و و مواجه شد خرداد فاجعه 15 وقایعی چون اعتصابات دانش آموزی و

همین در و شرکت می کرد هدایت» جلسات «مسجد سال پنجم دبیرستان در از وی تقویت گشت. در ـ

شد. محسن آشنا سعید سپس با تراب حق شناس و با ابتدا رضایی ٬ برادرش احمد که همراه با جلسات بود

همان سال در دانشکده دندانپزشکی به تحصیل پرداخت. در و دانشگاه تهران شد وارد سال 1345 در

ایدئولوژیک به عضویت سازمان بررسی درباره مسائل سیاسی و بحث و پس از و شد علی باـکری آشنا با

جمله وظایف او از به فعالیت پرداخت. «ـگروه سیاسی» در به مرکزیت٬ ضمن ورود سال ٬1349 از درآمد.

جلسات در سازمان٬ ضمن فعالیت در رضا٬ بود. آموزش «جعل اسناد» مسئولیت تعلیمات و این دوران٬ در

را که او بود وی آنچنان مجذوب دکتر شرکت می کرد؛ نیز «حسینیه ارشاد» شریعتی در سخنرانی دکتر

می دانست. اسالمی خود عقاید و سازنده افکار

برای فراـگیری تعلیمات چریکی به جنوب بازرگانی ٬ رضایی به همراه محمد رضا ماه 1349 مرداد در

بود. کشور خارج از مسئول ارتباط سازمان با مدتی نیز ماه همان سال بازگشت. شهریور در اّمان رفت و

هماهنگی ساواـک از با تاریخ 50/8/27 در و شد دستگیر ماه 1350 سوم شهریور رضایی در رضا

که به این موضوع و است؛ آنچه توسط سازمان عنوان شده مغایر ساواـک با اسناد مفاد شد. زندان آزاد

فصل های آتی خواهیم پرداخت. جزییات آن در
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.18 و صص 1 دی 50: 26 ش ٬8553 روزنامه کیهان٬ ناصر. سماواتی٬ همان: .1

ناصرسماواتی 1  
به دلیل وضع خانوادگی تحصیالت متوسطه را شد. تهران متولد در سال 1315 سماواتی در ناصر

نـیمه تمام کارخـانجات مسـلسل سـازی ارتش) اشتغال در گرفتاری های شغلی (تراشکاری و و نامساعد

پس سال ٬1338 در نهضت ملی بود. مصدق و طرفداران دکتر از جریانات سال های 32ـ1329 در ـگذارد.

رشته مکانیک دانشکده در 1340 در و موفق به گرفتن دیپلم دبیرستان شد سال ترک تحصیل٬ چهار از

به تحصیل کرد. پلی تکنیک دانشگاه تهران آغاز

به که بعدها علی باـکری ٬ صادق و ناصر با و دانشگاه به عضویت انجمن اسالمی دانشجویان درآمد در

شرکت برق تـهران بالفاصله در و فارغ التحصیل شد سال 1344 در کرد. مراوده پیدا سازمان پیوستند٬

بسـیاری از طـی سـال های بـعد٬ و نیمه دوم همان سال به عضویت سـازمان درآمـد در استخدام شد.

مسئولیتی را سازمان٬ «ـگروه اطالعات» در سال 1349 اینکه در تا سرپرستی کرد؛ ـگروه های مطالعاتی را

به عهده گرفت.

که پیش دکل های برق شرکت کرد تدارک عملیات انفجار در ماه 1350 مهر در ضربه شهریور٬ پس از

ثابتی» جریان مصاحبه تلویزیونی «پرویز در دی ماه ٬1350 در دستگیری٬ پس از شد. عملیات دستگیر از

عملیات مورد توضیح در شرح دستگیری و که عبارت از مصاحبه کوتاهی انجام داد نیز او مقام امنیتی ـ ـ

ولی در محکوم گردید به حبس ابد ابتدا دادگاه نظامی رژیم٬ در بود. ناـکام گروگان گیری شهرام پهلوی نیا

شد. آزاد ماه 1353 مهر سرانجام در مدت محکومیتش به سه سال تقلیل یافت و اواسط سال 1351

صص 100ـــ104. زندگی نامه مجاهدین...: ناصر. صادق٬ خالصه پرونده ها...: .2

 ناصرصادق 2
هیئت پدرش عضو شد. متولد یک خانواده خوشنام مذهبی٬ در تهران٬ در سال 1324 صادق در ناصر

دبیرستان در دوره متوسطه را مهندس بازرگان بود. طالقانی و دوستان آیة اهلل از هدایت و امنای مسجد

جـلسات ضمن شرکت در و کرد؛ آغاز را سیاسی خود فعالیت های مذهبی ـ همانجا از و مروی گذراند

نام «دیـن و انجمنی با هدایت»٬ «مسجد طالقانی در آیة اهلل و جلیلی» «مسجد مهدوی کنی در آیة اهلل

نمود. دبیرستان ایجاد در دانش»
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حین تحصیل بـه در و رشته مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد در سال 1342 در

این طـریق بـه از و شد آشنا حنیف نژاد محمد با ماه 1344 مهر در ادامه داد. فعالیت های گذشته خود

نخستین اعضای این تشکیالت بود. وی از سازمان راه یافت؛

طی در رفت و برای خدمت وظیفه به شیراز دانشگاه٬ فارغ التحصیل شدن از پس از سال ٬1346 در

به پایان سربازی٬ پس از 49ـــ٬1348 در شد. عهده دار سازمان را مسئولیت شاخه شیراز آنجا سکونت در

سـال بهار در به عهده گرفت. را بازرگانی مسئولیت «ـگروه تدارکات» به همراه محمد تهران بازگشت و

دلفانی ٬مقداری اسلحه به طور به نام شاهمراد عوامل نفوذی ساواـک٬ یکی از طریق ارتباط با از ٬1350

مراقبت ساواـک به کشف خانه های تیمی سازمان موفق تیم های تعقیب و که سبب شد قاچاق تهیه کرد؛

آید. وارد ضربه شهریور و شوند

دادگاه نظامی رژیم شاه به اعدام محکوم در و شد دستگیر ماه 1350 اول شهریور صادق در ناصر

درآمد. به اجرا فروردین ماه 1351 30 که حکم صادره در ـگردید

محمود. عسکری زاده٬ خالصه پرونده ها...: صص 61ـــ64. زندگی نامه مجاهدین...: .1

عسکری زاده 1 (محمود)  محمد
در دوره مـتوسطه را شـد. اراـک مـتولد در یک خـانواده مـذهبی٬ در سـال ٬1324 عسکری زاده در

درخواست تحصیل سال 1343 در صادق همکالس بود. ناصر مروی با در دبیرستان مروی تهران گذراند.

هزینه ای نداشت. و این دانشگاه ویژه دانشجویان کشورهای جهان سوم بود تحصیل در .2

مدرسه عالی بازرگانی تهران قبول همان سال در در اما داد را مسکو2 در دانشگاه «پاتریس لومومبا» در

تدریس به کارهایی مانند مادی٬ به علت فقر به دانشگاه٬ اوایل ورود در مشغول به تحصیل گردید. و شد

مـجله «تـهران چـندی هـم خـبرنگار ترجمه مقاالتی بـرای مـجالت اقـتصادی دست زد؛ ریاضیات یا

بود. اـکونومیست»

محسن سعید صادق و ناصر با سال 1346 در شد. به مطالعات سیاسی عالقمند سال 1344 اواخر از

اواخر از عقیدتی نمود. زمینه های سیاسی و شروع به مطالعه در و سازمان شد؛ وارد آنها به پیشنهاد و آشنا

کـتب فـلسفی بـه خـصوص در بـعضًا مارکسیستی و به مطالعه کتب اقتصادی کالسیک و سال 1346

ادامه این در و سال 1348 در به زبان ساده را کتاب اقتصاد زمینه های ماتریالیسم دیالکتیک روی آورد.
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همان سال در مرکزیت سازمان شد. وارد سال 1349 از و بود مدتی مسئول شاخه تبریز مطالعات نوشت.

محل در اتباع خارجی (روس ها) تن از چند زمینه ارتباط با وی در از و شد احضار به وسیله ساواـک تبریز

مسکو دانشگاهی در خصوص درخواستش برای تحصیل در در و ـ کارخانه ماشین سازی تبریز ـکارش ـ

قید آنجا رایگان بودن تحصیل در مادی و فقر علت درخواست تحصیل را که او توضیحاتی خواسته شد؛

ـکرد.

میثمی ٬ لطف اهلل همکاری افرادی نظیر با و سازمان شد در وی مسئول «ـگروه اطالعات» این سال٬ در

اعضای سازمان سایر گردآوری اطالعات رسیده از مهدی فیروزیان به کار باـکری و رضا سماواتی ٬ ناصر

اعـضای سـاواـک٬ و اسـرائـیلی ها و این اطالعات پیرامـون امـاـکـن مـربوط بـه آمـریکایی ها پرداخت؛

بعضی شخصیت های سیاسی بود. مورد اطالعاتی در نیز سوءاستفاده های مالی گردانندگان رژیم و

خـیابانی اوغـلو به اتفاق موسی نـصیر بازرگانی و منزل محمد در ماه 1350 شهریور آغاز وی در

به ماه 1351 چهارم خرداد در حکم مزبور به اعدام محکوم کرد. را او دادگاه نظامی رژیم٬ شد. دستگیر

گذاشته شد. اجرا مورد

بـا سـاواـک٬ حین درگـیری بـا ضیاءالّدین بعدها نامبرده سید برادر شمس الّدین . سید مجابی٬ خالصه پرونده ها...: .1
خودکشی کرده است. سیانور

 سیدشمس الدین مُجابی 1
دانشکده پلی تکنیک تهران در دیپلم متوسطه٬ اخذ پس از شد. قزوین متولد در سال 1318 وی در

به عضویت نهضت آزادی سال 1341 در رشته مهندسی مکانیک به تحصیل پرداخت. در و پذیرفته شد

پس از و شد نهضت دستگیر به علت فعالیت در اوایل سال 1342 در جلسات آن شرکت کرد. در و درآمد

طول نکشید. بیشتر روز چند بازداشت اول به دلیل مظنونیت به پخش اعالمیه صورت گرفت و .2

طول یک سال بود.2 در این دومین دستگیری او گردید. به بیماری قلبی آزاد ماه به علت ابتال چند

کـه سـاواـک نمود استعالجی به انگلستان را سفر گذرنامه و تقاضای صدور زندان٬ آزادی از پس از

بورسیه دولت با انگلستان به فرانسه رفت و از انجام معالجات٬ و کشور خروج از مدتی پس از موافقت کرد.

موفق به اخذ سال 1350 در یک فرانسوی ازدواج کرد. با همانجا در و فرانسه به ادامه تحصیل پرداخت؛

مـؤسسه ای پـاریس در ضمن اقامت در و مکانیک تطبیقی شد رشته ترمودینامیک و دکتری در درجه



445 کادرهای سازمان   زندگی برخی از  مروری بر

مشغول گشت. تحقیقاتی به کار

فعالیت های اتحادیه دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه٬ عضویت در عالوه بر فرانسه٬ طول اقامت در در

به سال 1348 در ادامه داد. اروپا نهضت آزادی در مجموعه طرفداران جبهه ملی و در را سیاسی خود

نشـریه و تشکـیل داد را «سازمان جوانان مسلمان گروه فارسی زبان» همفکران خود تن از اتفاق چند

کرد. منتشر را مکتب مبارز
در بود٬ مجابی آشنا دوره دانشجویی با رهبری سازمان مجاهدین خلق که از عضو بدیع زادگان ٬ اصغر

این سال به بعد٬ از سازمان فعال باشد؛ رابطه با مجابی خواست که در از سال 1349 سفری به فرانسه در

حسـین روحـانی و علی باـکری ٬ بدیع زادگان ٬ عالوه بر شد. اروپا شمس الّدین مجابی رابط سازمان در

ارتباط بودند. مجابی در با طی سفرهای خود٬ اسماعیل زاده نیز نصراهلل

صص 24ـــ28. زندگی نامه مجاهدین...: عبدالّرسول . مشکین فام فرد٬ همان: .1

 عبدالرسول مشکین فام 1
زادگاه خویش گذراند در دوره متوسطه را شد. متولد شیراز در سال 1324 عبدالرسول مشکین فام در

درخواستی که بـرای بـورسیه پس از سال دوم دانشکده٬ در دانشکده کشاورزی کرج شد. سپس وارد و

توضیح و پس از که مشکل مزبور ـ شد به شهربانی احضار کرد٬ مسکو در دانشگاه «پاتریس لومومبا»

انصراف وی رفع شد.

به واسطه همین شخص به جلسات شد؛ حسین روحانی آشنا نمازخانه دانشکده با در سال 1344 در

سال در پایان تحصیل٬ پس از این طریق به سازمان مجاهدین خلق پیوست. از محسن راه یافت و سعید

زمینه های تحقیقاتی در بود٬ آنجا طول مدتی که در در برای خدمت وظیفه به کردستان رفت و 1346

شد. منتشر سازمان تدوین و در که بعدها تبعات اصالحات ارضی انجام داد روستایی و

خامنه ای (ارژنگ) مشکین فام به همراه فتح اهلل به تصمیم مرکزیت سازمان٬ بنا اوایل سال ٬1349 در

بـه طـور کشور٬ زمینه مناسب جهت اعزام اعضای سازمان به خارج از برای ایجاد تراب حق شناس ٬ و

دستگیری شش تن از این اثنا در پاسپورت جعلی به اّمان عزیمت کرد. با آنجا از و به دوبی رفت؛ قاچاق٬

سادات دربندی (صادق) محمد سید حسین روحانی و وی و بازگشت. به آنجا و دوبی مطّلع شد در اعضا از
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تحویل زندانیان به رژیم بود٬ که عازم ایران و هواپیمای حامل زندانیان را٬ آبان ماه 1349 تاریخ 18 در

استنکاف تحمل شکنجه و پس از و عراق به زندان افتادند تن در این 9 به عراق هدایت کردند. و ربودند

به سوریه رفتند. و شدند زندان آزاد از اعالم حمایت «الفتح» با رژیم بعثی٬ همکاری با از

مدتی٬ پس از و طی کرد دوره آموزشی نظامی چریکی را سوریه) اردن و پایگاه (در دو مشکین فام در

فاش شدن و ماه 1350 شهریور در اعضا پی دستگیری جمعی از در به ایران بازگشت. طریق ترکیه٬ از

طـرح سـیدی کـاشانی در بدیع زادگـان و و همراهی حنیف نژاد با سازمان٬ افراد دیگر اسامی برخی از

سرانجام متهم شد. به مضروب کردن یک نفر و شرکت کرد اشرف پهلوی ـ پسر ناموفق ربودن شهرام ـ

چهارم خرداد در طبق حکم دادگاه نظامی شاه ٬ و شکنجه شد بازجویی و ماه همان سال دستگیر٬ مهر در

اعدام گردید. ماه 1351

علی . میهن دوست٬ خالصه پرونده ها...: صص 18ـــ20. زندگی نامه مجاهدین...: .1

علی میهن دوست 1  
خانواده فرزند تنها و آمد؛ قزوین به دنیا یک خانواده مذهبی در در سال 1324 علی میهن دوست در

کـتاب های بـا همان اوقات٬ در بهائیت فعالیت داشت و انجمن ضد مدتی در دوران دبیرستان٬ در بود.

کرد. آشنایی پیدا مهندس بازرگان نیز

دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. در و به تهران آمد پایان دوره متوسطه٬ پس از

سال 1345 در و صادق به جلسات مطالعاتی سازمان جذب گردید توسط ناصر نیمه دوم سال 1344 در

فعال ایـن به عنوان عضو تشکیل «ـگروه ایدئولوژی»٬ همزمان با سال ٬1348 در تشکیالت شد. عضو

سال 1349 میهن دوست در به عهده گرفت. را کتاب دوم ایدئولوژی ـ مسئولیت نگارش تکامل ـ ـگروه٬

بود. عهده دار را مشهد چندی هم مسئولیت شاخه های اصفهان و و مرکزی سازمان شد کادر وارد

سرانجام در متواری گردید. این رو از و توسط ساواـک شناسایی شد ٬1350 ضربه اول شهریور پس از

کند. تهران دستگیر بستگانش در منزل یکی از در را او ساواـک موفق شد ماه ٬1350 مهر

بـه اعـدام دادگاه نظامی رژیم شـاه علی میهن دوست را شکنجه٬ طی دوره بازجویی توأم با پس از

درآمد. به اجرا حکم مزبور فروردین ماه 1351 30 که در محکوم کرد
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گزارشی است که مقامات ساواـک تحلیل و پی می آید٬ متنی که در
عالوه اهمیت این متن٬ شخص شاه تهیه کرده اند. ویژه و برای دفتر
است بدان خـاطر مشخص ساختن دیدگاه های دستگاه امنیتی٬ بر
بعد دارد. خود در اطالعات مربوط به سازمان را ـکه جزئیات دقیقی از
فـهرست افـراد و سری دستگیری ها گزارش های چند این متن٬ از

درج شده اند. متواری نیز

دستگیری اعضای سازمان آزادی بخش ایران». کشف و «درباره: تاریخ 50/10/6؛ ش ٬8225 بولتن ویژه٬ .1

ضربه 150 پس از تحلیل کلی رژیم٬  
سازمانی به نام «سازمان ایجاد با مبنای سوسیالیسم٬ به ایدئولوژی اسالمی بر معتقد عناصر عده ای از

[ ـکردند] که هدف آن واژگون نـمودن رژیـم آغاز مضّره ای را فعالیت های مخّرب و آزادی بخش ایران»٬

بوده است. طریق جنگ های مسلحانه چریکی٬ از ـکشور٬

اقدامات دامنه داری در که قریب هفت سال به طول انجامید٬ طی مدت فعالیت های خود٬ این گروه٬

سازمان رابطه با ایجاد محترقه ـ منفجره و ساختن مواد مهمات٬ تهیه اسلحه و جدید٬ زمینه جلب عناصر

اخذ و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم اروپا دولت بعثی عراق٬ الفتح (جبهه آزادی بخش فلسطین)٬

دوبی به از ربودن هواپیما فعالیت های این گروه عبارت از قسمت هایی از به عمل آورده و آنها٬ ـکمک از

بـه کشـته شـدن که مـنجر ربودن معظٌم له ـ قصد و شهرام پهلوی نیا حمله مسلحانه به واالـگهر عراق٬

جاده کن همچنین تخریب دکل های برق واقع در [ شد] و شهرام آمده بود ـکارگری که به کمک واالـگهر

شدند. دستگیر زخمی و عملیات٬ قبل از عوامل آن٬ این تخریب صورت نگرفت و .2

پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران بوده است.2 و برگزاری جشن دوهزار همزمان با
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وضعیت تشکیالتی این گروه  
طـی ایـن گـزارش٬ هـمچنین مـدارک مکشـوفه در شـده و مبنای اعترافـات مـتهمین دسـتگیر بر

بـرنامه تشکیل سازمان آزادی بخش ایـران٬ انگیزه اصلی از هدف و تشکیالت٬ سازمان و قسمت های:

باالخره تأمین امکانات و نحوه تهیه وسایل و قدرت مالی و کشور٬ خارج از ارتباط با تعلیمات٬ آموزش و

بـه شـرح ذیـل تبلیغاتی٬ همچنین عملیات تخریبی و و شخصیت ها ـ زمینه ربودن هواپیما فعالیت در

می باشد:

تشکیالت: سازمان و 1ـ
اقـدامـات ورزیده ای بوده و افراد و مجهز که دارای امکانات وسیع و «سازمان آزادی بخش ایران»٬

لحـاظ از داده و قـرار الگـوی تشکـیالت خـود را وضع سـازمان «الفـتح» [ بوده] و زیربنایی کاماًل آنها

برای نیل توّسل به جنگ پارتیزانی را و پایه سوسیالیسم می باشند به اصول مذهبی بر ایدئولوژیک معتقد

«سعید حنیف نژاد»٬ به اسامی «محمد نفر 10 رهبری مرکب از دارای کادر الزم دیده اند٬ به این مقصود

«علی باـکـری »٬ «علی میهن دوست»٬ بدیع زادگان »٬ «اصغر رجوی»٬ «مسعود صادق »٬ «ناصر محسن »٬

ولی نـامشان بـه مرکزیت سازمان بـوده انـد؛ عضو رضایی نیز رضا عبدالرسول مشکین فام و این ده نفر٬ عالوه بر .1
سال های مختلف به آن اشاره شرح فهرست اعضای مرکزی در در نیز که ضمن بیان تاریخچه سازمان و دالیلی ـ

نیامده است. اینجا در ـکرده ایم ـ

رهـبری٬ اعـضای کـادر یک از که هر ـ بازرگانی»1 «محمد و «بهمن بازرگانی» عسکری زاده »٬ «محمد

می باشد. ـ اداره می کرده اند حوزه ای را

داشته است: را گروه هایی به شرح زیر سازمان مذکور حوزه های حزبی٬ عالوه بر

میخ های ویژه برای کوکتل مولوتف٬ قبیل نارنجک٬ وظیفه آن ساختن وسایل خرابکاری از که ـگروه فنی؛
مدارک جعلی بوده است. و اسناد تهیه اتومبیل و کردن الستیک اتومبیل٬ پنچر

توزیع آن اعالمیه و تهیه نشریه و اطالعات به منظور و که وظیفه آن جمع آوری اخبار ـگروه اطالعات ؛
برنامه های بعدی بوده است. و طرح ها استفاده در سازمان آزادی بخش و بین افراد

تـضعیف و به منظور خارجی٬ جوامع داخلی و آن در نشر که وظیفه آن تهیه اعالمیه و ـگروه تبلیغات ؛
تخطئه حکومت بوده است..
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مهّمات برای سازمان بوده است. اسلحه و تدارک پول٬ که وظیفه اصلی این گروه تهیه و ـگروه تدارکات ؛
مـنفجره و مواد اسلحه و استفاده از به فنون نظامی٬ ساختن اعضا که وظیفه آن آشنا ـگروه تسلیحات ؛

بوده است. کاراته به افراد و همچنین آموزش جودو محترقه و

برقی بوده است. وسایل ارتباطی و تعمیر ساخت و این گروه عهده دار که افراد ـگروه الکترونیک ؛
مشـهد٬ شـیراز٬ شـهرستان های اصـفهان٬ در تهران که سازمان وسیعی داشـته٬ عالوه بر این سازمان٬

تـهران اداره رهـبری در کـادر زیرنظر بانه دارای تشکیالت بوده که مستقیماً کرمان و تبریز٬ ـکرمانشاه٬

افـراد کـه سـایر به عنوان سرپرست تشکیالت انتخاب شده بـود شهرستان یک نفر هر در و می شده؛

فعالیت نمایند. او می بایست زیرنظر

تشکیل سازمان آزادی بخش ایران انگیزه از هدف و 2ـ
اعـترافـات مـتهمین قسـمت هایی از تشکیل سازمان موصوف٬ انگیزه از روشن شدن هدف و برای

درج می شود. ـ عینًا شده ـ دستگیر

مقابل این سؤال می نویسد: در مرکزی٬ کادر جمله افراد از محسن »٬ «سعید
وضـع ناراحتی های مـردم از مشاهده وضع مملکت و و ازجریانات سال های 41ـ39 بعد ...
[تصمیم گرفتیم] بر بین بردن تبعیضات افتاده و از فکر در حنیف نژاد٬ کمک محمد با موجود٬
اصول مساوات مبنی بر روابط انسان واجتماع را موقعیت انسان و مبنای شناخت واقعی جهان٬

برادری استوارنماییم. و
محکوم مـی کند٬ انسان را که هرگونه بهرهـکشی انسان از برادری٬ پیاده کردن اصل مساوات و
جـامعه حـرکت تـمام افـراد برای نیل به چنین هدفی٬ بوده و ایدئولوژی ما مشکل سیاسی ـ
فکرجدید اسرائیل٬ [1967] اعراب و آمدن جنگ ژوئن به وجود بدین جهت٬ ضروری است؛
بااستفاده ازنحوه انقالبی وایجادجنگ اصالح جامعه٬ و به تغییر اعتقاد آن٬ و زنده کرد ما در را

چریکی بود...
این زمینه در اردوگاه «الفتح»٬ دوره دیده در اعضای ورزیده و یکی از اوغلی خیابانی »٬ «موسی نصیر

می دارد: اظهار
وعقیده داشتیم که باید وفسادنباشد؛ آن فقر هدف این بوده که اجتماعی تشکیل دهیم که در ...
مبارزه کرده؛ رژیم موجود بایستی با برای نیل به آن٬ مبارزه کرده و استثمار و هرگونه استعمار با
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ایـده های مـطابق نـظرات و این بوده که یک رژیم دیگـر نتیجه ای که می خواستیم بگیریم٬ و
کنیم... خودمان برقرار

می گوید: تدارکات٬ مسئول امور مرکزی و کادر افراد از بازرگانی»٬ «محمد
راه رسیدن به و پیشبردهدف های عالیه اسالمی؛ هدف نهایی آن٬ اسالم بوده و ایدئولوژی ما ...

داشتیم... عمل کردن آن را مبارزه مسلحانه بوده که قصد شرایط فعلی٬ در این هدف٬
دستجات ضمن اشاره به مبارزات احزاب و مسئول گروه فنی٬ مرکزی و کادر افراد از «علی باـکری »٬

می دارد: اظهار روحیه وی٬ در اثرات این گونه فعالیت ها و 41 و سیاسی طی سال های 40
این فکر باعث گردید نهضت نفت وحکومت مصدق به وقوع پیوست٬ مورد وقایعی که در ...
وابسته به رژیم های دیگرجهان٬ بسیاری از که رژیم ایران مانند آید من به وجود تثبیت شده در
امـپریالیسم و جهت حـفظ مـنافع خـود برنامه هایش در انگلیس است و و امپریالیسم آمریکا
عـامل و مـی باشد؛ فساد بدبختی و و فقر سیاسی٬ بنابراین ملت همیشه تحت فشار میباشد؛
قبل داشتم٬ باتوجه به زمینه هایی که از بنابراین٬ رژیم فعلی بدانم. را اصلی این گونه درماندگی ها

انگیزه من بود... هدف و وضع عادالنه٬ آوردن یک جامعه دموکراتیک وایجاد به وجود
می نویسد: بحث٬ اعضای فعال سازمان مورد از عسکری زاده ٬ محمد

نمی کرد؛ مطالعه وتشکیل جلسات مذهبی تجاوز شروع به کار٬فعالیتهای من ازحّد دربدو ...
اثـر چون در و می گرفت؛ جنبه سیاسی به خود بیشتر هدف ها مطالعات بیشتر٬ اثر کم کم در و
و وفحشا به این نتیجه رسیده بودیم که فساد ادارات ودستگاه های دولتی٬ باجامعه و برخورد
طرفی از رفت و بین نخواهد طریق وعظ وخطابه از از درجامعه ما ظلم موجود بی عدالتی و
همچنین جنگ هایی که و جهت به دست آوردن سرزمین های خود مبارزات آوارگان فلسطینی٬

وی. اصل: .1

ما1 در را این فکر استقالل رخ داده٬ آزادی و به منظور قبیل الجزایر٬ از کشورهای مختلف٬ در
و فـقر انـقالب مـی توان فـحشا٬ و طـریق زور از ایران منحصرًا تثبیت کرده که در تقویت و

نمود... یک حکومت اسالمی برقرار بین برده و از بی عدالتی را

نوع تعلیمات برنامه آموزش و 3ـ
نشریات و از مرحله اول که جنبه تئوری داشته و مرحله بوده؛ نوع تعلیمات شامل دو برنامه آموزشی و

آماده نمودن ذهن پس از مطرح و کالس ها به صورت بحث در ـکتب مارکسیستی استفاده می گردیده و
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زمینه جنگهای چریکی به در بوده و «چهـگوارا» و «مائوتسه تونگ » کتاب هایی که نویسندگان آنها افراد٬

به عنوان تعیین کننده می توانند افراد این مرحله به بعد٬ از می گرفت. قرار اختیار در درآمده٬ رشته تحریر

قسمت مهم برنامه به و مطالب سیاسی تحلیل هایی بنویسند. مورد در و کنند روی مسائل فکر خّط مشی٬

نـرمش و ورزش و روزانه یک ساعت به کار فرد هر متوسط٬ به طور و عملی تخصیص می یافت؛ ـکار

[ اتومبیل بـنمایند] و می بایست تعلیم رانندگی افراد ضمنًا کاراته می پرداخت. و تمرین کشتی های جودو

بیاموزند. سیکلت را [ رانندگی] موتور

جـهت آمادگی بیشتر به فنون نظامی و ساختن افراد آشنا به منظور مرکزی سازمان موصوف٬ ـکادر

موفقیت به پایان رسانیده با اعضایی که مرحله اول آموزشی را می گیرد نظر در انجام جنگ های چریکی٬

مبنای این طرح٬ بر و اعزام نماید. به اردوگاه های «الفتح» جهت طی دوره٬ عالقه مندی بیشتری دارند٬ و

«فتح اهلل و [ تراب] حق شناس» «مرتضی به اسامی «رسول مشکین فام فرد»٬ سه نفر بدوًا سال 49 در

بـه دیگـر شش نفر متعاقباً گذرنامه جعلی به دوبی اعزام و تهیه شناسنامه و با را [ هوشمند] خامنه ای»

شـامخی »٬ «مـحمود احمدیان »٬ «جلیل سّید «ـکاظم شفیعیها»٬ اوغلی خیابانی »٬ اسامی «موسی نصیر

بـه طـور شـناسنامه جـعلی٬ بـا جهت طی دوره چریکی٬ «حسین خوشرو»٬ و «محسن نجات حسینی »

بـه اتـهام اعزامی٬ لکن افراد آن طریق به لبنان عزیمت نمایند؛ از [ می کند] تا به دوبی اعزام غیرمجاز

آزادی آنـان بـر صدد رهبری گروه در کادر زندانی می گردند. و به وسیله مقامات دوبی دستگیر سرقت٬

و «حسین احـمدی روحـانی » و به اسامی «محمدسادات دربند[ی] » نفر مبادرت به اعزام دو و می آیند

دادن رشوه به مقامات محلی دوبی٬ به منظور ریال وجه٬ هزار هفتصد ارسال یک قبضه اسلحه کمری و

دوبی از [ ـکه] قاضی مربوطه در می دارند شدگان اظهار دستگیر ولی توفیقی حاصل نشده و می نمایند؛

به اطالع آنها به دولت ایران٬ را تحویل شش نفر و] فقط روز [ می شود آنان منصرف رشوه از خیال اخذ

می رساند.

به اسامی «رسول اعزامی٬ افراد از سه نفر آزادی دستگیرشدگان موجب می گردد امر عدم توفیق در

تـهیه یک قـبضه دیگـر با سادات دربند[ی] »٬ «محمد و «حسین احمدی روحانی » و مشکین فام فرد»

مورد که شش نفر هواپیمایی را تاریخ تحویل٬ اطالع از با ریخته و را طرح ربودن هواپیما محل٬ اسلحه در

تهدید با [ می شوند] و موفق این کار که در به عراق می برند؛ ربوده و آن به ایران اعزام می شدند٬ بحث با

فرودگاه عراق فرود در داده و مسیر بین راه تغییر در می نمایند مجبور را او به وسیله اسلحه٬ خلبان هواپیما
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مطمئن کردن مقامات دولت بعثی عراق و همکاری با سپردن تعهد و به بغداد ورود پس از این عده٬ آید.

و ربودن شخصیت ها و ترور مراجعت به ایران نسبت به تخریب تأسیسات٬ اینکه پس از مبنی بر عراقی٬

[ می شوند] بیروت اعزام در به اردوگاه های «الفتح» کرد٬ ایران اقدام خواهند شروع جنگ های پارتیزانی در

می نمایند. آغاز تعلیمات را و

به اسـامی «مـحّمد اعضای گروه را از دیگر نفر سازمان آزادی بخش ایران 10 متعاقب این جریان٬

«مـحمد بـدیع زادگـان »٬ «اصـغر «عبدالّنبی معظّمی جهرمی »٬ «ابراهیم آوخ»٬ «علی باـکری »٬ یقینی »٬

جهت طّی را «[ لطف] علی بهپور» و رجوی» «مسعود بازرگانی»٬ «محمد رضایی »٬ «رضا سیدی کاشانی»٬

واقع در اردوگاه های «الفتح» طی دوره در که نامبردگان پس از [می نماید] ؛ اعزام کشور دوره به خارج از

سه قبضه اسلحه کمری و قبضه مسلسل و چهار بدیع زادگان» «اصغر مراجعت٬ در اردن٬ سوریه و لبنان٬

و میلی متر 9 تعدادی فشنگ کالیبر یک قبضه اسلحه کمری و «علی باـکری» فشنگ و پنجاه تیر و یکصد

سه قبضه اسلحه کمری٬ «نبی معظّمی» و ساخت اسپانیا بمب «ـگاما» نارنجک و عدد 500 حدود خفیف و

به ایران حمل می نمایند. چمدان٬ جاسازی در با

کشور رابطه باخارج از 4ـ
به خود٬ مقاصد جهت پیشبرد مرکزی سازمان آزادی بخش٬ کادر افراد اشاره گردید٬ که فوقًا همان طور

نـیروی آن٬ اسـتفاده از و سازمان چریکی «الفـتح» که بایستی ضمن تماس با این نتیجه رسیده بودند

کسب این زمینه موفقیت هایی نیز که در جهت تعلیم به پایگاه های مربوطه اعزام دارند؛ را اعضای خود

شـد٬ به آن اشاره خـواهـد به مناسبت هایی که ذیًال نیز٬ کشور خارج از مرکزی با کادر ضمنًا می نمایند.

ارتباطاتی حاصل می نمایند.

طرف از پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی٬ و رسیدن جشن های دوهزار به مناسبت فرا الف ـ

به ایران که هرچه زودتر داده می شود دستور بوده اند کشور خارج از به افرادی که در مرکز ـگردانندگان در

به بیروت ریال به وسیله آدرس های واسطه بانکی برای آنها هزار مبلغ هفتصد بدین منظور و بازگردند؛

بدهند. به داخل کشور را ترتیب ارسال آنها مهّمات خریداری و مقادیری اسلحه و تا ارسال می شود

تـهیه تـعدادی اسـلحه و بـا «محسن نجات حسینی »٬ و یقینی » به اسامی «محمد آنان٬ از نفر دو

عزیمت به ایران قصد به وسیله شرکت هواپیمایی «پان آمریکن»٬ گذرنامه جعلی٬ شناسنامه و با مهّمات٬
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زندانی می گردند. فرودگاه بیروت توسط پلیس لبنان بازداشت و که در می نمایند را

سـفیر بیروت بـا این سازمان در افراد داده می شود٬ مرکز طبق دستوری که از متعاقب این جریان٬

خواستار. اصل: .1

کـنفدراسـیون بـا و مـی نمایند؛ را کمک جهت آزادی دوسـتان خـود درخواست 1 تماس گرفته و الجزایر

تقاضای پشتیبانی می کنند. ارتباط گرفته و نیز اروپا دانشجویان ایرانی در محصلین و

مشغول تعلیمات لبنان٬ واقع در اردوگاه های «الفتح» یکی از در آنکه ربایندگان هواپیما٬ پس از ب ـ

موجبات کالنتری ) خسرو خاورمیانه (حسن ماسالی ـ طرف جبهه به اصطالح ملی در از پارتیزانی بوده اند٬

فـراهـم سازمان آزادی بخش فلسطین به نام «ابویوسف» مسئولین دفتر یکی از برقراری تماس آنان با

این تـماس ها می شود قرار گفت وگو٬ یک سلسله بحث و پس از مالقاتی که انجام گرفت٬ در و [شده] ؛

شود. واحدی اّتخاذ خّط مشی مشترک و ایران٬ مبارزه در به منظور [باشد] و ادامه داشته

ضمن مراجعت به بهمن ماه سال ٬49 در می برده اند٬ فرانسه به سر که در گروه٬ افراد از نفر دو پ ـ

در طرف آن سفارتخانه نماینده ای تعیین تا که از درخواست می نمایند پاریس٬ سفارت چین کمونیست در

این سازمان به چین کمونیست جهت طی دوره های به اعزام افراد نیاز سازمان آزادی بخش ایران و مورد

به آنان به سفارت چین مراجعت می نمایند٬ اینکه دوبار وجود لکن با مذاـکره شود؛ مزبور نفر دو با چریکی٬

دخالت کنند». این قبیل امور که در نمی دانند که «مقامات سفارت به صالح خود پاسخ داده می شود

یکـی از در که دوره جـنگ های پـارتیزانـی را «بهروز»٬ نام مستعار با «مهندس علی باـکری» ت ـ

فرانسه به ایران مراجعت نـموده٬ کشور مدتی توقف در پس از لبنان گذرانیده و در اردوگاه های «الفتح»

مراجـعت بـه سـفارتخانه های چـین با نشریات کمونیستی را قابل توجهی کتب و داشته که تعداد اظهار

وابسته به گروه مواقع مسافرت افراد در و اخذ فرانسه٬ در کوبا آلبانی و چکسلواـکی٬ شوروی٬ ـکمونیست٬

به ایران حمل می شده ساـک دستی آنان تعبیه شده٬ چمدان و جاسازی هایی که در استفاده از با مزبور٬

است.

خرابکاران از یک نفر مشغول طی دوره تعلیمات بوده اند٬ اردوگاه ها اعزامی در زمانی که افراد در ث ـ

به نام ترکیه دخالت داشته٬ کشور به قتل رسانیدن کنسول اسرائیل در جریان ربودن و ترکیه که در ـکشور

کـه ایـن مـی نماید؛ خرابکاران ایرانـی را همکاری با پیشنهاد تماس حاصل و مزبور افراد با «ابوخلیل»٬
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گرفته است. رهبری سازمان آزادی بخش قرار موافقت کادر مورد پیشنهاد

رهبران جمعیت بـه اصـطالح نـهضت آزادی کـه سـابقه یکی از سحابی »٬ «مهندس عّزت اهلل ج ـ

این دستگیری افراد پس از جریان فعالیت های سازمان آزادی بخش ایران می باشد٬ در و محکومیت دارد

سران جبهه به یکی از ـ به نام «صادق قطب زاده » همفکران خود طی ارسال نامه جهت یکی از سازمان٬

طـریق شده که از خواستار شده٬ اعضای دستگیر اسامی عده ای از قید و ـ اروپا اصطالح ملی سوم در

رادیو مبنای این طرح٬ که بر گیرد؛ استفاده تبلیغاتی قرار مورد بغداد رادیو ـکنفدراسیون دانشجویان ایرانی و

زندان گردیده است. آزادی آنان از خواستار اعالم و شده را دستگیر اسامی افراد بغداد

مرکزی به اسـامی کادر افراد از نفر دو بحث٬ دستگیری اعضای سازمان مورد کشف و پس از ـ چ

دسـتگیر تالش هایی جهت آزادی افراد [ می شوند] و متواری بدیعزادگان» «اصغر و حنیفنژاد» «محمد

به نام «مرتضی اعضای خود [نامه ای] جهت یکی از نامریی٬ جوهر استفاده از جمله با از شده می نمایند؛

خواسته شده که ضمن بهره برداری تبلیغاتی به نفع دستگیرشدگان به بیروت ارسال و [ تراب] حق شناس »٬

«حق شناس »٬ همین مبنا بر و ترتیب مراجعت بقیه اعضای گروه به ایران داده شود؛ علیه دولت ایران٬ و

مبادرت به ارسال اسامی دستگیرشدگان بیروت٬ در «الفتح» مسئولین دفتر و کالنتری » توسط «خسرو

طرف اعالمیه ای از صدور نموده که موجب بهره برداری تبلیغاتی و سازمان «الفتح» و بغداد جهت رادیو

گردیده است. سازمان «الفتح»

تأمین امکانات نحوه تهیه وسایل و قدرت مالی٬ 5ــ
[ ـگرفتن] حّق عضویت از طریق از هزینه فعالیت های آن٬ قدرت مالی سازمان قابل مالحظه بوده و

و تأمین می شده؛ ماه می گردیده ـ ریال در دویست هزار بالغ بر که جمعاً بازاریان ـ کمک از اخذ و اعضا

مبالغ قابل توجهی به سازمان می پرداخته اند. حق عضویت٬ ماه عالوه بر هر گروه مذکور٬ متمّکن افراد

مدارک آموزشی٬ نگهداری وسایل و ضبط و تشکیل جلسات و تماس٬ بحث برای اخذ سازمان مورد

دسـتگاه به عالوه اعـضای ایـن سـازمان دو و نقاط مختلف تهران تهیه نموده؛ خانه امن در 12 تعداد

بوده. اصل: .1

تهیه نموده بودند.1 برای فعالیت های خود دستگاه بی سیم٬ دو سیکلت و هشت دستگاه موتور اتومبیل٬
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منفجره و زیادی مواد مقادیر مهّمات و قابل توجهی اسلحه و تعداد همچنین سازمان موفق گردیده بود

به شرح ذیل تهیه نماید: کشور٬ خارج از داخل و در به وسیله عوامل خود محترقه٬

فشنگ (مـحل تـهیه: تیر 150 سه قبضه اسلحه کمری٬ قبضه مسلسل٬ 4 بدیعزادگان»: «اصغر الف ـ

بیروت)؛

عـدد 500 حـدود و 9 قابل توجهی فشنگ کالیبر تعداد یک قبضه اسلحه کمری٬ «علی باـکری»: ب ـ

بیروت)؛ (محل تهیه: بمب «ـگاما» نارنجک و

بیروت)؛ سه قبضه اسلحه کمری (محل تهیه: «نبی معظّمی»: پ ـ

مشهد)؛ ـ تبریز فشنگهای مربوطه (محل تهیه: قبضه اسلحه کمری با 18 صادق»: «ناصر ت ـ

قبضه اسلحه 80 [ حسین] آالدپوش»: «مرتضی و نبوی نوری » «علی اـکبر قاضی »٬ «حسین شیخ باقر ث ـ

مشهد)؛ فشنگ مربوطه (محل تهیه: تیر سه هزار ـکمری با

بیروت)؛ مقداری فشنگ (محل تهیه: لول دینامیت و 38 سادات دربندی»: «محمد ج ـ

شهرستان بانه). قبضه اسلحه کمری (محل تهیه: دو اسماعیل خانیان»: «مسعود چ ـ

بمب های به میزان قابل توجهی٬ به سرپرستی «علی باـکری »٬ توضیح آنکه به وسیله «ـگروه فنی»

استفاده [ناموّفق] تخریب دکل های برق مورد طرح تی.ان.تی ساخته شده بوده که در ـ ساعت شمار

گرفته است. قرار

عـملیات تـخریبی و زمینه ربودن هواپیما٬شـخصیت ها٬ فعالیت های سازمان آزادی بخش ایران در 6ـ
تبلیغاتی

مـختصراً ضـرورت دارد فوق شود٬ موارد آنکه اشاره به فعالیت های سازمان آزادی بخش در قبل از

جمله اقدامـات حـاشیه ای ایـن از گیرد. بررسی قرار مورد فعالیت های جنبی اعضای سازمان موصوف٬

[ است] از: سازمان عبارت

ارتباط؛ ایجاد به منظور سیکلت٬ هشت دستگاه موتور دستگاه اتومبیل و دو خرید ـ

کارت آزمایش؛ گواهینامه رانندگی و گذرنامه٬ زیادی شناسنامه٬ مقدار خرید سرقت و ـ

سینماها؛ کارخانجات٬ حّساس٬ مراـکز شناسایی پل ها٬ ـ

سرقت پالـک های اتومبیل؛ ـ
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مربوط به جنگ های چریکی؛ امور آموزش مسائل تئوریک و مطالعه و ـ

نشریات مربوط به جنگ های پارتیزانی؛ ترجمه کتب کمونیستی و ـ

دولتی؛ دیگر اسناد گذرنامه و جعل شناسنامه و ـ

حال خدمت در یا انجام داده و به وسیله عناصری که خدمت وظیفه را نظامی٬ مراـکز از کسب خبر ـ

بوده اند؛

به کشوری٬ شخصیت های لشکری و سکونت اعضای خاندان جلیل سلطنت و و شناسایی محل کار ـ

ربودن. و انجام طرح های ترور منظور

بحث پرداخته می شود: فعالیت های مورد اینک به ذـکر

از. اصل: .1

اردوگاه «الفتح»٬ سازمان جهت طی دوره چریکی در1 افراد از شش نفر اشاره شد٬ که قبًال همان طور

به وسیله به اّتهام سرقت٬ اعزامی٬ لکن افراد [ می شوند] ؛ به دوبی اعزام طریق غیرمجاز٬ از سال ٬49 در

دستگیر آزادی افراد امر رهبری در عدم موفقیت کادر زندانی می گردند. و دستگیر مقامات انتظامی دوبی٬

می گردد؛ رجوی» جمله «مسعود اعزامی از افراد به وسیله سایر موجب ریختن طرح ربودن هواپیما شده٬

شود ضروری است که یادآور اینجا در و توصیف گردیده. صفحات قبل چگونگی ربودن هواپیما ـکه در

وساطت [ می شوند] ولی با بازداشت توسط مقامات بعثی عراق٬ به بغداد٬ ورود پس از ربایندگان هواپیما٬

مطمئن کردن مقامات عراقی (ـکه قصد همکاری و سپردن تعهد و کالنتری » «خسرو و «حسن ماسالی »

شروع فعالیت های پارتیزانی و ربودن شخصیت ها و ترور مراجعت به ایران تخریب تأسیسات٬ آنان پس از

تسهیالت الزم جهت عزیمت آنان به اردوگاه های سازمان [ می گردند] و زندان آزاد از ایران می باشد)٬ در

فراهم می شود. «الفتح»

اعضای با را همکاری خود به تدریج به ایران مراجعت و افراد اردوگاه٬ دوره آموزشی در طی از پس

«مـحسن و یـقینی » به اسامی «محمد افراد٬ از نفر [ می کنند] ولی دو سازمان آزادی بخش ایران دنبال

ساله شاهنشاهی به آنان ابالغ پانصد و پیش بودن جشن های دوهزار که به مناسبت در ـ نجات حسینی »

و زندانی می گردند؛ و بیروت دستگیر در ـ گردند به ایران باز زودتر چند تهیه اسلحه هر که با شده بود

در الجزایر سفیر بیروت با باقی مانده در افراد داده می شود٬ مرکز طبق دستوری که از متعاقب این جریان٬
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کنفدراسـیون مـحصلین و با و می شوند؛ کمک جهت آزادی دوستان خود خواستار لبنان تماس گرفته و

لکـن بـه عـلت عـدم تقاضای پشتیبانی مـی کنند؛ آنها از تماس گرفته و نیز اروپا دانشجویان ایرانی در

رهبری کادر اروپا٬ بیروت و در بدون نتیجه ماندن تالش های آنها موصوف و نفر آزادی دو امر موفقیت در

این باره اقداماتی معمول دارند. در بوده اند صدد در تهران بررسی هایی به عمل آورده و در

تهران ربوده و در لبنانی را دیپلمات های آمریکایی یا این بوده که یکی از جمله بررسی های آنها از

به دولت ایران تـحویل را دوستان آنها صورتی که مقامات لبنانی تصمیم گرفتند در تا نگهداری نمایند

در و رسانید؛ به قتل خواهند لبنانی را دیپلمات آمریکایی یا صورت تحویل آنان٬ [ ـکه] در اعالم کنند دهند٬

لبنانِی قبال آزادی دیپلمات آمریکایی یا در شدند٬ آزاد الجزایر٬ دخالت سفیر با صورتی که دوستان آنها٬

بنمایند. زندانیان سیاسی را درخواست آزادی عده ای از ربوده شده٬

و جـریان بـرگزاری جشـن های دوهـزار در وحشت٬ رعب و اعضای این گروه همچنین برای ایجاد

و واالحضرت ها مبادرت به ربودن برخی از داشته اند قصد پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران٬

مدارک مربوط به شناسایی محل های اقـامت ایـن و که اسناد نظامی بنمایند؛ شخصیت های سیاسی و

یک ضمن مدارکی که به دست آمده٬ توضیح آنکه٬ منازل امن سازمان به دست آمده است. از شخصیت ها٬

افـراد شخصیت های نـظامی و از نفر سیصد بیش از و واالحضرت ها مدرک حاوی مشخصات برخی از

یـا و نسبت به اجرای طرح ترور موقعیت مناسب٬ در صورت توفیق٬ در تا سرشناس مملکت می باشد؛

دستورالعمل هایی برای فعالیت اعـضای ایـن مورد در مدرک دیگر و آنان اقدام نمایند؛ ربودن بعضی از

طی و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران می باشد؛ و اّیام برگزاری جشن دوهزار در سازمان٬

دفاتر مجسمه ها٬ و تزیینات خیابان ها جمله طاق های نصرت٬ از تمام تشکیالت مربوط به این جشن ـ آن٬

تأسـیسات کشـور اردن و آلمان غربی٬ انگلیس٬ همچنین سفارتخانه های آمریکا٬ و شاهنشاهی ـ دربار

مناسب تشخیص داده شده است. خرابکاری٬ جهت ایجاد ایران٬ اسرائیل در

کارشان فقط آماده انتخاب می شوند٬ جشن ها در خاطرنشان گردیده افرادی که برای شروع کار ضمنًا

به عهده را می بایست کارهای دیگر بقیه اعضا و ایام جشن می باشد؛ شدن جهت انجام عملیات ویژه در

افزوده شده که به جهت ضعف نسبی قدرت نظامی٬ و تدارکاتی؛ سیاسی و تبلیغاتی٬ قبیل امور از بگیرند؛

سیاسی بتوان جبران ضعف نظامی را فعالیت تبلیغاتی و با [ شود] تا بایستی قدرت تبلیغاتی خوبی ایجاد

نمود.
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افراد گردیده بودند٬ دستگیر تاریخ 50/6/1 سازمان از مؤثر عناصر قابل توجهی از به اینکه تعداد نظر

مسئله ربودن شخصیت های مهم مجدداً نجات همفکران خویش به تالش افتاده و باقیمانده به منظور

توجه و داده[اند] ؛ توجه قرار مورد شاهنشاهی را دربار ممالک خارجی در سفرای برخی از سیاسی داخل و

به گروگان را ربودن٬ امر موفقیت در پس از بوده اند صدد در روی خاندان جلیل سلطنت بوده و بیشتر آنها

عزیمت نمایند. گرفته به الجزایر اختیار هواپیمایی در به قتل گروگان٬ تهدید با منتقل و فرودگاه مهرآباد

شهرام ربودن واالـگهر و مأموریت شناسایی محّل کار بوده٬ حنیف نژاد» «محمد تیمی که رهبری آن با

«اصـغر حـنیف نژاد»٬ بـه اسـامی «مـحمد نـفر چهار مبنای این طرح٬ بر و به عهده گرفته؛ را پهلوی نیا

کرایه اتومبیل پیکان از با ٬50/7/1 روز «رسول مشکین فام فرد»٬ و سیدی کاشانی» «محمد بدیع زادگان »٬

به واالـگهر خیابان ثریا در سه قبضه اسلحه کمری٬ مسلح شدن به یک قبضه مسلسل و و «اتودلیجان»

مجریان طرح اینکه یکی از شهرام و لیکن به علت مقاومت واالـگهر [ می کنند] ؛ حمله شهرام پهلوی نیا

بـه داخـل کشیدن واالـگـهر مورد در موفق نگردیده به موقع وظیفه محّوله را (رسول مشکین فام فرد)

تیراندازی «رسول و دخالت ماشین پا محل و [به علت] تجّمع عابرین در طرفی از و اتومبیل انجام دهد

ولی زنده می ماند. زخمی می شود حفاظت بوده ـ که مأمور ـ ماشین پای مزبور برخالف متن گزارش٬ .1

شده است. شکست روبه رو طرح با به قتل رسیدن ماشین پا1٬ و مشکین فام فرد»

بوده که نظر در می شد٬ موفقیت روبه رو با که چنانچه طرح مزبور می دارند عاملین اجرای طرح اظهار

شناسایی ای با هدایت و به فرودگاه مهرآباد معظٌم له را شهرام پهلوی نیا٬ واالـگهر انجام مذاـکرات با پس از

به قتل تهدید پس از و اصلی فرودگاه گردند باند وارد «ایرتاـکسی» طریق باند از صورت گرفته٬ ـکه قبًال

نمایند. پرواز الجزایر به مقصد تا آنان گذارده شود اختیار که هواپیمایی در گردند خواستار واالـگهر٬

شروع به تالش های شهرام مواجه گردیدند٬ ربودن واالـگهر امر عدم موفقیت در که با مذکور٬ عناصر

گردانندگی را شبکه٬ افراد دستگیری عده ای از که پس از حنیف نژاد»٬ «محمد به دستور مذبوحانه کرده و

سیدی «محمد و سماواتی» «ناصر «نبی معظّمی»٬ تشّید»٬ به اسامی «علیرضا نفر به عهده داشت ــچهار

ضمن آن٬ [ ـکنند] و تخریب جریان برگزاری جشن ها در نموده دکل های برق رسانی را مأمور را ـکاشانی»

گردد. خلل وارد برگزاری جشن ها کار در پایتخت٬ که به علت نبودن برق در آورند وضعیتی به وجود

قابل توجهی مقدار یک قبضه اسلحه کمری و با موردنظر٬ نفر چهار 50/7/24 روز مبنای این طرح٬ بر
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دکـل های تـخریب یکـی از قـصد [ نـموده] و به کوی کن عـزیمت بمب ساعت شمار٬ منفجره و مواد

حین اعزام٬ [شدند] و که بالفاصله به وسیله مأمورین دستگیر داشته[اند] ؛ کوی کن را برق رسانی واقع در

طرف مأمورین مبادرت که به همین سبب از برآمدند فرار صدد در مأمورین بدرقه٬ برابر ضمن مقاومت در

توضیح می گردد. سینه٬ نواحی دست و از دستگیرشدگان٬ از به مجروح شدن سه نفر منجر به تیراندازی و

شرکت برق منطقه ای تهران مشغول در [ است] و مهندس برق شده٬ دستگیر افراد نفر چهار آنکه یکی از

تأسیسات استفاده نموده است. خرابکاری در ایجاد مورد در اطالعات او از بوده که «حنیف نژاد» به کار

شاهنشاه آریامهر هتل های محل اقامت میهمانان عالیقدر در داشتند نظر باقیمانده این گروه در ضمنًا

با مؤسسات دولتی را برخی از نیز منفجره خرابکاری و مواد با علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران٬ و

این موفقیتی در که به علت دستگیری افراد٬ منهدم نمایند؛ بمب های ساعتی متعددی که تهیه کرده بودند٬

به دست نیاوردند. موارد

ارتباط با ربودن شخصیت ها٬ آدم کشی٬ زمینه های خرابکاری٬ در مجموع اقدامات مهم این شبکه ـ

اقدامات خالف قانون اعضای آن ـ دیگر و استعمال سالح های غیرمجاز تهیه و دولتی٬ جعل اسناد بیگانه٬

تشریح گردید. این تاریخ٬ تا به شرح فوق٬

نظریه
ایدئولوژی و تفکر طرز مهّمات٬ اسلحه و نحوه مخفی کاری٬ نوع سازمان٬ توجه به کیفیت فعالیت٬ با

[هدف آنها] اقدام به بیگانه٬ کمک از اخذ کلّی خائن به وطن بوده که با نامبردگان به طور سازمان٬ عناصر

این پس از ابتدای تحلیل کلی ساواـک آورده شد. در بود٬ ضربه سال 1350 این بولتن چون جامعترین گزارش از .1
متن ادامه می یابد. به ترتیب تاریخ بازداشت ها تحت عنوان سری اول دستگیری ها

بوده است.1 براندازی رژیم مشروطه سلطنتی٬ به منظور جنگ مسلحانه٬ آغاز عملیات چریکی و

وابسـته بـه جـمعیت بـه اصـطالح کشف یک گروه برانـداز «درباره: تاریخ 50/6/4؛ ش ٬412/4787 بولتن ویژه٬ .2
نهضت آزادی تحت عنوان «سازمان آزادی بخش ایران».

سری اول دستگیری ها2  
عالی می رساند: به استحضار گزارش مورخ 50/4/21 پیرو
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دارای افکار که غالباً وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی٬ افراد از مراقبت هایی که مستمراً در

که نشان اطالعاتی به دست آمد به عمل آمد٬ می باشند٬ امنیت کشور مخالف مصالح و افراطی مذهبی و

صدد در دست به یک سلسله فّعالیت مضره سیاسی زده و سابق جمعیت مزبور که افراد دهنده آن بود

منتسب به ایـن گـروه افراد پیگیری های بعدی تعدادی از در مخفی می باشند. تشکیل یک گروه کاماًل

فعالیت های آنان مشخص گردید. شناسایی و

انجام خرابکاری های صدد در شبکه مذکور که افراد مراقبت های معموله اطالع حاصل شد اثر چون در

سرگرم و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران می باشند و جریان جشن های دوهزار وسیعی در

گروه موصوف گردید؛ شروع به دستگیری افراد 50/6/1 روز از آماده شدن برای اجرای این برنامه هستند٬

که صورت اسامی ـ شده اند دستگیر شهرستان ها در آنها از نفر 12 تهران و آنان در از نفر ـکه تاـکنون 44

از متعاقباً اسامی دستگیرشدگان شهرستان ها و تقدیم می گردد به ضمیمه٬ تهران٬ شده در دستگیر افراد

آن خودداری شد. تکرار که از بود تفصیل ادامه گزارش مشابه متن بولتن قبلی به شماره 8225 .1

گذشت.1[...] عرض خواهد

صورت اسامی دستگیرشدگان

ردیف نام نام خانوادگی شغل

دانشکده فنی صادق مهندس تأسیسات از 1 ناصر

رشته تأسیسات بود. محسن دارای مدرک لیسانس مهندسی در سعید .2

وزارت کشور کارمند ـ محسن لیسانسیه اقتصاد2 2 سعید
3 علی باـکری مهندس شیمی

رجوی فارغ التحصیل دانشکده حقوق 4 مسعود
رضایی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران 5 رضا
بازرگانی دانشجوی بازرگانی (مدرسه عالی) 6 محمد
عسکری زاده فارغ التحصیل مدرسه عالی بازرگانی 7 محمود

وزارت اقتصاد 8 بهمن بازرگانی ـکارمند
دانشگاه ملی عادل استادیار غالمعلی حّداد 9

میالنی پزشک محمد دکتر 10
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ردیف نام نام خانوادگی شغل

حسن یوسفی دانش آموز 11
حبیب مکّرم دوست مهندس 12

حسن آعبداهلل دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه تهران 13
قائمی دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر علی اـکبر 14
عادل دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر حّداد مجید 15
حّقی دانشجوی دانشگاه پهلوی شیراز محّمد 16
میثمی مهندس شرکت ملی نفت ایران لطف اهلل 17

شمس الّدین صادقی خامنه تبریزی دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران 18
19 مصطفی مالیری دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر
سادات خوانساری دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر 20 محمدرضا

بازرگان فارغ التحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد 21 ناصر
دانشگاه تهران 22 ابراهیم داور دانشجوی دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران خامنه دانشجوی دانشکده اقتصاد 23 هوشمند
وزارت آموزش وپرورش دبیر بازرگان لیسانسیه ـ 24 منصور

25 محمدحسن بیستون راننده
طباطبایی پزشک احمد 26 دکتر

27 مهدی فیروزیان مهندس تأسیسات
28 محمدتقی شهرام دیپلمه ریاضی

29 محمدابراهیم جوهری دانشجوی دانشکده پلی تکنیک
30 موسی خیابانی دانشجوی علوم دانشگاه تهران
31 ـکاظم شفیعیها دانشجوی دانشگاه تهران
تهران فیّاض متین منشی دفترخانه 119 محمد 32
بانک صادرات یعقوبی ـکارمند پرویز 33

مؤسسه استاندارد لواسانی ـکارمند احمد 34
شمس الّدین صبوری دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران 35

ستوان دّوم وظیفه حسین خسروشاهی لیسانسیه ـ 36
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ردیف نام نام خانوادگی شغل

گروهبان وظیفه صادق دیپلمه ـ منصور 37
مصدقی راد دیپلمه ریاضی محمد 38

دکترعبّاسعلی عالئی تفتی پزشک 39
سیروس صفایی دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران 40

صفی نازلو ـکشاورز محمد 41
وزارت بهداری نصرت ملک افشار ـکارمند 42

زرتشت کریملو ـکشاورز 43
خامنه ای فارغ التحصیل هنرهای زیبای دانشگاه تهران فتح اهلل 44

همان عنوان. با تاریخ 50/6/8؛ ش ٬112/4944 بولتن ویژه٬ .1

سری دوم دستگیری ها1  
تحت عنوان «سازمان وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی٬ کشف یک گروه برانداز پس از

طـی سـه روز شـهرستان ها٬ تهران و اعضای این سازمان در از نفر بازداشت 56 و آزادی بخش ایران»

اشغال خانه های امن پنهانی و ورود اثر بر بازداشت شدگان و از مستمر و نتیجه تحقیقات پیگیر در ـگذشته٬

که ـ دوبی به بغداد از ـ ربایندگان هواپیما دستگیری یکی از عالوه بر تهران٬ در مربوط به سازمان مزبور

اعـضای ایـن از دیگر هفت نفر تعداد می برده٬ پنهانی به سر شهرستان جهرم استان فارس به طور در

شـبکه به عالوه٬ و بازداشت گردیدند. مخفی گاه های خود٬ در به خانه های امن و هنگام ورود سازمان٬

شـبکه سـازمان مـوصوف در نـیز اعضای آن شناسایی و از هشت نفر کشف و تبریز در سازمان مزبور

شبکه وابسته اصفهان نیز در آن بازداشت گردیدند. اعضای مؤثر از نفر دو شناسایی واقع و ـکرمانشاه مورد

اعضای این دستگیری سایر نسبت به شناسایی و مسئول آن بازداشت و شناسایی و به سازمان مزبور

اسـتان کـردستان٬ شهرستان بـانه٬ در وابسته به سازمان مزبور٬ افراد یکی از ضمنًا شبکه اقدام گردید.

گردید. دستگیر شناسایی و

قبضه دیگر دو تعداد خانه های امن اشغالی٬ کاوش های معموله از اعترافات متّهمین و اثر همچنین بر

جمله تی.ان.تی و منفجره از مواد قابل توجهی فشنگ و مقادیر یک قبضه تفنگ خفیف و سالح کمری و
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از بـمب سـاعتی٬ شـیمیایی مـربوط بـه سـاختن نـارنجک و مـواد ادوات و و به عالوه مـقداری ابـزار

ضبط گردیده است. کشف و تعبیه شده بود٬ منازل مزبور جاسازی هایی که در

متهمین حاـکی است که: نتیجه تحقیقات معموله از

سـپردن تـعهد بـا بازداشت شده بودند٬ فرودگاه بغداد که در دوبی به بغداد٬ از ربایندگان هواپیما 1ـ

می نمایند پناهیان» «محمود ضمن مالقاتی که با و زندان آزاد از همکاری به دولت بعثی عراق٬

وارد آبی جنوب٬ طریق مرز از عملیات پارتیزانی٬ گذرانیدن دوره چریکی و که پس از می شود قرار

تحویل اسلحه و نسبت به تأمین و و آنان ارتباط برقرار تهران با در تا باشند منتظر و ایران گردند

اقدام شود. طرف دولت بعثی عراق٬ از نیازشان٬ مهّمات مورد

لبنان مشغول طی دوره در اردوگاه های سازمان «الفتح» یکی از در هنگامی که ربایندگان هواپیما 2ـ

کشور جریانات خرابکارانه اخیر ترکیه که در خرابکاران کشور از یک نفر تعلیمات چریکی بوده اند٬

پیشنهاد تماس حاصل و ربایندگان هواپیما یکی از با به نام «ابوخلیل» دخالت داشته است٬ مزبور

کـادر مـوکول بـه کسب نـظر لکن قبول این پیشنهاد می نماید؛ خرابکاران ایرانی را همکاری با

گرفته است. رهبری قرار قبول کادر که چنین پیشنهادی مورد ایران می گردد؛ رهبری در

از نفر سیصد بیش از و واالحضرت ها مشخصات برخی از به تدریج٬ اعضای سازمان مکشوفه٬ 3ـ

موقعیت در صورت توفیق٬ در [ ـکردند] تا تهیه سرشناس مملکت را افراد شخصیت های نظامی و

آنان اقدام نمایند. ربودن بعضی از یا نسبت به اجرای طرح ترور مناسب٬

پانصدمین و ایام برگزاری جشن دوهزار در دستورالعمل هایی برای فعالیت اعضای این سازمان٬ 4ـ

از تمام تشکیالت مربوط به این جشن٬ دستورالعمل ها در تهیه و سال بنیانگذاری شاهنشاهی٬

هـمچنین شـاهنشاهی و دربـار دفاتر و مجسمه ها و تزئینات خیابان ها جمله طاق های نصرت٬

جـهت ایران٬ اسرائیل در تأسیسات کشور اردن و آلمان غربی٬ انگلیس٬ سفارتخانه های آمریکا٬

مناسب تشخیص داده شده است. خرابکاری٬ ایجاد

کارشان فقط آماده انتخاب می شوند٬ جشن ها در خاطرنشان گردیده افرادی که برای شروع کار ضمنًا

به را می بایست کارهای دیگر بقیه افراد و ایام جشن می باشد شدن جهت انجام عملیات مخصوص در

افزوده شده است که به جهت ضعف نسبی و تدارکاتی؛ سیاسی و تبلیغاتی٬ قبیل امور از عهده بگیرند؛

سیاسی بتوان جـبران فعالیت تبلیغاتی و با [ شود] تا بایستی قدرت تبلیغاتی خوبی ایجاد قدرت نظامی٬
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نمود. ضعف نظامی را

فرودگاه بیروت بازداشت که به جهت حمل اسلحه در اعضای سازمان٬ نجات دوتن از به منظور 5ـ

نسبت تحویل آنان به ایران موافقت نماید٬ پیش بینی شده است که چنانچه دولت لبنان با شده اند٬

لبنان [با] ربودن سفیر یا و اقدام نمایند نفر به اجرای طرحی برای ربودن هواپیمای حامل این دو

فراهم نمایند. را مزبور نفر موجبات آزادی دو تهران٬ در

مبادرت به تهیه نشریه شایعات مختلف٬ و جمع آوری اخبار با سازمان مکشوفه٬ «ـگروه اطالعات» 6ـ

به منظور نشریه مزبور تخطئه اقدامات دولت٬ و اظهارنظر بررسی و داخلی می نموده که پس از

از این نشـریه٬ نسخه ای از ضمنًا داده می شده است. قرار اعضا اختیار بهره برداری تبلیغاتی در

که حاوی مطالبی پیرامون «محدودیت های معموله نسبت به [شده] ؛ کشف خانه های امن٬ یکی از

اقدامات خـرابکـارانـه بازداشت بقایای اعضای شبکه جنبش انقالبی ایران و روحانیون افراطی٬

می باشد. دانشجویی» کارگری و مسائل کشاورزی و آنان٬

مناطق مـرزی و پادگان های نظامی در این نشریه اخباری مربوط به تقویت بعضی از همچنین در

طرف ضّداطالعات شده است که بخشنامه ای از جمله قید از نظامی درج و پاره ای شایعات مربوط به امور

درجه داران اینکه به تمام افسران و مبنی بر [شده] ٬ زرهی کرمانشاه به تمام واحدهای تابعه صادر لشکر

از و خودداری نمایند قبول بسته های کادو که از خانواده هایشان سفارش کنند که به افراد داده شود دستور

جویند. خدمتی آنان احتراز عنوان مطالب مربوط به امور

به عرض آنان قبًال از نفر که مشخصات 44 شده اند دستگیر اعضای سازمان مزبور از نفر تاـکنون 67

مـدارک و آلبـوم حـاوی نـمونه هایی از بـه انـضمام یک جـلد دیگـر٬ نــفر مشــخصات 23 رســیده و

به پیوست تقدیم است. خانه های امن٬ دستورالعمل های مکشوفه از

جهت دسـتگیری اقدامات پیگیر خانه های امن مکشوفه و مراقبت از دستگیرشدگان و تحقیقات از

گذشت. عرض خواهد از نتایج حاصله متعاقباً [ دارد] و شناخته شده همچنان ادامه افراد
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صورت اسامی دستگیرشدگان

ردیف نام شهرت شغل

چاپخانه سادات دربند[ی] ـکارگر محمد(صادق) 1
ساطعی مهندس آبیاری اـکبر 2

اـکبری آهنگر فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه تهران محمد 3
صنعت] علم و =] حسن راهی فارغ التحصیل هنرسرای عالی نارمک 4

سلمان پارسی مود مهندس کشاورزی 5
سازمان آب مهراب آرپناهی ـکارمند 6

ـکریم تسلیمی دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران 7
صادق دانشجوی سال دوم دانشگاه صنعتی آریامهر 8 محمد
9 غالمحسین وحیدفتحی دانشجوی سال چهارم جغرافی دانشگاه تبریز

10 نبی معظّمی مهندس
11 میریعقوب حمیدی رائف راننده
12 ـکریم محمدتقی زاده ـکّفاش
بیگ اوغلی ـکفاش 13 صفر
آسیابان ـکاسب 14 جوادعلی پور

سازمان آب تهران احمدی ـکارمند 15 محمود
16 حسین مدنی مهندس کشاورزی

حنیف نژاد دانشجوی سال چهارم دانشکده ادبیات تبریز 17 احمد
تولیددارو 18 مهدیبرادرانخسروشاهی ـکارمند

19 داریوش حمزه لو دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر
20 مهدی خیّاط مزیّن دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

محمدعلی رحمانی فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی تهران 21
فروشگاه بزرگ ایران محمدعلی صحرائیان ـکارمند 22

غرضی مهندس الکترونیک محمد 23
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این بـولتن نـام غـالمحسین وحـیدفتحی تکـرار در همان عنوان. با تاریخ 50/6/11؛ ش ٬412/5022 بولتن ویژه٬ .1
شده بود.

سری سوم دستگیری ها1  

صورت اسامی دستگیرشدگان
ردیف نام شهرت شغل

ساجدیان مربی تربیت بدنی عبدالّصمد 1

باـکری دانشجوی سال سوم دانشکده صنعتی پلی تکنیک رضا 2

غالمعلی مصباح لیسانسیه حقوق 3

طب در مهدی مقدس دکتر 4

محمدعلی پیرویان مهندس 5

اسماعیل خانیان مهندس اداره کشاورزی بانه 6 مسعود

7 عباسعلی داوری فیض پورآذر تکنسین راه آهن

پرورش بوده است. آموزش و نامبرده دبیر .2

8 خلیل صحرائیان خّرازی فروش 2

همان عنوان. با تاریخ 50/6/15؛ ش ٬112/5123 بولتن ویژه٬ .3

سری چهارم دستگیری ها 3  

صورت اسامی دستگیرشدگان

ردیف نام شهرت شغل

صنعت] علم و =] تشیّد دانشجوی هنرسرای عالی نارمک 1 علی محّمد
2 مهدی زین العابدین چرندابی دانشجوی دانشگاه تبریز

مسکن استان کرمان آبادانی و بهرامی رییس دفتر 3 حمید
مهدی خدایی صفت ـکارشناس وزارت اقتصاد 4
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ردیف نام شهرت شغل

شهرداری تهران فرتاش دبیران ـکارمند 5
منطقه خراسان ـکرمعلی شرف زاده قاچاقچی اسلحه در 6
منطقه خراسان ابوالفضل مرشدلو قاچاقچی اسلحه در 7

وظیفه صفرزاده افسر محمد 8
زرین چنگ ـگروهبان وظیفه منوچهر 9

شهرداری تهران حسین مفتح ـکارمند 10
عبدالحسین معظّمی دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه تهران 11
پزشکی دانشگاه شیراز مهدی محصل دانشجوی سال آخر 12

سری پنجم دستگیری ها  

ردیف نام شهرت شغل

ذوب آهن ساختمان در برائی مهندس راه و 1 محمدجواد
ساختمان 2 لطفعلی بهپور مهندس راه و

3 ـکریم رستگار دانشجوی سال هفتم دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی
تهران ناحیه 12 4 محمدعلی آذین فر آموزگار

5 ـکوروش عقیقی طلب فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی کرج
شمس فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه پهلوی 6 محمدرضا
صفا فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه پهلوی 7 فرهاد
مشکین فام فرد فارغ التحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه پهلوی 8 حمید
9 عبدالکریم سماوی دانشجوی سال سوم دانشسرایعالی تهران

10 حسین محصل دانشجوی سال سوم رشته عمران دانشگاه شیراز
ـکاظم حق شناس فارغ التحصیل دانشکده ادبیات شیراز 11

تحویل ساواـک شد. تاریخ 50/7/12 در و توسط شهربانی دستگیر تاریخ 50/7/5 وی در .1

دانشگاه 1 بدیع زادگان مهندس شیمی استادیار مهندس اصغر 12

بـه ٬112/5814 ٬412/5542 ٬112/5400 ٬114/5272 ش ٬5196 بــولتن های ویــژه٬ اســامی ســری پــنجم از .2
استخراج شده است. 50/7/8 و 1 ٬50/6/25 و 22 و تاریخ های 18

حسین محمدی دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه تبریز2 13
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عوامـلی کـه نفر دستگیری چهار شبکه برق رسانی تهران و خرابکاری در «درباره: بولتن ویژه به تاریخ 50/7/26؛ .1
این خرابکاری دست داشته اند.» در

گزارش کامل 1 سری ششم دستگیری ها:  
دستگیری اعضای متواری گروه اماـکن مظنون به منظور مراقبت های مداوم از اقدامات همه جانبه و با 1ـ

مکشوفه وابسته به جمعیت باصطالح نهضت آزادی تحت عنوان «سازمان آزادیبخش ایـران» برانداز

اعـضای از دیگر نفر 14 بازداشت گردیده بودند افرادی که قبًال نفر 102 طی هفته گذشته عالوه بر

که صورت اسامی آنان به پیوست تقدیم گردیدند دستگیر مشهد و تبریز تهران٬ در متواری گروه مزبور

می گردد.

موقع در می باشد رهبری گروه مزبور کادر افراد شده که جزو دستگیر افراد علی میهن دوست یکی از 2ـ

بازداشت گردیده است. و اماـکن تحت مراقبت مأمورین غافلگیر مراجعه به یکی از

منطقه استحفاظی به چهار در 50/7/24 روز ساعت 2000 طرف مأمورین پاسگاه ژاندارمری کن در از 3ـ

و تکـثیر نسبت به تـهیه و قبًال و متواری گروه مکشوفه بودند افراد سرنشینان اتومبیلی که جزو نفر

مشکوک دستگیری آنان اقدام شده بود جهت انجام مراقبت و ارسال عکسشان به ژاندارمری کل کشور

عدد دو بسته دینامیت٬ چهار بازرسی های معموله یک قبضه سالح کمری٬ متوقف کردن اتومبیل و با و

وسایل الزم جهت منفجره و مواد مقداری دیگر و بمب ساعت شمار استفاده در ساعت آماده به منظور

نسبت به بازداشت آنان اقدام گردیده لکن به جهت اینکه دستگیرشدگان در خرابکاری کشف و ایجاد

به همین سبب از برآمدند٬ فرار صدد مأمورین بدرقه در برابر حین اعزام به ساواـک ضمن مقاومت در

نواحی دست دستگیرشدگان از از به مجروح شدن سه نفر منجر طرف مأمورین مبادرت به تیراندازی و

ضمنًا به بهبودی است. وضع آنان رو ارتش اعزام و سینه شده که مجروحین به بیمارستان شماره 1 و

وسایل مکشوفه تحویل ساواـک گردیده است. اتومبیل و چهارم همراه با نفر

نتیجه تحقیقات معموله حاـکیست که:

ایجاد صدد قبل در مدت ها رهبری گروه مکشوفه که از اعضای متواری کادر یکی از حنیف نژاد محمد

دکل های برق منطقه غرب تهران یک هفته قبل زمینه خرابکاری در تهیه طرحی در خرابکاری برآمده با

ورود جلب موافـقت آنـان شب قـبل از پس از دستگیرشدگان مطرح و نفر جهت چهار چنین طرحی را

که نسبت مأموریت می دهد مزبور نفر وسایل الزم به چهار تهیه اتومبیل و به تهران با میهمانان عالیقدر
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این منطقه دسـتگیر در اجرای طرح مزبور که قبل از دکل های برق اقدام نمایند خرابکاری در به ایجاد

ـگردیدند.

و شرکت برق منطقه ای تهران می باشد شده مهندس برق در دستگیر افراد نفر چهار یکی از ضمنًا

تأسیسات برق استفاده نموده است. خرابکاری در ایجاد تهیه طرح و مورد در اطالعات او از حنیف نژاد

رأس گروه چهارنفری قـرار در و شرکت ملی نفت ایران می باشد که کارمند مذکور نفر چهار یکی از

اعزام کشور سال گذشته به خارج از جمله افرادی بوده که جهت طی دوره چریکی در از داشته است و

مراجعت نموده است. پایگاه های سازمان الفتح به کشور یکی از گذرانیدن دوره چریکی در پس از [شده] و

گرفت. خواهد تحت بازجویی دقیق قرار شدن وضع مزاجی او مساعد بهبودی نسبی و نامبرده پس از

به آنان را مقدمات اعزام بعضی از دارد نظر متواری گروه در حفظ افراد به منظور حنیف نژاد محمد

درجه سه لحاظ میزان فعالیت در که از متواریان را طی ماه جاری تعدادی از و فراهم نماید کشور خارج از

به آنان توصیه نموده است که در مأمورین محفوظ و دید از نموده تا روانه شهرستان ها دارند اهمیت قرار

اعزام به خارج از یا لحاظ تهیه مخفی گاه و از تکلیفشان را اوائل آبان ماه سال جاری به تهران مراجعت تا

روشن نماید. ـکشور

رهبران جمعیت باصطالح نهضت آزادی که سابقه محکومیت دارد سحابی یکی از مهندس عزت اهلل

مبنای اطالعات ساختمان بر اسداله خالدی مهندس راه و توسلی و به اسامی محمد دیگر نفر دو همراه با

وابسته به جبهه افراد برقراری ارتباط با نیز مکشوفه و گروه برانداز افراد مکتسبه پیرامون داشتن ارتباط با

تحقیقات معموله ضمن اعتراف به داشتن ارتـباط بـا در گردیدند٬ دستگیر اروپا باصطالح ملی سوم در

جریان فعالیت های آنان مطلع کلی از که به طور متواری اضافه نموده اند افراد دستگیرشدگان و بعضی از

کمک مالی به خـانواده دسـتگیرشدگان درصدد دستگیری اعضای گروه مزبور کشف و پس از [ بوده] و

طـرف تـماس از اخـذ مـنتظر ریال جمع آوری و هزار یکصد حدود مبلغی در به همین منظور برآمده و

خانواده زندانیان جهت پرداخت این مبلغ بوده اند. افراد یا متواریان و

محکومین سایر و دفاعیات خود انتشار چاپ و داشته که به منظور مهندس سحابی همچنین اظهار

این جمعیت در افراد یکی از ضمن مکاتبه با کشور خارج از وابسته به جمعیت باصطالح نهضت آزادی در

این زمینه اقدام در مزبور ریال درخواست نموده است که فرد حواله مبلغی معادل شصت هزار فرانسه و

نماید.



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  474

مشخصات نیز و دستگیرشدگان گروه مزبور مشخصات تعدادی از نامه خود مهندس یادشده در ضمنًا

شده است کـه از خواستار و قید گروه های کمونیستی را شده وابسته به یکی از دستگیر افراد از سه نفر

گیرد. استفاده تبلیغاتی قرار مورد بغداد رادیو طریق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و

وابسته به گـروه متواری٬ روشن نمودن دخالت احتمالی افراد دستگیرشدگان به منظور تحقیقات از

اماـکـن مـظنونی کـه امکـان مـراجـعه همچنین مراقبت از طرح های خرابکارانه و سایر یادشده فوق در

گذشت. عرض خواهد از نتایج حاصله متعاقبًا [ دارد] و همچنان ادامه دارد متواریان وجود

صورت اسامی دستگیرشدگان

ردیف نام شهرت شغل

کاشانی فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی کرج 1 علیرضا

2 علی میهن دوست فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

ساختمان توسلی مهندس راه و 3 محمد

مسکن وزارت آبادانی و 4 عبداله توسلی ـکارمند

مسکن وزارت آبادانی و 5 یزدان حاج حمزه ـکارمند

ساختمان 6 اسداله خالدی مهندس راه و

ساختمان 7 عزت اله سحابی مهندس راه و

ساـکن مشهد 8 عبدالعلی ذواالنوار دانش آموز

9 محمدحسن سبحان الهی دانشجوی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز

دبستان رفاه عاملی آموزگار 10 زهرا

تشید دانشجوی دانشگاه آریامهر علیرضا 11

پرورش کرج متواری اداره آموزش و عبدالنبی معظمی آموزگار 12

شرکت برق منطقه تهران سماواتی مهندس برق در ناصر 13

شرکت ملی نفت ایران سیدی ـکارمند محمد 14
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تاریخ 50/8/3. ش ٬112/6433 بولتن ویژه٬ .1

متن کامل گزارش 1 سری هفتم دستگیری ها:  
مداومی که نسبت به دستگیری بقایای مراقبت های همه جانبه و نتیجه پیگیری اقدامات معموله و در

مکشوفه وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی تحت عنوان «سازمان آزادی بـخش ـگروه برانداز

افرادی که قبًال نفر 116 عالوه بر طی هفته گذشته ـ مهمات آنان به عمل آمد٬ کشف اسلحه و و ایران»

طـرح مـبتکر رهبری گروه مکشوفه و اعضای کادر یکی از حنیف نژاد» «محمد بازداشت گردیده بودند٬

«عـبدالّرسـول دکـل های بـرق مـنطقه غـرب تـهران؛ خـرابکـاری در ایـجاد شـهرام و ربودن واالـگـهر

که جهت طی اعضای این گروه٬ از نفر دو نیز و دوبی به بغداد از ربایندگان هواپیما یکی از مشکینفامفرد»

پایگاه های سازمان یکی از طی دوره در پس از [شده] و اعزام کشور دوره جنگ های چریکی به خارج از

«جـلیل و بـه اسـامی «ابـراهـیم آوخ» قبل به ایران مراجعت نموده بودند٬ روز چند سوریه٬ در «الفتح»

که صورت اسامی 10 گردیدند وابسته به گروه دستگیر افراد از دیگر همچنین شش نفر و سّیداحمدیان »

نتیجه تحقیقات معموله حاـکی است که: دستگیرشدگان به پیوست تقدیم می گردد. نفر

شهرام اعتراف نموده است که این طرح به پیرامون اجرای طرح ربودن واالـگهر حنیف نژاد محمد 1ـ

به مرحله اجرا ساختن دستگیرشدگان وابسته به گروه مکشوفه٬ جهت آزاد گرفتن گروگان٬ منظور

عـبدالّرسـول مـجریان طـرح ـ اینکه یکـی از شهرام و درآمده لیکن به علت مقاومت واالـگهر

شهرام بـه کشیدن واالـگهر مورد در موفق نگردیده به موقع وظیفه محّوله را ـ مشکین فام فرد

اجرای طرح با رسیدن مأمورین انتظامی٬ به جهت تجّمع عابرین و و داخل اتومبیل انجام دهد

شده است. شکست روبه رو

بوده است نظر در می شد٬ موفقیت روبه رو با که چنانچه اجرای طرح مزبور اضافه می نماید حنیف نژاد

بـا [ ـکـنند] و هـدایت به فرودگاه مهرآباد معظٌّم له را شهرام ٬ واالـگهر انجام مذاـکرات الزم با ـکه پس از

سپس ضمن تهدید و اصلی فرودگاه گردند باند وارد طریق «ایرتاـکسی» از صورت گرفته٬ شناسایی که قبًال

پرواز الجزایر به مقصد تا آنان گذارده شود اختیار که هواپیمایی در گردند شهرام خواستار به قتل واالـگهر

نمایند.

دستگیرشدگان به اسامی از دیگر نفر دو مشکین فام فرد و حنیف نژاد عالوه بر طرح مزبور٬ در ضمنًا
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آنان مسلّح بـه مسـلسل و که یکی از شرکت داشته اند؛ بدیع زادگان» «اصغر و سّیدی کاشانی» «محّمد

سایرین دارای سالح کمری بوده اند.

دکل های برق منطقه غرب تهران همزمان با خرابکاری در طرح ایجاد مورد در حنیف نژاد٬ محمد 2ـ

تـهیه مـواد با سّیدی کاشانی و محمد نظر داشته که با اظهار به تهران٬ میهمانان عالیقدر ورود

چـراغـانی و خاموشی در ایجاد اجرای چنین طرحی به منظور صدد در وسایل الزم٬ منفجره و

بهره برداری پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی و و تزئینات مربوط به برگزاری جشن دوهزار

گردیده اند. دستگیر اجرای طرح٬ قبل از مجریان طرح مزبور٬ نفر که چهار تبلیغاتی برآمده؛

ضمن مهندس برق شرکت برق منطقه ای تهران٬ سماواتی» دستگیرشدگان به نام «ناصر یکی از 3ـ

اضافه دکل های برق منطقه غرب تهران٬ خرابکاری در اجرای طرح ایجاد اعتراف به شرکت در

قوی لیست پست های فشار برق منطقه ای تهران٬ جمله نقشه شبکه تولید نموده که مدارکی از

[ را] جمع آوری و نقاط تهران سایر باغ مهران و محل های انشعاب برق اماـکن ساواـک در تهران٬

کـه قـبًال عسکـری زاده »٬ مسئول جمع آوری اطالعات گروه مکشوفه به نام «محمود اختیار در

داده٬ قرار گروه مزبور اختیار اطالعاتی که وی در از ضمنًا داده است. قرار گردیده است٬ دستگیر

استفاده شده است. دکل ها خرابکاری در تهیه طرح ایجاد در

دوبی به بغداد٬ از طرح ربودن هواپیما در ضمن اعتراف به شرکت خود عبدالّرسول مشکین فام فرد٬ 4ـ

در پـایگاه های سـازمان «الفـتح» یکی از طی دوره جنگ های چریکی در داشته پس از اظهار

شهرام طرح ربودن واالـگهر نامبرده همچنین اعتراف کرده که در به ایران مراجعت نموده. سوریه٬

دخالت مستقیم داشته است.

داشته است که یکی از لبنان اظهار وابسته به گروه مکشوفه در فعالیت های افراد مورد موصوف در فرد

نامه ای با تهران٬ در دستگیری اعضای گروه مزبور کشف و پس از به نام مرتضی حق شناس ٬ این افراد

این نامه قید دستگیرشدگان در [ ـکرد] که اسامی تعدادی از دریافت حنیف نژاد طرف محمد نامریی از جوهر

ترتیب علیه دولت ایران٬ خواسته شده است که ضمن بهره برداری تبلیغاتی به نفع دستگیرشدگان و او از و

همین مبنا بر و بدهد؛ که جهت طی دوره چریکی به لبنان اعزام شده اند را مراجعت اعضای گروه مزبور

مـبادرت بـه ارسـال اسـامی بـیروت٬ در «الفـتح» مسئولین دفـتر کالنتری و توسط خسرو حق شناس ٬

صـدور نموده کـه مـوجب بـهره برداری تـبلیغاتی و سازمان «الفتح» و بغداد دستگیرشدگان جهت رادیو
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گردیده است. طرف سازمان «الفتح» اعالمیه ای از

دستگیرشدگان سایر و حنیف نژاد محمد اختیار اماـکنی که در کاوش های معموله از بازرسی و در 5ـ

مدارک قابل تـوجه٬ نشریات کمونیستی و تعدادی جزوات جنگ های چریکی و عالوه بر بوده٬

به ایـران حـمل تهیه و کشور اعزامی به خارج از منفجره که توسط افراد مواد تعدادی سالح و

به پیوست به دست آمده که عکس های تهیه شده آنها به شرح زیر وسایلی دیگر ـگردیده است و

تقدیم است.

[ از] پورت یک قبضه بندر] عقبه و [ از قبضه ([محل تهیه:] دو 9 سه قبضه مسلسل کالیبر 1ـ

فشنگ مربوطه؛ 120 خشاب و عدد 4 با سعید)

نارنجک؛ عدد دو 2ـ

پیستولت؛ نوع گاز از سه قبضه سالح کمری٬ 3ـ

انواع مختلف؛ از فشنگ٬ تیر 200 تعداد 4ـ

چاشنی الکتریکی؛ عدد 500 حدود 5ـ

آلومینیوم؛ گرد مقداری تی.ان.تی و 6ـ

نوع هرتون ساخت ژاپن؛ از گیرنده دستی٬ دستگاه فرستنده و دو 7ـ

ساختن بمب ساعتی؛ جهت استفاده در ساعت آماده شده٬ سه عدد 8ـ

وسایل گریم؛ کالهـگیس و عدد چند 9ـ

گرفته است؛ وابسته به گروه مکشوفه قرار استفاده افراد که مورد تعداد[ی] شناسنامه جعلی٬ 10ـ

مقداری وسایل پلی کپی. و یک دستگاه ماشین تحریر 11ـ

شده فوق دستگیری بقایای گروه یاد به منظور اماـکن مظنون٬ مراقبت از دستگیرشدگان و تحقیقات از

گذشت. عرض خواهد از نتایج حاصله متعاقباً ـکماـکان ادامه دارد.

صورت اسامی دستگیرشدگان

ردیف نام شهرت شغل

حنیف نژاد فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی کرج محمد 1
عبدالّرسول مشکین فام فرد فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی کرج 2
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ردیف نام شهرت شغل

سیّدجلیل سیّداحمدیان فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تبریز 3
متواری ابراهیم آوخ آموزگار 4

حیاتی دانشجوی سال چهارم دانشکده علوم دانشگاه تهران محّمد 5
تلفنی تهران بررسی مراـکز اسماعیل زاده معاون اداره طرح و نصراهلل 6

فروش عطاءاهللحاجی محمودیان سماور 7
فروش مصباح سماور محّمد 8

برق منطقه ای تهران اسماعیل زاده ـکارمند قدرت اهلل 9
اراـک شازند حّجاریان مهندس شیمی کارخانه قند جهانگیر 10

درج شده بود. تاریخ 50/8/1 این گزارش به شماره ٬6382 از خالصه تر بولتن٬ در ردیف 11 .1

وظیفه 1 مالک سرباز محمدرضا 11

تاریخ 50/8/24. ش ٬6847 بولتن ویژه٬ .2

سری هشتم دستگیری ها2  

صورت اسامی دستگیرشدگان

ردیف اسم شهرت شغل

نبوی نوری دانشجوی سال چهارم مکانیک دانشگاه صنعتی آریامهر 1 علی اـکبر
قاضی دانشجوی سال چهارم برق دانشگاه صنعتی آریامهر 2 حسین شیخ باقر
زمردیان دانشجوی سال چهارم دانشکده علوم دانشگاه تهران 3 علیرضا

4 محسن طریقت منفرد دانشجوی سال چهارم هنرسرایعالی نارمک
شرکت برق منطقه ای تهران 5 هوشنگ نعیما استادکار

6 ابوالقاسم رضایی دانشجوی سال اول مدرسه عالی بازرگانی
طریقت منفرد دانشجوی تکنولوژی دانشگاه تهران محمد 7

تهران بازار داودآبادی لوالفروش در محمد 8
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ردیف اسم شهرت شغل

مهدی ابریشمچی دانشجوی سال پنجم دانشکده علوم دانشگاه تهران 9
محسن محمدنبی رودباری دانشجوی سال پنجم دانشکده فنی دانشگاه تهران 10

یوسف زمردیان بازرگان 11
کرمانشاه حسینعلی طاهرزاده ـگروهبان یکم قرارگاه توپخانه لشکر 12

تهران بازار زمردیان ساعت فروش در مسعود 13
الهی واسطه معامالت ملکی محمد 14

می باشد. تاریخ 50/8/27 شماره ٬6985 بولتن ویژه٬ مستخرجه از 15 تا ردیف 12 از .1

تبریز1 بازار محمدحسن عبدی یزدانی خرازی فروشی در 15

تاریخ 50/9/8. شماره ٬7240 بولتن ویژه٬ مستخرجه از .2

حسین آالدپوش دانشجوی سال ششم هنرهای زیبای دانشگاه تهران 2 16

همان عنوان. با تاریخ 50/12/10؛ ش ٬10152 بولتن ویژه٬ .3

سری نهم دستگیری ها3  
دستگیری اعضای باقیمانده سازمان آزادیبخش ایـران وابسـته بـه تعقیب اقداماتی که به منظور در

دستگیر نفری که قبًال 142 جمعیت به اصطالح نهضت آزادی طی یکماه گذشته صورت گرفته عالوه بر

که صورت شده اند دستگیر تبریز تهران و در اعضای سازمان مذکور از دیگر نفر 18 بازداشت گردیده اند و

عرض می گذرد. اسامی آنان به شرح پیوست از

به اسامی عبداله محسن و شده سازمان مزبور متواری دستگیر افراد نفر دو تحقیقات معموله از در

یکی از با مالقات خود عبداله محسن اعتراف به قرار خسروشاهی دانشجویان دانشگاه تبریز٬ عبداالحد

انجام اقدامات رضایی نموده که با گرداننده بقایای این سازمان بنام احمد و سازمان مذکور اعضای مؤثر

هنگامیکه مشارالیـه محاصره واقع و خیابان غفاری تهران مورد پیش بینی های قبلی نامبرده در الزم و

شدن نارنجک در منفجر اثر در داشته٬ پرتاب نارنجک بطرف مأمورین را و فرار تیراندازی قصد پس از

که همراه وی بوده بـنام زیـن العـابدین حـقانی سازمان مزبور افراد از یکی دیگر دستش بقتل رسیده و

یکی 50/12/5 همچنین روز گردیده است. دانشجوی سال چهارم مدرسه عالی بازرگانی تهران دستگیر

دست مأمورین داشته مورد از فرار صادقی که قصد میرمحمد اعضای این سازمان به نام علیرضا از دیگر
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به قتل رسیده است. اصابت گلوله واقع و

سـازمان مؤثر اعضای متواری و از یکی دیگر نیز 50/12/8 پیگیری های معموله روز اثر در ضمنًا

گردیده است موصوف به نام کامران نخعی دانشجوی سال پنجم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران دستگیر

بحث ادامه دارد. اعضای سازمان مورد دستگیری سایر نامبرده به منظور ـکه تحقیقات از

تهران شده این سازمان در دستگیر سه منزل امن کشف شده متعلق به افراد کاوش هایی که از اثر در

بدست آمده که ضبط گردیده است. آتشزا مواد بعمل آمده مقداری مدارک و تبریز و

صورت اسامی دستگیرشدگان

ردیف نام شهرت شغل

1 زین العابدین حّقانی دانشجوی سال چهارم مدرسه عالی بازرگانی
خسروشاهی دانشجوی سال سوم دانشکده فنی دانشگاه تبریز 2 عبداالحد
محسن دانشجوی سال چهارم دانشکده فنی دانشگاه تبریز 3 عبداهلل

4 علی مستأجر دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تبریز
صنعت] علم و =] اخالقی کرمانی دانشجوی هنرسرای عالی نارمک 5 غالمرضا

کاردان دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تبریز 6 سعید
شهرستان تبریز 7 حسن واحدی داش آتان محّصل سال پنجم طبیعی در

ساختمان فائزی مهندس راه و 8 محمدرضا
[ تبریز] 9 عادل یکتا محّصل سال ششم ریاضی

کریم زاده الباقچی دانشجوی سال دوم فیزیک دانشگاه تبریز 10 عبدالّرضا
[ تبریز] 11 عّزت فرج زاده بی پاالن دانشجوی سال چهارم منابع طبیعی

باقری نژادان دانشجوی سال چهارم علوم تربیتی دانشگاه تبریز 12 محّمدباقر
ـکامران نخعی دانشجوی سال پنجم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 13

بیمه های اجتماعی شهرستان تبریز نورآذری ـکارمند قدرت اهلل 14
دهقان دانشجوی سال پنجم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران قربانعلی نژاد 15
صادقی دانشجوی سال سوم دانشگاه صنعتی آریامهر میرمحمد محمدرضا 16

مسعودی دانشجوی سال پنجم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران محّمد 17
خیّاط نیکنام دانشجوی سال چهارم دانشکده فنی دانشگاه تبریز محمدرضا 18



481 تحلیل کلی رژیم٬... 

شـناخته شـده مـتواری سـازمان آزادی بـخش ایـران عناصر «درباره: تاریخ 50/8/1؛ ش ٬112/8755 بولتن ویژه٬ .1
وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی».

متن گزارش 1 مخفی: متواری و عناصر  
که وابسته به جمعیت به اصطالح افراطی مذهبی٬ عناصر شبکه وسیعی از ماه سال 1350 مرداد در

ماه همان سال اقدام اول شهریور از اعضای آن شناسایی و به وسیله ساواـک کشف و نهضت آزادی بودند٬

به دستگیری این گروه گردید.

اعضای این از نفر 143 دستگیری جمعاً دی ماه سال ٬50 تا پیگیری های عملیاتی٬ نتیجه اقدامات و

ـگروه توسط ساواـک بود.

تا شهربانی کل کشور٬ مأمورین ساواـک و متشکل از خرابکاری»٬ متعاقب تشکیل «ـکمیته مشترک ضد

به قتل یا [شده] و دستگیر توسط کمیته اخیر اعضای گروه مذکور از نیز نفر 74 جمعاً تاریخ ٬51/7/30

رسیده اند.

اعضای گروه تعدادی از شده٬ متهمین دستگیر اقاریر ساواـک و در اطالعات موجود اساس سوابق و بر

با و هم اـکنون به صورت اختفا و] ٬ [شده اند متواری خود محل کار خانه و که از بحث شناسایی شده اند مورد

که فهرست اسامی فعالیت های پنهانی می نمایند؛ ادامه داده و رعایت اصول پنهان کاری به ارتباطات خود

لحاظ مبارک می گذرد. به ضمیمه از گرفته اند٬ شناسایی قرار جایی که مورد تا این عناصر٬

مشّخصات غیرواقعی شناخته و نام مستعار این عده با از نفر که چهار می رساند به استحضار توضیحًا

تحقیقاتی که به با ضمنًا جریان است. دستگیری آنان در که اقدامات الزم برای تعیین هویت و شده اند

شخصی به نام «محّمد نمایشگاه آسیایی به قتل رسید٬ جریان نصب بمب در فردی که در عمل آمده٬

متواری محل خدمت خود از پادگان کرمانشاه خدمت می کرده و وظیفه در بوده که به عنوان افسر ایگهای»

به نصب کرده بود بمبی که خود به سبب انفجار موصوف٬ الحاق به گروه خرابکار با تهران٬ در و [شده] 

قتل رسید.
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اسامی اعضای متواری شناخته شده «سازمان آزادی بخش ایران»
وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی

ردیف نام شهرت شغل

بهرام آرام دانشجوی سال چهارم مدرسه شیمی دانشگاه آریامهر 1
[حقوق] دانشگاه تهران دانشجوی و محمدحسن ابراری[ جهرمی] آموزگار 2

حسین احمدی روحانی مهندس کشاورزی 3
محمد(آقاـکوچک)نمازی دانشجوی مدرسه عالی بازرگانی 4
اساسی دانشجوی دانشکده فنی تهران محّمد 5
افراخته دانشجوی دانشگاه آریامهر 6 رحمان (وحید)

انتظارالمهدی دانشجوی دانشگاه پهلوی شیراز 7 ناصر
بازار در پورسعیدی پیشه ور 8 محّمدجواد

9 عبّاس جوادی بیکار
صومعه سرا] زبان در دبیر =] [ تراب]حق شناس آموزگار 10 مرتضی
حصاری فارغ التحصیل دانشکده نفت آبادان 11 احمد

حاج شفیعیها دانشجوی پلی تکنیک 12 محّمد
13 حسین خوشرو مهندس کشاورزی

[ تهران] رضایی دانشجوی دندانپزشکی 14 رضا
ریاضی فیضی دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر 15 احمد
زّرین کفش دانشجوی دانشکده فنی تبریز 16 عبداهلل

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی] =] شریف واقفی ستوان دوم وظیفه 17 مجید
شاهسوندی دانشجوی دانشگاه پهلوی شیراز 18 سعید
محسن فاضل دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر 19
عبّاس جاودانی دانشجوی علوم دانشگاه مشهد 20

علم وصنعت] =] ابراهیم محّمدزاده دانشجوی هنرسرای عالی نارمک 21
برق اصفهان نادعلی جلوخانی ـکارمند رحمت اهلل 22

محسن نجات حسینی دانشجوی دانشکده فنی تهران 23
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ردیف نام شهرت شغل

هاشم وثیق پور فارغ التحصیل دانشکده پلی تکنیک تهران 24
یقینی فارغ التحصیل مدرسه عالی بازرگانی محّمد 25
یزدانیان دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر محّمد 26

علم وصنعت] =] هاشمیان دانشجوی هنرسرای عالی نارمک احمد 27
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اعالم موجودیت «سازمان مجاهدین خلق ایران»  
مرزبندی  نامگذاری و

نداده بود. انتشار آن شناخته شود٬ اعالمیه علنی که با یا هیچ سند تشکیالت هنوز دی ماه ٬1350 تا

تشکیالت به هنگام کشف و این٬ گذشته از و آن بود غافلگیری ناشی از به علت ضربات و بیشتر این امر

نگذاشته بود. نامی برخود ٬1350 شهریور در سرکوب٬

مدیرکل ششم ساواـک معرفی ضرابی٬ با بهمن 1337 وی در شد. متولد سال 1315 حسین در ثابتی فرزند پرویز .1
تـاریخ مـهرماه تـا تـولد بدو «از چنین اعالم داشت: را استخدام بیوگرافی خود بدو در او آمد. به استخدام ساواـک در
بـرای گـذرانـدن 1328 تـاریخ مـهر از سکـونت داشـته ام و محله ای به نام تپه سر بخش های سمنان در از سنگسر در 1328
حسـین رحـمانیان سکـونت خـواهـرم آقـای مـحمد مـنزل شـوهر مـدت سـه سـال در تحصیالت متوسطه به تهران آمدم و
بـه سـال 1336 از همان منزل آقای رحمانیان سکـونت گـزیدند... در و به تهران آمدند خانواده ام نیز 1331 مهر از داشته ام و
دوران و الی 1328 سـال 1322 از سـنگسر شـاه پسند دبسـتان حسـینیه و در دوران ابـتدایـی را آمــوزگاری مشـغول شـدم.
مشـغول بـه الی 1337 1334 دانشکـده حـقوق دانشگـاه تـهران از در و الی 1334 1328 بهرام تـهران از فیروز دبیرستان در
یک مـنطقه سـنگسر مادرم بهائی بـوده انـد... و پدر یک خانواده بهائی می زیسته ام و در تولد بدو بنده از و تحصیل بوده ام...
ایـن دلیـل بـر مـرداد قـیام مـلی 28 در اهـالی سـنگسر رسـتاخیز دارای مردمی شـاهدوست وطـن پرست است. عشایری و
ریـیس اداره سـال 1345 ثـابتی در وطن پرست مـی باشم.» فردی شاهدوست و اینجانب نیز به طریق اولویت٬ مدعاست.
پـرویز کل سوم ساواـک شـد. مدیر سال 1352 در معاون دوم اداره کل سوم و سال 1349 در یکم اداره کل سوم٬

از اخـباری را مطبوعاتی٬ تلویزیونی و طی یک مصاحبه مفّصل رادیو ثابتی 1 پرویز دی ماه ٬50 در
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به خصوصیات شغلی اش صاحب چندین پاسپورت بـه اسـامی مـختلف رییس امنیت داخلی ساواـک که بنا ثابتی٬
به اتفاق همسرش به آنجا از گریخت و به ژنو رژیم پهلوی) (آخرین نخست وزیر حکومت بختیار اواخر در بود٬
او که شناختنش غیرممکن بود. شکل دادند تغییر را عمل جراحی پالستیک آنچنان او با اسرائیلیها اسرائیل رفت٬
تـنها و خانه ای مجلل مسکن گـزید در سانفرانسیسکو شهر در شهرت داشت٬ مخوف ساواـک» ـکه به «شکنجهـگر
شهرک غرب به سفیر واقع در خانه تازه ساخته اش را خود٬ فرار که یک ماه پیش از بود وابسته رژیم سابق (پهلوی)
ثـابتی نام پرویز بهائی مسلک)٬ (نخست وزیر موقعیت هویدا ارزیابی از هر در کشورهای عربی فروخت. یکی از
زنـدگی و دلدم٬ ر.ـک: داشته است. همکیش خود تمام دوران زندگی روابط نزدیکی با در زیرا هم به میان می آید٬
خـرداد 7 ایـران٬ مـجله امـید .103 و 94 و صـص 25 ج 7: النـه جـاسوسی آمـریکا٬ اسناد ص 387. خاطرات...:

صص 450ـــ451. ج 2: سقوط...: و ظهور شهبازی٬ ص 50. :1358

«اعضای نهضت به اصطالح از طول مصاحبه خود٬ در بارها٬ اعالم داشت و 50 جریان ضربه شهریور

.18 و صص 1 ش 8553: دی ٬50 26 روزنامه کیهان٬ .1

سخن گفت!1 آزادی»

زمینه برای اعالم رسمی آن نام تشکیالت توسط کادرهای زندان٬ به دنبال تأیید این مصاحبه٬ پس از

بدون چالش نبود. نامگذاری سازمان٬ که روند ناـگفته نماند فراهم شد.
کـه اسمش این بـود آن اوایل٬ در دستگیری مطرح شد. از اسم بعد سازمان اسم نداشت؛ ...
ایـن گـروه را شـد٬ زنـدان آزاد مهندس بـازرگان کـه از [ آزادی] است و این ادامه «نهضت»
کـم کم گرفت٬ برنامه قرار مطالعات مارکسیستی در سال 48 که از به مرور تحویلش می دهند.

مهندس بازرگان فاصله گرفته ایم. ایدئولوژی با نظر که از این احساس شد
کـه نمی دانـم چـه کسـی مـطرح کـرد که اسممان چه باشد. زندان این بحث پیش آمد در ...
بـود؛ نـامشان «مـجاهد» مبارزان الجـزایـر آن زمان٬ در شروع شد. اینجا از «نهضت آزادی».
یک نـفر بـودیم٬ آنـها به نحوی تحت تأثیر راخواندیم و کتاب های آنها یک سری از چون ما
کس دیگـری بـعد بـاشد؛ که اسممان «مـجاهدین» مطرح کرد (ـکه یادم نیست چه کسی بود)
به اصـرار٬ بچه هایی که گرایش های چپ داشتند٬ دست آخر٬ باشد. ـگفت «نهضت مجاهدین»
آن مخالفت کنار در گذاشتن «خلق» که عده ای با انتخاب کردند؛ را «نهضت مجاهدین خلق»
محمدحـیاتی مـخالف بـودند. احمدی و محمود [مهدی] فیروزیان و می کنم فکر می کردند.
افـزودن کـلمه «خـلق» می دانم که بـا یقین ندارم ولی فیروزیان واحمدی را محمدحیاتی را
مـعکوس اثـر و «ایـن یک حـالت چـپی بـه تشکـیالت مـی دهد مـی گفتند: مـخالف بـودند؛
فـرق «نـهضت آزادی» بـا وانگهی مـا که مسئله ای ندارد؛ بقیه هم بحث می کردند می گذارد.»
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بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

داریم.1
میثمی درباره نام گذاری سازمان چنین می گوید: لطف اهلل

سـازمان درحـد را خـود مـا بگـذاریـم... «نـهضت آزادی» مـی کرد محسن پیشنهاد سعید ...
بـیشتر که قدرت تشکیالتی مان ضعیف شده بـود٬ ضربه 50 از به خصوص بعد نمی دیدیم...
کـه اسـم نـهضت کـرد رجوی پیشنهاد مسعود می کردیم که یک نهضت اسالمی هستیم. فکر
محسن می گفت همه ما سعید رفرمیسم مشخص نمی کند. با را ما مرز آزادی مناسب نیست و
کـه باالخره تـوافـق شـد ادامه جریان نهضت آزادی هستیم... نهضت آزادی و الهام گرفته از
طی پیام مکتوبی به خـارج بگذاریم و «نهضت مجاهدین خلق ایران» اسم جمع مذهبی مان را
تشکـیالتی سـاخته سـرود زندان قصر هم که در بعدها اطالع دادیم. این تصمیم را زندان٬ از
زمستان آن سال بچه های بـیرون بـه نـام ولی در بود. سرود در اسم «نهضت مجاهدین» شد٬
ایـن اسـم گذاری اسـم قبل از اعالم موجودیت کرده بودند... «سازمان مجاهدین خلق ایران»
برای خودمان به کـار را درون زندان واژه «جمع» هم در بیرون و هم در مشخصی نداشتیم...

.71 ـ صص 70 که رفتند...: آنها میثمی٬ .2

می بردیم.2
بـیانیه ای هـویت تصمیم گرفت که طـی انـتشار تشکیالت٬ کشور بخش خارج از بهمن ٬1350 در

که عناصر آن جهت بود از بیشتر علت این تصمیم٬ اعالم کند. تاریخچه فعالیت آن را اجمالی از سازمان و

دسـتمایه اسـتفاده تـبلیغاتی بـرای آنان٬ «افتخارات» و حاصل فعالیت ها باقیمانده سازمان نمی خواستند

در اولین بیانیه سـازمان٬ گیرد. قرار - خارج کشور نهضت آزادی داخل و به خصوص عناصر دیگران ـ

عبارت معروف برای نخستین بار آن٬ صدر در یافت و انتشار کشور خارج از در بهمن ماه ٬1350 تاریخ 20

«سازمان مجاهدین خلق ایران» نام تشکیالت نیز گرفت و قرار به نام خلق قهرمان ایران» و «به نام خدا

اعالم شد.

بر را کشور خارج از که رهبری تشکیالت محدود متن این اعالمیه به قلم حسین احمدی روحانی بود

پخش داخلی آن بود. از این اطالعیه گسترده تر کشور) بیرونی (خارج از انتشار .3

50 دستگیری های شهریور پس از موقعیت سازمان٬ اهداف و تاریخچه٬ اطالعیه مزبور٬ در عهده داشت.3

تبیین شده بود.



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  490

پیوستن آن به مجاهدین خلق و گروه «حزب اهلل»  
شکل گیری  

از و بودند «حزب ملل اسالمی» گذشته عضو که در مبارزان مسلمان٬ چندتن از اواسط سال 1348 از

بانی حرکت جدیدی کردند٬ تماس های پراـکنده ای برگزار طی جلساتی که پس از شده بودند٬ زندان آزاد

ص 3. زندگی انقالبی پنج شهید...: شرح مختصر ص 79. خاطرات: منصوری٬ احمد. احمد گفت وگوها: .1

شکلی تشکیالتی گرفت.1 همان سال٬ اواخر که در شدند

شـورای مـرکزی آن را که ضـمناً تأسیس شد زیر توسط افراد نام گرفت٬ این تشکیالت که «حزب اهلل»

تشکیل می دادند:

عباس آقازمانی (ابوشریف ) 1ـ

منصوری جواد 2ـ

منصوری احمد 3ـ

احمد احمد 4ـ

سپاسی آشتیانی. علیرضا 5ــ

پس از گـرفت٬ زیـرزمینی پـا بـه شکـلی کـاماًل که متکی به تجربه حـزب مـلل و این تشکیالت٬

اقدام حرکت بعدی٬ گرفت. قرار که مبنای کار «مرام نامه»ای شد و دارای «اساس نامه» صحبت های اولیه٬

خانه امن بود. تدارک مخفیگاه و تهیه اسلحه و دوره های عملیاتی٬ تشکیل حوزه ها٬ به عضوگیری٬

ادامه همکاری منصرف شد از موفقیت گروه٬ در جمله تردید به عللی از منصوری ٬ چندی احمد پس از

گرفت. را شورای مرکزی جای او جدید مفیدی به عنوان عضو محمد و

متروکه عماًل محلی کوچک و فعالیت مؤتلفه و مرکز سال های 42ـــ1341 که در شیخ علی »٬ «مسجد

نـیمه عـلنی جـهت اهتمام عباس آقازمانی به مرکزی نیمه مـخفی و با تهران بود٬ بازار گوشه ای از در

در اعـضای «حـزب اهلل»٬ از تنی چـند طالب جوان و تعدادی از عضوگیری گروه تبدیل شد. آموزش و

می گرفتند؛ فرا حزبی را مطالب سیاسی و آموزش های قرآنی و و می آمدند به این مسجد ساعات مختلف٬

تمرین های بدنی آشنا مسائل عملیاتی و حدی با تا روزه٬ سفرهای چند برنامه های کوهنوردی و در نیز و

تعلق داشتند٬ به «حزب اهلل» و مجتمع می شدند این مسجد که در الحق٬ سابق و مجموعه افراد می شدند.



491 نخستین حرکت ها 

کشته شدند. یا متواری و زندانی٬ ـ سال های بعد در ـ که همه آنها بودند نفر 20 حدود

شروع عملیات اخبار نیز ساله و پانصد و هزار توجه به نزدیکی جشن های دو با اوایل سال ٬1350 در

شـورای شـد. گرایش به سمت مبارزه مسلحانه تشـدید چریکی توسط گروه های مارکسیست٬ نظامی و

جمع آوری صدد در و برد زندگی نیمه مخفی به سر در ـ حّتی المقدور تصمیم گرفت ـ مرکزی «حزب اهلل»

برآید. خانه تیمی و... مخفیگاه و اسلحه و الزم برای عملیات و مواد

یک حین بازگشت از محمدی فاتح ٬ به نام سعید اعضای «حزب اهلل» یکی از اردیبهشت ماه 1350 در

نـیز احمد احمد کشف بعضی مـدارک٬ و اعترافات او با شد. دستگیر لبنان٬ فلسطین و دوره چریکی در

موجب این دستگیری٬ ضربه مصون ماند. از تشکیالت «حزب اهلل» هوشیاری وی٬ ولی با شد دستگیر

مسائل امنیتی شد. رعایت دقیق تر و افراد اختفای بیشتر

سازمان مجاهدین خلق  ادغام در
که اعضای سازمان مجاهدین خلق به نام مصطفی جوان خوشدل ٬ یکی از ٬50 ضربه شهریور پس از

اهداف سازمان٬ تشریح وضعیت و پس از نفرات اصلی گروه٬ ضمن تماس با مرتبط بود٬ نیز «حزب اهلل» با

امکان٬ حد تا پذیرفته و سوی شورای مرکزی «حزب اهلل» از این پیشنهاد کمک داد. همکاری و پیشنهاد

اعضای فراری آن سازمان در عده ای از و نشریات آنان تکثیر تعدادی از نیازهای سازمان برآورده شد:

گرفت. اختیارشان قرار در وسیله نقلیه نیز مقادیری پول و شدند؛ مستقر خانه های تیمی «حزب اهلل»

مجموع مورد که در سازمان مجاهدین خلق مطرح شد و ادغام «حزب اهلل» چندی پیشنهاد پس از

با شورای مرکزی «حزب اهلل»٬ عضو اعضای مؤسس و از منصوری ٬ جواد استقبال واقع گردید. پذیرش و

موافق نبود. این پیشنهاد
شـده آشنا غیرمستقیمــ مستقیم و ـ اعضا از نفر باچند مطالعه کرده و نشریات آنان را که من 
به عـالوه٬ مارکسیسم ومارکسیست هاست. تحت تأثیر [ ـکه] این سازمان شدیدًا دریافتم بودم٬
دسـتگیری واقـع مـقدمه ای بـرای کشـف و در ایـن ادغـام را توجه به تـجربیات گـذشته٬ با
در ایـن مـوضوع را داشت. سـاواـک قـرار که سـازمان تـحت فشـار زیرا دانستم؛ «حزباهلل»
شـده دسـتگیر احمداحمد [بود] و کشور خارج از عباس آقازمانی در شورای سه نفره (زیرا
بـه سـال 1350 پـاییز نـتیجه از در نگـرفت. قبول قـرار مورد مطرح کردم و «حزب اهلل» بود)
بـه ایـن تـرتیب عـمالً پرداختم. به فعالیت های دیگر ترک و را «حزب اهلل» تدریج فعالیت در
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صص 83ـــ84. خاطرات: منصوری٬ .1

آنان همکاری نمایم.1 وسازمان مجاهدین با ادغام «حزب اهلل» نشدم پس از حاضر
تعیینـکننده و عناصر که بعدها «حزب اهلل» عضو ویژگی های چند ضروری است به زندگی و اینجا در

تاریخی این قسمت٬ در گزینش ما محور اشاراتی داشته باشیم. جریان مجاهدین خلق بودند٬ اثرگذاری در

آمد. ادامه تاریخچه خواهد در زندگی نامه این افراد٬ ضمن بخش های محذوف از در و زمانی است؛ و

محمد. مفیدی٬ خالصه پرونده ها...: ص 88. همان: .2

 محمدمفیدی 2
عـباس کـه دکـتر پزشک معروف بودند مفیدی» مفیدی فرزندان «دکتر محمد مجتبی و مصطفی ٬

جای ایشان بر از چاپ شده ای نیز آثار و نوشته ها و که اهل قلم بودند برادران بزرگتر٬ بود. او شیبانی داماد

مارکسیست شدند. دهه 1340 اواخر ولی در نهضت آزادی بودند جبهه ملی و گذشته عضو در مانده است٬

«مدرسه در گذراندن تحصیالت متوسطه٬ پس از و شد تهران متولد در سال 1327 مفیدی در محمد

وی به دلیل موقعیت سیاسی خانواده رشته زبان انگلیسی به تحصیل مشغول گردید. در عالی ترجمه»

خوبی اجتماعی نسبتاً اطالعات سیاسی و از نهضت آزادی) شوهرخواهرش در و خویش (عضویت برادر

تـوسط سـال 1350 مفیدی در عملی گرایش داشت. به فعالیت های اجرایی و ولی بیشتر بود؛ برخوردار

منصوری ٬ به جای احمد مدت کوتاهی٬ پس از و درآمد سپاسی آشتیانی به عضویت «حزب اهلل» علیرضا

و انتقال اخبار در گروه های مختلف داشت و و افراد وی ارتباطات وسیعی با شورای مرکزی آن شد. عضو

افرادی که مفیدی برخی از می کرد. سازمان مجاهدین خلق نقش بسزایی ایفا و اطالعات به «حزب اهلل»

افرادی چون مهدی مهم سازمان شدند؛ عناصر و کادرها از بعدها جریان عضوگیری کرد٬ برای این دو

و... فاضل البّصام (فاضل مصلحتی ) زاهدی ٬ منصور ٬ ـ به واسطه افتخاری  علی زرکش یزدی ـ افتخاری ٬

صص 86ـــ87. خاطرات: منصوری٬ علیرضا. سپاسی آشتیانی٬ خالصه پرونده ها...: .3

سپاسی آشتیانی 3  علیرضا
دوران علیرضا داشت. سه دختر و پسر چهار و پدرش کاسب بود شد. آشتیان متولد در 1323 وی در

دانشگـاه گرفتن دیپلم متوسطه وارد پس از و تهران سپری کرد خانواده در با نوجوانی اش را ـکودکی و
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توسط اصغر سال 1343 در به تحصیل پرداخت. رشته معماری دانشکده هنرهای زیبا در و تهران شد

سال به دو و به همین اتهام دستگیر آبان ماه 1344 در درآمد. قریشی به عضویت «حزب ملل اسالمی»

ماه 1346 مرداد در باقی مانده مدت محکومیت٬ مختصری از عفو که سرانجام با حبس محکوم گردید؛

شد. آزاد
مـعلومات اسـالمی مـتوسطی از افـراطـی داشت. و تـندخو اوشخصیتی بسیاراحسـاساتی٬
مـغرورانـه و بسـیار خـودبزرگ بینی فـوق العـاده اش٬ به دلیـل بـلندپروازی و بود. برخوردار

ص 86. خاطرات: منصوری٬ .1

می کرد.1 موضوعات برخورد مسائل و ـگستاخانه با
مسئولیت های بخشی از شورای مرکزی آن بود. عضو مؤسسین و از جریان تشکیل «حزب اهلل»٬ در

مسـائل سـیاسی و تهیه گزارش های تحلیلی از نوشتن درس های سیاسی حوزه های حزبی٬ ـگروه مانند

به عهده وی گذاشته شده بود. جهت جذب آنان٬ سرپل ها٬ و افراد و گروه های دیگر تماس با

عـملیات بخشی از کرد. تداوم تشکیالتی مجاهدین خلق نقشی مهم ایفا روند سپاسی آشتیانی در

به رهبری او نیز کشور خارج از ایدئولوژی در تغییر روند و صورت گرفت؛ شرکت او نظامی مهم سازمان با

آمد. خواهد جای خود که در انجام شد

عباس . آقازمانی٬ خالصه پرونده ها...: احمد. احمد گفت وگوها: صص 85ـــ86. همان: .2

 عباس آقازمانی (ابوشریف) 2
به خواندن به توصیه پدر همان ابتدا از شد. متولد خانواده ای مذهبی٬ در تهران٬ در سال 1318 وی در

سپس گرفتن دیپلم ریاضی به دانشسرای مقدماتی رفت و پس از مطالعات اسالمی روی آورد. قرآن و
تشـویق عـباس دوزدوزانـی بـه مـطالعات عـمیق تری در با اواسط سال 1342 از دبستان شد. آموزگار

دوستانش چندتن از و درآمد به عضویت «حزب ملل اسالمی» تا سیاسی دست زد؛ زمینه های اسالمی و

گذراندن که پس از سال زندان محکوم گردید؛ به 3/5 و دستگیر آبان ماه 1344 در عضوگیری کرد. نیز را

شد. آزاد واقع و عفو مورد دوران محکومیت٬ نیمی از از ـکمتر

سال 1348 از مربوط شد. نیز بهائیت (حجتیه) انجمن ضد با 47 سال های 48ـ عباس آقازمانی در

رشته منقول در دانشکده الهیات٬ همزمان از و نمود دایر مساجد یکی از در ـکالس های تدریس عربی را
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زبان به چند وی عالقه شدیدی به فراـگرفتن زبان های خارجی داشت و لیسانس گرفت. (حقوق اسالمی)٬

مؤسسین به شمار پایهـگذاران و از تشکیل گروه «حزب اهلل»٬ عباس آقازمانی در بود. آشنا بیش ـ کم و ـ

می آید.
مـی کرد. کمی افطار غذای بسیار با روزه می گرفت و غالبًا وجّدی بود. پرکار شخصی بسیار
کـار غذای کـم و همراه با [ ـکه] روزه زیاد داده شد جمعی به وی تذکر فردی و به طور بارها
در ولی تـوجهی نـمی کرد. شـد؛ روح خواهد منفی برای سالمتی جسم و مداوم موجب آثار
هـمچنان بـه بـهبودی٬ ولی پس از بدنی به سختی مریض شد به دلیل ضعف شدید سال 49

روش گذشته عمل می کرد.
کـه شـخصیت نتیجه بـاعث شـد در بود؛ بعضی امور تفریط در افراط و وی٬ شخصیت بارز
به طوری کـه فـاقد شد؛ تشدید این عدم تعادل بعدها دست بدهد. از را عادی خود متعادل و

ص 84. خاطرات: منصوری٬ .1

ثبات بود.1 انضباط و هرگونه نظم٬
کشـور گذرنامه برای همراهی پـدرش جـهت مـعالجه در درخواست صدور سال 1349 آقازمانی در

به آنجا از به لبنان و تا این مسافرت وسیله ای شد ساواـک موافقت نمود. مشکالتی٬ که پس از اتریش کرد؛

مراجـعت بـه ایـران٬ پس از عملیات نظامی برود. پایگاه های فلسطینی برای طی دوره های چریکی و

به دلیل مشخص شدن همین سال٬ در برای ادامه تحصیل به اتریش رفت. اوایل سال 1350 در مجدداً

پیوسته اند٬ افرادی که برای گذراندن دوره های تعلیماتی چریکی به سازمان «الفتح» ارتباط با نقش وی در

مرز در به ایران٬ به هنگام ورود ماه ٬1351 تیر 30 در و شد؛ دستگیری اش توسط ساواـک صادر دستور

بدین و جلب نماید؛ آنان ـ وعده همکاری با با ـ ساواـک را اعتماد موفق شد او گردید. بازرگان دستگیر

شد. زندان آزاد از تحت الحفظ٬ به صورت کنترل شده و ترتیب٬

همسرش به دنبال متواری شدن برادر زندان٬ یک ماه مرخصی از حدود پس از آبان ماه ٬1351 در

بـه صـورت آنجا سال در مدت دو به پاـکستان رفت. و کرد فرصت مناسبی فرار در مهدوی نجم ٬ رضا

به دست آمدن با ساواـک٬ گرفت. فرا نیز را پشتو و ضمن زبان های اردو در و طلبه ای ناشناس زندگی کرد؛

روی وی اعـضای سـازمان مـجاهدین خـلق٬ خصوص ارتباط عباس آقازمانی با اطالعات بیشتری در

بستگانش مـزاحـمت هایی ایـجاد به طوری که گهگاه برای نزدیکان و کرد حّساسیت فوق العاده ای پیدا
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نداشت. او خود که رّدی از زیرا می نمود؛

اردوگاه های فلسطینی به آموزش مدتی در و به لبنان رفت؛ منتظری ٬ به کمک محمد سال ٬1354 در

فعالیت نظامی مشغول شد. و

آن پس فقط به این عنوان که از به وی داده شد لقب «ابوشریف» به رسم معمول عرب ها٬ لبنان٬ در

در «الفتح» به حمایت از آن سال ها٬ در این یادآوری الزم است که مواضع «ابوشریف» شناخته می شد.

سازمان مجاهدین کشور کادرهای شاخه خارج از همین طور جالل الدین فارسی و منتظری و محمد این موضع را .1
شـورای فـرماندهی سـپاه پـاسداران انـقالب عضو پیروزی انقالب اسالمی٬ پس از «ابوشریف »٬ داشتند. خلق نیز
به برعهده داشت٬ نیز را وقت که فرماندهی کل قوا توسط رییس جمهور شورای فرماندهی٬ به پیشنهاد اسالمی بود٬
ایـران در به سمت کاردار ماه 1360 شهریور در داد. مدت کوتاهی استعفا پس از اما فرماندهی سپاه منصوب شد٬
مدتی بازگشت به ایران٬ پس از «ابوشریف »٬ یافت. ارتقا به سمت سفیر فروردین 1361 در و پاـکستان منصوب شد

ایران رفت. به خارج از طریق افغانستان٬ از مدتی٬ تحصیل علوم دینی پرداخت ولی پس از به قم  در

بود.1 جنبش «اََمل» و امام موسی صدر مخالفت با

صص 65ـــ66. زندگی نامه مجاهدین...: محمدباقر. عباسی٬ خالصه پرونده ها...: .2

عباسی 2  محمدباقر
سـه سـال اول دوران ابتدایـی و آمد. به دنیا خانواده ای مذهبی٬ در قم٬ در سال 1325 نامبرده در

همان نوجوانی به مسـائل از برای ادامه تحصیل به تهران آمد. و زادگاه خویش طی کرد در متوسطه را

سـال 17 تـنها درآمد٬ زمانی که به عضویت «حزب ملل اسالمی» و بود سیاسی عالقه مند مبارزاتی و

پس از به سه سال زندان محکوم گردید. و شد دستگیر وی نیز آبان ماه ٬1344 کشف گروه در با داشت.

فرستادند. هوا آب و به منطقه بد را او برای گذراندن دوره سربازی٬ خاتمه محکومیت٬

محمد طریق سپاسی آشتیانی و از پیوست و به «حزب اهلل» سال 1349 در اتمام دوره وظیفه٬ از بعد

سخت عبرت آموز دستگیری عباسی ٬ ماجرای زندگی و مفیدی به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد.

خواهیم به این «عبرت ها» تابستان ٬1351 در «سرتیپ طاهری »٬ شرح وقایع مربوط به ترور در است؛

پرداخت.
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اشرف پهلوی  عملیات ناـکام گروگان گیری پسر
مـرکزیت دوم (پس از طرحی در دستگیری بقایای سران سازمان٬ پیش از و ضربه شهریور پس از

به دست اساس اطالعاتی که «ـگروه اطالعات» بر زیادی بدان می رفت. که امید عنوان گردید شهریور)

طـرح شناسایی گردید. جاهطلب «اشرف پهلوی» فرزند «شهرام پهلوینیا» تردد و محل کار آورده بود٬

و آزادی زندانیان مجاهد قبال آن٬ در تا اشرف بود؛ که اساس آن گروگان گیری پسر عملیاتی آماده شد

فدایی خواسته شود.

رضایی هم احمد پذیرفت. اـکثریت را ولی نظر مخالفت کرد حنیف نژاد جریان طرح ابتدایی مسئله٬ در

محمدی گرگانی . محمد و مهدی مهروانی بهبهانی؛ گوها: گفت و .1

که به مـحض ربـوده شـدن هدف این بود آن مخالفت کرده بود.1 در شرکت حنیف نژاد اصل طرح و با

اخـتیار هواپـیمایی در و مطالبه نمایند آزادی زندانیان را منتقل کنند؛ به فرودگاه مهرآباد را او «شهرام»

ص 18. :50/10/26 روزنامه کیهان٬ .2

ترک گویند.2 ایران را شده٬ زندانیان آزاد به اتفاق گروگان و بتوانند تا بگیرند

رنگ قرمز اتومبیل پیکان آبی و دو صورت گرفت. ماه 1350 ساعت یازده صبح اول مهر عملیات در

سـاختمان دفـتر جلو اتومبیل در به محض پیاده شدن شهرام از شهرام توقف کردند. نزدیک محل کار

اتومبیل آبی در به زور وی را تا احاطه نمودند را مسلح او مرد چهار (قرنی) خیابان فیشرآباد در ـکارش٬

افراد تیراندازی یکی از که با به کمک شهرام شتافتند یک ماشین پا یک سیگارفروش و کنند. رنگ مستقر

که لیکن مقاومت شهرام ٬ این مزاحمت برطرف شد؛ زخمی کردن وی٬ و نگهبان) (یا به سوی ماشین پا

که چندین مقاومت شهرام ٬ شلوغ شدن محل و با عملیاتی بود. افراد انتظار خارج از ورزیده بود٬ و تنومند

ص 18. :50/10/26 روزنامه کیهان٬ پیشین. گزارش های ساواـکÑ گفتار .3

این عـملیات نـاـکـام٬ در گریختند.3 و کردند رها ربایندگان وی را اتومبیل بیرون انداخت٬ از را خود بار

19ـــ18. صص: :50/10/26 روزنامه کیهان٬ .4

را مـاجرا «شهرام پهلوینیا» زخمی شد.4 و خورد ناحیه شکم تیر نگهبان ساختمان از قربانی» «خیراهلل

چنین تعریف کرده است:
اتومبیل پـیاده هنگامی که از رسیدم و خود مقابل دفتر پنجشنبه اول مهرماه٬ صبح آفتابی روز
همراه این مـهاجم تفنگ به دست نیز مرد دو شدم. یک مهاجم مسلح روبه رو ناـگهان با شدم٬
مـهاجمین بـه لحـاظ درک کـردم. مـن جـریان اوضـاع را تـا ثانیه ای طول کشید چند بودند.
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کرده بودند. شروع به تهدید آنها به داخل اتومبیل بکشانند. مرا بودند تعدادشان قادر
اتومبیل مـهاجمان بـیرون از مرا سعی کرد به مداخله پرداخت و یک ماشین پا این مرحله٬ در
خـورده بـود٬ که ازناحیه شکـم تـیر وماشین پا٬ این لحظه مهاجمان شلیک کردند در بکشد.
معطوف موقعی که توجه مهاجمان به ماشین پا ترساند. ومهاجمان را زدن کرد شروع به فریاد
اطـراف صـحنه جـمع شـده عـده زیـادی در آن زمـان٬ در ماشین بیرون پریدم. از شده بود٬

ص 19. همان: .1

بودند.1
عوامل این آدم ربایی ساواـک٬ نظر از بشناسد. نتوانست عوامل اصلی این عملیات را سال ها ساواـک تا

عبدالرسول بردن شهرام به داخل اتومبیل)٬ مأمور (مسئول عملیات و حنیف نژاد محمد از: عبارت بودند

مسلح دیگر). عضو سیدی کاشانی (دو محمد بدیع زادگان و اصغر مسلسل به دست)٬ مشکین فام (عضو

جـریان کـه در ضـمن اعـترافـاتش فـاش کـرد او سال ٬1354 در افراخته ٬ دستگیری وحید پس از

مربی داودآبادی (مهرآئین) محمد «محمد» از نداشته بلکه منظور حضور حنیف نژاد محمد ـگروگان گیری٬

منزل وی تشکیل می شده در جلسات گروه برای بحث درباره این عملیات٬ قضا که از سازمان است؛ جودو

است.

بردن وی به داخل اتومبیل بوده مسئول ربودن شهرام و جریان گروگان گیری٬ در واقع داودآبادی ٬ در

هم او نبوی نوری بوده و علی اـکبر مسلح به مسلسل نیز که کادر افراخته تصریح کرد نه حنیف نژاد. است و

یکدیگر با افراد زندان٬ در بعدها تیراندازی کرده است. اینکه محافظ شهرام است) (به تصور به ماشین پا

علی اـکبر. نبوی نوری٬ محمد؛ داودآبادی٬ خالصه پرونده ها...: .2

داودآبادی مدت زیادی نبوی نوری و به همین جهت٬ دگرگون جلوه می دهند.2 را نقش ها و تبانی می کنند

زندان نماندند. در

و... دستگیری حنیف نژاد  
که طی یک حرکت زنجیره ای گذشته بود دکل ها انفجار اقدام ناـکام در ماجرای گروگان گیری و اندکی از

مؤثر عناصر از چندتن دیگر عبدالرسول مشکین فام و علی میهن دوست ٬ حنیف نژاد٬ بدیع زادگان ٬ اصغر

شدند. سازمان دستگیر
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متن چنانکه در سنگین بوده است. انتظار٬ بیش از که شکست٬ تردیدی باقی نمانده بود اـکنون دیگر

به دام کادرهای مؤثر و همه نیروها سازمان٬ رده دو عناصر جز ـگزارش های ساواـک به چشم می خورد٬

افتادند.

کاراحیای سازمان در رضایی »  «احمد
مخفی رفتن٬ به علت احتمال لو که اغلب٬ جریان سامان دادن به وضعیت بقایای مجاهدین خلق٬ در

همه نیروهای مسلمان بدون استثنا٬ این خصوص٬ در کرد. رضایی نقش عمده ای ایفا احمد شده بودند٬

آمده است: سازمان نوشته شده٬ نقد کتاب هایی که در یکی از جمله در از دارند؛ اتفاق نظر مبارز
کرد؛ رضایی به شدت به فعالیت پرداخت ومخلصانه کار احمد اولیه٬ دستگیری کادر پس از
سـازمان داده٬ را کـادرها سـاعت مـی خوابـید... چهار تا گاهی دو شبانه روز به نحوی که در
نهضت جبهه ملی و تجربه مبارزه در کارایی و با و می داد؛ پیوند هم گسیخته را ارتباط های از

ص 46. سازمان مجاهدین...: تحلیلی بر حقجو٬ .1

مؤتلفه وسازمان توانست پایه ریزی محکمی بریزد...1 آزادی و
و عـلما اـکـثر بـا و فعال بود [و] هیئت مؤتلفه عضو نهضت آزادی٬ جبهه ملی٬ در قبالً احمد
بـاتجربه٬ فـداـکـار٬ نـمونه؛ به راستی فردی بود احمد داشت... آمد رفت و اسالم شناسان نیز

صص 97ـــ98. همان: .2

دارای قدرت رهبری وسازماندهی...2
هـمان کـودکی بـه فـعالیت های از آمـد. خانواده ای مذهبی به دنیا در سال 1324 رضایی در احمد

وی تحصیالت کانون های قرآنی شرکت می کرد. و هیئت ها مجالس مذهبی٬ در و بود اجتماعی عالقه مند

دیپلم موفق به اخذ اشتغال به فعالیت های غیردرسی٬ ولی به خاطر ادامه داد سال آخر تا دبیرستانی را

متوسطه نشد.

مساجد در سال 1350) تا سال 1342 رضایی (از احمد حضور تحلیل های ساواـک٬ و طبق گزارش ها

علت حّساس به کّرات مشاهده شده است. مهدوی کنی ) (آیة اهلل «جلیلی» و طالقانی ) (آیة اهلل «هدایت»

به همراه آن تاریخ احمد در بوده است؛ ماه 1342 مرداد یک سابقه دستگیری یکروزه در شدن ساواـک٬

در شدند. رفع سوءظن مأموران آزاد به علت نداشتن سوءسابقه و بازداشت و ـ مظنوناً مجتبی مفیدی ـ

مـذهبی خـود رهـبر را داشته که امام خمینی(ره) حین بازجویی اظهار در احمد جریان این دستگیری٬
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احمد. رضایی٬ خالصه پرونده ها...: .1

جریان در احمد٬ خواهر شوهر و 50 شهریور دستگیرشده سازمان در عضو ساجدیان ٬ عبدالصمد می داند.1

این گونه معرفی می کند: وی را بازجویی٬
[است]. و... نظیرکتابخانه برای مسـاجد کارهای اجتماعی٬ فعال در مسلمان و یک فرد احمد

گروه عناصر برخی از حبیب رهبری با صادق اسالمی و رضایی٬ اشاره ساجدیان مربوط به زمانی است که احمد .2
اعضای آزاد همکاری برخی از که با افتادند به فکر خود دستگیری اعضای آن گروه٬ پس از و مرتبط بودند؛ «جاما»

نهضت آزادی یک گروه مخفی تشکیل دهند. جوانان هوادار شده مؤتلفه و

را او حزب سـیاسی بـود٬2 که اقدام جهت تشکیل یک گروه یا زمان فعالیت سّری او٬ من از
خـوب تـفسیر نـهج البـالغه را روزنامه ای نـداشت ولی قـرآن و اطالعات سیاسی و شناختم.

ص 149. ج 2: رضایی٬ پرونده احمد .3

می کرد.3
کـادرهای تـعدادی از نـهضت آزادی و اعضای جبهه ملی٬ رضایی با به رغم آشنایی گسترده احمد

فردی داشت که اـگر تشکیالت اعتقاد بوده است. تردید مورد همواره ـ عضوگیری وی ـ نخستین سازمان٬

این است که یک از بهتر بیاورد٬ بار «دیسیپلینه» و عملی تربیت کند جریان آموزش های نظری و در را

بـرای سـاواـک و به خصوص کسانی که روابط علنی فعال داشتند جذب کند؛ تشکیالت را تیم خارج از

سـال های از شناسایی تـوسط سـاواـک٬ به دلیل همین حساسیت و تراب حق شناس٬ بهمن بازرگانی؛ گفت وگوها: .4
کرد. زندگی مخفی اختیار 47ـــ48

تراب حق شناس.4 حتی ـ ـ میثمی و لطف اهلل یعقوبی ٬ پرویز غرضی ٬ محمد مانند شناخته شده بودند٬
رضـایی هـم جـزء احـمد به مقررات تشکیالت عمل نمی کردند... این تیپ اشخاص معمواًل
مـفیدی هـم مـحمد خوب رعایت نمی کرد. انضباط را داشت و که اشکال بقیه را  افرادی بود

همان. .5

آن طرف حرف می زد.5 این طرف و بود؛ این افراد جزء
حال ـ به هر تشّکل های نیمه علنی ـ سوابق فعالیت وسیع در روابط گسترده و با رضایی ٬ احمد وجود

و عضوگیری شـد رضایی ٬ رضا توسط برادرش٬ سال 1348 در این رو از و برای تشکیالت مغتنم بود؛

رضایی می نویسد: درباره احمد ضمن بازجویی٬ محسن ٬ سعید گرفت. محسن قرار تحت مسئولیت سعید
برادرش رضـا نضج] سازمان٬ [تشکیل و ابتدای در می شناختم. [رضایی] را سال 42احمد از
تـوسط رضـا سال 48 در احمد نه. نبودن٬ به دلیل مستعد را ولی احمد عضوگیری کردیم؛ را
آمـاده می کردیم تـا کار سال روی او چند مطالعات شخصی داشت. ولی قبالً عضوگیری شد
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تـدوین در کـرد٬ شـروع بـه کـار حنیف نژاد با دوم» کالس «قشر در آنکه احمد از بعد شود.
ردیـف دو عضو او می کرد. کار «[ ـگروه] بازار» و دوم» تعلیمات برای «قشر برنامه آموزشی و
تـئوریکی کـار بـه درد ولی بـیشتر بـدهد؛ تـعلیمات خـوبی بـه افـراد مـی توانـد و می باشد

ص 138. ج 2: رضایی٬ پرونده احمد .1

می خورد.1
و حمایت روحانیون مبارز از ولی سریع ـ توجه به زمینه هایی که به تدریج ـ با ضربه شهریور٬ پس از

وی مـؤثر ارتباط های وسیع و بازیافت. را رضایی نقش واقعی خود احمد شده بود٬ مذهبی ایجاد اقشار

ارتباط سازمانی ضربه شهریور دوران پس از که در محمدی گرگانی ٬ محمد نابودی نجات داد. از سازمان را

می گوید: رضایی داشته است٬ احمد تنگاتنگی با
چریک های فدایـی هـم [رضایی] بودم. احمد با که من فراری شدم٬ ماه سال ٬50 شهریور از
مـاشین٬ که آنهاخانه٬ این بود آنها با فرق ما وضع شان فرق می کرد: اما فراری داشتند مثل ما
صـبح بـا کـه مـی آمد٬ قـرارهـا سِر احمد٬ داشتیم. را همه اینها ما و امکانات نداشتند؛ پول و
همه به دلیل چرا؟ می آمد. یک ماشین دیگر شب هم با و شورلت بود با بعدازظهر وانت بود٬
آقـای [رفسـنجانی] ٬ آقای هـاشمی منتظری ٬ آیة اهلل چه کسانی می دادند؟ بود. همین ارتباط ها

محمدی گرگانی . محمد گفت وگوها: .2

تغذیه می کردند.2 سازمان را واقعًا این افراد موردامکانات٬ در دیگران. ربّانی شیرازی و



503 نخستین حرکت ها 



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  504



505  نخستین حرکت ها 

همراهی ها و  حمایت ها

سـوی مسـلمانان و ایـن جـلسات نـماینده ای از در می شد. میان زندانیان سیاسی جلساتی برگزار در زندان و در .1
ایـن جـلسه سوی مسـلمانان در رجوی به نمایندگی از مسعود شرکت می کردند. سوی کمونیست ها نماینده ای از
خودش کرد «جزنی پیشنهاد گفت: و داد گزارش جلسه را و آمد جلسه مسعود شرکت در از بعد شرکت می کرد...
هم مـارکسیست به جزنی گفتم ما من نپذیرفتم و نماینده مسلمان ها؛ رجوی ـ من ـ و باشد نماینده مارکسیست ها
مـن «بـله٬ گـفت: گفتی مارکسیست هستی!» «جدًا پرسیدم: خیلی تعجب کردم و این حرف مسعود من از هستیم!

ص 149. مسی به رنگ شفق: موسوی بجنوردی٬ هم مارکسیست هستم». واقعًا

نقش که بعدًا تقی شهرام ٬ و رجوی 1 مسعود بهمن بازرگانی ٬ معدودی مانند افراد جز سال 1348 تا

افـرادی نیروهای جـذب شـده دارای انگـیزه های قـوی اسـالمی بـودند؛ تشکیالت داشتند٬ مؤثری در

«انگیزه٬ حال٬ به هر کنند. آغاز که مبارزه ای را که به دنبال این بودند مذهبی»٬ «ِعرق شدید با «تازهـکار»

کریم رستگار. گفت وگوها: .2

«صورت مسئله» آن دوره٬ در مذهبی سازمان٬ اعضای کامًال یکی از به تعبیر مذهبی بود».ـ2 صددرصد٬

که باید داشتند را وحشتناـک» این «احساس درد و درجه اول آدم های مسلمانی بودند در که افراد این بود

مصطفی مالیری . گفت وگوها: .3

بدهند3: را «جواب خدا»
کـه مهم این است کـه مـن ـ شاه چه کسی می خواهدبیاید؟! از دارم که بعد «[...] من چه کار
بـیایم و در قـبر چه حـالی از با بدهم؛ چه طور ائمه را و پیغمبر و جواب خدا ااۤلن می میرم ـ

همان. .4

بگویم من مسلمانم؟!»4
ـ اساساً که ـ روابطی بود بهرهـگیری از و توجه به این انگیزه ها بیشتر سال ٬48 تا مبنای عضوگیری ها٬

کـه جذب کـرد سازمان افرادی را سال 48 «از انسجام یافته بود. محیط های مذهبی شکل گرفته و در

دیدگاه سازمان این بود و به این شکل نبود ـ اصاًل آن موقع زمینه ـ حالی که تا در چندان مذهبی نبودند؛

همان. .5

مذهبی باشند.»5 که کاماًل جذب شوند ـکه افرادی باید

سازمان می گوید: مرتبطین اولیه با اعضای سابق نهضت آزادی و محمدمهدی جعفری از
نـزدیک کـه از اجازه داده بود به بهمن بازرگانی که می دانست مارکسیست است٬ «حنیف نژاد
نـیز تحلیل آنها بدهد. به آنان یاد حتی اصول مارکسیسم را و سازمان همکاری داشته باشد با
نـفر وچـند حنیف نژاد بگیرد. اسالم قرار تحت تأثیر این مراودات٬ اثر بر او که شاید این بود
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واقـعًا ایـنها مـحسن و... سـعید بـدیع زادگـان ٬ عـلی اصـغر مؤسسان اصلی سازمان مـانند از
کـه هـرگزاحـتمال بـه گـونه ای فـراـگـرفته بـودند یعنی تـعالیم اسـالمی را بودند. نفوذناپذیر
رجـوی ٬ مـثل مسـعود بـه سـازمان پـیوستند٬ کسانی که بـعدها اما نمی رفت منحرف بشوند.
حـتی خـودشان را و که مـارکسیست هسـتند اعالم نکردند چه هرگز اـگر موسی خیابانی و...
کـه بـرخـی داشتند این مکتب قرار واقع چنان تحت تأثیر ولی در ضدمارکسیسم می دانستند٬
زندان به بهمن من شنیدم که رجوی در مثًال می دانستند. مجاز اسالم را ـکارهای ناشایست در
حـتی هـم بـخوان. نـماز اعالم نکـن. مارکسیست بودنت را که تو بازرگانی توصیه کرده بود
پشت سـرش نـماز مـی داشـته و هـم وا به عنوان «امام جـماعت» بازرگانی را بعضی مواقع٬
تا بهمن بازرگانی معلوم نبود اما به مارکسیسم نشوند. متوجه گرایش او افراد تا می خوانده اند
انحراف بعدی مـجاهدین در چه بسا داشته است. توصیه ها و چه اندازه ایمان به این حرف ها

صص 132ـــ133. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ .1

هم بوده باشد.»1 مؤثر بسیار
و مباحث مطرح شده بین سازمان «الفتح» به موردی از اعضای اسبق سازمان٬ از کریم رستگار٬ دکتر

که نشان دهنده عمق انگیزش غیرمذهبِی طیف دوم جذب شدگان به سازمان مجاهدین خلق اشاره می کند

جای تأمل دارد: است و
که «اـگـر این بود اعضای «الفتح»] برای سازمان طرح کرده بودند٬ [ ـ= مسائلی که آنها یکی از
بـه و ارجـح مـی دانـید کدام را شما تضادی پیش آمد٬ شما «دین» و مقطعی بین «مبارزه» در
رجـوی مسعود می کنم ـ فکر طرف سازمان ـ از جواب این سؤال٬ در و ـکدام راه می روید»؟

کریم رستگار. گوها: گفت و .2

ادامه خواهیم داد»! 2 صورت مبارزه را هر در به هرحال و که «ما پاسخ داده بود
در سال 1355 تا سال 1348 ابتدای عضویتش در که از اعضای قدیمی سازمان٬ از حقگو مسعود

می گوید: چارچوب آن فعالیت داشته است٬
هـم یک قشـر یک تیپ افـرادی امـثال رجـوی بـودند؛ داشتیم: نوع تفکر سازمان دو [...] در
تـئوریک نـداشت امـا [احمد] سـواد بودند. که اصولگرا رضایی ـ مرحوم احمد افرادی نظیر

بود. بینجاسازی های خانه ما که در نهج البالغه داشت٬ صفحه تفسیر هزار حدود
داخـل مـرکزیت را او که مرحـوم حـنیف نژاد ضربه شهریور] بود [ پس از آخرین لحظات در
نـوع حـرف زدن و سـران سـازمان] اسـیر دیگـر و حـنیف نژاد [ ـ= ایـن افـراد سازمان آورد.
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هم ایـن را آقای حنیف نژاد خیلی جذاب بود. چون او رجوی شدند؛ نمایی مسعود روشنفکر
خـرداد واقـعه 15 در است و کـه ریشـه دار رضایی ٬ که فردی مثل احمد تشخیص نداده بود
تـا بـاشد می توانـد کارسازتر و برای مرکزیت سازمان بهتر زیادی داشته است٬ فعالیت بسیار

حقگو. مسعود گوها: گفت و .1

ـکسی که فقط حرف می زند.1
بـه گـفته وی٬ دارد. همین تقسیم بندی تأـکـید که بر بهمن بازرگانی است؛ مثال روشن طیف دوم٬

دین و و «اطالعات مذهبی شان قوی بود آنها یک سری از اعضای سازمان «ریشه های متفاوتی داشتند».

نه «دین و داشتند نه «اطالعات مذهبی زیادی» وی٬ جمله خود از بقیه افراد٬ و ایمان محکمی داشتند»؛

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .2

خودش: به تعبیر باز و حسابی»؛2 ایمان درست و و
آن زمان فـدایـی ها[ ی در اـگر می خواستیم مبارزه کنیم. [...] آدمهایی معمولی بودیم که بیشتر

همان. .3

یعنی برایم آنچنان فرقی نداشت.3 می شدم؛ من «فدایی» کرده بودند٬ تور مارکسیست] من را
در یک دوره تاریخی مخصوص خودش بیرون آمد؛ «از او طیف اول است. مثال روشنی از حنیف نژاد

[جوان] مصطفی همچنین٬ خودش هم نوحه خوان بود. و مجالس مذهبی بزرگ شده بود روضه خانی و

علی رضایی و احمد شخصیت هایی امثال حنیف نژاد٬ سازمان نگرفته بود... از دینش را و خدا او خوشدل ؛

محمدی گرگانی . گوها: گفت و .4

جای دیگری شکل گرفته بودند».4 باـکری در

روابط مبارزه٬ از عین وقوف به کاستی های مذهبیون دور در خلوص این طیف که٬ و «تدّین» به اعتبار

مجاهدین خط حمایت از اینان در جمع کثیری از روحانیون داشت٬ و «علما» عاطفی با نزدیک معنوی و

و مبتنی بود «موازنه» و نوعی «مبادله» بر روحانیت مبارز٬ با متدین مزبور روابط عناصر گرفتند. خلق قرار

در حمایت روحانیون ـ این اساس٬ بر مذهبی طرفینی بود. عالیق عاطفی و حسن نیت و به عبارت دیگر٬

محمدی مسبوق به سابقه بود. بلکه آـگاهانه و بیراهه نبود غفلت و سِر از مجاهدین خلق٬ از ـ آن سال ها

و روحـانیون مـتفکر دیگر طالقانی و رضایی به آیة اهلل احمد و درباره عالیق متقابل حنیف نژاد ـگرگانی ٬

می گوید: بالعکس٬
تـازه قـدم اول را هیچ کاری نکرده ایم و هنوز «ما زندان می گفت: بیرون از مرحوم حنیف در
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برابر در آن قدر و عالمه طباطبایی استفاده کنیم»؛ کسانی مثل مطهری و از باید ما برداشته ایم.
متفاوت بود. بسیار آمدند٬ دیگرانی که بعدًا با که من مطمئنم دیدگاه او متواضع بود این افراد

را بـچه های اصـلی شـما از «ـکاش پانزده نفر به من می گفتند: زندان بارها  مرحوم طالقانی در

همان. .1

اعدام نمی کردند.»1 اماحنیف را اعدام می کردند
احـمد آقـای طـالقانی داشـتیم؛ زنـدان] صـحبتی بـا بـیرون از [ در که پیش آمده بود یک بار
خودم شک می کنم نـه در من در حرف می زنید٬ وقتی شما «آقا! [رضایی] به ایشان می گفت:

عـمری ایـنها بچه ایم؛ هنوز ما «محمدجان! به من] می گفت: [و می آمد بعد حرف های شما!»

همان. .2

چه هستیم؟!»2 ما هزاران آزمایش پس داده اند؛ یلی هستند٬ و ـگذرانده اند
آیة اهللمهدوی کنی نقل شده از فی المثل ـ ـ که چرا می توان پی برد آشنایی ها٬ این روابط و وقوف بر با

هم من باز اینکه قرائتش درست نبود٬ با رضایی ااۤلن زنده بود٬ احمد «اـگر گفت: سال 1355 است که در

همان. .3

رحلت آیة اهلل مراسم سالگرد در ـ نیز سال 1359 در آقای مهدوی کنی ٬ می خواندم»!3 پشت سرش نماز

عنایت بدان بیان کرده است که با خاطره ای را به نیکی ستوده و رضایی را احمد صادق و ناصر طالقانی ٬

کادرهای نخستین مجاهدین برخی از و روابط مخلصانه متقابل روحانیون مبارز می توان به رموز بیشتر

خلق پی برد:
مرحوم شـهید با تهران بودیم٬ در اوایلی که ما از پیرمان٬ پدر [حاج احمد] صادقمان٬ جناب

می آمدند. به «مسجدجلیلی» ـ که بودند دیگران ـ رضایی و مرحوم احمد با [صادق] ٬ ناصر
این با قدم هایی برای دنبال کردن این حرکت انقالبی برداشتیم. ـ به یاری خدا هم ـ ما اول٬ از
سن هیجده سالگی می کنم که من از شکر وخدای را مبارزه مخالف نبودیم؛ جهت انقالب و
تـوانـایی درحـدود و هـم یـاری کـرده؛ خدا [ مبارزه] بودم و این مسیر در ـ به یاری خدا ـ

ص 287. زمان...: یادنامه ابوذر .4

بودیم.4 این مسیر خودمان در
ادامه می افزاید: آیة اهللمهدوی کنی در

«شناختی کـه مـا می گفتند: که اینها [صادق] را؛ ناصر و [رضایی] را خدای رحمت کنداحمد
و داریـم مـی رویم.» راه آمـده ایـم و این مسیر٬ در ما٬ شناخت کامل نیست. اسالم داریم٬ از
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بـیرون جـلیلی» «مسـجد کـه از وقت هـا [رضـایی] خـیلی از یادم هست که مـرحـوم احـمد
به منزل بـروم هـمراه شوم و پای اتوبوس که من می خواستم به اتوبوس سوار تا می آمدیم...٬
بنویسند؛ را کتاب امام حسین(ع) آن وقت که می خواستند سؤال مطرح می کرد. و من می آمد
و اشـخاص مـختلف مـی پرسیدند؛ از و چــون هــمیشه سـؤاالتـی بـرای شـان مـطرح بـود

اشتباه کمترباشد. کتابی که می نویسند٬ که در نظرخواهی کنند می خواستند

صص 287ـــ288. همان: .1

ادامه بدهد.1 انسان می تواند برخوردصادقانه است و برخورد٬ این جور
به دلیل حمایت روحانیون انقالبی و که افرادی نیز مالحظه می شود نیز کاوش انگیزه ها٬ تحلیل و در

که کادرهای اسبق مجاهدین خلق ـ از محمدی گرگانی ٬ محمد بدان می پیوسته اند. جریان سازمان٬ از مبارز

به خصوص انگیزه پیوستن خود در بوده است ـ جمع مرکزی سازمان مزبور در سال 55 تا زندان نیز در

سازمان مجاهدین خلق می گوید:
این اطمینان با و مبارزه شده بودم؛ مکتب وارد دیداحساس مسئولیت نسبت به دین و [...] با
بنده واقع٬ در آمده بودم که می دیدم اشخاصی مثل مرحوم طالقانی داخل این جریان هستند.
ایشـان که من با آقای طالقانی بود آن زمان... در مبارزه شدم. به واسطه مرحوم طالقانی وارد
بـو به آقای طالقانی عشق می ورزیدم که دوست داشـتم ایشـان را آن قدر ارتباط هایی داشتم.
ـ هدایت» فعلی] می رفتم به «مسجد کارگر ـ انتهای خیابان امیرآباد [ در کوی دانشگاه از ـکنم.
وقـتی لذا بخوانم. ایشان نماز برای اینکه فقط پشت سر ـکه درخیابان جمهوری فعلی است ـ
مـرحـوم کـه سـازمان هـمراه مـرحـوم طـالقانی و این دیدگاه بـود با من به سازمان پیوستم٬

محمدی گرگانی . گفت وگوها: .2

بازرگاناست. 2
ِفتَیٌة...» بنابراین بیان تعبیراتی چون «انّهم چنان روابطی حکایت می کند؛ از قراین٬ و مجموعه شواهد

ش 317. ٬1359 تیر 16 روزنامه جمهوری اسالمی٬ نقل از ص 138؛ پنهان: کفر نفاق یا نیکنام٬ .3

به کار یا سال ٬31349 در طالقانی به امام خمینی(ره) پیغام محرمانه آیة اهلل در (تشبیه به اصحاب کهف)٬

احکـام و عمیق آنان بر اطالعات وسیع و اسالمی و «تصلّب آنان نسبت به شعایر بردن عباراتی مانند

نامه آیة اهلل در روحانیین واقع شده است»٬ توجه همه آقایان و مورد [ است] و معتقدات مذهبی معروف

ص 7. اردیبهشت 60: ش ٬121 روزنامه مجاهد٬ .4

نـوشتن تـعبیراتـی چـون «جـوانـان مسـلمان٬ یـا و زمسـتان 41350 در منتظری بـه امام خـمینی(ره)
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مذهبی»٬ صددرصد جهان بینی اسالم و به معارف اسالم و آشنا و متعّبد پاـک٬ مؤمن٬ فداـکار٬ تحصیل کرده٬

ص 1197. ج 2: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ .1

تأثیرات فضای عالوه بر ماه ٬11350 شهریور در نامه آقای هاشمی رفسنجانی به امام خمینی(ره) در

و طول دهه 40 که در می گردد باز شناخت های متقابل آنان نیز به مجموعه روابط و مبارزاتی آن زمان٬

داشته است. شمسی استمرار اوایل دهه 50

وجود نیروهای مسلمان انقالبی از و گروه ها و روحانیون مبارز آـگاهی دیگر و 50 ضربه شهریور پس از

گرفت که قرار این امر تصمیم اینان بر جمع بندی و مسلمان٬ عناصر یک تشکیالت چریکی متشکل از

افراد یکی از حمایت این تشکیالت اسالمی بسیج کنند. جهت تقویت و در را امکانات خود همه توان و

این خصوص می نویسد: در «جمعیت های مؤتلفه» مؤثر
انـظار زنـدان٬ [سـازمان] در اولیه کادر وارستگی اـکثر و فداـکاری ها روحیه و [...] اخالص و
ایـنکه بـاید مـورد در به خصوص تشنگی جامعه مسلمان ها متوجه آنهاساخت و عمومی را
باعث [نیز] مسلمان بودن مجاهدین٬ و باشند مقابل مارکسیست ها ـگروهی چریک مسلمان در
[این و به عمل آید آنها طبقات مختلف مردم از طرف روحانیت و که حمایت عظیمی از شد
آرزوی ایـن یـا و ملحق شـوند٬ به آنها گروه های دیگر سایر و صحنه گردد؛ سازمان] یکّه تاز

بپذیرد. را که سازمان آنها [ را] داشته باشند
بـه سـوی یک و بـیش فـعالیت هایی داشـتند کـه کـم و سازمان مؤتلفه نیز٬ بدین گونه افراد و
عـضو یا نیز خود و به سوی سازمان هدایت کردند را خود افراد امکانات و تشکّل می رفتند٬

ص 41. سازمان مجاهدین...: تحلیلی بر حقجو٬ .2

همکاری صمیمانه کردند. 2 یا و شدند
نیروهای به الحاق امکانات و ضمن بیان خاطرات دوران مبارزه خویش٬ آقای هاشمی رفسنجانی نیز٬

تصریح دارد: به سازمان جدید «مؤتلفه»
مـقام ایـجاد ایـن در [...] کـه پـیش از «مـؤتلفه» دوسـتانی از آن روزهاجلساتی داشـتیم بـا
تصمیم کـه تشکـیالت و این قرار با این پس روش دیگری پیش گرفتیم٬ از تشکیالت بودیم؛
خـالصه٬ [ ـ=مـجاهدین خـلق] بگـروند. بـه ایـنها بگذاریـم نـیروها جدیدی درست نکنیم و

ص 258. ج 1: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ .3

شد.3 آنها سیاست کلی ماحمایت از
که خود دعایی ٬ حجة االسالم سیدمحمود که به اظهار آنجا تا کرد؛ دامنه گسترده ای پیدا این حمایت ها
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سازمان بوده است: رابط مؤثر سال ها
کمک دریغ نکـردیم کـه از اینها رابطه با در آن قدر «ما فرمودند: یک جا آقای رفسنجانی در
در مصارف دیگری مصرف کنیم٬ نمی توانستیم در ما شرایط عادی٬ که در بعضی وجوهی را

تـابستان خـرداد٬ میدان 15 ساختمان رادیو٬ متن سخنرانی آقای دعایی در از ص 152؛ پنهان: کفر نفاق یا نیکنام٬ .1
.59

[و] دراختیارشان می گذاشتیم».1 مصرف می کردیم این مسیر

رضایی » «رضا فرار  
روایت رسمی سازمان اعترافات با و  ناهمخوانی اسناد

رضایی ٬ رضا حضور به ترکیب مرکزیت سازمان با اجماًال رضایی ٬ رضا پرداختن به مسئله فرار پیش از

پرداخته می شود.

به جمع سال 1350 بهار کریم تسلیمی در رجوی و مسعود بازرگانی ٬ رضایی که به همراه محمد رضا

ص 59. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .2

بالفاصله و گردید آزاد یعنی 50/8/27 ماه بعد دو و دستگیر سوم شهریورماه 50 در مرکزیت راه یافت2٬

ص 84. همان: .3

پیوست؛3 بهرام آرام خالصه می شد٬ رضایی و احمد در آن زمان تنها به مرکزیت سازمان که در

به این ملحق شدن او تقی شهرام و پی فرار در اما مرکزیت دونفره شد. رضایی ٬ کشته شدن احمد با

ص 92. همان: .4

سه نفره شد.4 مرکزیت مجددًا جمع دونفره٬

به این و مرکزیت می شود شریف واقفی وارد مجید رضایی ٬ ضربه خوردن رضا مدت کوتاهی پس از

شـریف واقـفی مجید بهرام آرام و تقی شهرام ٬ به بعد تابستان 52 ترتیب اعضای مرکزیت سازمان از

ص 94. همان: .5

بودند.5

رضایی تهیه شده توسط رضا احتماًال بود٬ سال 51 که درباره خط مشی سازمان در جزوه «استراتژی»

و لیکن مجموعه اسـناد چندان روشن نیست؛ وی گذشت٬ رضایی بر دستگیری رضا آنچه پس از بود.

اینجا در ما تناقض است. در کرد٬ پیدا روایتی که توسط سازمان انتشار کمیته مشترک با مدارک ساواـک و
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اختالف می پردازیم. سپس به موارد متعلق به سازمان نقل می کنیم٬ منبعی رسمی و از را شرح ماجرا ابتدا

که توسط سـازمان می رود واقع اولین واقعه ای به شمار در رضایی ٬ رضا فرار ماجرای دستگیری و

رضایی در آزادی رضا سوی سازمان٬ کتاب منتشره از شد؛ آن یاد از مجاهدین خلق به عنوان «حماسه»

که طی آن زیرک ترین مأموران کرد پیش طرح ریزی شده قلمداد یک برنامه دقیق از را تاریخ 50/8/27

رضا رضایی ٬ دستگیری احمد پی عدم موفقیت ساواـک در به این صورت که در آن خام شده اند. ساواـک در

به تسلیم سالح ها را کرده او پیدا را احمد تا کنند آزاد که وی را کرد ساواـک پیشنهاد جلب اعتماد رضایی با

فرار نیز خود 50 آذر تاریخ 3 در تنظیم یک طرح فریب٬ بلکه با نکرد را این کار نه تنها او اما راضی نماید.

به شرح بحثی به میان نیاورده و انتها در تحویل سالح ها البته این گزارش از دام دشمن گریخت. از و ـکرد

به یک حمام عمومی به همراه خود را ساواـکی ها بسط ماجرای طرح حمام پرداخته است که طی آن رضا و

کوچه باز دیگری از خیابان و از آنها که یکی از بود در این حمام دارای دو خیابان بوذرجمهری می برد. در

کـه موفق می شود و اعالم می کند این حمام به ساواـکی ها در را احمد یک لحظه حضور در او می شد.

بدین طریق برود. به داخل حمام سراغ احمد خود او و بیرون حمام بایستند که در قانع سازد مأموران را

تلخیص. با صص 6ـــ٬9 زندگی...: شرح مختصر .1

می پیوندد.1 کوچه پشت حمام منتظرش بودند به همرزمانش که در حمام خارج و دیگر در بالفاصله از

اخـتیار دسـتگیری «ضـمن در شده کـه وی پس از قید رضایی ٬ متن تلخیص شده پرونده رضا در

پس از قطع نکند٬ را اینکه تماس خود تعهد با مهّمات و ـگذاردن مقداری اطالعات و تعدادی سالح و

مجّدد و پیگیر کار و قطع نمود ارتباط خویش را ساواـک٬ مدتی همکاری با وی پس از گردید. مدتی آزاد

اداره مکاتبات بین ساواـک و اسناد به عهده گرفت». رهبری سازمان را تا سازمان شروع کرد در خویش را

نـامه بوده است. ـ تبدیل قرار با ـ آزادی رضا صدد دادرسی نیروهای مسلح حاـکی است که ساواـک در

چنین است: نصیری» به «ارتشبد عضدی ») (معروف به «دکتر حسن ناصری» «محمد
است درجه دو جمله افراد از می باشد٬ رضایی (متواری) احمد نامبرده فوق که برادر محترمًا
دسـترسی بـه به اینکه مشـاٌرالیـه بـه مـنظور نظر داده و قرار اختیار در را ـکه اطالعات خود
متواری نفر چهار طرفی با از قول همهـگونه همکاری داده است و وی (احمد) سالح های نزد
و صـورت تـصویب نسـبت بـه تـبدیل قـرار در ارتباط بوده٬ در نیز (زیردست احمد) دیگر
بازداشت بـه خواهرش در شوهر زندانی موصوف و دیگر برادر ضمنًا آزادی وی اقدام شود.
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می برند. سر
ناصری ـ 50/8/26
به دادرسی ارتش ارسال می دارد: اجابت خواسته بازجوی متخصص٬ در را٬ نامه زیر نصیری» «ارتشبد

رضایی فرزندخلیل رضا درباره:
عطف به 1ـ3242ـ66ـ401ـ50/6/6

از و مدت زمانی به طـول انـجامد تکمیل پرونده اتهامی نامبرده باال به اینکه امکان دارد نظر
بررسی های به عمل آمده چنین تشخیص داده شده که بیم تبانی ازنـاحیه مشـاٌرالیـه طرفی با
ایـن مـورد هرگونه اقـدام قـانونی کـه در از فرمایید است دستور مرتفع گردیده٬خواهشمند

آـگاه سازند. این سازمان را معمول می دارند
نصیری ارتشبد ـ امنیت کشور رییس سازمان اطالعات و

50/8/26
به دادستانی ارتش٬ توسط بازپرس شعبه 7 رضایی ٬ بازداشت رضا قرار تاریخ 50/8/27 سرانجام در

تبدیل شد. ریال» به وجه التزام مبلغ بیست هزار حوزه قضایی تهران و التزام عدم خروج از «قرار

دستگیری زیـن العـابدین رضایی و به کشته شدن احمد که منجر بهمن ٬1350 حادثه 11 پس از

در رژیـم و ضـد بر زندان اوین مطالبی را رضایی طی یک تماس تلفنی با رضا حّقانی گردید٬ (زینال )

رضا. رضایی٬ خالصه پرونده ها...: .1

دست است که به این ساواـک در مهمی از سند تداوم مبارزه عنوان می کند.1 بر تأـکید نیز و احمد تجلیل از

رضایی است و ساواـک نسبت به رضا اولین نشانه موضعگیری حاّد این سند اشاره دارد. تماس تلفنی نیز

است. بهمن 1350 تاریخ ذیل آن 17
رضایی فرزندخلیل خالصه وضعیت رضا

به اتـهام که دانشجوی سال چهارم دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران می باشد٬ نامبرده باال
در و دسـتگیر تـاریخ 50/6/6 سـازمان بـه اصـطالح آزادی بـخش ایـران در عــضویت در
[ ـکـه] از اضـافه نـموده سـازمان مـزبور در تحقیقات معموله ضمن اعتراف به عضویت خود
به اتفاق مـحمد سال 49 طی دوره چریکی در به منظور اعضای گروه سیاسی سازمان بوده و

عّمان. اصل: .2

بـه عـلت [ ـکـرده] و عـزیمت سپس به امّان 2 طریق دوبی عازم بیروت گردیده و بازرگانی از
بازگشته است. شروع جنگ های داخلی اردن بدون نتیجه به کشور
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بـرادرش احـمد اخـتیار تـحویل سـالح هایی کـه در بـه مـنظور تاریخ 50/8/27 شده در یاد
تـبدیل قـرار با قول همهـگونه همکاری٬ تحویل سالح و مبنی بر سپردن تعهد با رضایی بود٬
[مـی دهد] تعدادی فشنگ تحویل نارنجک و قبضه اسلحه کمری و 32 آزادی٬ پس از و آزاد
کشـته پس از ٬50/11/11 ایـنکه روز تـا قطع مـی نماید. را آن تاریخ ارتباط تلفنی خود از و
ضـمنًا عـنوان مـی نماید. مـطالبی را [ مـی گیرد] و زندان اوین تـماس تلفنی با شدن برادرش٬
نامبرده مـی رود ساواـک هایی که امکان تردد اوین و در دستگیری وی به کمیته مستقر دستور

داده شده است.
داده است: رهنمود جهت تأـکید را مطلب زیر ذیل این «خالصه وضعیت»٬ ثابتی» «پرویز

بـه بسـتگان او است یک مرتبه دیگـر بهتر حسین زاده] ابالغ گردد: دکتر [ ـ= به آقای عطارپور
است بـهتر نشـده٬ خـطری مـتوجه او تـا تأمـین داده شـد. که به شما تفهیم گردد باز و تذکر
رضـایی] در [احـمد این صـورت سـرنوشت بـرادرش غیر در همکاری نماید؛ ـکنارهـگیری و

همان. .1

اوست.1 انتظار
ادارهـکننده رضایی کارگردان و احمد است٬ مجموعه قراینی که موجود افراخته و اعترافات وحید به قرار

نگاه و از حّدی ـ تا ـ گذشته٬ رضا و آنچه بین احمد و اصل ماجرا قطعاً و بوده؛ رضایی » «ماجرای رضا

مخفی بوده است. اعضا دیگر نظر

افراخته نوشته است: وحید
[ ـکه] «آیـا کرد به این مضمون آغاز محسن فاضل صحبتی را من و رضایی با احمد یک روز
رفـقای کـمیته مـرکزی شـرکت نجات یکـی از به منظور یک عمل فدایی٬ در شماحاضرید
نگران واقع ناراحت و بی تفاوت ولی در فاضل ظاهرًا [ـگفتم] آری! اشتیاق تمام من با ـکنید؟»
ولی مـن هـم خـوب مـحسن ؛ [جواب دادم]ـ: من می دوید؟» «ـکدام بهتر [ـگفت]ـ: احمد [بود].
مـن اسـلحه دیـده ایـد؟» «آیـا [ـگـفت]ـ: احـمد این طرح شرکت کنم. می توانم در می دوم و
پس «خوب٬ [ـگفت]ـ: احمد انواع مختلف. بسته کرده ام؛ و باز اسلحه دیده ام و [جواب دادم]ـ:

مأمـورین مـی آورندخـیابان را رضا کنید: ذهنتان تصور در آن را بارها و به طرح گوش کنید
بـه داخـل این خـیال کـه او با به روی گرمابه جعفری؛ رو مقابل پامنار٬ بوذرجمهری شرقی٬
[سـالح] مسـلّح بـه نـارنجک و داخل راه پـله گـرمابه٬ در شما نشان دهد. مرا ـگرمابه آمده و
بـه سـویشان تـیرانـدازی کـرده و شـوند٬ وارد مأمورین خـواسـتند اـگر و می ایستید ـکمری٬
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می گریزد.» دیگرحمام به داخل بازار در از آن گاه رضا نارنجک پرتاب می کنید.
مـثل کـف به طوری که آن را مترشناسایی کنیم٬ به شعاع 500 منطقه عملیات را ما بود (قرار

این کارانجام شد.) و دست خودبشناسیم؛
طـرح مشکـوک نشـود.» بـود احـمد که اـگر «بیرون بایستید به مأمورین بگوید: رضا بود قرار
«در اضـافه کـرد: احمد نوشته شده بود. قرار آن٬ در کرده و رد به احمد ـ قبالً ـ رضا را فرار
ولی کشـته شـود؛ راه پـله نشسـته است٬ کـه در واـکسی٬ این جریان ممکن است یک پیرمرد
بـعداحـمد روز چـند شـد.» وطن محسوب خـواهـد انقالب و هم شهید او ـگزیری نیست و

ص 573. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ ص 113. ج1: افراخته٬ پرونده رحمان (وحید) .1

کند.»1 همان محل فرار توانست خودش از «رضا ـگفت:
و تسـلیم داوطـلبانه٬ متواری برای تحویل سالح و افراد تماس با زندان و رضایی از آزادی رضا با

کـتاب در «ازغندی » همخوانی دارد؛ مدارک سازمان نیز قبضه آمده که با هم 37 قبضه و هم 32 مدارک رژیم٬ در .2
که درست نیست. قبضه می گوید یکصد از منتشره خود

تـعدادی و قابل توجهی سـالح 2 مقادیر ارتباط داشت٬ او با که احمد رضایی ٬ همکاری پدرش خلیل اهلل

به خصوص پس از سازمان داشت و با تماس هایی که رضا ولی در فشنگ تحویل داده شد؛ نارنجک و

عـملی سـازشکارانـه و و شـد زمین گذاردن اسـلحه رد بر تسلیم و پیشنهاد رضایی ٬ ـکشته شدن احمد

اندکی تصرف. با صص 194ـــ195؛ مصیبتی بزرگ...: سال 57 ازغندی٬ .3

ضدخلقی تلقی گشت.3

که می آید چنین بر نیز ارائه می دهد٬ ضربه ها پس از جّو تصویری که از محسن و اظهارات عبداهلل از

گفت وگوی عبداهلل این موضوع در به ساواـک مطرح بوده است. معرفی داوطلبانه افراد امر همان مقطع٬ در

محسن می گوید: عبداهلل انعکاس دارد. مجاهدین اسبق نیز از یکی دیگر زرین کفش و

[ پسـر یک طرحـی داریـم کـه شـهرام ما ناامیدنباشید؛ [...] میهن دوست به من گفت که «زیاد
می کنیم». آزاد را همه بچه ها بیاوریم٬ گیر را او اـگر بدزدیم... اشرف پهلوی] را

دیـدیم مـوفق نشـد. کـه بـعد شـده بـودیم؛ به این نقشه دزدیـدن شـهرام خـیلی امـیدوار ما
«خـودت گـفت: و دیـد را رضـایی مـا احـمد هـم گـرفتند. حـنیف را محمد میهن دوست و
[...] بکـن.» مـعرفی بکـنی٬ مـی خواهـی خـودت را بکن؛ می خواهی بکنی٬ کار هر می دانی؛

محسن . عبداهلل گفت وگوها: .4

معرفی کند.4 خودش را دیگران نباشد٬ سرباِر کسی می خواهد اـگر می گفتند
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رجوی برای تسلیم داوطلبانه افراد درباره طرح ساواـک به پیشنهاد آنچه که «ازغندی» این قراین و

تـقویت رضایی را٬ رضا احتمال جدی نبودن ماجرای فرار ساخته٬ رضایی آشکار طریق رضا متواری از

تعیین کننده ای به عهده گرفت. نقش عمده و پیوستن مجددش به گروه٬ پس از رضا حال٬ به هر می کند.

تبیین کرده است: را به درستی این نقش رضا بهمن بازرگانی ٬
بچه ها نشان داد. وسازماندهی اش را سال بیرون بود دو نیم ـ یک سال و رضایی حدود رضا
کـه تـوانست بـه بـچه ها کـرده بـود ساواـک پیدا شناختی هم از کند. جور توانست جمع و را
بـیرون بـود٬ و نشـده بـود حسـین روحـانی ـکـه دسـتگیر ـ مثالً ـ این شناخت را منتقل کند؛

بهمن بازرگانی . گفت وگوها: .1

نداشت.1
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 پیام سران زندانی سازمان به بازماندگان تشکیالت
که زندان تدارک دیدند در متن پیامی را اواسط زمستان ٬1350 در محسن ٬ سعید و حنیف نژاد محمد

عـبارت که بـا پیام مزبور٬ شد. سلول های اوین مفقود بخش پایانی آن به دنبال بازرسی های پلیس در

هـرکجا یافت کـه در به زودی ظالمان درخواهند (و ای ُمنَقلٍَب َینَقلُبوَن » َسیعلَُم الَّذیَن ظَلَموا قرآنی «َو

امـیدوار که بـه قـصد تشکیالتی بود نوعی وصیت سیاسی ـ می شد٬ آغاز شد) سرنگون خواهند باشند٬

پیام آمده بود: صدر در ادامه مبارزه نوشته شده بود. بر تأـکید ساختن بقایای سازمان و
جـمیع امکـانات این پیام می زنیم که دشمن خونخوار شرایطی دست به تحریر در ما برادران!
قـرون وسـطایی٬ تحت شدیدترین ووحشیانه ترین شکنجه های غیرانسانی و گرفته و ما از را
و کاغذ شده٬ طور هر برای اعدام آماده می کنند.[...] علی رغم تمام فشارها٬ رفقای مان را و ما
را پیام زیـر یقین داشتیم٬ که به اعدام خود آنجا از مشاوره ای کوتاه٬ با قلم به سلول آورده و

نوشتیم.[...] خطاب به برادران خود
مأیـوس هـرگز لذا داشت؛ برابرمان بـرخـواهـد از مانعی را هر وحدت تشکیالتی ما برادران!

ص 192. دفاعیات سازمان...: قسمتی از ص 59. شهید....: دفاعیه مجاهد .1

نشوید.1
به مجاهدین خلق یک حرکت چریکی شهری٬ خبری کوچک از به استناد بخش میانی پیام نیز٬ در

وعده پیروزی داده می شود:
پس کـرده ایـد؛ مـنفجر عـید قـبل از [...] شنیده ایم که به عمل پرداخته وماشین های پلیس را

ص 60. شهید...: دفاعیه مجاهد ص 192. دفاعیات سازمان...: قسمتی از .2

آن ماست. 2 که پیروزی از بدانید
حفظ یادآوری شده که «وحدت تشکیالتی را مجددًا که ناقص است ـ انتهای متن به دست آمده ـ در

که «ذیًال اشاره می شود و چاه ویل اشتباهات سرنگون گردید»؛ نه اینکه در دیگران عبرت بگیرید از ـکنید.

آن اصول در از یک بند تنها و دعوت می کنیم»؛ کمال است٬ و بقا که رمز به رعایت اصول زیرین٬ را شما

میثمی درباره انتساب این متن لطف اهلل ص 192؛ دفاعیات سازمان...: قسمتی از ص 61. شهید...: دفاعیه مجاهد .3
ص 467. که رفتند: آنها میثمی٬ کرده است. تردید محسن به دلیل نوع نثر٬ سعید و حنیف نژاد به محمد

مکانی».3 و جا هر موضع صادقانه در اتخاذ «الف ـ باقی مانده است: متن موجود

که از پیامی اختصاصی ارسال کرد مجددًا حنیف نژاد محمد نظامی٬ تجدیدنظر فاصله دادگاه بدوی و در
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مبارزاتی آن زمان از به اینکه این پیام دربردارنده اولویت های سازمانی و نظر بود. اهمیت زیادی برخوردار

درج می شود: اینجا مجاهدین خلق است در بنیانگذار و دیدگاه رهبر
همه رفقا بر درود

طرف بحرانی سخت احاطه کـرده است. هر از را که ما شرایطی نوشته می شود در این سطور
یک طـرف٬ و مـی خورد؛ دیگری به مـا شدت ضربات کوبنده ای که یکی پس از یک طرف٬
پـاـک تـرین٬ اعـدام بـاالترین٬ نـابودی و وشکـنجه های وحشـیانه دژخـیمان و دسـتگیریها
پرچم سـرخ انقالبی آنها که انرژی فوران یافته فکر شجاع ترین فرزندان خلق ما٬ منّزه ترین و

آورده است. اهتزاز در وخونین انقالب مسلحانه توده ای را
تسـلط بـین المـللی امـپریالیسم و جـهت نـمونه نـادری از هر که از این شرایط سهمگین٬ در
از را مـا مـی توانـد یک چـیز تنها و تنها استثمارشوندگان می باشد٬ نیروی کار صهیونیسم بر
است٬ که رهایی خلق های اسیر به سرمنزل آرمان انسانی خود٬ ـکشاـکش شکست وارهانده و

نزدیک سازد.
ضـامن پـیروزی آرمـان های که تـنها عامل پیروزی خود آنکه به بیان تنها دارم قبل از انتظار
کنم که به سهیم اندتقاضا جنبش مسلحانه ما برادرانی که در و همه رفقا از ملی است بپردازم٬
مـعرض تـمایالت و کـه پـیوسته در آنـجا از ارزش غـایی کـلمات و حفظ نوامیس و خاطر
بـه تشـریح چیزی شمرده نـمی شود٬ آنها قیاس با در حاضر که سطور جمالت نغزی بوده اند
دسـتاوردهای انـقالبی این نکته بپردازم که سوابق درخشان انـقالبی گـروه مـجاهدین خـلق٬
پس قـوالب و درک روح مـفاهیم در و آنـها بـرخـورداری از فراهم آورده کـه بـا فراوانی را
و پروسه خاّلق با را آنها آرمان های انقالبی گام برداشت و مسیر ـکلمات می توان به خوبی در
در پـیروزی مـا به هرحال رمز غنی ترساخت. و غنی تر به روز٬ روز عمل٬ دایمی تئوری و

متجلی می گردد: مساعی زیر تشکیالتی گروه است که در حفظ وحدت دایمی سیاسی و
3ـوحدت ایدئولوژیک. 2ـوحدت استراتژیک؛ 1ـوحدت تشکیالتی؛

و حفظ دقیق اصول راجعه به وحدت است کـه تـنها ضامن پیروزی و به این ترتیب تنها
طریق اصل: از تنها

حفظ می شود. اصل ادامه «بقای پیشتاز» 2ـ ازخود» «انتقاد و «انتقاد» 2ـ

صص 63ـــ64. شهید...: دفاعیه مجاهد صص 193ـــ194. دفاعیات سازمان...: قسمتی از .1

ح 1 ـ م 
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نجف امام خمینی در مالقات نماینده سازمان با  

بخش ضمائم این جلد. در حنیف نژاد محمد محسن و سعید بازجویی از به دو رجوع کنید .1

آن صریحًا رهبر و اندیشه نوین مبارزاتی می دانست 1 تولد سرآغاز را خرداد برای سازمانی که قیام 15

به اردوگاه های فلسطینی می نوشت که «تصمیم گرفتیم اعزام اعضا مورد در بازجویی های خود در حتی ـ ـ

خـمینی بـرای مـبارزه بـا آیـة اهلل مـخصوصًا به فتوای کلیه علمای مسـلمین و بنا را رفقا ـکه عده ای از

ص 391. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ ص 290. ج 1: حنیف نژاد٬ پرونده محمد .2

مردم بـه رویکرد شرایط افزایش روزافزون اقبال و سازمانی که در صهیونیسم به فلسطین بفرستیم»٬2

که می بایست به جلب حمایت روحانیون دریافته بود به خصوص شخص امام می دانست و و مراجع تقلید

امام خمینی(ره) ارتباط با تأسیس کرده بود؛ «ـگروه روحانیت» تشکیالت خود در و امام بپردازد پیرو مبارز

دنبال می کرد. جلب حمایت ایشان را و

یکـی از مالقات حسین احمدی روحانی ٬ سال ٬49 امام در اولین مالقات نماینده سازمان با از بعد

جـهت تـحقق در 1351 بهار در امام خمینی(ره) با اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق٬ رهبران و

از ماجرای مالقات نماینده سازمان را روحانی مورخ معاصر٬ آقای سیدحمید همین هدف صورت گرفت.

چنین نقل می کند: زبان امام خمینی(ره)
نـزد ازجـانب آنـها یک نفر داخل ایران به فعالیتی دست بزنند اینکه این دسته در قبل از ...»
مبنای قرآن می خواهیم قیام مسلحانه کنیم٬ جمعیتی هستیم که بر داشت که ما اظهار و من آمد
بـه قـرآن و وحمایت کنید. تأیید را می خواهیم که ما شما از مبارزه چریکی دست بزنیم و به
گفتم که من جمعیت شما به او دم می زد. پیغمبر و ازخدا و نهج البالغه خیلی تمسک می کرد
هم نمی توانـم اعـتماد به این حرف ها هم بی اطالعم و شما افکار و عقاید از نمی شناسم و را
از و من مـی آمد نزد روز یک ماه هر حدود جلب کند٬ بتواند برای اینکه اطمینان مرا او ـکنم.
هـیچ گونه مـن فـقط گـوش مـی دادم و برای من حـرف مـی زد٬ افکارجمعیت خود و عقاید
روی انحرافـاتشان من مطالعه کردم و آورد بعضی ازنوشته هایشان را اظهارنظری نمی کردم .
مـبانی که بـرخـالف اسـالم و آنچه را کنارنوشته هایشان حاشیه زدم و در انگشت گذاشتم و
فقط یک کلمه که می خواهیم قیام مسلحانه کنیم٬ کرد چون اظهار دادم. تذکر به آنها بود قرآن

می دهید. به هدر را وخود نکنیدچون موفق نمی شوید را گفتم این کار به او
ونوشته هایشان به این نتیجه رسیدم کـه ایـن جـمعیت بـه اسـالم مجموع اظهارات او از من
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سال است اسالم هزار ایران که بیش از کشوری مانند که در لیکن چون می داند ندارد٬ اعتقاد
اسـالم لذا نام اسالم نمی توان پیشرفت کرد با پی این ملت ریشه دوانیده است جز رگ و در
و لیکـن ذیـل آن هـمان حـرف ها مـی گذارنـد را نام خدا باالی نوشته خود ملعبه کرده اند. را
لیکن یک گمان بود فقط درحد آن روز در این فکر مادیون است. و بافته های مارکسیست ها
البـته مـن تقویت شد. من بیشتر این گمان در شد منتشر چه گذشت ونوشته هایشان بیشتر هر
مـیان مـمکن است در این جـوریند. این جمعیت هستند نمی خواهم بگویم همه آنهایی که با
را افرادی کـه فـریب آنـها چه بسا و داشته باشند به اسالم اعتقاد که واقعًا افرادی باشند آنها

به اسالم نیست...» لیکن اساس تشکیالت این جمعیت روی اعتقاد خورده باشند
آنگاه امام افزودند:

طرف آنها علنی نکردم چون آن کسی که از درباره سازمان را گمان خود و «البته من این فکر
را خـود و بـرمی آیند رفـع انـحراف هـای خـود که به زودی درصـدد وعده می داد آمده بود
ایران خیلی دوستان از و البته رفقا هم نکردم. تأیید را لیکن به هیچ وجه آنها اصالح میکنند٬
زدنـاهم هـدٰی» بـربهم و «انهم فـتیة آمـنوا آقای طالقانی به من نوشتند زیرفشارگذاشتند. مرا
بـعضی عـلمای بـالد٬ آقای هاشمی رفسنجانی هـمین طور٬ آقای منتظری به من نامه نوشتند٬
از تـمام قـوا وخودشان هم بـا درباره این جمعیت برای من فرستادند وپیغام هایی را نامه ها
هم بـه نوز گذاشته اند. آنها اختیار وجوهات شرعیه در حتی از و این جمعیت حمایت کردند
گـمراه یک جـمعیت مـنحرف و را آنهاحمایت کنم لیکن مـن آنـها که از می آورند من فشار
بـرای اسـالم را ایـنها من خطر تقویت کنم. راحمایت و به هیچ وجه نمی توانم آنها می دانم و

طـی جـلسه ای خـصوصی بـیان شـده سـال 1353 سخنان امام در ص ٬409 ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1
است.

(نزدیک به این مضامین).1 می دانم.» بیشتر ازمارکسیست ها
امام چنین گفت: با مالقات خود مورد یک مصاحبه در در حسین روحانی بعدها

تـراب حـق شناس (یعنی به مـن و طرف داخل به من توصیه شد از [...] درباره این مالقات٬
مسـائل سـازمان جـریان مسـائل داخـل و در امـام را و امام تماس بگیرید که با توصیه شد)
شرِف زندانیان در پشتیبانی از در ایشان اعالمیه ای بدهند امکان داشته باشد٬ اـگر و بگذارید؛
طریق از به عهده گرفتم و را من مسئولیت این کار ما. مسئولین مجاهد یعنی رهبران و اعدام٬
مـوفق شـدم کـه جـلسات سال 51 در بود٬ سمپات ما که آن روز دعایی ٬ محمود آقای سید
آقای دعایی] شرکت داشت برای [ ـ= جلسه اول که ایشان که بجز امام داشته باشم؛ متعددی با
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در هـفت جـلسه طـول کشـید. [ ـکه] مجموعًا امام٬ بودم با تنها جلسات دیگر من در معارفه٬
ایـن مـدت مـن در در و نـیم؛ یک سـاعت و [ ازجلسات] یک یـا کدام هر یک ماه و حدود

بحث کردم. امام صحبت کردم٬ زمینه های مختلف با
وضـع سـازمان٬ مسـائل داخـل ایـران و [و] گـفتم٬ مـطرح شـد آنجا جمله مسائلی که در از
هـمین رابـطه هـم دو در [بـود] و مبانی ایـدئولوژیک سـیاسی سـازمان٬ ایدئولوژی سازمان٬
ایشـان و [ را] به ایشـان دادم؛ جزوه راه انبیاء کتاب امام حسین و داشتم٬ اختیار که در ـکتاب٬
که مـتأسفانه ااۤلن ایـن به صورت کتبی نوشتند نظراتشان را و کامل مطالعه کردند هم به طور
ذهنم هست تکیه بکنم. من می توانم به روی نکاتی که ااۤلن در نیست و اختیار نوشته کتبی در

این بود: دادند نظر مطالعه این کتاب ها٬ از بعد ازجمله مسائلی که ایشان٬
واقـع حـیات بودیم در که معتقد تحلیل ما که با بود؛ مسئله «قیامت» از یکی مسئله تحلیل ما
کیفی می شود٬ تغییر به دنبال یک تغییرات کّمی که دچار و جدیدی است به دنبال حیات دنیا
قـرآن هست. آنـچه در مـخالف] بـا [و مواجه و تحلیل مادی می دانستند ایشان این تحلیل را
کـه بـاز اصـل دارویـن ٬ به تکامل انواع بودیم و معتقد که ما بود؛ مسئله «تکامل» دیگر مورد
جمله مسائل دیگری که مورد از احکام قرآنی می دانست. به حساب ـ مخالِف ـ ایشان آن را
بـه «مـبارزه مـعتقد آنـجا در مـا که می دانـید ایران بود در مسئله «مبارزه مسلحانه» بحث بود
بـودیم کـه یک «مـبارزه مـعتقد نـمی گفتیم؛ «چـریکی» البـته آنـجا بودیم. مسلحانه چریکی»
جـنبش آمادگی مـردم و و به مبارزه بکشاند را توده ها مبارزه ای است که می تواند مسلحانه»٬
کـه «مـن بـا کـردند تأـکـید و این مسئله مخالف بودند امام سخت با و برای چنین مبارزه ای.
البته این بین می رود». از و می شود نابود معتقدم که تشکیالت شما مبارزه مسلحانه مخالفم و
یک مـبارزه در 57 و سـال[هـای] 56 بـخش مـنشعب در در بـعدها کـه مـا مســئله ای بـود
آن بـرای صـدور مـا پـیشنهاد رابطه با در ایدئولوژیک درون سازمانی به این مسئله رسیدیم.
مـواضـع ایـدئولوژیک رابـطه بـا الزم است کـه در که «من هنوز کردند ایشان تأـکید اعالمیه٬
از و این بـاره سـؤال کـنم» مختلف در افراد از کنم و اطالعات بیشتری پیدا سیاسی سازمان٬
مطهری اسم دیگران و رفسنجانی و طالقانی و آقای منتظری ٬ از اسم هم بردند؛ حتی ـ ـ آنها
نامه ای برای شـما ما طریق این آقایان٬ گفتیم که سعی می کنیم از هم موافق بودیم و ما بردند.
کـه ایـن بـه مـعنی ایـن کـردند نامه هایی هم فرستادیم که ایشان تأـکید که البته گویا بفرستیم؛
مـن خـود من موافق باشم یعنی تصمیم نـهایی را هم آقایان موافق بودند٬ باز نیست که «اـگر
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صـص ج 3: نـهضت امـام خـمینی٬ روحـانی٬ به نقل از تلویزیونی حسین احمدی روحانی . ـ متن مصاحبه رادیو .1
403ـــ404.

دادن چنین اعالمیه ای نبودند.1 آن موقع موافق با به این ترتیب ایشان در اتّخاذخواهم کرد».
به صورت کتاب زندان نوشته و در سال 1362 که در مجموعه یادداشت های خود حسین روحانی در

.136 ـ صص 134 سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .2

جمله از امام ارائه نموده است.2 با مالقات های خود کامل تری از و شرح دقیق تر شده است٬ منتشر نیز

آن را داشت و انتقاد نیز کتاب «امام حسین » روحانیون در و علما با که امام به نحوه برخورد اشاره می کند

ص 135. همان: .3

در نام خدا عدم ذـکر همچنین امام از به زیان مبارزین توصیف کرده بود.3 خالف مصلحت دوران مبارزه و

همان. .4

مبارزه مسلحانه نقل کرده است کـه امام مورد در ضمنًا نموده بود.4 انتقاد جزوه سازمان نیز ابتدای دو

پیوستن به مبارزه مسلحانه آمادگی یا مردم برای حمایت و هنوز سازمان٬ که برخالف تصور کرد تأـکید

همان. .5

روحانی نوشته است که عالوه بر دستگیرشدگان سازمان٬ حمایت از اعالمیه در صدور درمورد ندارند.5

وضع حال و به ضرر آن زمان «دادن اعالمیه را در سازمان٬ افراد موضوع عدم شناخت کامل ایشان از

انباشته شـدن محکومیت جنایات رژیم شاه و اعالمیه ای در مالقات ها از بعد اما زندانیان می دانستند»

ص 136. همان: .6

گردید.6 توسط حضرت امام خمینی صادر سازمان٬ مشخصی از بدون ذـکر جوانان مسلمان٬ از زندان ها

شـرح مـاجرای پس از یک سـخنرانـی روشـنگرانـه٬ در تـابستان ٬1359 در حجة االسالم دعـایی ٬

امام خمینی(ره)٬ به نجف اشرف جهت تماس با نماینده سازمان ـ اعزام تراب حق شناس ـ هواپیماربایی و

چنین شرح داد: امام را حسین روحانی با جریان مالقات های مکرر
طـرف سـازمان مأمـوریت از گفت که «ما و من آمد تراب حق شناس نزد چندی٬ از [...] بعد
به امام عرض کنیم و را ماهیت سازمان خود کلیه برنامه و ارتباط باشیم و امام در داریم که با
در وضـع سـازمان را آن مـوقع شـّمه ای از در جـذب کـنیم». امکان حمایت ایشان را تاحد
شـخصیت مـعرفی دو بـه خـصوص بـا من هم که طلبه ای ساده بودم و من گذاشت و اختیار
به من و داشتم؛ را عشق این کار کرده بودند٬ یاد آن تعبیر با آقای زنجانی وطالقانی ـ بزرگ ـ
[...] در قـبول کـردم. من این را بگیرم. سازمان قرار با یک رابطه منظم تر که در کردند پیشنهاد
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وخـواسـتندخـدمت آمدند بود... کادرهای باال که از به اتفاق حسین روحانی آمد بعد٬ سفر
[...] به عرض امام برسانند. وتوضیحاتی را امام برسند

حرف هایش حرف بزند. که مستقیمًا به حسین روحانی اجازه دادند هم٬ چندجلسه پشت سر
تـفکر طرز با طریق آن کتاب ها که امام از کتاب هایی که باخودشان آورده بودند از و زد؛ را
کتاب امـام حسـین مـعروف کـه آن و بود راه بشر ـ کتاب راه انبیاء بشوند٬ این سازمان آشنا
«بهتر امام فرمودند: بود٬ وناخوانا چون خیلی ریز و اسمش سیمای یک مسلمان بود؛ روزها
اتاق خـود سه هفته حسین روحانی در چشمم ضعیف است.»حدود است که بازنویس شود؛
رونـویس ایـن کـتاب را نجف اقامت داشت و کاظم یزدی در سید مدرسه مرحوم آقا من در
[...] امـام ایشـان مـی خوانـدند. همه روزه چندین صفحه خدمت امام مـی بردیم و و می کرد
کـه بگـویند ضمن این کتاب مـی خواهـند که «اینها فرمودند راه بشر ـ درباره کتاب راه انبیاء
ایـن چـیزی است خـالف و تکـاملی هـمین جـهان است؛ سـیر مـعاد و ندارد معادی وجود
داشـته آنکـه تـعبّد بـیش از که «اینها برداشت امام این بود باز و معتقدات اصولی اسالمی»؛
ایـن بـا و قرآن گـرفته مـی شود از نهج البالغه و یعنی این مفاهیم که از تمّسک دارند؛ باشند٬
بُن دنـدان ایـمان از و تمّسکی به آن کرده اند وسیله هست؛ یک نحو شیوایی عرضه می شود٬
به مـبارزه مسـلحانه هسـتید؛ معتقد شما نمی توانم بکنم. که «من تأیید ندارند».[...] امام گفتند
تـخطئه ـ صـددرصد ـ سـازمان را ایـنکه بـیایند امّـا شد». پیروزنخواهید ااۤلن وقتش نیست؛
ایشـان آمـد٬ فشـار ایـن رهگـذر هـرچـه در و نکـردند تأیـید خـیر؛ بکـنند٬ تأیـید یا بکنند
امـام ٬ برای جـلب نـظر برای عرضه به امام و اما کتاب های زیادی داشتند نپذیرفتند.[...] اینها

روزنـامه جـمهوری نقل از صص 141ـــ142؛ پنهان: کفر نفاق یا نیکنام٬ ص 220. ج 2: تاریخ سیاسی...٬ مدنی ٬ .1
ش 317. ٬1359 تیر 16 اسالمی٬

نیاوردند. 1 به زبان ساده وشناخت را اقتصاد تکامل٬ آوردند؛ فقط دوکتاب شان را
چهارم در «سازمان مجاهدین خلق» مورد در صریح امام خمینی(ره) نخستین موضعگیری علنی و در

دوم همین کتاب. به جلد تفصیل مطالب ایشان رجوع کنید پی آمدهای سخنان امام و و زمینه ها مورد در .2

اشاره کرد: نجف نیز نماینده سازمان در ایشان به ماجرای مالقات با ماه 2٬1359 تیر
یک در [...] آمـد روز بـیست وچـند گول بـزنند. که مرا آمده بودند اینها نجف بودم؛ من در
مـرا به خیال خودش که می خواهـد او بزند؛ حرف هایش را دادم تا من فرصت به او جایی و
ـ واقـع شـده بـودند آنـها که تـحت تأثیر آقایان٬ ایران هم بعضی از مع االسف از اغفال کند.
سـفارش هم بـه مـن کـاغذ آنها و را آنها هم اغفال کرده بودند آنها ـ رحمتشان کند خداوند
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«انّـهم کـه ایـنها نوشته بـودند به من کاغذ آنها علما٬ آقایان محترم از بعضی از نوشته بودند.
تمام که ببینم اینهاچه می گویند؛ من گوش کردم به حرف های اینها قضیه اصحاف کهف. فِتیٌة...»
و بازی بدهد که مرا [...] این آمده بود نهج البالغه ـتمام حرف ها! از و قرآن بود حرف هایشان از
گوش همه حرف هایشان را حرف نزدم. [تأیید] اینها من هیچ راجع به آنها. من همراهی کنم با
نخیر؛شمانمی توانید گفتم: که گفت «مامی خواهیم قیام مسلحانه بکنیم»٬ فقط یک کلمه را ـکردم؛

جـمع غـیرعمومی در یک بـار سـخنان مـزبور٬ البـته امـام خـمینی قـبل از صص 193ـــ194. ج 12: صحیفه نور٬ .1
سپاه خراسان در فرماندهان کمیته و تعدادی از جمع محدود در دیگر بار و 58 خرداد 23 دانشجویان در ـگروهی از
بازتاب مطبوعاتی و موضوع٬ مورد٬ آن دو ولی به دلیل آن که در نقل کرده بود جریان این مالقات را آبان ٬58 12
در تفصیل بیشتر علنی محسوب گردید. ایشان نخستین موضعگیری فراـگیر تیرماه 59 سخنان 4 رسانه ای نداشت٬

دوم. جلد

به بادندهید.1 بیخودخودتان را قیام مسلحانه بکنید؛
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اعدام مهدی رضایی محاـکمه و دستگیری٬  
کادرهای تن از که طی آن 4 فروردین 51 29 اولین سری اعدام دستگیرشدگان سازمان در از بعد

تاریخ در علی باـکری تیرباران شدند٬ بازرگانی و محمد علی میهن دوست ٬ صادق ٬ سازمان به اسامی ناصر

ساعت در قراری را رضایی ٬ رضا و کوچک احمد برادر اینکه مهدی رضایی ٬ پس از اردیبهشت ٬1351 18

به طرف دروازه خیابان خورشید از برای اجرای قراری دیگر کرد٬ اجرا میدان ژاله (شهدا) در بعدازظهر 5

اـکیپ های کمیته مشترک بـه سـرپرستی سـتوان اواسط همین خیابان یکی از در شمیران حرکت نمود.

لیکـن برآمد؛ فرار صدد در عادی نیافت٬ مهدی ـکه وضع را به وی مشکوک شد. شهربانی «جاویدمند»

گلوله های وی به «ستوان جاویدمند» هم به طرف آنان تیراندازی کرد. او و تعقیب کردند را مأموران او

«به دنبال انفجار مطبوعات رژیم نوشتند: شد. مهدی توسط بقیه مأموران دستگیر ولی خود اصابت کرد

(B.O.A.C) که هفته گذشته فروش بلیت شرکت هواپیمایی بی.اُ.ِا.سی دفتر و مجله «این هفته» بمب در

ص 1. :1351/2/18 روزنامه اطالعات٬ .1

مهدی دستگیری خرابکاران شدند.»1 و امنیتی موفق به کشف محل اختفا مأمورین انتظامی و اتفاق افتاد

.249 ـ صص 231 ش 5: فصلنامه مطالعات تاریخی٬ این نشریه ر.ـک. مورد در .2

توسط سازمان نشریه مستهجن «این هفته»2 دفتر ضمن توضیح دالیل انفجار دفاعیات خود رضایی در

پاسگاه راهنمایی بمب خفیف در برای انفجار اقدام خود از آن دخالتی نداشته است٬ براینکه در تأـکید و
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تهاجم رژیم شاه تـوصیف برابر دفاع در ماهیت اینگونه عملیات را و کرد یاد سرچشمه که ناموفق بود٬

.77 ـ صص 76 منتشره سازمان...: اسناد .1

نمود.1

محکوم شدن به پس از که مهدی رضایی ٬ مطبوعات اعالم شد در ماه 1351 شهریور 16 سرانجام در

.3 و صص 1 :1351/6/16 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .2

تیرباران گردید.ـ2 نظامی٬ تجدیدنظر دادگاه بدوی و اعدام در سه بار

مهدی بی تردید شد. متولد 1331 وی در ساله بود؛ محاـکمه 20 مهدی رضایی به هنگام دستگیری و

به او احساسات پاـک مذهبی به این جریان جذب شده بودند. که با اعضای سازمان بود نماینده نسلی از

عواطـف و و دانشجوی سال اول مدرسه عالی بازرگانی بود پیوستن به سازمان٬ هنگام مخفی شدن و

تـوجه بـه ایـن رضایی کسب کرده بود. بزرگترش احمد برادر خانواده و از مستقیماً مذهبی اش را عقاید

یـادآوری به نهج البالغه و استناد قرآن کریم و قرائت آیه ای از دفاعیه مهدی رضایی که با عبارات در

ذهنی برای روشن شدن وضعیت فکری و خانواده اش همراه بود٬ و اعتقادات دینی خود تربیت مذهبی و

آخرین روزهای حیاتش کافی است: در او
فـراهـم هدف٬ صفات الهی. یعنی رسیدن به عالی ترین درجات کمال و است٬ لقاءاهلل هدف٬
انسـانیت کمال و تحت آن شرایط به آخرین حد آوردن چنان شرایطی است که همه انسان ها
هم شکستن هرگونه روابط ظالمانه اجـتماعی در بهروزی خلق و چیزی جز هدف ما برسند...

ص 80. منتشره سازمان...: اسناد .3

استوارساختن تعالیم انقالبی اسالم درجامعه نیست. 3 اقتصادی و و
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«نیکسون »  عملیات انفجاری مقارن سفر
که بمب بود چهار انفجار 51 خرداد در «نیکسون »٬ سفر پیش از تا آخرین اقدامات عملی سازمان٬

بودن فضای عملیات داشت: به دلیل محدود تلفاتی نیز خسارات و

این اردیبهشت 1351. تاریخ 14 .B.O.A.C در شرکت هواپیمایی بریتانیا دفتر بمب در انفجار یک ـ

بـه کسـی آسـیبی آمدن خسـارت٬ که به رغم وارد رخ داد پنجاه دقیقه بامداد و ساعت چهار در انفجار

ص 2. :1351/2/14 روزنامه کیهان٬ .1

نرسید.1

هنگامی که کارکنان مجله این هفته مشغول به کار سی دقیقه صبح٬ ساعت یازده و همان روز٬ در ـ دو
نفر دو آن٬ پیش از پی داشت ولی کسی آسیب ندید. که خرابی هایی در روی داد آنجا انفجاری در بودند٬

توقف می کنند. دفتر دقیقه ای در چند به بهانه گرفتن نمایندگی فروش٬ و مجله مراجعه می کنند به دفتر

مسئولیت مجله این هفته را٬ می شود. منفجر که دقایقی بعد می گذارند جا بسته ای را هنگام خروج٬ این دو٬
وابستگان ساواـک و از دولو» عالمیر «جواد بود٬ صریح اشاعه فحشا مروج علنی و ـکه نشریه ای مبتذل و

اعترافاتش می نویسد: افراخته در وحید به عهده داشت. دربار
فـرد فـاضل ٬ کارگذارنـده: مرتضی الویری ـ مجله این هفته ـشناسایی کننده: دفتر در انفجار
مـقداری و گـوگرد) ـ شکـر کیلوگرم چدیت (ـکـلرات ـ 2 حدود ماده انفجاری: من ـ ـکمکی:
لحظه ای مناسب فـاضل آن را کیف دستی که در پوشش بمب: به صورت پیاده ـ فرار بنزین ـ

افراخته . پرونده وحید .2

داد. 2 یک صندلی قرار زیر
دستان فرد که در اردیبهشت ماه همان سال؛ تاریخ 27 در نمایشگاه آسیایی٬ بمب در انفجار سه ـ

که سرمایه داری وابسته به تحلیل سازمان این بود کشت. را او و شد ایگه ای منفجر به نام محمد بمب گذار

و تسریع بخشد وابستگی را روند تا بهره می گیرد جاذبه های بورژوایی همچون نمایشگاه ها از امپریالیسم٬

انعکاس فقدان امنیت وحشت و ایجاد به قصد بیشتر نمایشگاه٬ بمب در طرح انفجار این رو از عمیق کند!

شـده است. دستگیر که عامل بمب گذاری مجروح و این روزنامه مدعی شد ص 2؛ :1351/2/27 روزنامه کیهان٬ .3
محمد. ایگه ای٬ خالصه پرونده ها...:

صورت گرفت.3

میدان شاه (قیام فعلی)٬ جنب کیوسک پلیس راهنمایی واقع در منفجره٬ یک بسته مواد انفجار ـ چهار
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ص 2. :1351/3/3 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .1

پلیس به قتل رسید.1 یک مأمور این انفجار٬ در ماه 1351. سوم خرداد روز عصر در

مشکـین فام در عسگـری زاده و بدیع زادگـان ٬ محسن ٬ سعید حنیف نژاد٬ رهبران سازمان٬ تن از 5

مـاه نهم خرداد در نیکسون» «ریچارد ورود با اعدام شدند. شکنجه های بسیار از بعد 51 چهارم خرداد

جبران نماید را به خود حدی ضربه های وارد که تا تدارک دید عملیات دیگر سازمان چند به تهران ٬ 1351

رضایی و رضا سوی مرکزیت سازمان متشکل از طی تصمیمی که از تدارک کند. مانوری سیاسی نیز و

پـیش بینی آمریکا رییس جمهور طول سفر بزرگ در کوچک و انفجار انجام چند شد٬ بهرام آرام اتخاذ

که یکی از انفجارهای انجام شده٬ طراحی این برنامه به عهده بهرام آرام بود. مسئولیت انجام و ـگردید.

بدین قرارند: کشتن یک ژنرال آمریکایی طراحی شده بود٬ به قصد آنها

کوچه جوار قوی که در یک بمب نسبتًا دهم خرداد پنج دقیقه روز چهل و ساعت پنج و در 1ـ

کـه شـد مـنفجر گذارده شده بـود٬ کار خیابان صبای شمالی٬ واقع در «اداره اطالعات آمریکا»٬

ص 2. :1351/3/10 روزنامه کیهان٬ .2

سبب گردید.2 نیز خساراتی را

حامل ژنرال هـوایـی اتومبیل مستشاری شماره 2 دقیقه همان روز٬ دو بیست و ساعت هفت و 2ـ

یک بمب هدایت شونده با نزدیک چهارراه قنات٬ ـ خیابان دولت (ـکالهدوز) در پرایس »٬ «هارولد

این اثر در دست داد. از را پای خود دو هر و ژنرال آمریکایی مجروح شد این انفجار با شد. منفجر

راننده ایرانی ژنرال و کشته شدند؛ محل بودند٬ از حال عبور که در نیز دختر و یک مادر حادثه٬

ص 3. همان. .3

مجروح گشتند.3 نیز دیگر یک عابر آمریکایی و

نوشته بودند. به دست پلیس افتاد٬ محل انفجار که در قرقره» باتری و «مقداری سیم٬ از روزنامه ها در

کـردن مـنفجر «بـه مـنظور که عامالن حادثه٬ کارشناسی مأموران رژیم بدین ترتیب منعکس شد نظر

منفجره قدمی مواد به صد خود گذارده و برق کار یک تیر کنار در منفجره را مواد اتومبیل ژنرال پرایس ٬

رشته سیم نازک کشیده شده دو منفجره٬ مواد و دست داشتند در را انفجار «ـکه کلید بین آنها و رفته بودند»

را انفجار خرابکاران کلید یا خرابکار منفجره٬ که به محض رسیدن اتومبیل مستشاری به مقابل مواد بود
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ص 31. دشمن خلق...: شاه: .3 و صص 2 همان: .1

سپس متواری شدند».1 و وصل کردند

بـودند٬ یزدانیان عوامل این انـفجار فعال سازمان که به همراه محمد عضو افراخته ٬ رحمان (وحید)

ساخته و منتظری حقیقی ٬ توسط اصغر این گونه بوده و نخستین نوع از داشته است که این بمب٬ اظهار

علی اصغر. منتظری حقیقی٬ رحمان (وحید)؛ افراخته٬ خالصه پرونده ها...: افراخته . اعترافات وحید .2

شده بود.2 مهیا

ری ٬ شهر رضاشاه در به قبر نیکسون» «ریچارد مقارن ورود ساعت هشت صبح همان روز٬ در 3ـ

ورود و شد منفجر گذاشته شده بود٬ کار فضای خالی پشت قبر قوی که در یک بمب صوتی نسبتًا

.51/3/10 روزنامه کیهان٬ صص 39ـــ40. دشمن خلق...: شاه: متن اطالعیه نظامی شماره 3. .3

قریب یک ساعت به تعویق انداخت.3 را «نیکسون»

در آمریکا» ساختمان «انجمن ایران و بمب کوچک صوتی در دو همان روز٬ ظهر بعداز در ـ 5 و 4

متن اطالعیه نظامی شماره 3. ص 40. دشمن خلق...: شاه: .4

گردید.4 خیابان فردوسی منفجر در ساختمان «انجمن روابط فرهنگی انگلستان» و خیابان وزرا

نخست به انتقام تبیین اهداف این اقدامات٬ در سوی سازمان مجاهدین خلق٬ اطالعیه صادره از در

وجهه ضدآمریکایی و «نیکسون » حضور سپس دلیل انتخاب روز مبارزین اشاره شده٬ اعدام مجاهدین و

عملیات اهداف سازمان و مورد این اطالعیه در بخشی از در ضدامپریالیستی سازمان تشریح شده بود. و

آمده است:
کـه نـظامی... مسـتشار شش هزار بیش از آمریکایی و توطئهـگر و متجاوز [...] نابودی عناصر
بـه خـصوص انـقالب خـلق طراح توطئه های جنایتکارانه علیه جنبش های انـقالبی مـنطقه ـ

هستند. انقالب حق طلبانه خلق ایران ـ و ظفار قهرمان فلسطین٬
گسـترده سـاختن جـبهه نـبرد جـنبش های آزادی بـخش جـهان در [...] اعــالم پشــتیبانی از

[...] به خصوص انقالب خلق قهرمان ویتنام ضدامپریالیستی٬
[...] تنفرخلق ایران نسبت به «نیکسون»جنایتکار [...] ابرازخشم و

سـردسته هـمه غـارتگران و اربـابش «نـیکسون»جـنایتکار٬ شـاه جـنایتپیشه و [...] مرگ بر

صص 40ـــ41. دشمن خلق...: شاه: متن اطالعیه نظامی شماره 3. .5

تجاوزگران.5
دهـم همان روز در می برد٬ تهران به سر در «نیکسون» که همراه با سخنگوی کاخ سفید «زیگلر»٬
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داشت: اظهار شرح جزیی درباره انفجارهای فوق٬ پس از ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی٬ 51 خرداد
[...] بگـذارد؛ اثـر آمریکا نزدیک ایران و روابط بسیار در این حوادث به هیچ وجه نمی تواند

این کوشش هاهدفشان جان نیکسون نبود.
همچنین توضیح داد: سخنگوی کاخ سفید

کـه ایـنک تـحت بـررسی مـقامات امـنیتی گروه کوچکی رهبری می شد این حوادث زیرنظر

ص 3. پیشین: روزنامه کیهان٬ ص 43. همان: .1

کرد.1 آنان عنوان خواهند این زمینه را در اطالعات بیشتر و ایران می باشد؛
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نتیجه ناهمخوانی عمل و سرتیپ طاهری ؛ ترور  
شهربانی در را که دوران خدمت وظیفه خود فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران٬ یکی از

سمپات های محمد کمیته مشترک به یکی از پلیس و مورد در اطالعات پراـکنده ای را می گذراند٬ ـکل کشور

که توسط آن مطلبی بود جمله این اطالعات٬ از می رساند. دانشجوی دانشکده فنی بود٬ نیز او که  مفیدی٬

فرمانده گارد که «سرهنگ طاهری» وی اطالع داد ارائه شد. خصوص «سرتیپ طاهری» وظیفه در افسر

که چرا رییس کمیته مشترک شده است؛ به درجه سرتیپی رسیده و خرداد 15 عوامل کشتار از شهربانی و

برای اینکه طبق اعالم بـعدی این اطالعات چندان دقیق نبود؛ است مرتب به کمیته می رود. روز چند

به سمت رییس اداره زندان های شهربانی کل کشور «سرتیپ طاهری» تحقیقاتی که انجام گرفت٬ رژیم و

شهربانی افسران نخبه گارد امکان انتقال برخی از مورد در آمدش به کمیته نیز رفت و و منصوب شده بود

مفیدی . پرونده محمد مفاد علی . بیات مختاری٬ امشاسپند؛ خالصه پرونده ها...: .1

به کمیته مشترک بوده است.1

متحمل شده بود٬ 51 بهار ضربات چندی که سازمان در و به دنبال دستگیری ها اساس این اطالع٬ بر

اعضا٬ تن از دو بدین منظور و طراحی کرد را «سرتیپ طاهری» ترور بهرام آرام مسئول نظامی سازمان٬

نحوه تردد منزل و شناسایی از برای این عملیات انتخاب شدند. مفیدی ٬ محمد سپاسی آشتیانی و علیرضا

سپاسی و تکمیل شناسایی اولیه٬ پس از گرفت و به عهده مصطفی جوان خوشدل قرار «سرتیپ طاهری »٬

تهران پارس نزدیک منزل «سرتیپ طاهری »٬ یک کارخانه رنگسازی واقع در در روز مدت چند مفیدیبه

به صورت می گرفت٬ که توسط تیم عملیات باید مرحله نهایی شناسایی٬ تا مشغول شدند به عنوان کارگر٬

انجام رسد.

مقابل منزلش هنگامی که «سرتیپ طاهری» صبح٬ ساعت 7 حدود ٬1351 مرداد یکشنبه 22 روز در

گرفت و سپاسی آشتیانی قرار هدف پنج گلوله علیرضا برای حرکت بود٬ مشغول آماده کردن اتومبیل خود

سوی شاه به وی هدیه از خرداد 15 کشتار که پس از اسلحه کمری دسته عاج او٬ کاله و دم جان سپرد. در

عباسی محمدباقر و بود مفیدی راننده موتور این عملیات محمد در به عنوان غنیمت برده شد. شده بود٬

اعـضای از بقیه عوامل این عـملیات٬ بهرام آرام ٬ بجز منطقه عملیات حفاظت می کرد. مسلحانه از نیز

چارچوب سازمان مجاهدین خلق فعالیت می کردند. آن زمان در که در بودند «حزب اهلل»
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اشاره شده بود. به سوابق «طاهری» که ضمن آن٬ داد این خصوص اطالعیه ای انتشار سازمان در

به رهبری آن به قیام پانزده خرداد این جهت قابل توجه است که در سوی اطالعیه از سمت و صبغه و

می آوریم. اینجا در اطالعیه را بخشی از اهمیت خاصی داده شده بود. امام خمینی(ره)
..........

طاهری اعدام شد؟ چرا
دقیقه حکـم دادگـاه انـقالبی خـلق در 10 و ساعت 6 ماه در مرداد یکشنبه 22 صبحگاه روز
گـذاشـته شـد. اجرا توسط یک گروه ازمجاهدین به مورد طاهری جالد٬ سرتیپ سعید مورد
و قـاتل مـصادره شـد کـاله نـظامی طـاهری خـائن و سـالح کـمری و اجرای حکم٬ از بعد

مجاهدین به سالمت به پایگاه خودبازگشتند.
وچکـمه هایش بـه دست هـا به گـردن داشت؟ پاسداری منافع چه کسانی را طاهری که بود؟

خون چه کسانی آغشته بود؟
سرهنگ دوم طـاهری خونین٬ آن روز همه در می گذرد. 42 خرداد قیام خونین 15 سال از 9
مـردم ـ رأس همه آنها در و ـ که به اتفاق سایرچکمه پوشان مزدور دیدند آدمکش را و پلید
شکـم های آن روزخونین طـاهری قـاتل٬ در می داد. گلوله قرار هدف رگبار بی مهابا بیگناه را
دل خـلق مـا داغـهای سـوزانـنده بـر خـون های ریـخته و پاهای شکسته٬ و دست ها دریده٬
به پاس همه این سفّاـکـی ها و بی سرپرست کرد؛ و داغدار ـگذاشت؛خانواده های بیشماری را
مـردم تـنها آن روزخونین نـیمه خـرداد در کرد. پیدا که طاهری به درجه سرهنگی ارتقا بود
کف بـر و خشم زیادتر با ساعتی مجددًا از که بعد کنند فرو پشت او یک درفش در توانستند
کشته گرفت.جـنایت های ایـن ده ها با انتقام یک درفش را و دوباره به میدان آمد لب آورده٬
انـتقام مـردم دور نگـاه های پـرنفرت و از همه این سفّاـکـی ها و نبرد یاد هیچ کس از قاتل را
ایـن به دست این قاتل حرفه ای و بیرحمانه مردم کفن پوش ورامین را هیچ کس کشتار نماند.

برد. یادنخواهد از ٬42 روزهای نیمه خرداد در سگ مزدور٬
هـم و 42 خونین خرداد روز چکمه پوشخیابان های تهران در نقش جالد هم در طاهری را٬
در خـارجـی٬ وابسـته داخـلی و و منافع سرمایه داران غـارتگر نقش سگ وحشی پاسدار در
راه کـرج... حوالی کاروانسـرای سـنگی در در حمله به کارگران بیگناه کارخانه جهان چیت...

دیده ایم...
خـمینی را ضربه چکـمه هایش چـارچـوب مـنزل آیـة اهلل که با همان کسی بود طاهری قاتل٬
پـلیدی اش ایـن گسـتاخی و هـمیشه بـر و به اسارت برد مرجع مسلمانان را درهم شکست و
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مأمـوران ژانـدارمـری ورامـین٬ پل باقرآبـاد ماجرای کشتار در دقیق نبود. اطالعات این اعالمیه صحیح و برخی از .1
حمله به منزل امام خمینی در توسط ژاندارمری صورت گرفت. حمله به کارگران جهان چیت نیز و دخالت داشتند؛

سرهنگ مولوی نقش داشتند. و عصار سرگرد قم نیز در

می بالید.1
پـلیس ضـد وحشـی شـهربانی و مقام فـرماندهی گـارد که در همان کسی بود طاهری قاتل٬
خـون دانشـجویان آزادیـخواه از صـحن دانشگـاه را حمله به دانشگاه صـنعتی٬ با اغتشاش٬

به شالق وشکنجه بست. را آنها درشکنجهـگاه شهربانی٬ همان روز و ـگلگون کرد
رأس سگ هـای تـربیت در به دانشگـاه تـهران٬ حمالت مکرر که در طاهری همان کسی بود
گـاز بـاتوم و بـا و مـی زد دور محوطه دانشگاه را شهربانی اش ـ شدهاش ـکماندوهای گارد
هیچ کس چهره خون کشید. به خاـک و دانشجویان آزادیخواه را سپر٬ و کالهخود و اشک آور
هـنوز نـبرده است. یـاد صـنعتی از حمله به دانشگـاه تـهران و در طاهری چماق به دست را
دانشـجویان ووحشیگری هایش علیه سـایر دختران قهرمان دانشجو مورد در بیشرمی های او
این همه سفّاـکی به دست طاهری انجام گرفت که و باقی است. قهرمان دانشگاه درخاطره ها

رییس وقت شهربانی کل کشور. .2

از و مـی کند یـاد «نمونه» و «شجاع» به عنوان افسری «مؤدب»٬ او از شیّاد قاتل و «صدری»2

.58 ـ صص 57 دشمن خلق...: شاه: .3

دهند...3 قرار سرمشق خود را که راه وشخصیت او افسران پلیس می خواهد
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ترور پس از  ضربه های پی درپی٬

صبح قراری ساعت 10 بهرام آرام مسئول نظامی سازمان در «سرتیپ طاهری »٬ ترور همان روِز در

خیابان ری خیابان آب منگل واقع در محل قرار بررسی کند. نتایج عملیات را عباسی داشت تا مفیدی و با

داشت اظهار و آمد به طرزی ناشیانه به سوی این سه نفر آن حوالی بود٬ که در یک پاسبان راهنمایی٬ بود.

گلوله به دو و کشید را بهرام آرام ناـگهان اسلحه خود بازرسی شان کند. می خواهد ظنین است و ـکه به آنها

که به مرگ وی منتهی شد. رانندگی شلیک کرد٬ راهنمایی و شکم آن مأمور

مفیدی به سمت شرق آرام و این حادثه پراـکنده شدند. پس از عباسی ٬ مفیدی و جمع سه نفری آرام ٬

سوار را او موتور و پیاده کند را یک سرنشین موتور همان لحظات نخست٬ در مفیدی موفق شد ـگریختند؛

مقاومت صاحب آن که فردی به با داشت٬ را دیگر گرفتن یک موتور که قصد بهرام آرام ٬ بگریزد. و شود

محمد. مفیدی٬ محمدباقر؛ عباسی٬ خالصه پرونده ها...: .1

کشته شد.1 گرفت و اصابت گلوله آرام قرار نتیجه مورد که در شد؛ روبه رو نام حسین درویش بود

که یک به پیت حلبی ـ برخورد راه با همان آغاز ولی در عباسی به سمت غرب محل حادثه گریخت؛

گلوله ای به سمت آن همان حال٬ وی در به زمین خورد؛ ـ وی پرتاب کرده بود فرار برای جلوگیری از نجار

دست و و به روی عباسی ریختند مغازه ها شاـگرد کسبه محل و زخمی نمود. که وی را شلیک کرد نجار

گـفته خـود نـیز اهالی مـحل و طبق اظهار محکم بستند. یک نانوایی آوردند٬ طنابی که از با را پای او

گوش شنوایی نمی یافت و مردم مبارزه می کنیم»٬ شما به خاطر که «ما می کرد وی فریاد هرچقدر عباسی ٬

مردم تحویل از عباسی را و سرانجام پلیس سررسید دست نمی کشیدند. شتم او ضرب و حتی مردم از

اندکی تصرف. با حقگو؛ مسعود گوها: گفت و همان. .2

ـگرفت.2

و (بازجو خدایاری» توسط «ناصر و به کمیته مشترک برده شد دستگیری٬ پس از عباسی ٬ محمدباقر

بـازجـویی و مورد اطالعات شهربانی) شکنجهـگر و (بازجو «علی نقی نیک طبع» و ساواـک) شکنجهـگر

ولی بـه دلیـل اطـالع سـازمان از عوامل آن برای پلیس روشن شد و جریان ترور گرفت. شکنجه قرار

خانه سازمانی به دام نیفتاد. در یا قرار سر کسی در مقاومت نسبی وی٬ دستگیری عباسی و

حّساسیت داشتند٬ روی او عوامل کمیته مشترک نیز دیگر که ساواـک و مفیدی ٬ برای دستگیری محمد

که گاهی مفیدی نام برد میدان ثریا خیابان گرگان٬ قهوه خانه ای در وی از رّدی توسط عباسی به دست آمد.
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گرفت و مراقبت مأموران رژیم قرار مورد قهوه خانه مزبور پاتوق اضطراری وی بود. و می زد سر بدانجا

سرانجام مفیدی به دام افتاد.

حوالی میدان مشخصات اجمالی خانه ای در مفیدی ٬ شکنجه محمد جریان بازجویی های توأم با در

مفیدی برده شده بود. چشم بسته توسط مصطفی جوان خوشدل بدانجا که مفیدی با خراسان به دست آمد

حمله پلیس به خانه مزبور٬ در حدس بزند. تقریبی خانه را حدود به دلیل روحیه کنجکاوانه اش توانسته بود

آنجا که در شامخی ٬ محمود بود٬ متعلق به «ـکبیری ها» و کشف شد جو ساعت جست و چند ـکه پس از

مرگ شامخی گردید. دستگیر خوشدل ـکه موفق به خودکشی نشد٬ و خودکشی کرد سیانور با می برد٬ به سر

دیگری افراد جبران نشد. مدت ها که تا دستگیری خوشدل ضربه سنگینی به سازمان بود مرکزیت و عضو

و مفیدی) خواهر عباس شیبانی (شوهر دکتر از: که عبارت بودند شدند مفیدی دستگیر ارتباط با در نیز

و می رفت؛ سمپات های علنی مفیدی به شمار که از دانشجوی دانشکده فنی٬ مهدی افتخاری ٬ همسرش؛

ـ اروپا سمپات سازمان در عناصر از ـ که به واسطه قاسم باقرزاده (شوهرخواهرش) علی زرکش یزدی ٬

ذیل همین اسامی . خالصه پرونده ها...: .1

مفیدی مرتبط شده بود.1 توسط افتخاری با کرده و نسبت به سازمان گرایش پیدا

که عباسی شایع شد بعدها اعدام شدند. ماه 1351 مهر عباسی در محمدباقر مفیدی و سرانجام محمد

در نام وی را راه آزادی طبقه کارگر» در «سازمان پیکار پیروزی انقالب نیز پس از مارکسیست بوده است؛

ماه 1358. مهر نشریه پیکار٬ .2

با نشد. ابراز علیه پیکار٬ طرف مجاهدین خلق٬ ادعایی هم از و اعالم کرد2 ثبت و لیست «شهدا»ی خود

عباسی . متن وصیت نامه محمدباقر .3

می رساند.3 را ادعا مکتوب مربوط به عباسی خالف این شایعه و آخرین سند این همه٬

جواد از نخست مطلبی را میزان مقاومت وی٬ نیز مفیدی و اعتقادات محمد مواضع و برای آـگاهی از

می آوریم. دفاعیه وی را سپس بخشی از منصوری نقل می کنیم و

این نکته که مسـائل مـربوط بـه شـورای مـرکزی ذـکر با ضمن بیان خاطرات خود٬ منصوری ٬ جواد

اعدام ساواـک پس از نرفت و خودش لو آقازمانی و احمد٬ احمد جریان دستگیری مفیدی ٬ در «حزب اهلل»٬

جمله از و می کند؛ تأـکید و مقاومت مفیدی تأیید بر دریافت٬ که مسئله را بود آزادی دوتن دیگر مفیدی و

و مقاومت زیادی کـرد به رغم شکنجه های سنگین٬ جریان بازجویی٬ [...] در مفیدی «محمد می نویسد:
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ص 88. خاطرات: منصوری٬ .1

مذهبی وی را که مواضع سیاسی و اهّم مطالب دفاعیه مفیدی ٬ زیر در مطالب مهمی اعتراف نکرد.»1

نقل شده است: دربردارد٬
جـریان کشـتاروحشـیانه در دالیل فراوانـی داشت. انتخاب کردیم٬ طاهری را [...] اینکه چرا
بـیگناه را سـرکوب مـردم بـی پناه و مقام معاونت پلیس تهران تیرانـدازی و در او خرداد٬ 15
لکـم «و فرمان مـی دهد: قرآن به ما قصاص می کردیم؟ را او پس آیانمی باید هدایت می کرد.
واجب شدخونخواهی برشما ای اندیشمندان! (179 (بقره / اولی االلباب» فی القصاص حیاٌة یا

بیگناهان.
از نوشت و خواهند روزنامه های دست نشانده باز آیا اعدام من٬ هم پس از نمی دانم باز حاال
و آنـها مـن از شـمرده است؟! جایز قتل نفس را که اسالم کجا پرسید سازمانم خواهند من و
که مقارن عاشورای حسینی ماه ٬42 آن نیمه گرم خرداد این سؤال در آیا اربابانشان می پرسم:
کـه فـریاد مردم بی پناه را پس چرا نکرد؟ خطور فضالی شما هیچ کدام از به ذهن فاسد بود٬

به گلوله بستید؟ یااباالشهداء...» «یاسیدالشهداء... می زدند
اشک تـمساح و اسـالم مـی زند دل این رژیم برای اسالم سوخته که این چنین دم از [...] آیا
سـوخت چـرا به صورت پشت جبهه اسـرائـیل درآورده است و را کشور پس چرا می ریزد؟
بـه راسـتی مردم مسلمان عرب بمب ناپالم مـی ریزد؟ سر که بر تأمین می کند هواپیماهایی را
اسـالم ایـن رژیـم دم از اـگـر به رسمیت شناخته؟ مثل ایران اسرائیل را ـکدام دولت اسالمی٬
چگـونه معنوی شیعیان جهان را پدر و حضرت آیة اهللخمینی مرجع تقلید پس تبعید می زند٬
هـواتـرین نـقاط طـالقانی بـه بـدآب و محمود سید آیة اهللمجاهد پس تبعید کرد؟ تعبیر باید
ارتـباط «هـمکاری و تأیـیدمـجاهدین فـرموده بـودند بــه عــلت مـطالبی کـه در ـکشــور٬
رژیـم فـاسد چه کسی مسـلمان واقـعی است: چه معنی دارد؟ این نهضت»٬ صمیمانه شان با
دسـتی قـرآن٬ در یک دست تـفنگ و کـه در آمریکایی یامجاهدین جان بـرکف٬ اسرائیلی ـ
شکـنجه پس دسـتگیری و کـه ادعـای اسـالم داریـد٬ شما مردانه به استقبال مرگ می روند؟
هـمکاری داشـته انـد٬ که نسبت به مجاهدین سمپاتی و بیرحمانه این همه طاّلب علوم دینی٬
پس این زندان های طوالنی وشکنجه های وحشتناـک فرزندان اسالم چـیست؟ برای چیست؟
مـیان دانشـجویان دانشگـاه کـه سـوابـق مـذهبی اش در را دلیـر خلیل طباطبایی مجاهد چرا
ضربات آن در که آثار پس این شالق های سیمی٬ شکنجه کشتید؟ زیر است٬ صنعتی مشهور
ندادن غذا کشیدن ناخن و منقل و سوزاندن با شوک الکتریکی و و دیده می شود تمام بدن ما
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برای چیست؟ رفتن به دستشویی درسلول های شما ممانعت از و
آلوده فرزندان پیامبر درحالی که دستشان به خون ائّمه و هشام هم٬ و یزید [...] البته معاویه و
نـه؟! یـا هـم قـرآن چـاپ کـرده بـود یـزید من نمی دانم که آیا ادعای اسالم می کردند. بود٬
دل خـلق های ایـران و بلکه در آمریکا و نه درکاباره های اروپا اسالم٬ معیارهای مسلمانی و
امثال آیة اهللخـمینی قضاوت کند: ما مورد در چه کسی باید قرآن تعیین می شود. نور پرتو در

رژیم؟ یا به ماآموخته اند٬ که خودشان این راه را وطالقانی ٬
ایـن سـخنان حـداقـل صالح برای سخن گفتن نمی دانم و من این دادگاه را این٬ [...] بیش از
و غیرقانونی هسـتند که مطلقًا اخطارهای رییس٬ و که علی رغم تمام قطع کردن ها چیزی بود
توضیح دهم که می دانم این دادگاه باید خودش نادیده می گیرند٬ برای دفاع از حقوق متهم را
آن حکم اعدام برادران دلیـرم صـادر دادگاه های فرمایشی دیگری است که در سایر مانند نیز
بـه دشـمن الشـهدا(ع) که سـیّد ولی همان طور آـگاهم؛ سرنوشت خود از من نیز شده است و
«ان لم یکـن مـی گویم: به شما را آخرین حرف خود می گویم؛ به شما اتمام حجت کرد٬ خود
این جهان مردمی آزاده بـاشید الاقل در دین ندارید٬ اـگر فی دنیاـکم» احرارًا لکم دیٌن فکونوا

صص 98ـــ102. منتشره سازمان...: اسناد .1

1 
[...]

 انفجارهای بهمن 1351
سلسله انـفجارهایی تـوسط ٬1351 اسفند طول ماه های بهمن و در عملیاتی٬ رکود مدت ها از پس

رفراندوم شاه سالگرد برگزاری میتینگ های رژیم در قبل از روز دو از این انفجارها سازمان صورت گرفت .

هفتم بهمن انجام شد: ششم و چهارم٬ در

نقطه منفجر چند نیرومندی در بمب های ساعتی نسبتاً چهارشنبه چهارم بهمن 51 شامگاه روز الف)

آورد: خساراتی به بار و شد

حوالی ساختمان سازمان برنامه واقع در بمبی در پنج دقیقه بعدازظهر٬ چهل و ساعت هشت و در 1ـ

درهای ورودی شیشه ای آن گشت. و به شکستن پنجره ها که منجر شد میدان بهارستان منفجر

خیابان جیحون ـ واقع در ساختمان کمپانی «ـکاالی تجارتی فیروز» بمبی در ساعت نُه شب٬ در 2ـ

پنجره های آن و که در شد منفجر ـ صاحب پپسی کوال بهائی و سرمایه دار متعلق به «ثابت پاسال»
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درهم شکست. را

تـلویزیونی ـ ساختمان نمایندگی کمپانی رادیو بمب دیگری در پنج دقیقه شب٬ ساعت نه و در 3ـ

منفجر تعلق داشت ـ به «ثابت پاسال» که باز خیابان جیحون ـ واقع در R.T.I آمریکا «آر.تی.آی»

آورد. خساراتی به بار و شد

واقع در نمایندگی شرکت هواپیمایی «پان امریکن» دفتر بمبی در ربع همان شب٬ ساعت نه و در 4ـ

موجب گشت. خسارات زیادی را و شد منفجر نبش خیابان ویال

که خساراتی را شد نقطه منفجر چند بمب های ساعتی دیگری در جمعه ششم بهمن 51 صبحگاه روز ب)

پی داشت: در

ساختمان محل شرکت های بازرگانی کمپانی های نفتی (شل ـ بمبی که در ساعت هشت صبح٬ در 1ـ

آورد. خساراتی به بار و شد منفجر کارگذاری شده بود٬ خیابان بلوار در فالت قاره و...) الوان ـ

که شد بمبی منفجر «شرکت مس سرچشمه» ساختمان دفتر در ده دقیقه صبح٬ ساعت هشت و در 2ـ

اینکه کلیه عالوه بر ریخت و ساختمان فرو جمله دیوار از پی داشت؛ خسارات قابل توجهی در

ساختمان های اطراف نیز پنجره های یکی از و در و شیشه ها شکست٬ پنجره ها و شیشه های در

آسیب دید.

میدان بهارستان منفجر واقع در ساختمان کالنتری 9 جوار بمبی در نیم صبح٬ ساعت هشت و در 3ـ

آورد. خساراتی به بار و شد

رادیوسیتی منفجر و سینماهای پولیدور در ساعت شش صبح همین روز در بمب آتش زا دو ـ 5 و 4

را سینما صندلی های سالن های دو تعدادی از گشت و این سینماها به آتش سوزی در که منجر شد

بین برد. از

کـافه تـریای هـتل انـترناسیونال واقـع در یک بـمب صـوتی در شنبه هفتم بهمن 51 شامگاه روز ج)

.5 و صص 1 :1351 اسفند ش ٬9 نشریه پیام مجاهد٬ .1

وحشت زده کرد.1 که تلفاتی نداشت ولی اتباع خارجی مقیم هتل را شد سیدخندان منفجر
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فصل دوم:

 پایانی بریک آغاز

زندان ساری از «تقی شهرام » فرار  

14 گـزارش خـود کـرده ولی سـاواـک در اردیـبهشت ذـکـر 15 را گزارش شهربانی تـاریخ فـرار ساواـک٬ اسناد در .1
داده است. قرار تاریخ فرار اردیبهشت را

اعضای زنـدانـی یکی از تقی شهرام ٬ اردیبهشت 1352 115 روز سی دقیقه بامداد ساعت یک و

وی دانشـجوی شـد. تـهران مـتولد در سـال 1331 در (روحـانی) محمد حسین عزتی معروف به کمره ای فرزند .2
به پادگان آموزشی جلدیان ارومیه اعزام تحصیل محروم و هم زدن نظم دانشکده از به جرم بر رشته ریاضی بوده و
کـارشناسان بـعضی از بـازداشت مـی شود. تـاریخ 1350/7/8 به دنبال کشف یک شبکه کـمونیستی در و می گردد
و ناشناس به ساواـک آبادان دستگیر یک تلفن یک فرد اثر که وی بر بودند انقالب معتقد از پرونده تقی شهرام بعد
سـندی یـافت نشـد. ایـن ادعـا که البته بـر تقی شهرام ندانسته اند بی ارتباط با رفتن عزتی را لو ـکشته شده است و
یک گروه این که به اتهام عضویت در وجود وی با پرونده امیرحسین احمدیان چاشمی . ساواـک٬ اسناد برگرفته از
تشکـیل یک گـروه قـصد مـذهبی بـوده و دارای افکـار مـع هذا شده بود دستگیر قوامی) ـکمونیستی (ـگروه عبداهلل
زندان ساری توسط از فرار از بعد اردیبهشت یک روز 16 وی روز داشته است. را نام «سوسیال اسالمی» مذهبی با
بـه عـلت نـامعلومی بـه قـتل بـازداشت و حـمل مـی کرد خود قبضه اسلحه با حالی که چند ساواـک خوزستان در

می رسد.

یک افسـر و گروه مارکسیستی «سـتاره سـرخ» زندانی عضو به اتفاق حسین عزتی کمره ای ٬2 سازمان٬

زندان از زندان ساری خدمت می کرد٬ که در شهربانی به نام ستوان یکم امیرحسین احمدیان چاشمی ٬

کردند. مدرن ساری فرار جدیدالتأسیس و

همان دادگاهی که در و شد دستگیر 1350 که طی ضربه شهریور اعضای سازمان بود تقی شهرام از
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سال به 10 آن به اعدام محکوم شدند٬ علی میهن دوست در بازرگانی و محمد علی باـکری ٬ صادق ٬ ناصر

باـکری چندی هم رضا علی باـکری و هنگام دستگیری٬ در مسئول تشکیالتی وی٬ حبس محکوم گردید.

بود.

«ـگـروه در دوران دبیرستان را شد. تهران متولد در سال 1326 رمضان در محمدتقی شهرام فرزند

وی در معدل خوب دیپلم ریاضی گرفت. با همانجا از و طی کرد (شماره یک پسران) فرهنگی هدف»

رشته ریاضی در سال 1347 در همکالس بود. جوهری دوست و ناصر کریم تسلیمی و دوران مدرسه با

به واسطه همان سال٬ از کرد. آغاز تحصیالت دانشگاهی را و دانشکده علوم دانشگاه تهران قبول شد

نفر این دو شد. حیاتی آشنا محمد زمّردیان و دانشجویان دانشکده به نام های علیرضا تن از دو با جوهری ٬

به دانشگاه به ورود که پس از عضویت داشتند؛ بهائیت (حّجتیه) انجمن ضد در و فوق العاده مذهبی بودند

زمـردیان و تـحت تأثـیر تقی شهرام ٬ آن کناره گرفتند. فعالیت های سیاسی از دلیل مخالفت انجمن با

به مطالعه و نمود آغاز سال 1348 از به تشویق این دو خواندن را نماز و کرد گرایش مذهبی پیدا حیاتی ٬

مطهرات از: عبارت بودند این کتاب ها داشتند. حوزه اندیشه نوین مذهبی قرار ـکتاب هایی پرداخت که در
قرآن (آیة اهلل پرتوی از تفسیر (مهندس بازرگان )٬ ذره بی انتها راه طی شده ٬ پرستش ٬ عشق و اسالم ٬ در

طّیبی شبستری ). احمد (سید منکر نهی از به معروف و امر تقیّه و و طالقانی)

فداییان خلق ارتباط داشت. از عضوی (آرش) به سازمان با ورود شهرام پیش از .1

به اتفاق جوهری ابتدا و توسط موسی خیابانی عضوگیری شد1 اوایل 1349 و سال 1348 اواخر در

که سپس تحت مسئولیت علی باـکری ٬ گرفت و مطالعاتی کریم تسلیمی قرار تحت مسئولیت آموزشی و

طی این دوره تا تشکیالتی منظم دست زد. به مطالعات سازمانی و بود٬ زمردیان نیز مسئول حیاتی و

آن اواخـر در مـؤثری نـداشت و کار ماه تجربه کارگری٬ یکی دو این مطالعات و به جز ضربه شهریور٬

جـریان کـارهای در داشت. علی باـکری قرار کوچکتر باـکری برادر به عهده رضا مسئولیت وی مستقیماً

یک خانواده و که در برای او تحلیل مطالب نشان داد. تلخیص و در را خود استعداد مطالعاتی سازمان٬

این نگرش تحلیل های مبتنی بر منابع مارکسیستی سازمان و طبعاً نکرده بود٬ مذهبی رشد محیط کامًال

واقع در داشته است. همان دوران زمینه پذیرش کلیت مارکسیسم را از شاید و دارای جاذبه بیشتری بود؛

که مذهبی هایی نه مثل زمردیان ها کشیده شد که به گرایش های مذهبی نو تقی شهرام روشنفکری بود
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که جذب جریان های روشنفکری شدند. بودند

ماه که چند و سپس به زندان قزل قلعه منتقل شد؛ و زندان اوین بود مدتی کوتاه در دستگیری٬ پس از

تکمیل دفاعیات مأموریت نگارش و قزل قلعه٬ در زمان حضور از کرد. انتقال پیدا ـگذشت به زندان قصر

که وی به جایی رسید از زندان تأیید در گذارده شد؛ به عهده او دادگاهشان شرکت داشت٬ ـکسانی که در

علی صادق ٬ حفظ می کنی که شامل دفاعیات ناصر آبروی سازمان را که تو می گفتند به او بچه ها بعضی از

از دفاعیات مزبور٬ و به اتمام رساند؛ زندان قصر در این مأموریت را بازرگانی بود. محمد میهن دوست و

بـه کـه بـعدها ـ اصطالح «جامعه توحیدی بدون طبقات» یافت. انتشار و به بیرون منتقل شد همانجا٬

رفت کـه صادق بـه کـار متن دفـاعیه ناصر در برای اولین بار ـ معروف شد «جامعه بی طبقه توحیدی»

ص 91. دفاعیات سازمان...: قسمتی از دادگاه. اظهارات وی در پرونده تقی شهرام: .1

ابداع کرده است.1 خودش آن را شهرام مدعی بود

روی زندانیان جوانی بود کار آموزش و قصر٬ زندان های قزل قلعه و مسئولیت تشکیالتی شهرام در

این در هدف عمده وی٬ جمله فعالیت های دانشجویی به زندان افتاده بودند. ـکه به اتهامات مختلفی از

انداختن ضرورت مبارزه مسلحانه بود. جا آموزش ها٬

علیرضا با نیز و محکومین چریک های فدایی خلق بود که از شخصی به نام افشانی ٬ با زندان قصر در

مـطالعات و و شـد اعضای آن گـروه آشـنا حسین عزتی یکی از و گروه «ستاره سرخ» رهبر شکوهی ٬

کـه کمک این سـه نـفر با به ویژه ماتریالیسم تاریخی٬ زمینه های مارکسیستی٬ در را آموزش های خود

مذهبی مانده و این زمان هنوز وی مدعی بوده که تا تکمیل کرد. ورزیده ای بودند٬ تئوریک نسبتًا عناصر

سوی ساواـک تعمدی در از شاید می گفتند زندان] بچه ها «[ در میثمی می گوید: هم می خوانده است. نماز

ص 274. که رفتند: آنها میثمی٬ .2

شهرام همراه کنند.»2 با که عزتی را بوده باشد ـکار

پلیس خشن با بارزترین نشانه آن برخورد و نام گرفته بود «چپ روانه» برخوردهایی که اصطالحاً اثر در

«پشت «لفـاظی»٬ بـا ایـن خـصوص٬ انتقادی دوسـتانش در هنگام برخورد تنبیه شد. بار یکی دو بود٬

به همین جهت بین توجیه می کرد؛ را اعمال چپ روانه خود ریسمانی»٬ «توضیحات آسمان ـ و هم اندازی»

معروف شد! زندانیان به «تقی قمپز» ـگروهی از

که موضوع یادداشت هایی به دست آمد حسین عزتی ٬ تقی شهرام و از جریان یک بازرسی پلیس٬ در
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ساری مجّهز و تهران به زندان نوساز تن از به همین جهت این دو زندان بود؛ تدارک یک اعتصاب در آن٬

حکایت از و نامه محرمانه ای برای زندان ساری ارسال شد؛ اداره زندان ها از تبعید٬ قبل از انتقال یافتند.

به هم را که محیط زندان ها اعتصاب راه بیندازی هستند و اخالل گر زندانیان شدیداً آن داشت که «آنها

.26 ـ صص 25 امیرحسین احمدیان: گویی با گفت و .1

و...»1 بشکنید روحیه مقاومت شان را نکنند؛ که فرار باشید مراقب آنها شدیداً [ و] آرام نمی گیرند. می زنند

تقی شهرام می گوید: آشنایی با مورد افراخته در وحید
گذشته رده ی در این فرد منزل مختاری دیدم٬ در تابستان 53 در من اولین بار «تقی شهرام را
مـعدوم پس از رسـید. زندان به رده هـای بـاال فرارش از گروه نداشته ولی پس از باالیی در
عـامل اصـلی قبضه کرد. را کارها به چنگ گرفت و رهبری گروه را رضایی عمًال شدن رضا
مـی توانـد و سـیاسی زیـادی دارد مـطالعات مـارکسیستی و بود. او مارکسیست شدن گروه٬
بـه سـختی بـه وجـاه طلب٬ فـردی است مـغرور تحلیل نماید. اقتصادی را مسائل سیاسی و
مـحتاط است امنیتی بسیار نظر از پنهان می نماید٬ را عیوب خود و حمله می کند عیوب افراد
ضـدتعقیب وقت زیـادی روی چک کـردن و مـی کوشد٬ بـرای حـفظ خـود حـد بـیش از و
سـیاسی است. بـه کـار بیشترین تـمایل او است٬ نزدیک به صفر کارایی نظامی او می گذارد٬
تـهیه نشـریه آرام در شهرام بود٬ کامل دست آرام و رضایی به طور رضا از رهبری گروه بعد
پـیمان ٬ دکـتر هـاشمی رفسـنجانی ٬ مذهبی ها٬ ارتباط با نشریه امنیتی شرکت داشت٬ داخلی٬

افراخته . پرونده وحید .2

بود. 2 آنها غیرمستقیم درجریان کار مستقیم یا به طور و بود او با طالقانی و...
در او بـا تقی شهرام زندگی کرده و با که سالیانی را مرکزی سازمان٬ عناصر از زرین کفش ٬ عبداهلل

تأثیرپذیری وی از و میزان نفوذ ویژگی های عمده اش و خصوص شهرام ٬ در تشکیالت هماهنگی داشته٬

مصطفی شعاعیان می گوید: حسین عّزتی و
یک تیپ رضایی بود٬ ردیف احمد در باالی سازمان و قدیمی و اینکه یک کادر از تقی غیر
تـئوریک بـرخـورد افـراد بـا که خودش تعریف مـی کرد زندان هم آن طور در و تئوریک بود

مصطفی شعاعیان هم دوست بود.ـ[...] با داشت؛
تقی تأثیرات تئوریک زیادی روی تقی ـگذاشته بود. که تقی می گفت٬ آن طور [حسین] عّزتی ٬

بـه تـاریخ مـارکسیسم فـوق العـاده مـطلع بـود٬ زمینه زیـبایی شناسی (اسـتتیک) می گفت در
و به ادبیات مارکسیسم هم فوق العاده مسلط بـود لنینیسم خیلی آشنایی داشت و مارکسیسم ـ
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بـعد می کنم تقی دانش مـارکسیستی خـودش را فکر داشت. قرار تقی تحت تأثیرحفظیات او

مصطفی شـعاعیان پس از با زندان ساری بود. در استفاده کرد٬ او از و عزتی ـگذراند بیشترین دورانی که شهرام با .1
سطح سازمان دیدگاه های متعددی که شهرام در بخشی از گذراند؛ او با دوران بیشتری را زندان انس داشت و از فرار

شده بود. شعاعیان اخذ از جریان مبارزه مطرح می کرد٬ و

طریق این شخص تکمیل کرده بود.1 مصطفی شعاعیان از از
اولین برخوردی که من بـا در رهبری قانع نبود. از به چیزی کمتر تقی غرورخاصی داشت و
بـین جمهوری٬ =] درخیابان شاه آباد دعوایم شد. او با نمی شناختم) را تقی شهرام داشتم (او
کـه مـن بود موضع باال نحوه برخوردش چنان از داشتیم؛ هم قرار بهارستان] با مخبرالدوله و

زرین کفش . عبداهلل گفت وگوها: .2

نپسندیدم.2
بـه عـنوان افسـر پایان دوره دانشگاه پلیس٬ پس از و بود ستوان احمدیان اهل شاهی (قائم شهر)

به سمت اوایل سال ٬50 در کالنتری٬ سال اشتغال در دو از بعد کرد. یک کالنتری شروع به کار نگهبان در

ص 7. امیرحسین احمدیان: گویی با گفت و .3

گمارده شد.3 زندان ساری به کار نگهبان در افسر

ستوان احمدیان طرح دوستی ریختند٬ با به زندان ساری٬ ورود پس از حسین عزتی ٬ تقی شهرام و

به هنگام خروج از احمدیان ٬ عملی ساختند. خویش را چندماه فرار پس از و همراه کردند خود با وی را

سوی زندانیان مهر از گروگان گیری خود و گونه احتمال تهدید هر بر یادداشتی به جای گذاشت تا زندان٬

می گوید: احمدیان خود خراب کرد. را خود پل های پشت سر به عبارتی٬ و بطالن بزند؛
یعنی مأمـورین خـلع سـالح ـ به پایان رسید زمانی که مرحله اول فرار شب فرارمان٬ [...] در
غـریزی به طور من ـ زندان بودیم٬ آماده خروج از و به پایان رسید مصادره سالح ها و شدند
شروع کردم به نوشتن آخرین حرف خود کارم رفتم و یک مرتبه به پشت میز ـ بدون اختیار و
من نزد نیز تقی شهرام وحسین عزتی کمره ای ـ ـ رفقا آن لحظه٬ در دولت. برای شهربانی و

ص 35. همان: .4

تکمیل کردند:4 یادداشتم را آمده و
این لباس ننگین من می روم و اما آینده اش مرگ است؛ «می دانم راهی که من انتخاب کرده ام٬

کـه احـمدیان توجه کرد به این نکته باید متن اعالمیه سازمان؛ از ص 4؛ آبان 1352: ش ٬16 نشریه پیام مجاهد٬ .5
مسـئله ای اقـتصادی را مارکسیست وی بـوده است٬ همبند شده تقی شهرام و القا که بیتردید بیان انگیزه خود٬ در

گرسنگان گرسنه نمانند.»5 دیگر ترک می گویم تا را
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کـه شـهرام نشـان مـی دهد این امر ندارد. خود سازمان در ایدئولوژی رسمی آن روز هیچ نشانی از و بیان می کند
گذرانده است. سر زندان ساری از در ایدئولوژی را مراحل نخست تغییر

فشـنگ تـیر 900 آمریکایی٬ «اسپرینگ فیلد» قبضه سالح کمری رولور 22 این عملیات تعداد در

همان صفحه. همان: .1

به غنیمت برده شد.1 ربوده و پابند یک عدد و دست بند عدد چهار یک دستگاه بی سیم دستی٬ ٬38 ـکالیبر

ضمن آخـرین آنجا٬ احمدیان در و حرکت کردند؛ جمع فراریان نخست به سمت شاهی (قائم شهر)

امیرحسین . احمدیان٬ خالصه پرونده ها...: .2

جمع جـدا حسین عزتی از ساری به تهران٬ مسیر در تعویض می کند.2 را اتومبیل فرار پدرش٬ با دیدار

خـیابان در نـیز را دومین اتومبیل فـرار به تهران٬ ورود پس از یارانش بپیوندد. به دوستان و تا می شود

ص 4. آبان 1352: ش ٬16 نشریه پیام مجاهد٬ .3

کشف می شود.3 روز چهار که پس از می کنند؛ دروازه شمیران رها خورشید

میثمی می گوید:
هـمین روحـیه به خاطر روحیه اطالعاتی داشت... و بود زندان هم خیلی کنجکاو «شهرام در
فراستی باهوش و بیرون رفت٬ و کرد که فرار بعد و شد زندان زیاد اطالعاتش در ـکنجکاوی٬
به بـاالترین رتـبه و شناسایی کرد [سازمان] را اشخاص و درآورد تمام مسائل را ـکه داشت٬

ص 8. که رفتند: آنها میثمی٬ .4

سازمانی رسید.»4
چنین می نویسد: کشور هنگام خروج از افراخته درباره سرنوشت امیرحسین احمدیان تا وحید

زندان ساری به از فرار پس از هرگزندیده ام ـ من این شخص را درباره امیرحسین احمدیان: ...
کار او زندان با ماه در 2 تقی شهرام میگفت حدود به گروهمجاهدین پیوست. اتفاق تقی شهرام ٬
می رفته ـ آنها به بهانه درس خواندن٬احمدیان نزد گویا کند. آماده فرار را توانسته او ـکرده تا
مقداری تلقین های مذهبی تقی شهرام واقع شده و مدتی تحت تأثیر احمدیان فردی بوده که تا
یکـی از گـویا سوءاسـتفاده شـده است. برخی صفات لوطی منشی وجاهل مسلکی او از نیز
که از این طور بوده ـ هرجایی) پیوستن به گروه عالقه اش به یک زن (احتماًال در مشکالت او
اسم سپس با بوده است. مدتی احمدیان تحت مسئولیت او حرف های شریف واقفی برمی آید٬
پـلیسی کـه از افغانستان ناـگهان احمدیان با مرز در به خارج می فرستند. را صادق او مستعار
ولی افسر دردهانش می گذارد را کپسول سیانور می کند٬ وآشنایانش بوده برخورد همدورهای ها
خـاطرات دوران توصیه کرده اند به او ایران خارج می شود. از او و نمی شود پلیس متوجه او
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خـود آموزش های تشکـیالتی از در گویا استفاده تبلیغاتی بنویسد. به منظور پلیس بودنش را
بهرام آرام می گفت عالم زاده هم کالس بوده٬ ایران با مدتی در خوبی نشان داده است. استعداد
او از (تیمسار) نام مستعار هرزه ای است به احمدیان که با بددهن و عالم زاده که فرد یک روز
بـه عـالم زاده مـی گوید نمی خواهـم٬ اسم برده می شدچای تعارف می کند.احمدیان می گوید
بعد نداشته و زشت را این حرف رکیک و انتظار و (...فالنم)احمدیان خیلی ناراحت می شود
کتکت می زدم که به حال می زدی ااۤلن آن قدر این حرف را گروه نبودی و عضو اـگر می گوید
کشـور مرکزیت شاخه خارج از وارد بایداحمدیان را تقی شهرام می گفت٬ مرگ بیفتی اخیرًا

پرونده امیرحسین احمدیان . .1

نظامی خوب وسیاسی متوسط حساب می کنند.1 به عنوان یک کادر روی او ـکرد.احتماًال
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سرهنگ لوئیس هاوکینز ترور  
در صورت گرفت و اردیبهشت ماه 1352 تا اسفندماه 1351 به دنبال دستگیری های گسترده ای که از

تصمیم گرفت جّو رضایی ـ رضا عمدتاً و رهبری سازمان ـ زندان ساری٬ موفق تقی شهرام از پی فرار

متوجه ادامه موجودیت عمومی را افکار انجام یک عمل نظامی٬ با و بشکند ضربه را زیر مأیوس کننده و

که یک سرهنگ آمریکایی ساـکن شد قرار شناسایی های جزیی٬ پس از بدین منظور٬ فّعال خویش کند.

برای هیچ یک از بعد) روزنامه های روز انتشار آن (یعنی تا پس از زمان عمل و تا شود. ترور خیابان وزرا

سمت وی مشخص نبود. نام این سرهنگ و مسئوالن سازمان٬ و اعضا

صورت گرفت. سیکلت) افراخته (راننده موتور وحید و سپاسی آشتیانی (ضارب) توسط علیرضا ترور

سـتوان کـه تـقی شـهرام و سالح هایی بود یکی از اسلحه ای که برای این عملیات انتخاب شده بود٬

در تا قبل آماده می شد از که اعالمیه ترور معمول چنین بود این٬ پیش از زندان ساری ربودند. احمدیان از

تصمیم چون هویت مقتول مشخص نبود٬ اخیر٬ مورد لیکن در پخش شود؛ توزیع و محل عملیات نیز

تـرور فـردای روز مـطبوعات٬ پخش شود. اعالمیه عملیات چاپ و اعالن رژیم٬ که پس از ـگرفته شد

این 1352 خرداد یکشنبه 13 روز کیهان در ساختند. منتشر این عملیات را مصور ـگزارش های تفصیلی و

درج کرد: را خبر
[لوئـیس.ل.] هـاوکینز» مـاه «ـکـلنل خـرداد شـنبه 12 روز سی دقیقه بامداد ساعت شش و ...
بـا تـا کوچه سـیمرغ خـارج شـد واقع در که مطابق معمول ازخانه خود آمریکایی٬ مستشار
از مـرد دو خانه اش٬ از قدم پایین تر 50 در برود٬ خود به محل کار اتومبیل مستشاری آمریکا
رولوری که با آنها یکی از متعاقب آن٬ و بستند او بر راه را و بیرون آمدند خم کوچه «رامونا»
شـلیک سه گلوله ای که به طرف کلنل هـاوکینز از روی کلنل آتش گشود؛ دست داشت بر در
روی زمـین آمـریکا[ یـی] بـر مسـتشار و اصـابت کـرد یکی بـه سـینه او و به مغز تا دو شد٬

درغلطید.
[...] متواری شدند کوچه رامونا امتداد شده در موتور بر سوار سوءقصد٬ پس از خرابکار٬ دو
شوهرش رسید؛چشم های خـون آلود باالی سر وقوع سوءقصد٬ از بعد کلنل هاوکینز٬ همسر
مـبهوت بـه مات و روی جسدانداخت و بر منزل آورده بود٬ [ را] ـکه از پتویی بست و را او

ص 3. روزنامه کیهان 1352/3/13: .1

بازگشت.1 خانه خود
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متن ایران بوده است. در ساخت که سمت وی معاونت اداره مستشاری آمریکا مطبوعات آشکار خبر

یافت و انتشار خرداد 15 سالگرد در نظامی شماره 16» تحت عنوان «اطالعیه سیاسی ـ اعالمیه سازمان٬

جنایت دهمین سالگرد با برابر 52 خرداد 15» نوشته شده بود: کوچک٬ یک کادر در انتهای اطالعیه٬ در

نظامی شماره 16. اطالعیه سیاسی ـ .1

خونین شاه».1

اطالعیه سازمان چنین آمده بود: در
جالدان بدمست سال٬ طی دو در به خون هایی که تنها یک پاسخ کوچک بود «این اعدام تنها
سنندج و اهواز تهران و به فرمان اربابان آمریکایی در و پلیدی ـ این جرثومه کثافت و شاه ـ
خـرداد 15 به خون های سـرخـی کـه در پاسخی بود زمین ریخت... فرزندان خلق بر پیکر از
آمـریکایی و مسـتشار ده هـزار پـاسخی است بـه حـضور پاشید. کفپوشخیابان ها بر خونبار
در بـرعلیه امـپریالیسم و آمـاده تـدارک نـبرد را همان طوری که خود ما ایران... انگلیسی در
آرام مـقابل جـنایت های روزافـزون دولت نـیز در مـی سازیم٬ رأس همه امـپریالیسم آمـریکا

ص 3. تیرماه 52: ش ٬13 نشریه پیام مجاهد٬ .2

نخواهیم نشست.»2
سـرهنگ اطـالعات» مـدارک و از کـه «ـکیف دستی پـر این اطالعیه همچنین اشاره شده بود در

به دست سازمان افتاده است. هاوکینز
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رضایی خودکشی رضا  
50 شهریور پس از مهلک ترین ضربه٬  

یک ارتـباط فـعال دانش آمـوزی در «حاج شیخ عـباسعلی اسـالمی »٬ کهتر فرزند محسن اسالمی ٬

از را داشت که دفاعیه مزبور بازجویی اظهار وی در به دست آمد. او دفاعیه مهدی رضایی از و شد دستگیر

یک جلسه مذهبی گرفته است. به نام مهدی تقوایی در یک معمار

وی به رضایی بود؛ رضا فعالترین رابط مردمی با زمان اعتراف محسن اسالمی ٬ در مهدی تقوایی ٬

ـ زیرزمین منزل خلیلی دزفولی بود که در ـ سازمان را «خانه چاپ» فقیه دزفولی ٬ اتفاق محمدعلی (خلیل)

این کـتاب تهیه گردید. همین خانه چاپ٬ معروف در مجلّد مجموعه دفاعیات عکس دار اداره می کردند.

پیام های سران برای نخستین بار٬ و نوشته بود؛ که مصطفی شعاعیان آن را دارای مقدمه ای طوالنی بود

انتهای آن به چاپ رسیده بود. سازمان در

آمد رفت و کوچه های خیابان غیاثی٬ یکی از به منزل مهدی تقوایی واقع در به دفعات٬ رضایی ٬ رضا

بـرای دسـتگیری ساده٬ به طور که مأموران کمیته مشترک٬ ماه ٬1352 خرداد نیمه شب 25 در داشت.

و پنیر ایوان خانه مشغول خوردن شام (نان و رضایی در رضا مراجعه کردند٬ خانه او مهدی تقوایی به در

رفت مهدی تقوایی به پشت در همسر درآمد٬ که به صدا زنگ در بود؛ همسرش ناهید مهدی و با هندوانه)

ساواـکی ها «چیزی نیست؛ پاسخ داد: صدای بلند با است٬ جواب سؤال شوهرش که چه کسی دم در در و

به کوچه پشت خـانه آنجا از و به پشت بام رساند را خود رضا به محض شنیدن صدای ناهید٬ هستند.»

زیر در و به داخل خیابان غیاثی رساند را کشان کشان خود او این حادثه شکست. در که پای وی نیز پرید؛

یک اتومبیل فولکس واـگن مخفی شد.

به را خود آنها یکی از و به داخل خانه هجوم بردند شنیده بودند٬ پریدن را مأموران که صدای دویدن و

شـنیدن با منطقه مشغول گشت بود٬ که در یک پاسبان٬ گلوله ای هوایی شلیک کرد. و پشت بام رساند

شلیک یک با یافته اند٬ را اینکه او به تصور رضایی ٬ رضا کرد. دویدن آغاز به سمت صدا صدای گلوله٬

پایان بخشید. به زندگی خود خود٬ ـگلوله به سر

پلیس سیاسی رژیم را آمریکایی٬ مستشار ترور زندان ساری و ستوان احمدیان از تقی شهرام و فرار

ضربه هولناـک به «ـگروه نادر مقارن همان ایام٬ و رضایی ٬ کشته شدن رضا انداخته بود. سخت به تنگنا

مصاحبه داشت و رهبری آن حضور در که مصطفی شعاعیان نیز (جبهه دمکراتیک خلق ایران)٬ شایگان»
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جبران کرد. دغدغه رژیم را شکست و فاضل البّصام (مصلحتی )٬ کریمی و تلویزیونی احمدرضا ـ رادیو

رضایی شروع احمد دوره ای که با حیات سازمان؛ پایان یک دوره از بر رضایی آغازی شد فقدان رضا

و به مرگ آشکار و شد تقی شهرام آغاز مؤثر حضور با دوره جدید رضایی ختم گشت. به رضا و شده بود

یک مـالقاتی بـا در تـاریخ ٬51/4/18 شـعاعیان در پیش بینی کرده بود. این مصطفی شعاعیان این مرگ را پیش از .1
منبع ساواـک می گوید:

از کـه حکـومت را مـی کنند ایـفا یک نـقش بـزرگ تـاریخی را بدون اینکه بدانند نهضت آزادی (مجاهدین) «افراد
نام لنین از یا انگلس و بجای اسامی مارکس و هستند. پیشرو افراد و بدهند تحویل کمونیست ها و دستگاه بگیرند
بـه مـالکیت اعـتقاد تـحلیل نـهایی٬ بهترین مسئله در و فرقی ندارند ما اصل با در و علی استفاده می کنند و محمد
بـهترین جریان حـوادث از بزودی در انقالبی ترین آنها و من یقین دارم که بهترین چهره ها و ندارند است که اینها

ص 296. پرونده شعاعیان٬ بود.» خواهند ـکمونیست ها

اسالمی سازمان انجامید.1 ظاهر رسمی هویت و

مصطفی شعاعیان کیست؟  
تقی شهرام از تأثیرگذاری شعاعیان بر و یک سو مصطفی شعاعیان از رضایی و که رابطه رضا آنجا از

نگارش برخی متون سازمان و در فعالیت های سازمان داشته و روند نقش تعیین کننده ای در سوی دیگر٬

مروری خواهیم داشت. زندگی او بر اینجا در کرده است٬ آینده تغییرات ایدئولوژیک نقشی مهم ایفا

خانواده ای کم درآمد در به سال ٬1315 تهران٬ جنوب شهر معّیر محله آب انبار در مصطفی شعاعیان ٬

کـارگاه های خـصوصی بـه کـار در شب هـا نـوجوانـی٬ در دست داد. از کودکی پدرش را در و شد متولد

هنرستان صنعتی تهران درس می خواند. همزمان در می پرداخت و

رشـته مـهندسی در صـنعت فـعلی) عـلم و هنرسرایعالی فنی تهران (نـارمک ـ در سال 1337 در

بـورسیه چون رتبه اول شده بود٬ فارغ التحصیل شد. سال 1341 در و جوشکاری به تحصیل پرداخت؛

اداره مدتی بعد کاشان معلم شد؛ در که نپذیرفت و برای ادامه تحصیل به وی دادند را اعزام به آمریکا

به عهده گرفت. آن تدریس می کرد٬ که در هنرستانی را

در سـال دیگـر نزدیک دو و هنرستان صنعتی هفت چنار سال در دو به تهران آمد؛ سال بعد چند

علوم اجتماعی را اغلب مباحث تاریخ و ضمن تدریس فنی٬ تهران به تدریس ادامه داد. هنرستان نازی آباد

نوشته است: خود درس می گفت.
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پهنه خاموش به ویژه در و گورستان ها در زندگی ام را حتی روینده ترین روزگار و من سال ها
رویـدادهـای مـدفون نشـدم. مسگـرآبـاد ولی مـن در بی اندوهمندی. و پلکیده ام؛ مسگرآباد
مرده من به دوش مدفونم کنند. آنجا در تا هل دادند به سوی مسگرآباد مرا زندگی اجتماعی٬
مـیان زنـده از مـرا مسگرآبـاد نگر: جادوی دیالکتیک را لیکن٬ افتاد پاهایم به پهنه مسگرآباد

ص 9. مجموعه آثار...: شعاعیان٬ .1

بیرون انداخت.1 ـگورها
این حزب از جریان واقعه سی ام تیرماه 1331 در درآمد. به عضویت «حزب پان ایرانیزم» نوجوانی٬ از

هم دوستان همکالس و از تنی چند با و دست نداد از لیکن گرایش های ناسیونالیستی افراطی را شد؛ جدا

طـریق از بـود. هـمه» از «ایـران بـرتر اصلی آن٬ که شعار سامان داد نفری را جرگه ای چند محل خود

رفته رفته به سوی مارکسیسم کشیده شد. مطالعات خویش٬

یاران اوست. بیژن جزنی و «نیک طبعان» از منظور .2

بـدان نـام نـیک طـبعان ٬2 کـه بـعدها جـریان بـی نامی٬ کـه بـا بود دهه 1339 آغاز بر و دور
از هـرگز ایـن جـریان نـیز در هـمبسته شـدم. و آشـنا دادنـد را «مارکسیست های آمریکایی»
البــته دیگـر نــوشتم٬ را زمــانی کــه «جــنگل» پــالوده نشــدم. «تــنگ نظری های مــلی»
ارزش هـای چـیره بـر ایـن هـمه٬ بـا عینی نـداشـتند. هم وجود «مارکسیست های آمریکایی»
جنگل و روند لیکن در پاالیش نیافته بود؛ خود مایه های «ناسیونالیستی» از هنوز اندیشه من٬
«تـنگ که گمان مـی کنم کـه از رفته رفته دریچه نوینی به رویم گشوده شد دیگر به دنبال آن٬

صص 10ـــ11. مجموعه آثار...: شعاعیان٬ .3

مایه نگرفته باشد. 3 نظری های ملی»
حزب از انتقاد جزوه «رساله ای در دوستان اش٬ تن از همکاری چند شعاعیان با سال 1339 حدود در

سال های در و شد جبهه ملی دوم عضو شعاعیان در جبهه ملی٬ شروع فعالیت مجدد با نوشت. را توده»

دانشگاهی تهران به اولین کنگره جبهه ملی دوم معرفی به عنوان نماینده دانشجویان مراـکز 41ـ1340

به تحریر «سرباز» نام مستعار با را جبهه ملی» به این مناسبت جزوه ای تحت عنوان «نسل جوان و و شد؛

ندیدند؛ «مصلحت» اعضای کنگره قرائت این رساله را کنگره تقدیم کرد. مصدق و به دکتر آن را و درآورد

یافت. انتشار کرد؟» این جزوه به نام «چه نباید .4

دادند.4 انتشار کرده٬ تکثیر آن را خود دانشجویان٬ ولی برخی از

جمله «نهضت از و اغلب گروه ها با شعاعیان برای سامان دادن «جبهه ملی سوم» سال ٬1342 در
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آن نوشت و را که جزوه «تزی برای تحرک» همین اوقات بود در کرد. تماس نزدیک برقرار آزادی ایران»

شـرح در سـال 1346 در ارسـال داشت. جـمله امام خـمینی(ره) از رهبران روحانی و برای برخی از را

نوشت انقالب «رژی دبره» کتاب انقالب در نقدی بر «طبقه»٬ و بیان تئوری «توده» تضادهای جامعه و
سرنگونی آن نظام حاـکم و برای مبارزه با همان سال ها از شعاعیان ٬ گرفت. بحث اهل مبارزه قرار ـکه مورد

دارای سازمان سیاسی که احساس می کرد گروه و به هر همین رو از داشت؛ کردن مبارزان اصرار به متحد

سال 1347 در می شناختند. را او که اغلب نیروهای مبارز این گونه بود سرک می کشید؛ صداقت است٬

که قابل به نوعی تدوین نمود آن را نوشت و نهضت انقالبی جنگل را ـکتاب نگاهی به روابط شوروی و
بلکه حساسیت ساواـک نسبت بـه توزیع کتاب منع شد از ناشر نه تنها این وصف٬ با علنی باشد. انتشار

گرفت. قرار تحت نظر و گردید شعاعیان بیشتر

ماجرای سیاهکل احساس شد؛ بالفاصله پس از جریان مبارزه مسلحانه٬ مصطفی شعاعیان در حضور

(نقدی خردهـگیری ناب» «چند و تئوریک پویان ) تأیید (در کرد» جزوه هایی به نام «چه نباید که وی در چرا

داد. به انقالب تغییر نام آن را و کرد آن تجدیدنظر در دوبار بعدها نوشت و سال 1351 شعاعیان در این کتاب را .1
شد. منتشر چاپ و توسط «انتشارات مزدک» ایتالیا در زمان حیاتش٬ در ـکتاب اخیر

جریان نوشتن کتاب شورش 1 در ساخت. جلوهـگر را جدی خود حضور تاـکتیک احمدزاده ) استراتژی و بر

گـروه مسـلحانه «جـبهه ارتباطی اش بـه جـریان مسـلحانه پـیوست و همه امکانات ذهنی و که با بود

بـه او شـایگان» «ـگـروه نـادر همان دوران (سـال های 51ـــ1350) در بنیان نهاد. را دموکراتیک خلق»

رفتن «طرح عملیاتی ذوب آهـن» لو همراه با تیرماه 1351 شایگان در یاران وی و جمعی از پیوست.

مجاهدین خلق بود چریک های فدایی و مرتب با ارتباط مداوم و این زمان شعاعیان در در شدند. دستگیر

آن که خود گروه برای تشکیل یک جبهه مشترک می نمود٬ کردن این دو صرف متقاعد را همه توان خود و

جنبه های غلو با همان دوران٬ به خصوص در شعاعیان همواره و می نامید. «جبهه رهایی بخش خلق» را

که می آمد به نظر و جدال بود؛ در «ـکمونیست نما»ها به قول خودش ـ شده برخی احساسات ضدمذهبی ـ

داشت. نظر در بیشتر را «سازمان انقالبی» و «حزب توده»
کـه ایـنک چـین هـم بـدان کارخانه های سـیاست شـوروی٬ در کردند. شورش پرهیز از آنها
و خـدا اینک با ما گرفتند... مساوی «بی خدایی» کمونیسم را به مزدوری رفتند... افزوده شده٬
در اسـتعمار ارتـجاع ـ ایـنک بـه ویـژه بـا ما نیستیم. ستیز سنت های خلق در بسی از دین و
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هـمه نـیروهای مـی توانـیم پـاـکـبازانـه بـا جدایی آرمانی٬ از صرف نظر بنابراین٬ و ستیزه ایم.

ص 13. پیشین٬ شعاعیان ـ .1

استعماربجنگیم.1 ارتجاع ـ با ارتجاع جبهه یگانه ای راسامان دهیم و ـ ضداستعمار
شـعاعیان هـمکاری (51 بـهار تـا 50 ضربات سنگین به سازمان مجاهدین خلق (شـهریور از پس 

جریان همکاری در و این پیوند کرد. رضایی برای دوباره سامان دادن این سازمان آغاز رضا با نزدیکی را

گـروه رضـایی ٬ کشته شدن رضـا پیش از خردادماه ٬1352 در ٬51 مرداد ضربه اول در که پس از بود

شایگان شام اسبی ٬ جریان این ضربه نادر در دوم ضربه شدیدی خورد. شعاعیان توسط ساواـک برای بار

دستگیر رفتن آزمایشگاه نظامی گروه٬ لو به خصوص با جمعی دیگر٬ عطایی کشته و نادر و حسن رومینا

سازمان نیز مرتبطین با نبوی که از اعضای اصلی گروه به نام مهندس بهزاد یکی از ضربه اول٬ در شدند.

کـه بـود دادگاه بدوی حـبس ابـد محکومیت وی در نبوی . بهزاد مصاحبه با آبان ٬1360 ش ٬12 هفته نامه شاهد٬ .2
برد. زندان به سر در 57 تا سال 51 مهندس نبوی از به ده سال تبدیل شد. دادگاه تجدیدنظر در

شد.2 دستگیر بود٬

نـاصر شـایگان هـا)٬ یعنی فاطمه سـعیدی (مـادر گروه٬ افراد سایر شعاعیان با ضربه دوم٬ پس از

به چریک های فدایی دیگر نفر چند بیژن زاده و صبا مرضیه احمدی اسکویی و ارژنگ شایگان ٬ شایگان ٬

خلق ملحق شدند.

بـه نظریات شعاعیان ٬ برخوردهای نظری چریک های فدایی با دستگیری فاطمه سعیدی و پس از

ندادن چریک های فدایی به آنچه بها نیز و بیان داشته بود کتاب انقالب (شورش) خصوص آنچه وی در

زاویه از (و این گروه جدا از ناـگزیر عنوان کرده بود٬ «نامه ای سرگشاده به چریک های فدایی خلق» وی در

جریان مارکسیست شـده ارتباط حفاظتی با در صرفًا و ـ به صورت منفرد و شد تصفیه) چریک ها٬ دید

خیابان استخر در بهمن 1354 صبحگاه 16 سرانجام در ادامه داد. را زندگی مخفی خود مجاهدین خلق ـ

هنگام است٬ مخدر وی قاچاقچی مواد که گمان می کرد شهربانی واقع شد سوءظن یک مأمور تهران مورد

مصطفی . شعاعیان٬ خالصه پرونده ها...: .3

خودکشی کرد.3 سیانور با و پیش نبرد ولی کاری از دستگیری اندک مقاومتی کرد
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 شعاعیان ومجاهدین خلق
اعضای سازمان مجاهدین و به خصوص عناصر نیروهای مذهبی٬ مصطفی با «رفاقت» نزدیکی و

عنصر مالحظه شد٬ به زندگی سیاسی شعاعیان نیز مرور که در همان طور مسبوق به سابقه است. خلق٬

نوع نوع گرایش به گذشته غیراسالمی ایران بلکه از لیکن نه از وی ثابت ماند؛ تفکر در «ناسیونالیسم »

که می توان به مصطفی فردی را تنها ـ میان نیروهای «چپ» از ـ شاید اسالم. تعصب به ایران پس از

بوده مذهبی ها با بیشتر زندان نیز که حتی معاشرت هایش در باشد پاـک نژاد شکراهلل شعاعیان تشبیه کرد٬

نبوی . بهزاد گوها: گفت و .1

مارکسیست ها.1 با است تا

این گروه متنی را بودِن مجاهدین خلق٬ «مارکسیست اسالمی» پاسخ به ادعای رژیم شاه مبنی بر در

عنوان متن چنین بود: نگاشت. رضایی ) مصطفی شعاعیان (به توصیه رضا ـ عینًا ـ که آن را تدارک دید

ابتدای دهه نبوی که از بهزاد رژیم شاه». پاسخ به اتهامات اخیر «بیانیه سازمان مجاهدین خلق ایران در

بـچه هایی کـه در یک عـده از با ما ...» این هفته نامه می گوید: مصاحبه با نبوی در بهزاد ش 12. هفته نامه شاهد٬ .2
کـارهای سـیاسی و آمـد رفت و ارتـباطات سـیّالی داشـتیم. هـم فـعالیت مـی کردیم٬ جبهه ملی با در پلی تکنیک٬
کـه از دیگـر نـفر چند و کسانی چون «مصطفی شعاعیان » بین این همکاران٬ در ارتباط مخفی داشتیم. می کردیم...
مصطفی شعاعیان شناخته شده ترین که مسلمان بودند٬ برادرها از دیگر نفر چند و ماتریالیست بودند٬ فکری٬ نظر
در مـارکسیست ها بسـیاری از و البته مارکسیست بـه مـفهوم امـروزی کـلمه نـبود و چهره این جمع مسلمان نبود
هـدف٬ بـا [ ملی]ای و همان چارچوب فعالیت های جبهه این عده در من با می نامند... مرتد را او تحلیل های خود
تبدیل کنیم به یک کارگروهی و تصمیم گرفتیم که آن را رساندیم و به سال 49 اینکه آن را تا ارتباط سیاسی داشتیم.
گروه شروع به فعالیت تشکیل دادیم. جبهه ملی بود٬ همان ترکیبی که در با این افراد واقع یک گروه با در مسلحانه.
از بکـند. چـریک های فـدایـی ارتـباط بـرقرار بـا بـعدها مجاهدین خلق و که توانست با سال 49 اواخر در تا ـکرد
بـیرون اـگـر کردم به سـازمان و سمپاتی پیدا حبیب رهبری ارتباط داشتم... رضایی و احمد من با خود مجاهدین٬
٬51 سـوم مـرداد در می پیوستم به سازمان مـجاهدین خـلق... می شدم و گروه شعاعیان] جدا [ از می ماندم چه بسا

[ شعاعیان] داشتم.» آن گروه همان فعالیتی که با رابطه با در به زندان رفتم٬ شدم و دستگیر

طـی یک مـصاحبه هـمکاری داشت2٬ شعاعیان آشنانی و سوم با جبهه ملی دوم و فعالیت در چهل و

وی می گوید: این خصوص تشریح کرده است؛ در نقش شعاعیان را پژوهشی٬
در خـوانـدم. آن را بـه مـن داد؛ دیدم که متنی نوشته بود. مصطفی شعاعیان را [...] یک روز
پـیامبر گـفته های مـارکس و مـقایسه کـرده بـود و مـارکسیسم بـود موردپیوندهای اسـالم و
هـمه مـطالب مـتشابه گفته و... لنین این را گفته٬ این را اینکه امام حسین (ع) و را اسالم(ص)
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گفت: او این نوشته چیست؟ مصطفی! گفتم: کرده بود. کُد را
جـواب تـهیه کـن در یک چـیز تـو به مـن گـفته انـد [بود] ) رضایی (مقصودش رضا «بچه ها

تبلیغات رژیم...» [نظامی] و دادستان
مـارکسیسم یکـی می خواهی بگویی کـه اسـالم و نوشته ای٬ [ در] این چیزی که تو من گفتم:

است.
شعاعیان گفت:

زیادش کن!... که این کم است٬ می گویند (تکیه کالم شعاعیان بود) «جوِن موال
این اعالمیه آمده است: بخشی از در

درست هـمان دسـتورهایی را «آن مارکسیستی که علیه بیدادگری دست بـه مـبارزه مـی زند٬
بـه مـارکسیسِم دشـمن سـتمگر اسالِم دشمن سـتمگر انجام داده است که اسالم گفته است...

ص 152. جنگ چریکی...٬ طاهری٬ .1

ارج می گذارد.»1
که مقدمه مـجموعه مـدافـعات شد ذـکر ـ اوایل 52 و سال 51 بیان حوادث اواخر در ـ نیز پیش تر

مصطفی شعاعیان نوشته بود. نیز مجاهدین خلق را
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فصل سوم:

 یک جریان مهم حاشیه ای

«ـگروه ابوذر»  
مشـی مسـلحانه اتـخاذ بحران های ناشی از در فصل جدیدی را ماه 1352 تیر وقوع یک اتفاق در

در غیرقابل توجیه٬ عملیات مسلحانه بعضًا دست زدن به چند پس از جوان مسلمان پرشور٬ چند ـگشود.

به چنگ ساواـک افتادند. حین اقدام به آخرین عملیات خود٬

قم به بازار در ـ 52 تیر نیمه شب 27 ـ مسلح به اسلحه سرد جوانان نهاوند٬ از که سه نفر این بود خبر

ربودن اسلحه وی٬ پس از و حمله کردند بوده٬ آب بازار شیر حال آب خوردن از که در «سرپاسبان مدنی »٬

در پا از همان حوالی پست می داده اند٬ که در پاسبان دیگر٬ حمله دو در این سه نفر به قتل رساندند. را او

ربانی شیرازی به دست آدرس منزل آیة اهلل اسم و آنها بازرسی بدنی از در و می شوند؛ دستگیر و می آیند

صـ4. :1352 شـهریور ش ٬14 نشریه پـیام مـجاهد٬ .2 و صص 1 :1352/4/27 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .1
ص 556. ج 1: روز...٬ هفت هزار

می آید.1

جریان بازجویی اولیه از در به شدت شکنجه نمودند. کرده٬ همان نیمه شب دستگیر ربانی را آیة اهلل

نـهاوند در گروهی به نام «ابوذر» جوان دیگر٬ که به همراه چند اعتراف کردند آنها سه جوان نهاوندی ٬

تهران انتقال به کمیته مشترک در را سری اول دستگیرشدگان «ـگروه ابوذر» آقای ربانی و تشکیل داده اند.

شدند. دستگیر بقایای گروه نیز جریان بازجویی های تکمیلی٬ در دادند.
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با ٬52 مرداد تاریخ 22 در دستگیری جوانان نهاوندی «ـگروه ابوذر»٬ یک ماه پس از از به فاصله کمتر

حوزه علمیه قم اساتید و فضال از پنج نفر بیست و حکم «ـکمیسیون حفظ امنیت اجتماعی شهرستان قم»

از: این عده عبارت بودند شدند. تبعید هوا آب و به نقاط بد

جنتی احمد حسن صانعی 4ـ عبدالرحیم ربانی شیرازی 3ـ حسینعلی منتظری 2ـ 1ـ حجج اسالم: آیات و

صادق علی مشکینی 9ـ صالحی نجف آبادی 8ــ نعمت اهلل منتظری قمی 7ـ احمد محمدعلی گرامی 6ــ 5ــ

ابوالقاسم آذری قمی 13ـ احمد احمدی 12ـ علی اصغر محمدصادق کرباسچی تهرانی 11ـ خلخالی 10ـ

فتح اهلل جعفری گیالنی 17ـ محمد محمدمهدی ربانی املشی 16ـ یحیی انصاری شیرازی 15ـ خزعلی 14ـ

عبایی 22ـ محمد معادیخواه 21ـ عبدالمجید یزدی 20ـ محمد محسن عندلیب 19ـ نجف آبادی 18ـ امید

قید نفر نام 24 متن صورت جلسه کمیسیون مزبور در 8؛ و صص 4 فروردین 1353: ش ٬20 نشریه پیام مجاهد٬ .1
محمدی گیالنی » عوض نام «محمد در و آن نیامده؛ در «فاضل لنکرانی » و نجف آبادی » امید اسامی «فتح اهلل شده و
ایـنکه آقـایان ربـانی شـیرازی بـا .561 و 560 و صص 556 ج اول: روز...٬ هفت هزار شده است.ـکرباسچی٬ ذـکر
انصارالمهدی و جلسات انصارالحسین و جعفری گیالنی (به اتهام شرکت در معادیخواه و گروه ابوذر)٬ (مرتبط با
حکم شده٬ عرف کمیسیون یاد به تداول و لیکن نظر می بردند٬ زندان به سر در سازمان مجاهدین خلق) ارتباط با

گشته است. صادر نیز آنها تبعید

عباس محفوظی.1 مؤمن 25ـ محمد فاضل لنکرانی 24ـ محمد 23ـ موالنا عبدالحمید سید

متهمان پرونده قتل که شش تن از مطبوعات رژیم اعالم کردند سی ام بهمن ماه 1352 سرانجام در

جرایم این تیرباران شدند. به اعدام محکوم و دادگاه نظامی رژیم٬ محاـکمه در پس از «سرپاسبان مدنی »٬

به آتش کشیدن ساختمان سازمان زنان نهاوند٬ انفجار تاج و تخریب سینما چنین اعالم شده بود: افراد

قبلی] «مـحمود بدون قصد [ ناخواسته و قتل شرکت تعاونی روستایی نهاوند٬ اتومبیل های ژاندارمری و

ایـن در ص 585؛ روز...: هـفت هـزار کـرباسچی٬ .2 و صـص 1 :1352/11/30 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .2
مـدنی٬ درج شـده است کـه اشـتباه است. «سازمان اصـالحات ارضـی» به جای «شرکت تعاونی روستایی»٬ مأخذ

صص 217ـــ218. ج 1: تاریخ سیاسی...٬

حین خلع سالح وی].2 [ در [ ناخواسته] «سرپاسبان مدنی» قتل نهاوندی] و منفور [ رباخوار مؤمنی»

از: اعدام شدگان عبارت بودند

ساله چهار بیست و / سال 1328 رحمی متولد خدا عباداهلل 1ـ

نوزده ساله / سال 1333 عبدلی متولد حجت اهلل 2ـ

نوزده ساله / سال 1333 بهمن ُمنِشط متولد 3ـ
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بیست ساله / سال 1332 سیف متولد روح اهلل 4ـ

نوزده ساله / سال 1333 سیف متولد ولی اهلل 5ــ

ذیل همین اسامی. خالصه پرونده ها...: .1

نوزده ساله 1 / سال 1333 سیف متولد ماشاءاهلل 6ـ

معرفی نمود وابسته به خود این گروه را معتبری٬ سازمان بدون ارائه هیچ سند پیروزی انقالب٬ پس از

آن عبارت روی جلد صریحاً و داد انتشار سال 58 بهار در را دفاعیات شهدای گروه ابوذر» «زندگی نامه و و

درج کرد. را «وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران»

مـدال سـال 48 در گذاشتم و به ورزش کشتی پا سال 46 «در مدافعاتش می گوید: در بوده خود نامبرده کشتی گیر .2
متن منتشره سازمان به هنگام در می رسد به نظر نفری دریافت کردم.» استادیوم صدهزار در طالی قهرمانی ایران را

بهره برداری شد. سال 53 نفری در جمله توجه نشده که استادیوم صدهزار از مطالبی اضافه شده است. تدوین٬

ضمن دفاعیات در مبارزه٬ در بیان انگیزه خود و تبیین حرکت «ـگروه ابوذر» در رحمی 2 خدا عباداهلل

داشت: چنین اظهار دادگاه نظامی رژیم٬
طرف از رنج می بردم. معنوی آنها مادی و فقر از توده مردم تماس داشتم و نزدیک با [...] از
درخشش تـحت تأثـیر نهج البـالغه و مطالعه قرآن و اسالم انقالبی و به علت آشنایی با دیگر
مـبارزه در جـز چـاره نـجات ایـن مـردم را تابناـک مبارزه مسلحانه مـجاهدین خـلق ایـران٬

مسلحانه ندیدم.
رژیـم چـرا چـیست؟ محرومیت تـوده ها و علت فقر مشغول می کرد: مسائل مختلفی ذهنم را
ایـن تـبعیض ها برابر در می شود مگر کرد؟ تبعید را او و تحمل کند نتوانست آیة اهللخمینی را
تصمیم به تشکـیل گـروهی گـرفتیم بـا اینجا در حاضر برادران مجاهد با لذا ساـکت نشست؟

نام سازمان به ذـکر قرائن٬ سایر و کتاب توسط سازمان٬ توجه به انتشار با صص 22ـــ23. دفاعیات...: زندگینامه و .3
دفاعیات اضافه شده است.

به نام «ابوذر». 3 مشی مسلحانه و
بین خود توضیح درباره اتهامات را به نوعی ـ منشط ـ رحمی و خدا جریان مدافعات دادگاه نظامی٬ در

می گوید: مؤمنی» قتل «محمود و «سازمان زنان نهاوند» در رحمی درباره انفجار خدا تقسیم کرده بودند.
کار طویلش؛ دستگاه عریض و و باسالن های متعدد سازمان زنان نهاوند٬ راجع به انفجار اما
جـز چـیست؟ کـوچک مـثل نـهاوند٬ یک شـهر آن هـم در مؤسسات٬ و این جورسازمان ها
را زنـان مـا مـی خواهـند قالب کردن فرهنگ بیگانه تـوی ایـن مـملکت؟ جز فرهنگ زدایی؟
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کشتن شـخصیت انـقالبی عروسک های مصرف کننده بسازند.[...] با آنها از بی شخصیت کنند؛
به عنوان سمبل سازمان زنان را ما نفرین شده ای کنند. و نسل نابود را نسل ما می خواهند زن

صص 23ـــ24. همان: .1

کردیم.1 چنین توطئه ای منفجر
منفور»٬ نزول خوار و بردن تعبیراتی چون «سرمایه دار به کار پس از ـ مؤمنی » درباره قتل «محمود و

می افزاید: ـ و... «زالو» یعنی سگ٬ «ُدخا»
مـردم مـصرف کـند؟ جهت خود در و بگیرد این زالوها از مال مردم را [...] کسی حق ندارد
راه در بگیریم و او از مهّمات را می خواستیم پول اسلحه و نداشتیم؛ را کشتن او قصد تازه ما

ص 24. همان: .2

شرایط اضطراری کشته شد.2 در و مقاومت کرد اما وخلق استفاده کنیم؛ خدا
وضع مالی تان خراب بود جواب به سؤال رییس دادگاه که «مگر در بهمن منشط نیز این خصوص٬ در

چنین می گوید: پول بگیرید؟» او از ـکه می خواستید
کـه در را٬ پـول او ما وضع مادی مان هم خراب نبود. هم احتیاج شخصی نداشتیم؛ به پول او

ص 34. همان: .3

منفجره تهیه کنیم.3 مواّد آن اسلحه و با تا می خواستیم؛ واقع پول مردم بود٬
بدین گونه توضیح داده شده است: دفاعیات بهمن منشط ٬ در مدنی »٬ علت قتل «سرپاسبان محمدرضا
به هـیچ وجـه قـصد محل راشناسایی کردیم. سه بار قبالً ما خلع سالح پاسبان قم؛ مورد در
ـ مـی خواسـتیم ولی بـه عـلت مـقاومت او فـقط سـالحش را نداشـتیم؛ پاسبان را قتل خوِد

ص 29. همان: .4

به قتل شد. 4 متأسفانه ـجریان منجر
توجیه می شود: بدین نحو نیز آتش کشیدن اتومبیل های «شرکت تعاونی روستایی نهاوند» به

تـوطئه در و ریا دروغ و توی این مملکت٬ راجع به ماشین های شرکت تعاونی روستایی؛ اما
هـدف شان نه تعاون! به روستایی هستند شرکت های تجاوز اینها کاری به چشم می خورد. هر
به طرف بازارهای سرمایه داری غـرب نیز را درآمدروستاییان ما این است که همان چندرقاز
بـازارهـای شان را و مـحتاج کـاالهای بـنجل خـودشان بکـنند را مردم ما می خواهند بکشند؛

صص 29ـــ30. همان: .5

توسعه دهند.5
به ویژه کشته شدن نـاخواسـته عملیات «ـگروه ابوذر»٬ قتل رخ داده در ناهمخوانی دو پارادوکس و
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به خصوص طیف فعاالن مبارزات٬ سطح جامعه و در مجاهدان٬ مبارزان و ذهنیاتی که از قم با پاسبان در

که قابل توجه است. پی آورد عوارضی در شایع بود٬ کشور٬ خارج از

به ولی رسمًا بود کشور خارج از ارگان غیررسمی مجاهدین خلق در و که سخنگو نشریه پیام مجاهد٬
شـد! ناـگـزیر «جعل خبر» به تناقض گویی و می یافت٬ انتشار کشور عنوان ارگان نهضت آزادی خارج از

این دستگیری جوانان نهاوند قم و مربوط به قتل پاسبانی در اخبار برابر نخستین واـکنش این نشریه در

عنوان مقاله ای با در پیام مجاهد کرد. رژیم شاه وانمود سوی ساواـک و توطئه ای از را که اصل ماجرا بود
که: مدعی شد «توطئه ای دیگر»

بـه هـمین جـهت مسلّم آیة اهللخـمینی بـوده است و طرفداران جدی و [...] پاسبان مقتول از
بـا بـین مـردم مـحبوب و به همین دلیـل٬ باز و شده بود؛ به نقاط دوردست تبعید چندین بار

ص 4. :1352 شهریور ش ٬14 نشریه پیام مجاهد٬ .1

این صورت چگونه ممکن است انقالبیون به اوحمله کنند؟!1 در حسن شهرت بوده است.
نوشت: شده نیز درباره جوانان دستگیر و

مـاشین با بوده و سه ساـکن نهاوند هر و نیستند مهاجم هیچ کدام اهل قم نبوده و [...] سه نفر

همان صفحه. همان: .2

به قم آمدهاند.2 رییس دانشگاه پهلوی شیراز «دکترنهاوندی»
به این دالیل: توطئه رژیم بوده است؛ که اصل ماجرا نتیجه می گیرد تحلیل خود در پیام مجاهد

مردم نسبت به انقالبیون به خصوص مجاهدین؛ برانگیختن حّس تنفر 1ـ
طالب مبارز؛ ربانی شیرازی وجمع کثیری از داشتن بهانه موجهی برای دستگیری آیة اهلل 2ـ

چـنین سـرنوشتی در گـیرد٬ صف مردم قـرار کس در که هر به مأمورین خود اعالم خطر 3ـ
بود؛ انتظارش خواهد

بدون دلیل می کشند؛ بی گناه را افراد مردم که اینها انظار کردن انقالبیون در لکه دار 4ـ
[سرتیپ] طـاهری ) اعدام (نظیر [انجام] می شود که توسط انقالبیون اعدام های انقالبی را 5ـ

همان صفحه. همان: .3

یکی جلوه دادن و...3 کشتن پاسبان مذکور مردم با نظر در
و اعدام اعضای «ـگروه ابوذر» که حتی پس از بود بدان حد گروه٬ منفی اجتماعی عملیات آخر آثار

تـفسیرهای «مـردم آن گونه توجیهات و بر تأـکید و انتشار باز روشن شدن زوایای مختلف پرونده آنان٬

عنوان «اعـدام گـروه طی مقاالتی با فروردین ٬53 و 52 اسفند در پیام مجاهد٬ ادامه یافت. پسندانه»
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ساختگی دانستن ماجرای آخرین عملیات این گروه توطئه شمردن و همچنان بر «ـگروه ابوذر» و نهاوند»

پای فشرد.
به حقیقت٬ در این پاسبان٬ قم بودند. واقع متهم به قتل پاسبانی در در این مبارزین٬ برخی از
ولی رژیـم هـمین به علت عدم شلیک به سوی مجاهدین کشته شده بود؛ رژیم و دست خود
ربـانی شـیرازی جمله آیة اهلل از نمود؛ تبعید شکنجه و و دستگیر عده ای را و داد بهانه قرار را
شکـنجه سـازمان زیـر در مـدت ها مـی شوند٬ دسـتگیر این ماجرا دیگری که در شش نفر را.
و شـد؛ ایشـان اجـرا مـورد در مرگ (طرح «هلمز») حد روش شکنجه تا گرفته و امنیت قرار

در آمـریکا سـفیر C.I.A و رییس اسبق سـازمان هلمز» «ریچارد ص 5؛ :1352 اسفند ش ٬19 نشریه پیام مجاهد٬ .1
بـا نـحوه بـرخـورد مـورد در که نـظرات هـلمز بودند معتقد مبارزان آن سال ها تحلیل گران و بسیاری از ایران بود.
شکنجه های فراوان بـه وسـیله از بعد محکومان «ـگروه ابوذر» می آمد. در مخالفان رژیم شاه توسط ساواـک به اجرا

تیرباران شدند. جوخه اعدام٬

زیرشکنجه شهیدشدند.1 آنان درحقیقت در
بـرای هـمین بـی آنکه دلیـلی بـاشد؟! کـرد٬ نابود ابوذر] را [ ـ= یک گروه [...] چگونه می شود
قـربانی ایـن تـوطئه افـتاد... بـه کـار آمـریکا اسرائـیل و دستگاه مشترک توطئه سازی ایران و
طـرفدارمـجاهدین و مـقلدین آیـةاهللخـمینی و از «مـدنی» بـود. مدنی» «پاسبان محمدرضا

بین مردم محبوبیت داشت. در و قم بود روحانیون مبارز
بـه بـاچـاقو بـه عـنوان «انـقالبی»٬ مأموران سـازمان امـنیت٬ از سه نفر 52/4/27 صبح روز
و مـیایسـتند مصادره اسلحهاش هـمانجا و کشتن او پس از و حمله میکنند «پاسبان مدنی»

ص 4. فروردین 1353: ش ٬20 همان٬ .2

کنند.2 دستگیر را آنها و مأمورین برسند تا اسلحه ای هم که داشتنداستفاده نمی برند حتی از
جوان که نه چند گرایش به مبارزه مسلحانه٬ فضای هیجان آلود که تحت تأثیر واقعیت قضیه این بود

تجربه مبارزه را به گونه ای دیگر اجتماعی بهره برده و مطالعات سیاسی ـ نه از و تحصیالت کافی داشتند

به آخرین آنها که در به تشخیص خویش اقداماتی کردند اعتقادشان و به ِصرف اخالص و ـکرده بودند٬

و انسانی نبود اصول شرعی و که مطابق با مرتکب عملی شدند به ناچار دقت کافی٬ دلیل عدم تجربه و

دالوری شجاعت و اما گردید. ولی موجب بهره برداری رژیم شاه نیز آن نادم بودند از اعضای گروه نیز خود

مشهودی برجای گذارد. آثار آن سال ها مبارزه علیه شاه در گسترش روحیه مقاومت و تقویت و آنان در

که آنان٬ می کند تأیید قراین این حقیقت را و شواهد موجود٬ اسناد سازمان٬ ارتباط این گروه با مورد در
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ربانی املشی و طریق آیة اهلل سازمان از به رغم تالش برای ارتباط با و سازمان شنیده بودند نامی از تنها

و شده بود انحرافات سازمان ایجاد مورد به دلیل تردیدهایی که آن زمان در خراسانی ٬ حجة االسالم فاـکر

ص 121. گروه ابوذر: زرینی٬ .1

بـه ایـن هـمه مـجاهدین خـلق٬ با نگردید.1 چنین ارتباطی برقرار محدودیت های امنیتی٬ مشکالت و

مـربوط وابسـته و به خـود را که «ـگروه ابوذر» تالش کردند پیروزی انقالب اسالمی٬ خصوص پس از

ص 7. و روی جلد دفاعیات...: زندگینامه و .2

بدانند.2

بـه سـازمان پیامی نسبت به انتساب «ـگروه ابـوذر» صدور با خانواده های شهدای «ـگروه ابوذر» اما

آرم سازمان بر با این پیام نسبت به نصب سنگ مزار بخشی از در مجاهدین خلق اعالم برائت کردند.

این اعالم داشتند: و کردند... دزدی قلمداد مقوله شهید از آن را اعتراض کرده و شهدای ابوذر روی قبور

پایان علیه سازمان مجاهدین خلق در و سازمانی نداشته است. هیچ گروه و ـگروه هیچ گونه رابطه ای با

ص 269. گروه ابوذر: زرینی٬ .3

اعالم جرم نمودند.3
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ـگفتارششم:

تحکیم استالینیسم





فصل اول:

تجدیدسازماندهی٬
 برای سلطه تشکیالتی

تسریع دگردیسی فکری رضایی ٬ مرگ رضا  
داخـل اخـتالفاتی کـه در ارتباط با در رضایی و کشته شدن رضا قبل از تابستان ٬1352 و بهار در

گروه هایی تحت داشت٬ وجود عدم پیشرفت کارهای سازمان ـ مورد در عمدتاً و مرکزیت آن ـ سازمان و

اتخاذ مشکالت آن و که وظیفه بررسی اوضاع سازمان و تشکیل شد تصمیم» عنوان «جمع های بررسی و

ایـن جـلسه از دو عـهده داشت. بر آمده بود٬ سازمان پدید بحرانی که در برای خروج از راه حل هایی را

به باز وقفه ای که دست داد٬ و کشته شدن او پس از و رضایی تشکیل شد دوران حیات رضا در جمع ها

.118 و 111 ـ 110 و صص 92 سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ زرین کفش و عبداهلل گوها: گفت و .1

ادامه داد.1 خود ـکار

تحت خط مشی مرحله ای سازمان را و پایان داد خود به کار سال 1352 اواخر در ـ تقریباً ـ این جمع ها

ترکیب مرکزیت مشخص نمود. آموزش کادرها» تجدید کادرسازی و عنوان «مبارزه ایدئولوژیک درونی٬

پیوستن شریف واقفی به آن٬ با تقی شهرام تشکیل می شد٬ بهرام آرام و رضایی از رضا که پس از نیز٬

تصمیم». ذیل «جمع های بررسی و ج 3: پرونده حسین روحانی٬ نیز همان. .2

ـکامل شد.2

یک از به این ترتیب که هر شد٬ سه شاخه مشخص متمرکز آن زمان در سازماندهی تشکیالت در
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چندان تـفکیک شـده نـبود؛ هنوز وظایف این شاخه ها گرفت. رأس یک شاخه قرار مرکزیت در عناصر

به عهده داشتند؛ سیاسی را وظایف آموزشی و بهرام آرام بیشتر شاخه های تحت مسئولیت تقی شهرام و

آن زمان که در ـ را کارخانه ها سازماندهی فعالیت سازمان در شاخه شریف واقفی مسئولیت مشخص تر و

زرین کفش . عبداهلل گفت وگوها: .1

بود.1 عهده دار ـ جّدی گرفته شده بود متشّکل شروع شده و تازه به طور

می رسد. به نظر که دقیق تر دارد زرین کفش وجود عبداهلل از این خصوص٬ در دیگری٬ تفصیل مستند

رضایی مرکزیت سازمان را زمانی که رضا اوایل سال ٬52 و سال 51 تحوالت اواخر که در وی می گوید

در شهرستان های مختلف به تهران بـیایند٬ که از مسئوالن سازمان دعوت شده بود از هدایت می کرد٬

به بحث بگذارند. معضالت درون سازمانی را مجموعه ای از و جمع شوند یک جا

این گزارش٬ از بعد گیرد. بررسی قرار که مورد کارش می داد گزارشی از مرکزیت٬ باید درجه اول ٬ در

می کردند. ولی مستقل کار غیرمستقیم تحت رهبری سازمان بودند که به طور گروه هایی بود سر بحث بر

مسـئله و نحوه دستگیری ها نظامی٬ حوش جمع بندی تجارب امنیتی و حول و ـگزارش مرکزیت بیشتر

نیروی مرکزیت چرا مسئولین می گفتند سایر گرفت. قرار انتقاد که البته مورد دفاعیات بود تکثیر تنظیم و

تمام کارهای تهیه عکس و چون مرکزیت مستقیمًا صرف کارهای فنی سازمان می شود؟ سازمان صرفاً

مـرکزیت دچـار کـه چـرا بـود این مـورد به آن در انتقاد و عهده داشت؛ بر صحافی دفاعیات را چاپ و

توسط رضایی ٬ رضا که زیرنظر مجموعه دفاعیات به صورت مصّور٬ انتشار مثًال٬ خردهـکاری شده است؟!

همین دفاعیات٬ ردگیری یکی از بود. این موارد از صحافی می شد چاپ و خلیل دزفولی ٬ مهدی تقوایی و

شد. دستگیری تقوایی منجر و به کشته شدن رضا

دستور گروه های همه جانبه در که تشکیل گروه های مستقل و که طی یک سال٬ این بود دیگر انتقاد

توجه به راندمانشان پایین است؛ با سیاسی این گروه ها بار سیاسی و عملکرد گرفته است٬ سازمان قرار ـکار

به خردهـکاری های مرکزیت برمی گشت. به نوعی ـ ـ ـکه باز

(رضا بود نفر دو که مرکزیت آن زمان فقط مرکب از آنجا ولی از می کردند؛ همه جانبه رشد باید ـگروه ها

هر و شده بودند؛ رها به حال خود این گروه ها دفاعیات هم وقت می گرفت٬ کار و بهرام آرام ) رضایی و

طرف سازمان استراتژیک هم از تاـکتیکی و سیاسی و یک رهنمود عملیات تدارک می دید. یک برای خود
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بار ضربه شهریور٬ از سازمان بعد دلیل این مسئله هم خیلی روشن بود٬ داده نشده بود؛ به این گروه ها

بیشتری بقیه هم کار از و خردهـکاری شده بودند دچار مجّرب آن نیز عناصر و دست داد؛ از سیاسی اش را

پارکینگ بمب گذاری در که ماشین های ساواـک را فی المثل یک گروه به این نتیجه می رسید ساخته نبود.

بمب بگذارد شهرستان ها وابسته به امپریالیسم در بعضی اماـکن دولتی یا می خواست در گروهی دیگر ـکند؛

بود. انتقاد همین مورد و نداشت. سوی مرکزیت وجود خطی از دیگر اینها... مانند و

یک در بود. گروه ها سایر وحدت با سازمان در نتیجه کار آن جلسات مطرح شد٬ مسئله دیگری که در

رده های رهبری دو که در بود این امر چندی قبل مؤید «اطالعات واصله از ساواـک چنین آمده است: سند

وابسته بـه نـهضت بـاصطالح آزادی فعال یعنی سازمان «مجاهدین خلق» خرابکار سازمان براندازی و

(ـگروه کمونیستی وابسته به سـازمان جـنبش انـقالبی «چریک های فدایی خلق» و (مذهبیون افراطی)

آمده بوجود ادامه مشترک فعالیت های موردنظر مقدمات یک ائتالف به منظور زمینه و مسلحانه ایران)

جـانب بـه ایـران از مسافرت رییس جـمهوری آمـریکا انفجارهایی که همزمان با و خرابکاری ها است.

یافته٬ این زمینه انتشار طرف آنان در متعاقب آن اعالمیه هایی که از ـگروه های موصوف صورت گرفت و

طرح و گروه از هر هماهنگی کامل انجام و با را گروه موصوف اقدامات مزبور که دو مبین این نکته بود

اطالع داشته است. برنامه گروه دیگر

تـعیین مـاهیت ایـن ائـتالف و منابع ارزنده ساواـک بمنظور یکی از شواهد توجه به این قرائن و با

مسیر در مراقبتی٬ اجرای یک سلسله اقدامات عملیاتی و تا توجیه٬ گروه انتخاب و شناسایی عوامل دو

سابق کارمند فارغ التحصیل رشته جوشکاری هنرسرایعالی و 1314 فردی بنام مصطفی شعاعیان متولد

گرفت. قرار نازی آباد٬ هنرستان حرفه ای شماره چهار

مصطفی شعاعیان گرفته نامبرده مطالبی عنوان نموده که مبین یک تماس های مداومی که منبع با در

رهبری دو ائتالف عناصر عامل ارتباط و باحتمال زیاد جانب وی بوده و از سلسله فعالیت های پنهانی حاد

تاریخ 51/4/21. شماره ٬311/955 بولتن ویژه٬ .1

وی می باشد.»1 خود نیز سازمان فوق الذکر

مطالعه قرار توسط همه مسئولین مورد داشت که برای اولین بار این زمینه وجود جزواتی در و بحث ها

نابود و ضربه دیگری برود همه سازمان زیر صورت یک اشتباه تاـکتیکی ممکن بود در آن روزها در ـگرفت.
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این بود نتیجه ای که گرفته شد گرفت. بررسی قرار اسرع وقت مورد به همین جهت تمام مسائل در شود؛

نداشت و محتوا وقتی عملکردها بگیرد. قرار اعضا کار دستور در گذشته٬ بیش از ـکه مطالعات سیاسی٬

سیاسی پایین آمده است. بار معلوم بود عملیات درخشنده ای نبود٬

سـیاسی بـیشتری عضوهایی که بـار و به عمل آمد یک سازماندهی جدید این نتیجهـگیری ها پیرو

زمینه های سیاسی و در یا و نداشتند اصاًل یا سیاسی کمی داشتند٬ که بار مسئول اعضایی شدند داشتند٬

به زندان٬ تقی شهرام از فرار این نشست است که خبر روزهای آخر در گویا ایدئولوژیک نقایصی داشتند.

زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و .1

سازمان رسید.1

بود: بدین قرار داشت٬ حضور آنها یکی از مرکزیت در سه عضو یک از که هر ترکیب خانه های مرکزی٬

عـلیرضا زریـن کفش و عـبداهلل عالف (مریم )٬ جعفر طاهره میرزا تقی شهرام ٬ شاخه سیاسی:
سپاسی آشتیانی.

مـیثمی لطـف اهلل جـوهری و ابراهیم (ناصر) محمد سیمین صالحی ٬ بهرام آرام ٬ شاخه نظامی:
به این جمع پیوست). (میثمی بعدها

یزدانیان. محمد افراخته و وحید زمردیان ٬ لیال شریف واقفی ٬ مجید شاخه کارگری:
حادثه 27 شاخه نظامی که با البته بجز دوام داشت؛ اواسط نیمه دوم سال 1353 تا تقریباً این ترکیب٬

خانه مرکزی که بمب در انفجار جوهری و دست ناصر در توالت یک مسجد بمب در (انفجار 53 مرداد

شاخه ها». ذیل «مرکزیت و قائدی: پرونده جواد پرونده حسین روحانی٬ .2

ضربه دید.2 شدند) دستگیر اینها سه نفر هر و سیمین صالحی ـگردید به زخمی شدن میثمی و منجر

سازمان اولین تصفیه فیزیکی در  

ضـربه بـه از بـه خـصوص بـعد پـیروزی انـقالب و وی پس از تـرور سعیدی و مجموعه اطالعات درباره جواد .3
تکمیل شد. مرکزیت پیکار

ترورجوادسعیدی 3  
وی که در شد. متولد یزد در سال 1311 غالمحسین در فرزند پورسعیدی (حالج نسب) جواد محمد

1350 شـهریور کـه پس از افرادی بـود از تهران به شغل بافندگی اشتغال داشت٬ بازار در سال 1343
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به اتهام مجروح کردن مأموران انتظامی دستگیر سال 1343 اول خرداد در نامبرده یک بار متواری شد.

در گردید. سازمان دستگیر به اتهام ارتباط با تاریخ 51/9/19 در مجددًا شد. مدتی آزاد از بعد و ـگردید

سال 1345 سعیدی در جواد سرانجام این بازداشت اطالعی منعکس نشده است. پرونده سعیدی از اسناد

افرادی چون با ـ ضربه شهریور تا ـ طول دوران فعالیت خود در عضوگیری شد. حنیف نژاد توسط محمد

تهران به کسب مشغول بود٬ بازار چون در رضایی ارتباط داشت و احمد میالنی و محمد دکتر حنیف نژاد٬

و جـلسات «مکـتب جـعفری» تقوایی در سعیدی و طریق آشنایی با شروع فعالیت های سیاسی خلیل دزفولی از .1
محمدعلی «خلیل». فقیه دزفولی٬ خالصه پرونده ها...: بود. «مکتب المهدی»

پس از می رفت.1 محورهای مردمی جریان سازمان به شمار از فعالیت داشت و روحانیت٬ و گروه بازار در

گرفت. سپس محسن فاضل قرار رضایی و تحت مسئولیت احمد و سعیدی مخفی شد ضربه شهریور٬

و شد مستقر آنجا در فرارش٬ پس از رضایی ٬ که رضا سازمانی سعیدی اولین پایگاهی بود منزل مخفی و

با برخوردهای مکّرر از بعد سازمان٬ اولین رگه های مخالفت سعیدی با شاید ماند. آنجا ماه در دو بیش از

سعیدی . پرونده جواد افراخته مندرج در اظهارات وحید .2

آمده باشد.2 پدید رضا

اظهارنظرهای انتقادآمیز گریخته گزارش هایی داّل بر جسته و این مورد٬ ماه سکوت در چند پس از

نشستی کـه رضـا در زمستان 1351 اواخر در به مرکزیت می رسید. اعضای آن٬ سعیدی به سازمان و

نشست به دعوت وی تشکیل شده گویا داشته و آن حضور در سازمان نیز رهبر مرکزی و رضایی عضو

مرکزیت مطرح شده در آن نیز که قبل از مسئله اعدام سعیدی ٬ قراین قطعی ـ و اساس شواهد بر ـ بود

به همین جهت و دست نبود در محل زندگی او اطالع دقیقی از تصویب شد. اتفاق گرفت و مورد بود٬

کـادرهای درجـه یک سـازمان ـ آن زمـان از در دو که هـر سپاسی آشتیانی ٬ علیرضا محسن فاضل و

سعیدی . جواد ذیل ترور پرونده حسین روحانی : .3

کنند.3 ترور و بیابند وی را موظف می شوند بودند٬ مرکزیت ـ بالفاصله پس از

قم زندگی در ٬52 پاییز زمان جدایی تشکیالتی تا از نیم ـ طول نزدیک به یک سال و در سعیدی ٬

به لباس روحانیت درآمد وی (حجة االسالم رضوانی ) روحانیون مرتبط با کمک یکی از با آنجا٬ در می کرد.

کرد. زندگی مخفی اختیار حسن تقوی» «سید نام مستعار با و

مـرکزیت رضایی مـی گذشت و کشته شدن رضا از زمانی که ماه ها ماه ٬1352 شهریور اینکه در تا
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اعضای سـازمان بـه نـام یکی از شریف واقفی بود٬ مجید بهرام آرام و تقی شهرام ٬ سازمان مرکب از

مشاهده شده قم٬ خانه ای در در لباس روحانی٬ که «فردی با مهدی موسوی قمی به مرکزیت گزارش داد

دیده شده است که گاهی و می برد خانه به سر چون اغلب اوقات در مخفی باشد؛ می رسد است که به نظر

مـی برد٬ زندگی غیرعادی به سر و شرایط اختفا کسی در آن زمان اـگر در می پوشد». لباس شخصی نیز

مرکزیت با صورت امکان وصل شود. در تا گزارش نمایند وضعیت وی را وابستگان سازمان موظف بودند

محسن فاضل برای بدین منظور٬ سعیدی باشد. جواد که این شخص٬ احتمال داد بررسی گزارش مزبور٬

جواد. سعیدی٬ خالصه پرونده ها...: دادگاه تقی شهرام . سعیدی در جواد اظهارات برادر .1

کرد.1 تأیید هویت وی را شناسایی به قم رفت و

کنی٬ کار ما نمی خواهی با که تو «حاال کرد: فاضل به سعیدی پیشنهاد تصادفی٬ مالقاتی ظاهراً پس از

برای مذاـکرات نهایی٬ که سعیدی ٬ شد قرار و فراهم کنیم»؛ کشور به خارج از را می توانیم وسایل اعزام تو

محسن ماه 1352 مهر تاریخ 16 در مسئوالن به مذاـکره بنشیند. یک خانه سازمانی با در و به تهران بیاید

به خانه ای در بهرام هم وی را و به بهرام آرام تحویل داد را تهران مالقات نموده او سعیدی در فاضل با

جمع بندی مجموعه با سیمین صالحی و افراخته و طبق اظهارات وحید خیابان حشمت الدوله هدایت کرد.

اعضای سوی یکی از اصابت گلوله ای از مورد زیرزمین خانه مزبور سعیدی در جواد قراین٬ اطالعات و

یک کیسه برزنت پیچیده آنکه جسدش در پس از گرفت و قرار (بهرام آرام ) «علی» نام مستعار مرکزیت با

رانندگی اش به عهده سیمین صالحی بوده منتقل گردید. آن بوده و به داخل اتومبیلی که بهرام آرام در شد٬

سیمین . صالحی٬ خالصه پرونده ها...: متن اظهارات سیمین صالحی٬ .2

نقطه دفن گردید.2 چند در و سوزانده شد برده و اول جاده آبعلی٬ به اطراف سرخه حصار٬ جسد

بریده ای که «فرد مورد در اعضای تحت مسئولیت خود از کادرها مسئولین و این ترور٬ پس از روز دو

رژیـم بگـذارد»٬ اخـتیار در بـه سـاواـک٬ معرفی خـود پس از اطالعات مربوط به سازمان را٬ دارد قصد

افراخته . تک نویسی وحید سعیدی: پرونده جواد .3

ضرورت اعدام چنین شخصی بوده است.3 مجموعه نظرات٬ برآیند نظرخواهی کردند؛

این جریان مـطلع از افراخته ٬ یعنی زمان دستگیری وحید سال ٬1354 تا کمیته مشترک٬ ساواـک و

به همین کرده بود. مشخصات وی اـکتفا فقط به ذـکر نمی دانسته٬ چون افراخته نام سعیدی را اما نبودند.
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جواد. سعیدی٬ خالصه پرونده ها...: .1

تحت تعقیب ساواـک بود.1 سال 1357 سعیدی همچنان تا دلیل جواد

داخـلی این ترور مورد در مطالبی نیز مشروح خویش٬ جریان اعترافات مفصل و در افراخته ٬ وحید

عمدتاً مقتول است و مورد اعالم شده مرکزیت در نظر مبتنی بر آنچه افراخته نوشته٬ کرده است. اظهار

به ساواـک بوده است. معرفی خود صدد در مزبور٬ که فرد دارد بر در این توجیه را

است: دارای مشـخصات زیـر «این فرد اشاره افزوده است: مورد درباره فرد پاورقی نوشته خود افراخته در وحید .2
نگران بودیم که نکند ما و ارتباطش قطع بود مدت ها می شناسد. بهرام می گفت «اغلب سمپات های بازاری گروه را
به بعدًا رفتن خودشان می ترسیدند؛ لو از و داشتند خبر تصمیم او از سمپات های بازاری نیز معرفی کند. خودش را
این به بهرام گفتم چرا سرشناسی است. فرد باسابقه گروه نیز میان افراد در فرستاده ایم خارج» را که او گفته شد آنها
و چه کسی کشـته شـده؛ نمی خواستیم پلیس بفهمد اطالعاتی٬ نظر «از گفت: مطرح نکردید؟ برای اعضا جریان را
حـتی اـگـر کـنیم. مـهمی قـلمداد فـرد انداخـته و او تقصیر را کارها بیشتر بازجویی٬ [ موقع دستگیری] در آن وقت
چه کسی کشـته شـده.» می فهمیدند اعضا بیشتر می شناسد٬ این مشخصات سمپات های گروه را می گفتیم فردی با

تصمیم گیری شرکت داشته است.» تقی شهرام در رضایی نیست؟ احمد یا نزدیکان حنیف نژاد از این فرد آیا

بـه پـلیس خـودش را تـصمیم مـی گیرد ٬(52 بهار در سال (احتمااًل در گروه ٬2 افراد یکی از
گـروه ـ نـمی بیند. دلیـلی بـرای «مـبارزه» زنـدگی مـخفی خسـته شـده و از زیرا معرفی کند؛
هـرچـند مـا٬ نـظر «از می گوید: و می بیند را بهرام آرام او می ریزد. را نقشه قتل او بی درنگ ـ

«چاره ناپذیر». اصل: .3

راجـع تو الزم است مقداری با اما است؛3 عین حال چاره پذیر درست نیست ولی در تو ـکار
رسیده وچیزهایی کـه زندان به ما خبرش از و می دانند تو چیزهایی که از نحوه بازجویی٬ به
بـه وسـیله بسـته٬ را بهرام آرام چشم های او قبول می کند. آن فرد صحبت کنیم.» بگویی٬ باید
زیرزمین مـنزل کـرده روی یک صـندلی وارد را سپس او به یک منزل تیمی می برد؛ اتومبیل٬
مـی شود. رنگش سـفید و به وحشت مـی افـتد غیرعادی می بیند٬ که وضع را فرد٬ مینشانند.
گـلوله از شلیک می کند. او به مغز پشت سر گلوله ای از و می کشد کمر از بهرام اسلحه اش را

می کند. پر کف زیرزمین را و خون فواره می زند چشم راست اوخارج می شود؛
او سـر پـتویی دور کـنند. دور خـود از آدم کشـتن را ســعی مــی کنندوحشت نـاشی از ...
رختخواب تکه تکه کرده در حرفه ای بدنش را قساوت قلب یک جنایتکار سپس با می پیچند؛
به سمت بیابان های تـهران پـارس صندوق عقب اتومبیل و در می گذارند می برند و میپیچند
بـه آتش آتشزای کـلرات ریـخته جسـدش را مواد بنزین و روی او آنجا در حرکت می کنند.
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وحید. افراخته٬ خالصه پرونده ها...: افراخته٬ اعترافات وحید .1

می کشند.1
و تصفیه داخلی به صورت مبهم پی بـرد ساواـک فقط به ماجرای قتل و به رغم اعترافات افراخته ٬

مهرماه ٬1354 اینکه در تا ندارد؛ اختیار در را این ماجرا شرکت کنندگان در که عناصری از تصورش این بود

نقش سیمین که نشانگر زندان کمیته مشترک به دست مسئوالن رسید یک منبع داخلی در ـگزارشی از

چکیده این بـازجـویی در پی داشت. در وی را بازجویی مجدد این گزارش٬ این جنایت بود. در صالحی 

ـگزارش ساواـک بدین صورت درج شده است:
[...]

سوزانیدن بسته مشکوک درباره:
[...] در شده گروه به اصطالح مجاهدین خـلق ایـران دستگیر مسلح و عضو سیمین صالحی ٬
به اتفاق بهرام آرام (تـروریست فـراری) اواسط سال ٬52 «در می دارد: ادامه تحقیقات اظهار
شب را تخته چادر من دو و به خانه ای واقع درخیابان حشمت الدوله رفتیم؛ دیگر٬ یک نفر و
داخـل یک مـوقعیت در در آن پـیچیده و در رفـیق دیگـر بـهرام و شـیئی را به هم دوختم و
نـرسیده تهیه بنزین به جاده مازندران٬ به اتفاق پس از صندوق عقب اتومبیل پیکان گذاشته و

بین بردیم.» از [ زده] و آتش بسته را دوراه آزمایش رفتیم و ـ به سرخه حصار
طـول مـدت فـعالیت در سوابق مـوجود٬ عطف به اینکه برابر عرض مراتب فوق و با نظریه:
اعضای گـروه فردی از شریف واقفی (معدوم)٬ به اتفاق مجید بهرام آرام (تروریست فراری)
به احتمال قوی بسـته سوزانیده شده است و کشته و مشخص نشده٬ ـکه تاـکنون مشخصات او
در دارد تـقاضا لذا دیگران همان شـخص مـی باشد٬ آتش زده شده توسط سیمین صالحی و

صورت تصویب اجازه فرمایند:
سـاـکـنین و اسـتفاده از بـا صورت تخلیه٬ در منزل شناسایی تا متهم٬ وجود استفاده از با 1ـ

اقدام گردد. خرابکار نسبت به شناسایی افراد صاحب منزل٬
در و بین بردن جسـد نسبت به شناسایی محل از معیّت متهم٬ در اجرایی٬ سه اـکیپ واحد 2ـ

تاریخ 54/8/3. در بازجوی ساواـک به مسئوالن باالتر٬ (معروف به منوچهری) وظیفه خواه» گزارش «منوچهر .2

2 
[...] اقدامات الزم معمول گردد. صورت امکان کشف بقا[یا]ءجسد

که حاـکی از زندان کمیته مشترک به مسئوالن رسید گزارشی از آبان ماه ٬1354 14 در بعد٬ روز چند

بـه این تـرور «سوختن» تالش وی برای انتقال خبر این اعتراف و مورد حساسیت سیمین صالحی در
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این گزارش آمده است: قسمتی از در بود. مرکزیت آن) زندان (سازمان و بیرون از
داشت: اظهار خصوصی داخل زندان کمیته٬ گوی دوستانه و یک گفت و در سیمین صالحی ٬
هم اعتراف به خانه ای نمودم کـه بسـته بـزرگی بـه اتـفاق امروز و می زند زیاد «بازجویم مرا
در [ ـکردیم] و آن] خارج [ از بردم ـ را] چشم بسته به آنجا [ او که ـ دیگر یک نفر بهرام آرام و

نشان دادم.» منزل را اـکیپ رفتم و [...] با آتش زدیم آن را تهران٬ خارج از
انـتقال داده بـه زنـدان قـصر تـو «اـگر آهسته گفت: خود٬ اعتماد مورد افراد آن گاه به یکی از
بسـته آتش زده جریان اعتراف من درباره خـانه و کردی٬ پیدا اعتماد شخصی مورد شدی و

اظهارات سیمین صالحی . درون زندان زنان مبتنی بر گزارش منبع ساواـک از .1

به گوش بچه های بیرون برسد.»1 کن تا بازگو شده را
مارکسیست سازمان٬ عناصر نیمه اول سال ٬1358 سپس در و ماه 1357 مهر در ابتدا نخستین بار٬

جزوه ای که در مجدداً و «اطالعیه بخش مارکسیستی لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران» نخست در

انشعابات شرح اختالفات و موضوع آن٬ و کردند منتشر راه آزادی طبقه کارگر» در نام «سازمان پیکار با

وی در باند تقی شهرام و عملکرد بر ضمن انتقاد ـ مارکسیست شده مجاهدین خلق بود درونی عناصر

شده دیگر یک ترور که وی و مدعی شدند و دفاع کردند سعیدی » «جواد ترور از ترورهای داخلی ـ مورد

است «الزم بـه تـذکر ص 15: مـهرماه ٬1357 اطالعیه بخش مارکسیستی لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران / .2
این رابطه در اعدام آنها سازمان اعدام شده اند. سعیدی در جواد عالف و جعفر به نام های علی میرزا تن دیگر ـکه دو
قرار او اختیار در اطالعات خویش را نتیجتًا به رژیم معرفی نموده و را که خود آن بوده اند درصدد بوده است که آنها

دهند.»

سـعیدی کـه تـصور خـانواده جـواد این جزوه٬ انتشار پس از داشته اند.2 به ساواـک را معرفی خود قصد

این در طالقانی مراجعه و به آیة اهلل سال 1358 در وی توسط رژیم شاه به قتل رسیده است٬ می کردند

طالقانی آمده٬ جزوات مربوط به یادنامه آیة اهلل یکی از آنچه در بر بنا ایشان چاره جویی کردند. از مورد

که سعیدی کردند ادعا صریحًا پاسخ٬ در آنها توضیح خواست و این مورد مسئوالن سازمان در ایشان از

صص 21ـــ24. طالقانی: پدر .3

شـهادت مسـتقل و یا هیچ سند اما داشته است.3 لودادن اطالعاتش را به ساواـک و معرفی خود قصد

مرتبطین با علت اینکه از حتی چه بسا و ندارد اینکه سعیدی چنان تصمیمی داشته وجود معتبری مبنی بر

طریق از صورت دستگیری احتمالی٬ این بوده که در پاـک کنند٬ را ردهای خود درخواست کرده بود خود

تحت تعقیب سال 57 تا سال 51 دستگیری دوم در نامبرده پس از ساواـک٬ طبق اسناد نرود. وی کسی لو
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هـمکاری بـا و معرفی خود قصد ولذا ندارد. پرونده اش وجود وی در هیچ گونه اطالعی از داشته و قرار

پورسعیدی (حالج نسب). پرونده محمدجواد .1

اعتقادی داشته است.1 تصفیه وی جنبه سازمانی و و منتفی بود پلیس قطعًا

یافت و حضور مرکزیت نیز در بحران 1354 سال های پس از که در کادرهای سازمان٬ از قائدی ٬ جواد

به برخی اطالعات که نظر سعیدی دارد ترور روایتی مشابه مرکزیت از عوامل مطیع تقی شهرام بود٬ از

آن قابل توجه است. مندرج در
تـصمیم بـه بـریده و سال 51 درحدود فعال بود٬ که ازسمپات های بازاری و سعیدی ٬ جواد
برای عادی کـردن وضـع رفته بود٬ ساواـک لو نظر چون از و فعالیت می گیرد؛ ـکنارهـگیری از
مـی خواست کـه آنها مراجعت به سمپات های سازمان از با بازگشت به زندگی علنی٬ و خود

مدرک معتبری برای اثبات یا قرینه و سعیدی٬ ترور مرتبط با ادعای افراد به جز متن اشاره شد٬ همان گونه که در .2
دست نمی باشد. این موضوع در

توجه که با بدیهی بود به ساواـک معرفی کند.2 را خود بتواند او تا پاـک کنند را ردپاهای خود
چنین پاـک کردن ردهایی وشناسایی وسیع ازسمپات های علنی سازمان٬ سابقه فعالیت او به
کـه ایـن وی مـی گیرد مرکزیت آن تصمیم به ترور به همین علت سازمان و نبود؛ امکان پذیر
بـا امـا مـی شود. واـگـذار اجرای آن بـه کـاظم ذواالنـوار و گرفته شد تصمیم درتابستان 51
جمله دسـتگیری ذواالنـوار٬ از و می خورد 51 پاییز تابستان و اواخر ضرباتی که سازمان در
دیگـر یک بار سال 52 بهار سپس در اجرای آن به تعویق می افتد. این تصمیم عملی نشده و
رضـایی بـه عـمل در [به] رضا ضربه هم با که باز می گیرد؛ قرار کار دستور سعیدی در ترور
نـیز بـه سـاواـک و به دنبال تصمیم نهایی سعیدی برای مـعرفی خـود و 52 پاییز در نمی آید.
قـرار دسـتور این اقدام به طورجّدی در وی٬ ترور مورد داخل زندان در از ذواالنوار تأـکید

ص 49. قائدی: پرونده جواد ص 2. :1369/4/30 روزنامه ابرار٬ .3

درمی آید. 3 به اجرا این بار ـگرفته و
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فصل دوم:

تغییر روند
 ایدئولوژی

مراحل مارکسیست کردن اعضا  
 مغالطه «مبارزه ایدئولوژیک»

صرفه جویی با ـ را دگردیسی عقیدتی خود رهبری مارکسیست شده سازمان تصمیم گرفت که روند

به اراده تقی شهرام ٬ همان نخست٬ از تعمیم دهد. اعضا و سطح کادرها در ـ نسبت به «زمان» بیشتر

به عـهده شهرام خود القای کتبی شبهات را نگارش متون آموزشی و صورت گرفت: نوعی تقسیم کار

توجه به ارتـباط با جوهری محّول گردید. ایدئولوژی به ناصر گام به گام تغییر اجرای عملی و و ـگرفت؛

دگردیسی بود. روند در اجرایی او جوهری بازوی فکری و عماًل بدنه سازمان٬ و اعضا شهرام با محدود

چنانکه و بود نظری برخوردار تئوریک و الزم برای برخورد اقتدار توان و جوهری از برخالف بهرام آرام ٬

محمدابراهیم (ناصر). جوهری٬ خالصه پرونده ها...: .1

که مارکسیست شد.1 اعضای سازمان بود از نخستین فرد تقی شهرام ٬ پس از ـگفتیم٬

«مارکسیست روند کادرهای باالی سازمان با «مارکسیست شدن» شویم که روند یادآور این نکته را

ـ تقریبًا ضمن مباحثاتی که تقی شهرام به راه می انداخت ـ کادرهای باال٬ متفاوت بود. اعضا دیگر ـکردن»

مارکسیست شدند. 52 همان پاییز در
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جنبه های مختلفی داشت که جوهری ٬ کارگردانی ناصر با اعضا٬ مراحل اجرایی «مارکسیست کردن»

به خصوص خلیل دزفولی تحت مسئولیت وی ـ نوشته های افراد به خاطرات و استناد با و به ترتیب «اجرا»

توسط تقی که غالباً دستورالعمل های جوهری ـ و است که طبق رهنمودها الزم به تذکر می آید. اینجا در ـ

حوزه یا کالس و در کادرهای مسئول ملزم به اجرای مراحل زیر٬ بهرام آرام انتقال می یافت ـ شهرام و

بودند. هسته تحت مسئولیت خود

 تخلیه روانی
و بـه خـصوص حّسـاسیت ها حّساسیت های مذهبی٬ به تدریج٬ ظرافت و مسئول با این مرحله٬ در

یک پس از بـرای مـثال٬ بین مـی برد. از بعد و کم می کرد ابتدا را عضو) (یا وسواس های عبادِی اعضا

او از که اعضا کاری می کرد تکرار٬ بار چند پس از و شده؛ که نمازش قضا می کرد نشست ناـگهان اظهار

کارهای مثبت انجام دادیم ـ جواب می گفت که به جای آن (ادای بموقع نماز) در او و توضیح بخواهند؛

منگنه زمانی در به نوبت٬ را اعضا بعداً هم می خوانم! را قضای نماز ضمناً و کردیم ـ تئوریک مفید کار مثاًل

احسـاس بـرابـر آنگاه در بخوانند٬ را عصر و ظهر نماز ـ مثاًل ـ به حدی که نتوانند می داد؛ خاّصی قرار

چرا است؛ مثل نماز کاری به حفظ سازمان بینجامد٬ که هر توضیح می داد به آنها گناه اعضا٬ شرمندگی و

وضعیت می خواندید نماز زدن یک عالمت سالمتی٬ یا به جای اجرای یک قرار شما اـگر ـکه برای مثال٬

این بـرخـوردها٬ کنار در بخوانید. را قضای نماز اـکنون هم می توانید ولی شما تشکیالت مختل می شد٬

قید این فراز در می شد؛ توسط مسئول تفسیر آموزشی سازمان) جزوه مبارزه چیست (اولین اثر فرازی از
و نماز «خودسازی»٬ تفسیر در و راه مبارزه نباشد؛ است که مانعی در زمانی مفید که خودسازی تا شده بود

اـکثر ٬53 و طول ماه رمضان سال های 52 در همین راستا در مصداق های آن عنوان می کرد. از روزه را

نتیجه روزه توان که در چون استدالل می شد روزه نگرفتند؛ مسئول خود٬ به دستور سازمان٬ رده دو افراد

خسته را عضو ـ عماًل که ـ طوری بود برنامه ریزی های این ایام نیز گرفته می شود. آنها انرژی مبارزه از و

این مرحله٬ آخِر در عالمت زنی های بی دلیل و...). بی ثمر٬ و قرارهای متعدد (فرستادن به کارگری٬ می کرد

نسبت به انجام اعمال ـ روحاً و عماًل ـ «مذهبی» عضو می شد٬ اجرا آن مراحل دیگری نیز ـکه همراه با
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صـص جـامعه شـناسانه سـازمان...: سـاخت روانـی و Ñ تـهرانـی٬ برای آـگـاهی بـیشتر اظهارات خلیل دزفولی . .1
140ـ141.

عبادی بی تفاوت می شد.1

قطع آموزش های مذهبی ومطالعات اسالمی  
به بحث های ـ نهج البالغه و مطالعه قرآن و مستمر٬ گهگاه ولی به طور ابتدای شکل گیری سازمان٬ از
کـار جمله وظایف مسئول٬ از و داشت؛ مطالعات فردی روی این متون وجود یا تفسیری و اصطالح ـ

کلّیت در طرح این موضوع که «ما با سازمان٬ وضعیت جدید در اما بود. این موارد توضیحی در تفسیری و

بـه ضعف داریم»٬ متون مربوط به مبارزه٬ مورد پذیرفته ایم ولی در نهج البالغه را قرآن و اسالم و امر٬

Ñ اظـهارات عـلی نـیز مـحمدابـراهـیم (نـاصر). جـوهری٬ خـالصه پـرونده ها...: . مقدمه بیانیه اعالم مواضـع... .2
صص 150ـــ155. تحلیل آموزشی...: خدایی صفت مندرج در

کلی قطع گردید.2 به طور بعد حذف و مقاطعی ـ در تدریج آموزش های مذهبی ـ

 جایگزینی متون مارکسیستی

بعضاً که متون قدیمی و آموزش متون مارکسیستی ـ مطالعات مذهبی٬ و قطع آموزش ها همزمان با

کـرد روی کتاب های چه باید ـ عمدتاً آموزش ـ این دوره٬ در اشغال کرد. جای بیشتری را ـ بود جدید

و مسائل لنینیسم (استالین ) استالین )٬ تقریر حزب کمونیست شوروی (تصویب و تاریخ مختصر (لنین )٬

تلخیص. با صص 18ـــ22؛ تحوالت...: و تغییر تحلیلی بر .3

کرد.3 پر را تمام اوقات فراغت اعضا تقریباً و شد ویتنام متمرکز برخی جزوه های مربوط به چین و

طرح شبهات به وسیله «جزوه سبز»  
به قصد شبهاتی را طرح سؤاالت و ـ صرفًا ـ یا تقی شهرام سلسله مقاالت و ٬52 همان اوایل پاییز از

آموزش موظف به مطالعه و نشریه داخلی سازمان (ـکه همه اعضا در اسالمی اعضا٬ سست کردن اعتقاد

تحریر٬ سفید کاغذ به دلیل کمبود آن چاپ شد٬ چون اولین جزوه ای که این مقاالت در کرد. آغاز آن بودند)

محمدحسن . ابراری٬ خالصه پرونده ها...: دادستانی انقالب. یادداشت های تقی شهرام در .4

به رغم تفاوت ـ نشریات بعدی نیز و معروف گردید4 به «جزوه سبز» تجارتی چاپ شد٬ سبز روی کاغذ
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محمدعلی (خلیل). فقیه دزفولی٬ محمدحسن؛ ابراری٬ خالصه پرونده ها...: .1

بدین نام خوانده شدند!1 ـ رنگ کاغذ

قوی تر افراد که حتی در مطرح می کرد توضیحی مختصر همراه با سؤاالتی را این جزوه ها شهرام در

از: عمده ترین سؤاالت عبارت بود می نمود. ایجاد تردید خلجان و مذهبی نیز

لفظ ناـکافی و محافظهـکارانه٬ به طور بردن کلمه «دیالکتیک»٬ جزوه شناخت به جای به کار در چرا 1ـ
اثبات بی صداقتی مسئولین قبلی سازمان). (تالش در انتخاب شده؟ نارسای «دینامیک»

دوره های تاریخی که توسط مارکسیسم تبیین روند و چگونه می توان هم به «ماتریالیسم تاریخی» 2ـ

پذیرفت؟ را «نبّوت» و هم پدیده «وحی» داشت و شده اعتقاد

فی المثل راجع به مالئکه و مباحثی که مربوط به مسائل متافیزیک ـ مسئولین سازمان قباًل چرا 3ـ

نهج البالغه (به خصوص خطبه هایی در مطالعه آن را و آموزش حذف می کردند از بود٬ امثال آن ـ

می کردند؟ تعویق واـگذار به تعلیق و ـکه مربوط به این موضوعات است)

خصوص آنچه حضرت علی درباره در را مشکالت اعضا سؤاالت و مسئولین قبلی سازمان چرا 4ـ

آیـا می کرده اند؟ سکوت برگزار با آمده٬ این مورد قرآن در آنچه در نهج البالغه گفته و در «زن»
قانع می کند؟ را شما آمده٬ «زن» مورد نهج البالغه در قرآن و مطالبی که در

توجیه کنیم؟ قرآن چگونه تبیین و در را (ناس) «مردم» تحقیر 5ـ

کرده اید؟ برخورد اسالم» مسئله «برده داری در با جدی٬ به طور به حال٬ 6ـ هیچ گاه تا

یا موفق اند روزه نمی گیرند٬ و نمی خوانند جریان مبارزه مسلحانه نماز که در آنها شما به نظر آیا 7ـ

چیست؟ چریک های فدایی که مارکسیست اند که مسلمانیم با فرق ما مسئله مبارزه٬ در خیر؟

پیدا به خدا اعتقاد اـگر چه تفاوتی دارند؟ ما با ولی مبارزه می کنند٬ ندارند اعتقاد آنهایی که به خدا 8ــ

شد؟ خواهد عملشان ایجاد چه تغییری در ـکنند٬

مبارزه ایجاد عمل تشکیالتی و روند که به دلیل اخالق مذهبی در محدودیت هایی را شما نظر به 9ـ

هم حفظ کرد؟ را اعتقاد عین حال آن اخالق و در چگونه می توان برداشت و می شود٬

بررسی کنید. و پیدا را علل ضربه ها سعی کنید سال٬ طی این چند سازمان٬ عملکرد دقت در با 10ـ

پرونده ها. و متن بیانیه اعالم مواضع... به نقل از جزوه سبز٬ مفاد .2

شرایط عینی مبارزه قابل انطباق است؟2 متن ایدئولوژی سازمان چگونه با ایده آلیسم پنهان در 11ـ
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جوابی خود مرکزیت٬ طبق رهنمود آن مقطع مسئول٬ در حوزه های تشکیالت سازمان٬ و کالس ها در

خودشان دربیاورند. تحلیل سؤاالت را می گفت که جواب و فقط به اعضا و این سؤاالت نمی داد به

اعالم مارکسیسم  
زمینه مستعد صورت احساس وجود در طی مرحله به مرحله رهنمودهای مرکزیت و پس از مسئول٬

هم تو می داشت که «سازمان مارکسیست شده و به وی اظهار تحصیل حاصل بود)٬ (ـکه معمواًل عضو در

مارکسیست و مرکزیت تبعیت کنند که از می پذیرفتند اغلب اعضا و نتیجه معلوم بود تصمیم بگیری». باید

فقط به تصریح مسئول خویش مارکسیست بوده و عمًال موردنظر عضو پیش٬ مدت ها از واقع٬ در شوند.

صص 140ـــ141. جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1

داشته است!1 نیاز

داشت٬ جوهری قرار تحت مسئولیت مستقیم ناصر جریان «مبارزه ایدئولوژیک» که در خلیل دزفولی ٬

بیان کرده است: به اجمال ـ ـ شرح گذراندن این مراحل را
نسـبت اوایل ناصر در گرفتیم. جوهری قرار تحت مسئولیت ناصر زمانی٬ ابراهیم داور٬ و من
کـه ایـن تأـکـید بـا قطع کرد؛ قرآن را به انجام عبادات اهتمام داشت ولی بحث نهج البالغه و
کـتاب تـاریخ کـنیم. بارور را دیگری خود باید] به نحو [و کرد زمینه تئوری کار در باید فعالً
آن جـزوه های کـنار در و داد آمـوزش قـرار دستور در حزب کمونیست شوروی را مختصر
جـزوه قبال سـؤاالتـی کـه در در و می داد به ما را آموزش داخلی سازمان (جزوه های سبز)
ولی سـؤاالت را پـاسخی نـمی داد؛ خـودبـیابند٬ کـه جـوابش را شده بـود قید و مطرح بود

این قبیل بودند: این سؤاالت از می شکافت.
تـوضیح را چگونه مـی توانـیم پـدیده «وحـی» توجه به اعتقادمان به ماتریالیسم تاریخی٬ با ـ

دهیم؟
مردم نادان٬ناسپاس و...اند؟ شده است که اـکثر قرآن ذـکر در چرا ـ

کنید. نهج البالغه فکر قرآن و نقش زن در مورد در ـ
شـرح آمـوزش های نـهج البـالغه و قطع آمـوزش قـرآن و طرح این گونه سؤاالت و همراه با
وقت آخـر مـثالً بـود؛ مشـهود بیشتر مذهبی نیز به امور بی اعتنایی ناصر ماتریالیستی٬ جدید
بـه چـیز چـون مـا مـهم نـیست؛ ولی خـوب٬ شـده... «نمازم قـضا می گفت: که داشتیم٬ قرار
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خـوانـدن نـمی رسیدیم. که بـه نـماز می کرد به نحوی پر را وقت ما یا و مهمتری پرداختیم.»
مـواقـعی بـه انـتخاب در بـاید «شـما می گفت: مطرح می کردیم٬ او با وقتی که این مشکل را
یـا است و الکـی ـخـانه ای تـخلیه شـدن مـهمتر نـتیجه ـ در نرسیدن و به قرار دست بزنید؛

اون شّق اول پیش می آمد...» برسین٬ اـگرمی خواستین به نماز و انضباط داشتن؟
مـی خواهـم «فـردا ـگفت: ابراهیم داور به من و اینکه یک روز تا به همین ترتیب ادامه می داد
«سازمان خیلی سریع گفت: و دقیقه آمد فقط چند فردای آن روز مطرح کنم.» مسئله مهمی را
خـودش نـیز پـرسیدیم کـه آیـا او از مـا [ را] بگیرین.» هم تصمیم تون شما مارکسیست شده؛
جـواب دو هـر فـردا کـردیم و کمی فکـر آن شب را که جواب مثبت داد. مارکسیست شده؛

پذیرفته ایم. ایدئولوژی جدیدسازمان را نیز دادیم که ما
مـن مـی آمد. در ذهنی ام نسبت به مسئولین خـود دید از قبول کردن مارکسیسم من٬ [...] زود
مـنّزهی مـی دانسـتم و آدم هـای کـامل و را آنـها مطلق می کرده و مسئولین برخورد همیشه با
آنـها و همکالسی ام مطرح شده بـود با مسئله ایدئولوژی قبالً قبول می کردم . هرچه می گفتند

ص 180. ج 1: پرونده فقیه دزفولی٬ جوهری . فقیه دزفولی ـ خالصه پرونده ها...: نیز همان صفحات. همان٬ .1

مارکسیست شدیم.1 نیز خالصه ما قبول کرده بودند. مارکسیسم را کالس قبلی٬ در نیز
تـحت عـضو بـهرام آرام و نـحوه بـرخـورد در ایـدئولوژیک٬ ترفندهای «اسـتحاله» از نوعی دیگر

نمایان است. ارتباط داشته است)٬ شریف واقفی نیز که با علی خدایی صفت (عضوی مرّدد مسئولیتش٬

قول بهرام آرام چنین نقل می کند: از خدایی صفت ضمن تشریح این جریان٬

بـه آن روبـنای مـذهبی را زیــربنای مــاتریالیستی داشـته و «ایــدئولوژی التــقاطی بــوده٬
دیـالکتیک زیـربنای مـاتریالیسم مـن سـریش هـم نـمی چسبد. هزار چیزی که با چسبانده اند؛

ص 153. تحلیل آموزشی...: .2

است».2
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اعضای مسئول و مارکسیست شدن کادرها  
بـالقوه ـ سازمان ـ فراهم شده و به دالیل مختلف٬ یک جریان فکری ماتریالیسم٬ «زمینه رشد
یک جـریان بـروز ذهنی ایـن تـحول٬ عناصر رشد شکل گیری و با آبستن چنین جریانی بود.
جـنبه پذیرفت و سازمان صورت عینی به خود در بگوییم ماتریالیستی٬ بهتر یا مارکسیستی و
که استخوان بندی اصلی سازمان (غالب رفـقای مسـئول چندان طولی نکشید و مادی گرفت؛

ص 18. تحوالت...: و تغییر تحلیلی بر .1

پذیرفتند.»1 مارکسیسم را کادرهای اصلی) و
نزدیک به تـقی عناصر مورد در که جز ـ ارتداد» «روند روشن تر به تعبیر ایدئولوژی و پروسه تغییر

ایدئولوژیک مسئول مـارکسیست عملیات روانی ـ و جزوه های سبز استفاده از با موارد سایر در شهرام ٬

حذف متون قدیم آموزشی و همراه با مقاله «پرچم» انتشار سپس با نسبت به اعضای مارکسیست نشده و

عضو کمتر مسئوالن٬ و کادرها که عالوه بر به جایی رسید ـ مارکسیستی محقق شد آموزش متون جدید

که مارکسیست نشده باشد. باسابقه ای بود

ایـن این توضیح که برخی از با مارکسیست شدگان مهم سازمان ارائه می شود؛ فهرستی از اینجا در

به مذهب بازگشتند. مجدداً به دالیلی ـ ـ بعدها افراد٬

جوهری ابراهیم (ناصر) محمد تقی شهرام 2ـ 1ــ

بهرام آرام زّرین کفش 4ـ عبداهلل 3ــ

محسن فاضل سپاسی آشتیانی 6ــ علیرضا 5ــ

صورت گرفت. طالقانی) فاضل٬ توسط این سه تن (سپاسی٬ ایدئولوژی به کادرهای خارج کشور٬ تسّری تغییر .2

یزدانیان محمد مجتبی عالئی طالقانی 2 8ــ 7ــ

کرد. آغاز نام خدا با وصیت نامه اش را و موضع داد زندان تغییر وی در .3

افراخته 3 وحید قائدی 10ــ جواد 9ــ

خارج حق شناس (ـکادر مرتضی (تراب) کشور) 12ــ خارج از حسین احمدی روحانی (ـکادر 11ــ

کشور) مهدی موسوی قمی از 13ــ

جمال شریف زاده شیرازی کشور) 15ــ خارج از (ـکادر حسین خوشرو 14ــ

شهربانی و امیرحسین احمدیان (افسر طاهررحیمی 17ــ محمد 16ــ

امینی مسئول اسبق زندان ساری) عبداهلل 18ــ
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کفاش تهرانی محمد دورس 20ــ علی اصغر 19ــ

احمدآخوندی محمدرضا لغوی 22ــ محمدصادق (مجید) 21ـ

ابراهیم داور زندان به 24ـ فقیه دزفولی (وی در محمدعلی (خلیل) 23ـ

محمدحسن سبحان الّلهی مذهب بازگشت.) 25ـ

قائمی علی اـکبر عباس جاودانی عرفانی 27ـ 26ـ

نمازی (آقاـکوچک) محمود هاشم وثیق پور 29ـ 28ـ

محسن سیدخاموشی مرتضی سیدخاموشی 31ـ 30ــ

حاج شفیعیها محمد هاشمیان قزوینی 33ـ احمد 32ــ

محسن طریقت منفرد حقانی 35ـ زین العابدین (زینال) 34ــ

حسین سیاهـکاله صادق 37ـ محمد 36ــ

مهدی محسن محسن سیاهـکاله 39ـ 38ــ

زنـدان سـاسان صـمیمی بـهبهانی (در حسن آالدپوش 41ـ 40ــ

به نقل برادرش ـ مذهبی شد محسن بطحایی مجدداً 42ــ

آخرین مالقات پـیش توکلی خواه ـکیوان صمیمی در محمد 43ــ

محسن طریق االسالم ازاعدام وی) 44ــ

عباس پاـک ایمان مهدی فتحی 46ـ 45ــ

محمدعلی عالم زاده فیروزکوهی 48ـ مسعود 47ــ

سلطانی جهرمی غالمرضا محمدقاسم عبداهللزاده 50ــ 49ــ

سیمین صالحی مرتضی کاشانی 52ــ 51ــ

پوران بازرگان زمردیان 54ــ لیال 53ــ

فاطمه تیفتکچی بازرگان 56ــ حوریه (هایده) 55ــ

عباسی محمدباقر صادقی قهاره 58ــ احمد 57ــ

افتخاری بتول (منیژه) سیمین جریری 60ــ 59ــ

کلوری اـکرم صادق پور فاطمه جریری 62ــ 61ــ

محبوبه متحدین صدیقه رضایی 64ــ 63ــ
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فصل سوم:

 بازنگری تشکیالت

تحکیم سلطه شهرام زنان و پررنگ تر حضور  
هـم در و هم توسط ساواـک بدان دامن زده می شد ایدئولوژی٬ تغییر مسائل عمده ای که پس از از

وضع می گرفت٬ قرار تأیید مجاهدین خلق مورد طریق خانواده های مذهبی مرتبط با از سطح جامعه و

بود. سازمان مجاهدین خلق» نامطلوب «جایگاه زنان در

حضور و بود «مردانه» و «مذّکر» سازمانی بیشتر سال ٬1350 تا ابتدای تشکیل و در سازمان مزبور٬

بستگان نزدیک مجاهدین خلق (به علت اینکه اعضای متأّهل مـعدود همسران و بود. زنان کمرنگ تر

هیچ یک به طور و اطّالع جزیی داشتند؛ یا و گرفته اند چه جریانی قرار در که آنها نمی دانستند یا بودند)

به تدریج که مسئله تهیه خانه های امن تیمی ٬ 50 ضربه شهریور پس از نداشتند. قرار متن قضایا ـکامل در

دوره آغاز از مشخص٬ ولی به طور زنان به صورت جدی پیش آمد؛ موضوع عضویت دختران و مطرح شد٬

به دلیل شرایط سخت آن دوره٬ در شد. آغاز عضوگیری آنها سطحی محدود٬ در رضایی ٬ حاـکمیت رضا

به ـ نیز مسئله ازدواج اعضا داشت٬ وجود 50 شهریور سال پس از یکی دو تا آن اوایل و خودسازی که در

کادرهای باال» سطح مرکزیت و ازدواج در جریان «انحصار نداشت. سازمان قرار کار دستور در کلی ـ طور

در شرایطی که اـکثریت قریب به اتفاق اعضای سـازمان ازدواج نکـرده و در و شد؛ همین دوره آغاز از

زمّردیان ازدواج کرد. لیال رضایی با رضا داشتند٬ اخالقی قرار تنگنای عاطفی و

تشکیالت به خصوص سلطه تقی شهرام بر یافت و سازمان ترکیبی جدید دوره ای که مرکزیت و در
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گرفت. توجه قرار اساسی مورد به مثابه برنامه ای جدی و زنان٬ مسئله عضوگیری دختران و محّقق شد٬

بود: بدین قرار دالیل این امر

کـنترل امـنیت نـیز عملیات شناسایی و محمل مناسب جهت خانه های تیمی٬ داشتن پوشش و 1ـ

قرارها؛

یکدست کردن نسبی ترکیب جنسیتی سازمان؛ 2ـ

چریک های فدایی؛ رقابت با 3ـ

ایدئولوژی که عماًل تغییر روند به خصوص پس از اعضای تشکیالت؛ و حل مشکل جنسی کادرها 4ـ

سـال های در همین امر٬ و دست مسئوالن باقی ماند؛ ازدواج تشکیالتی در به صورت انحصار

به خصوص و اعضا سوی دیگر از انتقادی به «مرکزیت خودکامه» معضالت روند از 56ـــ1355

افراخته . یادداشت های وحید .1

گردید.1 کشور ـکادرهای خارج از

فصل مشترک رسیده بود: یا معیار مرکزیت به این دو چگونگی عضوگیری زنان٬ نحوه و مورد در

اعضای سازمان به ویژه زندانیان و دخترانی که نسبت خانوادگی نزدیکی با زنان و عضوگیری از الف ـ

اعدامیان داشتند؛

خصوص آنها در مستقیم٬ به طور دخترانی که اعضای سازمان٬ آن دسته زنان و عضوگیری از ـ ب

نموده بودند. اعتماد بدان ها شناسایی کرده و

کـه مـعروف ترین آنـها عضوگیری شدند به تدریج ـ قابل مالحظه ای ـ نسبتاً تعداد قسمت اول٬ در

از: عبارت بودند

زندانی سازمان)؛ عضو زمّردیان ٬ علیرضا زمّردیان (خواهر لیال

زندانی سازمان)؛ بازرگان عضو منصور خواهر ـ حنیف نژاد سابق محمد پوران بازرگان (همسر

بازرگان )؛ منصور خواهر میثمی و لطف اهلل حوری بازرگان (همسر

که توسط پوران بـازرگان بـه سـازمان امینی ٬ عبداهلل خواهر بازرگان ـ منصور فاطمه امینی (همسر

معرفی شده بود)؛

مهدی رضایی )؛ و رضا احمد٬ صدیقه رضایی (خواهر
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ذیل همین اسامی. خالصه ها: .1

دستگیری برادرش مخفی شد).1 که پس از خلیل فقیه دزفولی ٬ بتول فقیه دزفولی (خواهر

ایـجاب برای اعضا معاشرت های بیشتری را چون شناسایی مبنای عضوگیری بود٬ قسمت دوم٬ در

فرهنگیان عـضوگیری دانشجویان و از که به راحتی بتوانند وضعیت ارتباطی گروه طوری نبود می کرد.

ِصرف داشتن اطمینان به همان معیار٬ بلکه بنا نبود نخبهـگزینی نیز صدد سازمان در سوی دیگر٬ از ـکنند.

شیوه ای این مورد٬ در کفایت می کرد. مبارزه آماده است٬ تشخیص اینکه برای زندگی مخفی و و به فرد

مـوارد و مواقع مکّرر که در اعمال شد بهرام آرام ٬ ابتکار به ویژه با توسط مرکزیت مارکسیست شده و

شد. فاجعه بار و بحران زا متعدد٬

ارتباط روند در بودند. سمپات آشنا خانواده های یکی دو کدام با هر معمول٬ به طور اعضای سازمان٬

یکـی از بـا ایـمان اسـالمی خـود و مبنای اعتقاد که بر کارمند یک کاسب یا فرضاً سمپات ها٬ با اعضا

روابط این گونه می گذاشت. آن عضو اختیار در همه زندگی اش را عضوهای سازمان ارتباط فّعال داشت٬

داشت: قرار این محورها بر معمواًل اعضا٬ با سمپات ها

می کردند؛ کمک های مالی مستمر 1ـ

می دادند؛ قرار عضو اختیار در اطالعات جمع آوری شده را 2ـ

یک عـالوه بـر خـانه آنـها جای می دادنـد؛ خانه خود زمان های مختلف در اوقات و در را عضو 3ـ

محل استراحت داشت؛ گهگاه حالت خوابگاه و مخفیگاه مناسب٬

اسلحه جاسازی هایی برای اختفای مدارک٬ به تنهایی٬ سازمان یا دیگر کمک افراد با خانه خود٬ در 4ـ

تعبیه می کردند؛ تدارکات٬ دیگر و

به عنوان پشتوانه تبلیغاتی سازمان عمل می نمودند. مساعد٬ مناسب و جّو شرایط و در 5ـ

نزدیک ترین و آن خانواده شمرده می شد عضو واقع٬ در می رفت٬ به خانه سمپات خود وقتی یک عضو

خـالصانه و ـ اغـلب مـوارد در ایـن روابـط ـ می ساخت. همه اعضای خانواده برقرار با روابط عاطفی را

و گرفت؛ را صفا ریب به تدریج جای این خلوص و خیانت و ولی همان گونه که خواهیم دید٬ بی شایبه بود

وقت مرتبط باشد٬ سمپات خود آنکه با بیش از عضو٬ شرایطی خاص٬ که در زمانی شروع شد آن هم از

صرف می کرد. خانواده او با بیشتری را
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به دنـبال که مصایبی را بود ماه 1353 آذر در خانهـگردی های اعضا مقارن آغاز ابتدای این قضیه٬

خانه های سمپات ها در بناچار شب های بسیاری را و روزها اعضا٬ بیشتر آن وضع اختناق آمیز٬ در داشت.

مـاه٬ دو بـیش از تـا گـاهی یک عـضو و ارتباط های داخلی سازمان به حداقل رسیده بود می گذراندند.

مقیم بود. خانه متعلق به سمپات خود در شبانه روز٬

لیکن سمپات ها طی کرده مارکسیست شده بودند؛ ایدئولوژی را تغییر روند اعضا بیشتر آن زمان٬ در

بـنابرایـن جـایی بـرای شرعی مشاهده مـی کردند؛ ظواهر مراعات عبادات و در را اعضا و بودند بی خبر

مـقداری کـار خواه ناخواه٬ اعضای مخفی سازمان٬ روابط٬ و ضمن این اقامت ها هیچ گونه نگرانی نبود.

جـای زیـادی بـر مـعمول تأثـیر که به طور انجام می دادند؛ تبلیغی روی همسران سمپات ها سیاسی و

تـناسبی بـا سـازگاری و دیگـر گـاه ایـدئولوژیک یک زن٬ به گونه ای که دیدگاه سـیاسی و می گذاشت.

زن یک «ممکن بود به قول تقی شهرام ٬ و نداشت؛ آن زمینه ها در اعتقادی شوهر دیدگاه های سیاسی و

پرونده فاطمه فرتوک زاده . مندرج در یادداشت های تقی شهرام٬ .1

دعای توسل باشد»!1 بند در هنوز ولی شوهر دوره دیالکتیک خوانده باشد

کـه زنـان و تصمیم گرفته شـد سوی مرکزیت سازمان بررسی گردید٬ اینکه این وضعیت از پس از

زنـدگی تناسبی بـا چون عضوگیری آنها و عضوگیری شوند؛ صورت صالحیت٬ در همسران سمپات ها٬

به طرق و و چندان آسان نبود اجرای این امر می شدند. شوهرانشان جدا از می باید مشترک شان نداشت٬

اعّم این اهم و عملی می گردید. می آمد٬ در به اجرا مسئوالن توسط اعضا که طبق رهنمود تاـکتیک هایی٬

می آوریم: زیر در را ترفندها

می خواست کـه او از ابتدا و مارکسیست می کرد را سمپات خود مرتبط به تدریج همسر عضو الف ـ

به او پیوستن به تشکیالت را سازمان و در سپس ضرورت کار پنهان دارد؛ شوهر از ایدئولوژی اش را تغییر

تـجانس فردی که هـیچ گونه تـناسب و مطرح می ساخت که زندگی با آن گاه این استدالل را می باوراند؛

بدین ترتیب زمینه برای جدایی داوطلبانه قابل دوام نیست. منطقی و وی ندارد٬ سیاسی با ایدئولوژیک و

آن جـمله از شـد٬ شـوهرش جـدا اغوای خلیل دزفولی از با جوهری و ناصر نمونه طاهره ایلخانی ـکه به دستور .2
است.

فراهم می شد.2 شوهر زن از

جهت از ـ شدیداً را به طرقی او مارکسیست می کرد٬ سمپات را آنکه همسر پس از مرتبط٬ عضو ب ـ
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تجانس فکری مطرح می ساخت که وقتی تفاهم و سپس این مسئله را وابسته می نمود؛ به خود عاطفی ـ

یک قرارداد شرعی تنها ازدواج سّنتی و بود؛ خواهد بی معنا روابط جنسی نیز بین نباشد٬ ایدئولوژیک در و

منعقد بدون موانع آن٬ بین خود٬ را این قرارداد می توانند سنن نیز و این قیود از انسان آزاد است که دو

تکامل نایافته مسلمان و مارکسیست شده ولی شوهرش مرتجع و رسیده و پس زنی که به تکامل! ـکنند؛

را به رغم اینکه جامعه او همین زن٬ اما ندارد؛ هیچ گونه تعهدی نسبت به او منطقًا و عمًال باقی مانده٬

یک جبهه هم در با اوست و که «رفیق» مبارز مارکسیست و یک مرد با شرعی شوهرش می داند٬ همسر

زن یا این مرحله٬ در زوجّیت داشته باشد. تعهد تفاهم عاطفی و می تواند منطقی تر و راحت تر دارند٬ قرار

ایـن بـخش جـای بهجت مـهرآبـادی در سیمین صالحی و پیوستن منیژه اشرف زاده کرمانی٬ نمونه های جذب و .1
می گیرند.

می شد.1 جدا شوهر از «مربوطه» همکاری عضو با و پیوستن به سازمان به دلخواه خود با یا و شرعًا

(به دالیل مختلف از مارکسیست کند نمی تواند سمپات را که همسر احساس می کرد عضو اـگر ـ ج

به دلیل آن زن٬ چون وجود نیست؛ ضرورتی به این امر اصاًل یا عاطفی) جمله زمینه های قوی مذهبی و

هم این امر و محمل مناسبی برای خانه های امن باشد پوشش حفاظتی و می تواند روابط عمومی مردمی٬

هم به سازمان مبارزاتی٬ سیاسی و نظر از به خصوص که زن مزبور٬ ایدئولوژی نیست؛ مستلزم تغییر حتمًا

صورتی برای سازمان امکان عضوگیری چنین فردی در هم آماده هرگونه همکاری است٬ و ـگرایش دارد

شرایـط٬ به تناسب موقعیت و این مرحله٬ در شود. شوهرش جدا صورت از به هر داشت که وی بتواند

می رفت: ترفندهایی به کار

که البته به زعم سمپات ـ عبث برای سمپات می تراشید و کارهایی وقت گیر یک سو از مربوطه٬ عضو

بـه شـهرستانی را او مـثاًل خیلی مهم جـلوه مـی کرد؛ این کارها می شد٬ ناحیه عضو توجیهی که از با و

توصیه اـکید ضمن به این فرد در عالمتی بزند! یک امامزاده٬ فالن قسمت دیوار در آنجا٬ در تا می فرستاد

حتی و همسرش صحبت نکند با سازمان دارد٬ با را که این گونه همکاری ها این مورد در که مطلقاً می شد

سیاسی شده است. غیر آدمی بی مسئولیت و که احساس شود به گونه ای تنظیم نماید رفتارش را

شوهرش غیبت های مکرر که از نگران سمپات ـ همسر هنگام خلوت با سوی دیگر٬ از همین عضو٬

زنان دیگری نمی دانست که شوهرش با بعید حتی این احتمال را و دامن می زد را سوءظن او ـ ناراحت بود

بوده و که کجا شوهرش بازخواست کند زن می خواست که از از برای محکم کاری٬ و رابطه داشته باشد؛
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در نشانه عدم صداقت و بهانه آورد٬ یا جواب نداد شوهر که اـگر می داد نظر و به خانه نیامده است؛ چرا

زندگی در برای نخستین بار شاید سمپات ـ همسر و پیاده می شد این برنامه عیناً نتیجه خیانت اوست!

می کرد. بگومگو و دعوا شوهر جدی با به طور مشترکش ـ

و مـی فرستاد سـیاه» به دنبال «نـخود نوبت دیگر چند سمپات را برای محکم کاری٬ مربوطه٬ عضو

اینکه این گونه بر تأـکید با عضو و که «چه جوابی به زنم بدهم؟»؛ مواجه می شد این سؤال او با معمواًل

سمپات می خواست که به زنش فرصت چـنین از چنان است٬ امنیتی چنین و نظر از مسائل حّساس و

می شد! تیره تر به روز روز شوهر روابط زن و نتیجه معلوم بود: تندی کند. او حتی با و ندهد سؤاالتی را

که چرا می شد به رو سمپات رو تردیدهای همسر و پرسش ها مربوطه با زمانی که عضو سوی دیگر٬ از

حق پافشاری اش بیفزاید٬ بر که زن باید چنین پاسخ می داد کرده٬ رفتارش تغییر شده و شوهرش این طور

دیگری بکند. فکر باید صورت ادامه این وضع٬ در و شوهرش به بیراهه رود؛ نگذارد و مطالبه کند را خود

می داد. الزم را رهنمود طالق برده باشد٬ واقع بدون آنکه اسمی از در

پیشنهاد ناـگهان با بیچارگی٬ شرایط تنهایی و در زن٬ و می شدند هم جدا از شوهر زن و بدین ترتیب ٬

با هنرآموز٬ مجید همسر طاهره ایلخانی ٬ بود! خیلی هم شکرگزار البد و سازمان مواجه می شد عضویت در

شش ماه عضویت٬ ولی پس از شد فرزندش جدا و شوهر از به تحریک خلیل دزفولی ـ ـ همین ترفندها

طاهره . ایلخانی٬ خلیل و دزفولی٬ خالصه پرونده ها... .1

کنارش زد!1 و کرد رد را سازمان صالحیت او

یک زن عضو مالقاتی با سمپات قرار برای فرد صحنه سازی٬ که به منظور مواردی هم پیش می آمد

صحنه آن فرد٬ که همسر ترتیبی می دادند هماهنگی عضو٬ با بعد٬ و می گذاشتند خیابان ـ در سازمان ـ

طریق قرارهای پوششی وی با از همسرش٬ شدن وی از تالش سازمان برای جدا عالف و علی میرزاجعفر مورد .2
همسرش باشد. به نحوی که مشهود منیژه اشرف زاده ٬

مشاهده کند.2 یک زن غریبه را ارتباط شوهرش با

به سازمان متصل فرزند٬ و مهدی مهروانی بهبهانی ـ ـ داشتن شوهر با منیژه اشرف زاده کرمانی ٬

اعـضای همکاری شوهرش با به خاطر سازمان٬ که اساس رابطه وی با حالی بود این ارتباط در و شد؛

و احمد زمان حضور که از فعال ترین سمپات های سازمان بود منیژه از همسر شده بود. سازمان محکم تر

سازمان٬ سرانجام رابطه این خانواده با این تشکیالت همکاری داشت. با مرکزیت سازمان٬ رضایی در رضا
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راه آن نیز شد! صالحیت برای زن صادر مجّوز و که حکم عدم صالحیت برای شوهر به این صورت درآمد

بوده است. شدن آن دو جدا

تشـریح آن را «ب»٬ مـورد که در به شیوه ای بود نه سمپات٬ و به عنوان عضو نحوه اّتصال منیژه ٬

اعترافاتش در مقایسه با رژیم شاه مطالبی عنوان کرده که در دادگاه تجدیدنظر ولی خودش در ـکردیم؛

روزنـامه های کـه ایـن مـطالب در چـرا رعایت برخـی مسـائل است. با و تعدیل شده تر ـکمیته مشترک٬

می دارد: جمله اظهار از دادگاه٬ وی در چاپ می شد. نیز ـکثیراالنتشار
مذهبی تـرّدد به جلسات به ظاهر مذهبی٬ من زن شوهرداری بودم که به جهت داشتن عقاید
این تبلیغات٬ از تبلیغاتی واقع شدم که همان تأثر که تحت تأثیر این جلسات بود در می کردم .

کرد. محافل مخفی مارکسیست های اسالمی آشنا با مرا
به من می کردم٬ آمد سمپاتیزان به این جلسات رفت و که به صورت یک فرد مدتی٬ پس از
تبلیغ روی شوهرم بـه دست اینکه اثری از از بعد که روی همسرم تبلیغ کنم. داده شد دستور

دوم ارتباط است. فاز در تالش برای مارکسیست کردن شوهر٬ منظور .1

فرزندم را شوم و همسرم جدا از داده شد دستور گفتم؛ به رابط گروهی خود موضوع را نیامد1٬
بیم آن هست که توسط شوهرم موضوع ارتباط من به مراجع مسئول اطالع داده زیرا کنم؛ هم رها
انتظامی دستگیری توسط سازمان های امنیتی و از مرا و این زمینه پافشاری شد در آن قدر شود.
کرده به گروه ملحق شدم. رها را فرزند زندگی و شوهرم٬خانه و که ناـگزیرباجدایی از ترساندند
به اجرای ناـگزیر گروه بودم و اختیار در طبیعی زندگی خارج شده و مسیر من از این پس٬ از

دستورات گروهی بودم.
سازمان٬ حاـکم بر فساد نیز مارکسیسم و ضمن اشاره به عدم تناسب تلفیق اسالم و جای دیگر٬ وی در

چنین می گوید:
مارکسیسم] به هیچ وجه [ـاسالم و مکتب یا فکر طرز یاتوجیه این دو ناـگفته پیداست که تلفیق و
فقط می توان گفت تمهیدی برای به انحراف کشـیدن منطقی نیست و دارای جنبه های علمی و
آنـچه کـه بـیشتر مردمی مـی باشد. ضد به ورطه های... سوق دادن آنها جوانان خام مذهبی و
دورویی و و تزویر انحطاط٬ اخالقی٬ فساد آن است که شرح کوتاهی از من است٬ موردنظر
ایجاد اخالق اعضای گروه در فساد بیان کنم. به اصطالح رهبران را آلت دست بیگانه شدِن اـکثر
گروه و در دیکتاتوری موجود دخترانی که به همکاری جلب می شدند٬ زنان و رابطه نامشروع با
ارعاب رهبری و اعضای کادر یکی از ترور مرکزیت غیردموکراتیک٬ تبعیت از در اعضا اجبار
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تروریست بـوده و نمونه هایی است که نشان دهنده ماهیت واقعی این گروه خرابکار دیگران٬
است.

چنین توضیح می دهد: دخترانی که به سازمان جذب می شدند٬ زنان و برخی از مورد وی در
در و درخانواده های متعّصب مذهبی پرورش یافته انـد اـکثرًا بحث٬ دختران مورد [...] زنان و
استفاده آنها از برای همکاری٬ کمک برای اشاعه دین اسالم فریفته و شعار با را آنها ابتدای امر٬
مـی گیرد ارتباط قـرار گروه در دختری که با زن یا جمله اولین تعلیماتی که به هر از می کنند.
شدن ازخانواده اش می باشد. ازخانه وجدا دروغگویی به خانواده٬چگونگی فرار می دهند٬

شوند؛ شوهرخودجدا زن یا که از می دهد رهبری گروه به اعضای متأهّل دستور درجای دیگر٬
به جدایی وادار دیگری را یکی٬ بدگویی از با به این کارنشوند٬ شوهری حاضر وچنانچه زن و
در هم پاشیده شده٬ دوخانواده از نیست. به هیچ وجه موردنظر آینده فرزندان آنها و می کنند؛
اهداف و قربانی هوس ها دوخانواده٬ هر یکی ... من و یکی خود قابل مثال است. همین دادگاه٬

ص 10. ش 9768: ٬1354/11/1 روزنامه کیهان٬ .1

پوچ گروه شده ایم.1
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613  بازنگری تشکیالت  

به خارج کادرها تن از اعزام چند  
رهبری بالمنازع تقی شهرام  تمهید

سـازمان دو اغلب کـادرهای درجـه یک و و ایدئولوژی نتیجه مطلوب داد تغییر اینکه روند پس از

کادرهای اعزام نماید. کشور به خارج از را اعضا مرکزیت تصمیم گرفت که چندتن از مارکسیست شدند٬

از: عبارت بودند آن زمان٬ در کشور٬ مهم خارج از

کشور؛ خارج از مسئول سازمان در حسین احمدی روحانی ٬ 1ـ

اروپا؛ رابط خاورمیانه و کادرهای همه جانبه سابق و از حق شناس ٬ مرتضی (تراب ) سّید 2ـ

لبنان؛ مسئول سازمان در یقینی ٬ محمد 3ـ

کـه پـیش آیـد مـمکن است ایـن تـصور لبنان به مـیان مـی آید٬ در یا و کشور خارج از سازمان در وقتی سخن از .1
ایـن نـقاط٬ یک از هـر حقیقت ایـن است کـه در مشغول فعالیت بوده است. آن سوی مرزها تشکیالتی عظیم در
ارتباط فرهنگی و بیشتر مسئولیت اینان نیز سازمان بودند؛ که عضو می بردند به سر نفر) (ـگاهی دو افرادی معدود
سـازمانی کشورهایی مـثل یـمن جـنوبی و تدارکاتی با رابطه اطالعاتی و احیانًا جمع های دانشجویی و تبلیغاتی با

مثل الفتح بود.

پاـکستان.1 و هند رابط خاورمیانه با حسین خوشرو٬ 4ـ

از به یادداشت های حسین روحانی ٬ بنا داشت٬ رأس آن قرار در که تقی شهرام عماًل مرکزیت جدید٬

دنبال می کرد: را اهداف زیر اعزام این افراد

کشور؛ داخل به خارج از از ایدئولوژی٬ تغییر تسّری روند الف)

سپاسی آشتیانی ـ علیرضا رأس آنها در و ـ کادرها حّل مشکالت عمده ای که سلطه طلبی برخی از ب)

کرده بود؛ ایجاد

اعضا؛ تن از اخالقی دو حل مشکالت عاطفی و ج)

لقب داده «شیخ حسین» را به طعنه او که مرکزیت جدید کاستن اختیارات حسین احمدی روحانی ٬ د)

بود؛

نهضت آزادی عناصر نفوذ و کمرنگ نمودن حضور بر تأـکید با کردن بخش خارجی سازمان؛ فّعال تر ه)

کشور. خارج از

Ñ شکل کلی صورت می گرفت: آن زمان ٬به دو در خروج مرز٬ .2

اعزامی بدین شرح است: اسامی افراد به خارج اعزام شدند.2 اوایل زمستان 53 تا انتخاب شده٬ افراد
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رسـم اسـم و بـا به صورت تهیه پـاسپورت حـقیقی٬ 1ـ که سه شکل فرعی داشته است: عادی؛ مرز خروج از الف)
برگ معافیت جعلی٬ تهیه شناسنامه و شیوه عمل بدین صورت بوده که با هویت جعلی؛ تهیه پاسپورت با 2ـ علنی؛
پاسپورت حـقیقی و آن طریق٬ از و به اداره گذرنامه می بردند تهیه نموده و مدارک الزم را سایر عدم سوءپیشینه و
تـهیه 3ـ خارج شوند. مرز از می توانستند به راحتی٬ زمین٬ هم از و طریق هوا که هم از رسمی دریافت می کردند؛

عادی (زمینی). مرز خروج از پاسپورت جعلی و
ایـران ـ مسیر مدتی در اعضای سازمان٬ از یک نفر که قبالً بدین صورت بود این نوع نیز مرز؛ خروج قاچاق از ب)
«رد» افـرادی را گـاهی اوقـات نـیز و خـارج مـی بََرد قاچاقچی که جنس به داخل و به عنوان یک فرد ترکیه (مثالً)
یک پایگاه جعل نیز به این طریق به خارج می فرستاد. را افراد موقع لزوم ـ در ـ بعدًا و می کرد؛ کار مرز در می کند٬
پـاسپورت اـگـر یـا و مـی زد مُـهر پـاسپورت هایشان را اعضای سـازمان٬ داشته که به محض ورود ترکیه وجود در
سـفر عـادی بـین کشـورها افراد همانند اعزامی می توانستند افراد خروج٬ پس از برایشان درست می کرد. نداشتند٬

ص 137. ـکنند.ـیادداشت های قاسم عابدینی٬

بـا و نشـان مـی داد وی به دلیل حّساسیتی که رژیم به او زندان ساری. افسر امیرحسین احمدیان ؛
اعزام کشور به خارج از اـکیپ های گشت کمیته مشترک گردآورده بودند٬ در توجه به اینکه همدوره هایش را

از آن سوءاستفاده تبلیغاتی می نمود٬ از و شادمان می کرد قتل وی که رژیم را احتمال دستگیری یا تا شد

عزیمت کرد. راه قاچاقی (افغانستان) از دیگران و از وی دیرتر بین برود.

رده او عهده داشت و که مسئولیت های مختلفی بر شهریور کادرهای قدیمی قبل از از محسن فاضل ؛
حسین تقی شهرام و تأیید افراخته و به اعتراف وحید علت اعزام وی٬ مرکزیت بود. از بعد بالفاصله ـ ـ

که موجب بحران شده داده بود بروز تشکیالت ناتوانی هایی او ازدواج در ارتباط با که در این بود روحانی ٬

به حکم مرکزیت٬ به دلیل نارضایتی زوجه٬ سه بار٬ هر ازدواج درون سازمانی داشت که در وی سه بار بود.

سوی از به کلی نسبت به مبارزه منفعل ساخته بود. را تأثیرگذاری این مسائل او به جدایی شده بود. ناـگزیر

این نکته حایز حفظ کند. را که او می کرد ناچار سازمان را رده باالی وی٬ ارزش تجربه تشکیالتی و دیگر

فاضل به ازدواج تقی جدایی از که پس از عاّلف ـ جعفر طاهره میرزا او٬ اهمیت است که آخرین همسر

وحید. افراخته٬ خالصه پرونده ها...: .1

نقش عمده داشت.1 این تصمیم٬ در ـ شهرام درآمد

مارکسیست 52 پاییز اواخر در به سازمان٬ وصل مجدد یک هفته پس از وی حدود پوران بازرگان ؛
سازمان در به مانور این «شناسنامه»٬ طرفی اعزام زنی با از و سازمان بود بنیانگذار پوری چون همسر شد.

پوران . بازرگان٬ خالصه پرونده ها...: نیز همان. .2

برای اعزام انتخاب شد.2 توان می بخشید٬ و بار کشور خارج از
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به و اعضای قدیمی سازمان بود از گفته شد٬ چنانکه پیشتر این شخص٬ سپاسی آشتیانی ؛ علیرضا
مـرکزیت داعیه عـضویت در ورزیدگی نسبی تئوریک٬ و عملیاتی (نظامی) دلیل تجربیات تشکیالتی و

اعزام وی به این می کرد. تهدید که خودکامگی تقی شهرام را عمده ترین خطری بود داشت و سازمان را

وحید. افراخته٬ علیرضا؛ سپاسی آشتیانی٬ خالصه پرونده ها...: .1

که چنین هم شد.1 مسئول سازمان شود؛ کشور خارج از بهانه صورت گرفت که در

کـرده سـازمان بـود. کادرهای به تازگی رشـد از طالقانی و آیة اهلل فرزند مجتبی عالئی طالقانی ؛ سید
دفتر تا به یمن جنوبی اعزام دارد مرکزیت هم باشد٬ تأیید که مورد ثابتی را داشت عضو تشکیالت قصد

شخصیت فرزند خوب می دانست و به دلیل آنکه زبان انگلیسی را مجتبی ٬ اداره کند. آنجا در سازمان را

مجتبی . سید عالئی طالقانی٬ خالصه پرونده ها...: .2

انتخاب شد.2 برای این منظور معروف مبارزی بود٬

شریف سپاسی آشتیانی و مطرح شد٬ به دلیل حفاظتی ـ هنگامی که مسئله اعزام ستوان احمدیان ـ

زنـدان نـباید فـرارش از چون بـه خـاطر ایران خارج شود؛ که تقی شهرام هم از کردند واقفی پیشنهاد

ایـن بـا تقی شـهرام ٬ گذشته داشت. در رضایی عواقب تبلیغاتی نامطلوبی٬ مرگ رضا شود. آسیب پذیر

به تداوم مبارزه را اعضا و حضورش کادرها ضمناً و شد استدالل که رفتنش به خارج حمل به ضعف خواهد

به تحکیم سلطه خود رادعی٬ بدون هیچ مانع و و ایران ماند؛ در و باالخره مخالفت کرد می کند٬ امیدوارتر

ذیل شرح احوال تقی شهرام . قائدی: جواد قاسم عابدینی و یادداشت های حسین روحانی٬ .3

پرداخت.3

سپاسی آشتیانی به جای حسـین روحـانی مسـئولیت به خارج٬ اعزام این افراد مدت زمانی پس از

تراب حق شناس ازدواج کرد. با پوران بازرگان نیز به عهده گرفت و را کشور ارگان خارج از تشکیالت و

اداره کنندگان سازمان از رئیسی (رییس طوسی)٬ رضا بجز ـ کشور همه کادرهای خارج از ماه بعد چند

اعالم تا را ایدئولوژی خود تغییر البته ـ که ـ بقیه مارکسیست شدند یقینی ـ محمد دانشجویان مسلمان و

داشـته است کـه تـراب آقای هاشمی رفسـنجانی اظـهار مخفی نگاه داشتند؛ سال ٬54 رسمی آن در

موضع از مخفی نموده و «ارتداد»ش را بیروت مالقات داشته٬ وی در با اوایل سال 54 که در حق شناس ٬

ص 218. ج 2: تاریخ سیاسی...٬ مدنی٬ .4

کرده بود.4 ایشان برخورد با «نفاق»
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دومین تصفیه فیزیکی سازمان  
قتل وشکنجه «مرتضی هودشتیان»  

رشته بـرق دیـپلم هنرستان صنعتی تهران در وی از شد. متولد سال 1330 مرتضی هودشتیان در

تـابستان تـا فاصله سـال های 1351 در زمینه الکترونیک داشت. خارق العاده ای در ـگرفت ولی استعداد

در داشت. شریف واقـفی قـرار تحت مسئولیت مجید و علنی سازمان مجاهدین خلق بود عضو 1353

شده در دستگیر منازل تیمی افراد جمله نوشته های شریف واقفی ـکه در از بررسی مدارک به دست آمده٬

متخصص الکترونیک ـ منیری جاوید عبدالّرضا که هودشتیان با چنین برمی آید کشف شده٬ سال 1354

عالقه شان همکاری داشته اند. زمینه مورد در ارتباط بوده و در سازمان ـ

ضربه پذیری از سال ها که تا امتیازی به سازمان داد زمینه الکترونیک٬ ابتکارات مرتضی هودشتیان در

بی سیم های پلیس٬ طول موج باند با آوردن یک دستگاه رادیو که با وی اولین فردی بود مصون ماند.

این طول موج فراهم با زمینه ساختن رادیوهای دیگری را اعضا راهنمایی کردن دیگر با گرفت و ـکمیته را

به دیگر که آن را بود راه دور) (فرمان از ساختن سیستم «تله کوماند» ابتکارات هودشتیان ٬ دیگر از نمود.

مـنیری جـاوید. عبدالرضا افراخته و وحید تحقیقات ساواـک از مبتنی بر مرتضی؛ هودشتیان٬ خالصه پرونده ها...: .1
ص 66. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬

آموزش داد.1 وی ارتباط داشتند اعضایی که با
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گذرنامه عادی بـه با تابستان 1353 اواخر سوی سازمان در مأموریت از اخذ با مرتضی هودشتیان ٬

آن موقع که در به بغداد٬ توسط آنها سازمان تماس گرفت و افراد با آنجا در به لندن رفت. آنجا از پاریس و

آن بـه سر در کشـور اعـضای خـارج از بـرخـی از داشت و قرار آنجا پایگاه موقتی متعلق به سازمان در

جهت گذراندن دوره آموزش نظامی به رسیدن به بغداد٬ وی مدت کوتاهی پس از اعزام شد. می بردند٬

پس از گرفت و سوءظن قرار مورد سازمان٬ دیگر توّهم عناصر با آنجا در فرستاده شد. اردوگاه «الفتح»

همان. خالصه پرونده ها...: ص 66. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬ .1

دست داد.1 از را شکنجه فراوان جان خود

جزییات این واقعه کشور٬ خارج از مسئول وقت سازمان در بی واسطه حسین روحانی ٬ نقل مستقیم و

روشن می کند: را
سازمان که همراه عناصر دیگر هفته به طول می انجامید٬ طول دوره آموزش نظامی که چند در
یک سری حرکات مشکـوک از شاهد مرتضی هودشتیان مشغول گذراندن دوره نظامی بودند٬
مشغول شدن عدم آمادگی برای ورزش صبحگاهی ویا ازجمله بی تحرکی و سوی اومی شوند؛
این و راجلب می نماید؛ آنها نظر بادستگاه ماشین حساب کوچک الکترونیکی که همراه داشت٬
به خاطر درجلساتی که پس ازپایان دوره آموزش نظامی و این افراد تا زمینه ای می شود خود
حضور با انتقادات وارده به آنها٬ دوره آموزش نظامی و شرکت کننده در افراد جمع بندی کار
نامبرده (مـرتضی نسبت به فرد انتقادات شدیدی را می شود٬ برگزار کشور مسئولین خارج از
روشن شدن این نکته که وی اطالع چندانی از این انتقادات همراه با نمایند. وارد هودشتیان )
به خصوص شـخص و کشور مسئولین خارج از مسائل سازمان ندارد٬ دیگر وضع آموزش و
نسبت به عهده داشت٬ بر که مسئولیت مستقیم جلسه انتقادی وجمع بندی آن را محسن فاضل را
که سؤاالت بیشتری درباره وضعیت می کند وادار آنان را و تردیدمی نماید شک و این فرددچار
که وی بکنند؛ از جزواتی که مطالعه کرده است و... و داخل کشور موضع تشکیالتی اش در و
که به محسن فاضل ٬ این مورد در نسبت به وی بوده است. نتیجه آن مشکوک شدن هرچه بیشتر
با و داخل آمده بود آن جهت که به تازگی از از روی تجربیات او٬ هرحال افرادخارج کشور
مـن داشت که «بـه نـظر اظهار معیارهای امنیتی داخل آشنایی بیشتری داشت تکیه می کردند٬
اصلی ساواـک به هنگام مسافرت فرد و ساواـکی باشد یک عنصر که این فرد دارد احتمال زیاد
به صورت بدلی فرستاده را به جای وی این فرد [ ـکرده باشد] و دستگیر را او سازمان٬ موردنظر

آن کسب نماید» از اطالعات الزم را کرده و سازمان نفوذ این طریق در از تا است٬
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تـلفنی ایـن مـورد داخل در از تا شد قرار این باره تجسس های زیادی صورت گرفت و در
این کارحداقل 24 نداشت و امکان تلفن به ایران وجود بغداد که از آنجا از اما سؤاالتی شود.
ایـن در که این فرصت زیـادی است و بود محسن فاضل معتقد انجام می گرفت٬ ساعت بعد
آید. کرده به سازمان وارد اطالعاتی که به داخل رد و ضرباتی ازناحیه این فرد فاصله چه بسا
قانع ومتقاعدساخت و من را ازجمله تراب حق شناس وخود دیگران و محسن فاضل ٬ اصرار
آن جهت که وی در از جریان بازجویی٬ در صورت گیرد. وی دقیق تر بازجویی از تا شد قرار
بزنند؛ «ـکابل» با را که او موجب گردید داشت٬ شک برانگیز اثبات بی گناهی اش برخوردی کامالً
و که زدن قطع شد بود هنگام ظهر ورم کرده بود. که پاهای وی کامالً زدن کابل درحدی بود و
یکی صرف ناهار قبل از برخوردی صورت نگیرد. او با دیگر هنگام تلفن به داخل٬ تا شد قرار
سکـوی موقع نشستن بـر وی در بودند. او منتظر بیرون در و به دستشویی بردند را او نفر دو
به اتاق مـی برند. گرفته و را او بچه ها و می افتد دست داده و از را مستراح فرنگی تعادل خود
که روی زمـین افـتاده و می بیند و می زند سر به او بچه ها که یکی از بود بعدازظهر ساعت 2
دیدیم که تمام کرده است که به رفتیم و همگی به بالین او ما و می کند؛ خبر بالفاصله دیگران را
که وی از معلوم گردید که تلفن زده شد٬ فردای آن روز احتمال قوی خونریزی مغزی کرده بود.
تاریخ دقیق این مسائل سازمانی اطالع چندانی نداشته است... از هواداران سازمان بوده ولی...

صص 66ـــ67. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬ صص 132ـــ133. یادداشت های حسین روحانی: .1

دهم آبان ماه سال 1353می باشد.1 جریان روز
افراخته برای ساواـک روشن شد. توسط وحید نخستین بار قتل مرتضی هودشتیان ٬ ماجرای شکنجه و

هویت اصلی وی معلوم گشت. قراین٬ مقایسه اطالعات و با می شناخت و نام مستعار با وی را البته وحید

بین اصل موضوع٬ نخست مشترکاتی است که در افراخته قابل توجه است٬ متن اعترافات وحید آنچه در

دوم پذیرفتن این مطلب است که سازمان٬ روایت افراخته به چشم می خورد؛ ـگزارش حسین روحانی و

به درون تشکیالت تخصص ایشان ـ به صرف استفاده از بدون آموزش متداول تشکیالت ـ ـکسانی را

کشور. هنگام اعزام به خارج از سوم عدم تأمین الزم عضو٬ بهره برداری می کرده است؛ آنها از می آورده و
بـا یوسف فـردی بسـیار داشت. گروه وجود مرتضی هودشتیان] در [ ـ= فردی به نام «یوسف»
برای خرید را او بدون دادن آموزش کافی٬ گروه٬ [بود]. رشته الکترونیک در مبتکر و استعداد
شریف واقفی بوده٬ مجید مسئول او به خارج می فرستد. برای تهیه «بی سیم» نیاز٬ وسایل مورد



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  620

بـرعهده مـعرفی او مسئولیت ارسال گزارش بـه خـارج و که اعزام به خارج توسط مرکزیت انجام می شد٬ آنجا از .1
علت نفرستادن گزارش توسط شریف واقفی به آن هنگام برعهده داشت. در تقی شهرام بوده که رهبری مرکزیت را
سـاده تـوسط رهـبری بـه یک عـضو کـادر تنزل درجـه وی از خلع سالح و و آن زمان٬ در احتمال قوی انزوای او

بوده است. مرکزیت مارکسیست شده٬

به عشق که تنها یوسف بیچاره را٬ برای افرادخارج فرستاده نمی شود.1 او هیچ گونه گزارشی از
در روز 15 آماتوری دارد٬ رادیو عشق به کار عشق به مبارزه٬ بیش از الکترونیک به گروه آمده و
یوسف ازدیدن این تمرینات پارتیزانی می کنند. دیگر لجن و به دویدن در وادار اردوگاه «الفتح»
کمی صحبت٬ پس از محسن فاضل ٬ گروه معرفی می شود. سپس به افراد اوضاع گیج می شود...
یوسف به علت بیغ ساواـکی است». من این فرد «به نظر می گوید: و به یوسف مشکوک می شود
پالیی به سؤاالت مسائل تشکیالتی٬جواب های پرت و بی اطالعی از مسائل سیاسی و بودن از
به وادار را او تا شروع می کند را «ـکابل زدن» به صندلی بسته و را محسن او محسن می دهد...
هم آنها نوبت به دیگران می رسد؛ اینکه خسته می شود. تا بی رحمانه شالق می زند؛ اعتراف کند.
یوسف با می کند. آغاز ضربات وحشیانه اش را نوبت به محسن می رسد[...] مجّددًا باز می زنند.
که به فریادش همرزمانش نمی یابد انسانیت در درحالی که هیچ ذّره ای از حالتی تضّرع[ آمیز] ٬
لیوان به دهانش نرسیده که هنوز آب برایش می آورند. کمی آب». «آخ قلبم. ناله می کند: رسند٬

به روی بدن می افتد. ناـگهان سرش به یک سوخم شده و
یک «شـما که: می گردد داخل جواب بر از برای داخل می نویسند. قاتلین شرح جنایت شان را

روحـانی آقـای سـیدحمید پـرونده افـراخـته. ص 14 نـقل از ص 423؛ ج 3: نـهضت امـام خـمینی٬ روحــانی ٬ .2
گـمان ایـنکه شریف واقفی بوده است٬ مسئولیت مجید [ هودشتیان] زیر گرفتن اینکه یوسف درنظر «با می نویسد:
هـمان صـفحه٬ هـمان: حقیقت نـیست.» از دور به جریان کشمکش ایدئولوژیکی سازمان برگردد٬ علت کشتن او

پانوشت ش 2.

2. است... ازخود» یک «انتقاد تنها جواب٬ کشته اید». باارزش فنّی گروه را بسیار عنصر
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تبعات آن و 1353 مرداد  حادثه 27
تکرار فرایندی از در اجرا٬  ناهماهنگِی توان و

برای سالگشت کودتای انگلیسی ـ انفجار چند شد طبق تصمیم مرکزیت سازمان قرار ٬1353 مرداد در

خیابان شیخ هادی مرکزیت واقع در این مهم به عهده خانه شماره 2 تدارک شود. مرداد آمریکایی 28

داشتند: استقرار زیر افراد بس مناسب داشت٬ که موقعیتی استراتژیک و این خانه٬ در ـگذارده شد.

سرشاخه نظامی سازمان؛ مرکزیت و عضو بهرام آرام ٬ 1ـ

شاخه نظامی؛ معاون بهرام در جوهری ٬ ابراهیم (ناصر) محمد 2ـ

بهرام ؛ همسر سیمین صالحی ٬ دکتر 3ـ

میثمی. لطف اهلل 4ـ

تحت مسئولیتش عضو جوهری و توسط ناصر بود دوتای آن قرار و این خانه ساخته می شد در بمب ها

تن توسط جوهری به دو و هم تهیه شد بمب دیگر دو گذارده شود. حوالی مخبرالّدوله کار در ابراهیم داور

زاهـدان کشـته جاده کرمان ـ طی تصادفی در سال 1354 که در کادرهای مارکسیست شده بود مرتضی کاشانی از .1
مرتضی . کاشانی٬ خالصه پرونده ها...: شد.

آن دو تا تحویل داده شد کاشانی ٬1 مرتضی (آرش ) خلیل دزفولی و اعضای تحت مسئولیتش٬ از دیگر

گذاشته شود. نزدیک سفارت انگلیس کار همان حوالی و در بمب نیز

دستشویی مسجدی در ابراهیم داور جوهری و موقعی که ناصر ٬1353 مرداد 27 نزدیک غروب روز

بودند٬ بمب ها مشغول زمان گذاری یکی از نزدیک میدان بهارستان ـ اول خیابان ظهیراالسالم ـ واقع در

را وی که احتمال دستگیری خود به شدت زخمی کرد. را او و شد جوهری منفجر دست ناصر بمب در

ساده تسلیم کرده یک اسلحه «استار» به ابراهیم داور را خود «اسپرینگ فیلد» اسلحه رولور می داده است٬

به بیمارستان سینا را خود اتومبیلی٬ با و به خیابان آمد جوهری خون آلود فراری داد. را داور گرفت و او از

دست زخمی بوده دو ناحیه هر که از حالی تحویل مأموران کمیته مشترک شد در دقایقی بعد٬ و رساند

پاره شده بود). گوش هایش نیز پرده یکی از دستش قطع شده و دو انگشتان هر است (نیمی از

جوهری غیاب بهرام و در سیمین صالحی ـ میثمی و هنگامی که لطف اهلل این اتفاق٬ همزمان با تقریباً

مجروح به گوشه ای میثمی بیهوش و شد. منفجر آنها یکی از بوده اند٬ بمب ها از عدد مشغول تنظیم دو ـ

مدارک موجود و آنکه به سرعت اسناد پس از مجروح شده بود٬ چشم ها ناحیه یکی از سیمین که از و افتاد
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به جـنوب خانه خارج شده رو پای برهنه از با به دست گرفت و یک اسلحه رولور آتش زد٬ خانه را در

حال عبور اتومبیل های در یکی از تالش وی برای اینکه بتواند خیابان شیخ هادی شروع به دویدن کرد.

با بازنشسته ژاندارمری و نزدیکی خیابان سپه توسط یک درجه دار در و به نتیجه نرسید متوقف کند٬ را

به بیمارستان شهربانی منتقل و میثمی نیز محاصره خانه توسط پلیس٬ با شد. ـکمک مردم عادی دستگیر

از میثمی نیز و دست داد از را چشم های خود این حادثه سیمین صالحی یکی از در گردید. واقع دستگیر در

دست داد. هم از را شنوایی یک گوش خود و مچ ـ از یک دست ـ و شد چشم به کلی نابینا دو ناحیه هر

این حادثه می نویسد: شرح بخشی از سیمین صالحی در
سخت شوکه تنفس مصنوعی بدهم ولی دستش قطع شده و (میثمی ) [...] من سعی کردم به او
به او نشسته بود؛ عباس (میثمی ) برگشتم. اسلحه برداشتم و عدد دو من به آن اتاق پریدم و بود.
کشت. یا و زخمی رانجات داد که یاباید به من گفته بودند چون می دانستم و «بکشمت؟» ـگفتم:
بعد مردم درخانه جمع شده بودند. همین طورمانده بودم. من نمی توانستم؛ «بکش»! عباس گفت:
و نجات دهید»؛ را «او به مردم گفتم: کردم و باز من پریدم درخانه را نکش»! «نه٬ عباس ـگفت:

سیمین صالحی] به خانه مـا [ ـ= جریان انقالب که فاطمه در و سال 57 زندان در آزادی از از بعد میثمی می گوید: .1
ضـمن ولی مـن دلم نـیامد. مثبت بـود. پاسخ تو نه؟ بکشم یا را تو پرسیدم که آیا تو «وقتی من از گفت: آمده بود٬
قـطع اثـر خـودت بـر که تو احتمال زیادی دارد و پوشانده٬ را گردن تو صورت و و اینکه من دیدم خون تمام سر

ص 438 که رفتند: آنها کشته شوی.» شاهرگ گردنت٬

کردم.1 خودم فرار
خیلی من داخل حیاط همسایه افتادم... و پایم خالی شد زیر پشت بام پایین می آمدم٬ وقتی از
پشت رل نشستم و گفتم پایین بیاید. به او گرفتم و یک ماشین را جلو خیلی وحشت زده بودم.
به یک ماشین زدم... به منزلمان برسانم. را می خواستم هرچه زودترخود رفتم. چندینخیابان را
یواش همین طور نیستم حرکت بدهم... قادر متوجه شدم پاهایم را ماشین پیاده شدم ولی باز از
به طرفم آمد. و کردم ولی پیاده شد تهدید را من او یک پیکان جلویم آمد؛ یواش راه می رفتم٬
مرد که بکشمش. ولی دلم نیامد قلبش بود اسلحه من جلو من فاصله نداشت و با چندقدم بیشتر
مرتب و دست من هم روی اسلحه بود همین طورمی پیچاند. گرفت و مچ دستم را پیری بود؛
دربیمارستان شهربانی را من آن مرد به پای مردی خورد. مثل اینکه یک تیر تیراندازی می شد.
یادم دیگر به کالنتری تحویل دادند. مرا زخمی سطحی داشت. و خوب بود دیدم؛حالش کامالً

پرونده سیمین صالحی . .2

2. نیست...
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یک خانه مـرکزی زنـدگی در دیگر این نکته که به همراه سه نفر از طول بازجویی ها٬ در جوهری ٬

شده پیش تمهید ارائه محمل هایی که از با و سخنی نگفت؛ باالی سازمان بوده است٬ عناصر از می کرده و

و قبیل رادیوهای بی سیم گیر مسائل مهم از دیگر نکردند. مطلبی ابراز میثمی نیز سیمین صالحی و بود٬

رجوی مارکسیست شدن جـوهری و مسعود به دستور طرح نشد. بازجویی ها ایدئولوژی در جریان تغییر

حاـکیست: گزارش ساواـک 55/4/2 مسکوت ماند. زندان نیز دیگران در
مـحمدابـراهـیم جـوهری کـه دماوندی و محسن محمد طریق االسالم ٬ محمود ورود «پس از
اعالم مارکسیست بودن قرارگذاشت آنها و آنهاصحبت کرد رجوی با مسعود مارکسیست بودند
مـصطفی عباس شیبانی ٬ دکتر و نمود که سوءاستفاده خواهند دارند افرادی وجود زیرا نکنند.
اعـالم نتیجه این افـراد در می کوبند. قلعهـگالبی مجاهدین را فرزاد و کریم رستگار مالیری و

زندان اوین. گزارش کمیته مشترک از ص ٬144 ج 1: رجوی٬ پرونده مسعود .1

نمازمی خواندند.»1 و نکردند
و همسرش ایرج قهرمانلو جدایی اعالم نشده از از بعد که پزشک جراح بود٬ سیمین صالحی ٬ دکتر

بهرام آرام ازدواج سرانجام با و که منتفی شد رضایی شود رضا همسر بود قرار ابتدا اتصالش به سازمان٬

که ـ را زندان او در رحم داشت که بعدها جنین شش ماهه ای در وی به هنگام دستگیری٬ سازمانی کرد.

این مرحله از در سیمین ٬ میثمی و مجموعاً گذارد! «سپیده سحر» نامش را و آورد به دنیا ـ دختری بود

اندکی شکنجه بود٬ آماده تر نیز که جسماً جوهری ٬ ناصر تنها و نگرفتند قرار چندان تحت فشار بازجویی ها

جوهری . ناصر به نقل از کریمی؛ احمدرضا گفت وگوها: .2

شد.2

جمله مسائلی که توسط وی فـاش گشت٬ از دستگیری خلیل دزفولی ٬ پس از ماه ٬1354 خرداد در

در به خصوص انفجار ٬53 مرداد حادثه 27 مورد که بهرام آرام در بود خود از انتقاد افشای یک تحلیل و

همان در افراخته ٬ به دنبال دستگیری وحید شده بود. تکثیر سطح اعضا در نوشته و خانه شیخ هادی٬

به بازجویی های که منجر سیمین روشن شد میثمی و جوهری ٬ مورد مسائل دیگری در ماه ٬54 خرداد

طی مرحله بدوی دادگاه نظامی را و می بردند زندان اوین به سر آن موقع در این سه تن در گشت . مجدد

سیمین این مرحله نیز در به کمیته مشترک انتقال داده شدند. کشف مسائل جدید٬ که به خاطر ـکرده بودند؛

به شدت (معروف به تهرانی ) ولی جوهری توسط بهمن نادری پور گرفتند قرار تحت فشار میثمی کمتر و
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اعتراف کرد. باقیمانده مسائل را و شکنجه شد

افراخته ضربه خانه هایی که ضمن اعترافات وحید یکی از در ماه بعد٬ یکی دو متن تحلیل بهرام آرام ٬

که بهرام در خود»ی بود از «انتقاد اصلی این تحلیل٬ محور به دست ساواـک افتاد. و کشف شد خورد٬

برجسته ترین کادرهای دستگیری سه تن از و حادثه مزبور مورد وی در خصوص آن حادثه نوشته بود.

اهـمیت بـیشتری داشت و نـیز 50 ضربه شـهریور که «این ضربه حتی از کرده بود اظهارنظر سازمان٬

متوجه کرده بود. به خود را انتقاد بیشترین مسئولیت و ضمن این تحلیل٬ بهرام آرام ٬ بود». تأثیرگذارتر

پایگاه خیابان شیخ و محورهای ارتباطی مهم سازمان بودند از مذکور این توضیح الزم است که سه نفر

جمله وحید از به زعم اغلب کادرهای سازمان٬ و تدارک شده بود سال جست وجو دو پس از هادی نیز

تلقی می شد. طول همه سال ها قوی ترین خانه سازمان در امن ترین و تقی شهرام ٬ افراخته و

دانسته مقّصر را که وی خود این بود بدان پرداخته بود تحلیل مزبور جمله مطالبی که بهرام آرام در از

از چنین حادثه ای رخ نمی داد. نمی کرد٬ مسائل تاـکتیکی برخورد ذهنی با به طور که اـگر شده بود معتقد و

قبیل ساختن تکنیکی از امور مرکزی سازمان در عناصر آن تاریخ به بعد٬ که از نتایج تحلیل بهرام این بود

موجودیت می توانست موقعیت و نیز چراـکه کمترین احتمال خطر گذاشتن بمب دخالت نمی کردند؛ کار و

قاسم عابدینی نقل به مضمون شده است٬ یادداشت های حسین روحانی و که در بهرام آرام٬ خود از متن انتقاد در .1
شده است. این اصل تأـکید بار چند

سازد.1 خدشه دار را اصل «بقای پیشتاز» و به مخاطره بیندازد را آنها

گریزی هم بـه ایـن ضـربه زده و ضمن یادداشت های پراـکنده خود٬ ٬1354 پاییز افراخته در وحید

ضعف های بهرام آرام به دست داده است. شخصیت و تحلیلی از

طـرح عـملیات او مسئول این خانه بـهرام آرام بـود. منزل تیمی شیخ هادی: در حادثه انفجار ...»

باید سیمین صالحی نیز این طرح٬ در اجرای آن کرد. مأمور گروهش را ریخت و را مرداد انفجاری 28

آمـادگی بـرای ایـن عـمل را تکنیکی٬ نظر از گروه٬ ماهه حامله بود. سیمین صالحی 7 شرکت می کرد.

خـودخواهـی و جـاه طلبی و مرتکب این اشتباهات شـد؟ به رغم تجارب فراوانش٬ بهرام ٬ چرا نداشت.

ناخوانا. .2

که [ یزدی] ٬ فاتح طرح ترور سویی در از عمل کرده اند... که گروه های دیگر 2 [...] احساس حقارت نسبت به

یک دخـتر نـباید پس چـرا شرکت داشته؛ یک دختر [ توسط چریک های فدایی] انجام شده٬ مدتی قبل
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زخمی سرانجام این اشتباه٬ چه باـک! نیز را پس حامله بودن این دختر عمل نظامی کرده باشد؟! مجاهد

[ و زخمی شدن (قطع شـدن دست) شدن سیمین صالحی و کور دستگیری او٬ شدن ابراهیم جوهری و

و مدارک باارزش؛ مهمات و زیادی اسلحه٬ دست رفتن مقادیر از و بود؛ دستگیری آنها نابینایی] میثمی و

یک سوم از بیشتر عماًل یک سوم و ظاهر که در گروه ـ متالشی شدن یک شاخه از تحلیل نهایی٬ در

تشکیل می داد. را ـگروه ـ

بهرام گروه با اعدام است. دست بدهد٬ از تحت فرماندهی اش را مجازات فرماندهی که تمامی افراد

شکسـتی وجهه ای به دست آورد٬ اینکه آمد به خاطر بیشتر و ناراحتی شد بهرام مدتی دچار چه کرد؟

خود»ی نوشت که بیشتر از «انتقاد سپس برای بستن پرونده این فاجعه تشکیالتی٬ شد؛ وارد بزرگ به او

آن نگاشت که «همه مقدمه ای بر شهرام نیز یعنی بهرام نوشت و [ از] مرکزیت نیز! و بود خود تعریف از

آموزش ببینند!» را خود از انتقاد طرز این فرمانده باصداقت٬ از باید

یک کـادر از شرایطی که یک اشتباه کوچک٬ در این فرمانده نازل شد! تمام عقوبتی که بر این بود

الشـه گـروه پنجه بر ـ کفتاروار بهرام ـ بسیاری امکانات گروهی است٬ حداقل محروم شدن از پایین٬

افراخته. پرونده وحید .1

هم فرماندهی حضرتشان شروع شد.»1 باز انداخت و مجید باقیمانده از

طرح انتقادهای بهرام آرام و اشاره به سوابق بحث های ایدئولوژیک با از بعد خاطرات خود میثمی در

می گوید: ماجرای انفجار مورد در خانه تیمی٬ در خود
همرزمان بود. شک برانگیز این خود٬ و بهرام آرام] درخانه نبود [ ـ= سیّد بمب٬ «هنگام انفجار
نظارت نکردن زیرا می دانستند٬ سوءقصد را انفجار عمدی بوده و که «این حرکت٬ معتقدبودند
البته نمی رسید.» معقول به نظر منفجره ای که تست نشده٬ مواد کردن با کار روی ساخت بمب و
گرچه این تـجربه اول مـن در چنین قصدی داشته٬ نمی کردم که سیّد فکر و من این نبود نظر

ص 438. که رفتند: آنها میثمی٬ .2

همراهی کند.»2 که سیّد الزم بود و بمب سازی بود
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53 آذر دستگیری محمدعلی رجایی در  
خبره و آن استاد که رجایی در رعایت جوانب تاـکتیکی یک مبارزه مخفی٬ و به رغم همه احتیاط ها

جامعه تـعلیمات اسـالمی آغـاز نوجوانی در از سیاسی را فعالیت های مذهبی و ٬1312 متولد محمدعلی رجایی٬ .1
اشـتغال در و هیئت های مؤتلفه٬ فداییان اسالم و همکاری با هدایت و جلسات مسجد در حضور سپس با و ـکرد
سال 42 در برای نخستین بار به نهضت آزادی پیوست و 1340 در ادامه داد. حرفه آموزگاری به فعالیت های خود
سـازمان بـه هـمکاری پـرداخت و با مرکزیت٬ از تنی چند و حنیف نژاد آشنایی با به دلیل ارتباط و بازداشت شد.
فـرهنگی و فـعالیت های عـلنی و نـیز شرکت انـتشار دبیرستان رفاه و مؤسسه و بعد دبیرستان کمال و همزمان در
سازمان اخالقی به تدریج از مشاهده اولین عالئم انحراف فکری و وی با پی گیری می کرد. را مخفی مبارزاتی خود

شد. جدا

دسـتگیر پنجم آذرماه 1353 در را محمدعلی رجایی 1 «بی احتیاطی»٬ ضمن یک تصادف ناشی از بود٬

ارتباطات اغلب قرارهای تشکیالتی و سرپل ارتباطی در عالوه بر هنگام دستگیری٬ در رجایی ٬ ـکردند.

قـرار کـه از مجاهدین خلق شخص بـهرام آرام بـود رابط رجایی با بود. نیز کشور رابط خارج از مردمی٬

مبادله می شد. پول و... و اخبار اطالعات و طی آن٬ و اضطراری استفاده می کرد؛

که به منزل خودش خواهرانش٬ زیرزمین منزل یکی از وی از بود: نحوه دستگیری رجایی بدین قرار

آنکـه غـافل از مبارزه استفاده می کرد؛ اسناد و نوشته ها و به صورت مخفیگاِه کتاب ها نزدیک بود٬ نیز

کـه رجـایی ٬ پسـرخـواهـر کـاهش مـی دهند. اطمینان خانه را امنیت و درصد خواهرش٬ فرزندان متعدد

بدون اطالع و دید کتاب دفاعیات مجاهدین خلق را یک نسخه از دانشجوی مدرسه عالی بابل بوده است٬

دوسـتان رفت و کـتاب لو دست گشـتن٬ چـند بـا داد. به دوستانش نـیز و خواند دایی اش آن را و مادر

نشـریه پـیام مـجاهد٬ .1354/1/15 ش ٬16 نشریه خـبری٬ ص 41. ج 1: محمدعلی رجایی٬ شهید میرطاووسی٬ .2
ص 4. اردیبهشت 1354: ش ٬30

رجایی می رسد.2 که سرانجام به خود شدند؛ خواهرزاده رجایی دستگیر

مأمور توسط چهار اداره می کرد٬ بهشتی آن را که دکتر یک جلسه هفتگی٬ رجایی هنگام بازگشت از

می گوید: رجایی خود شد. دستگیر داشتند قرار خانه او ساواـک که جلو
به مناسبتی ـ این هم باز از وبعد یک دوره 14ماهه داشت؛ تقریبًا و طوالنی بود شکنجه من نسبتًا
ساواـک خیلی انتظار شده بودم؛ هم دستگیر قبالً و من گذشته بود سنی از شکنجه می شدم... ـ

من اطالعات زیادی به دست بیاورد.[...] [ ـکه] از داشت
تمام روز که 20 بود؛ جیره ای» به اصطالح خودشان ـ ازجمله شکنجه های من٬«شکنجه های ـ
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که «حرف می کردند فقط اظهار و هم عنوان نمی کردند هیچ مسئله ای را کابل] می زدند. [با مرا
اظهار و می بستند به پنجه هایم (به حالت رکوع) سرم را اینکه روزها٬چندین ساعت٬ یا بزن»؛

اندکی تلخیص. با صص 42ـــ43؛ ج 1: محمدعلی رجایی٬ شهید میرطاووسی٬ .1

آویزان می کردند.1 و می بستند و اینکه صلیب می کشیدند یا و بزنم؛ که درجا می کردند
مستمر رابطه قوی و نیز مجاهدین خلق و ارتباط با صحنه جنبش مسلحانه و رجایی در اهمیت حضور

رجایی صرفاً ارتباطات معطل ماند. دستگیری وی بسیاری از که با چنان بود نیروهای مبارز٬ دیگر با وی

حـاج دخیل بـود. نیز تصمیم گیری ها در رابطه گسترده٬ بلکه به دلیل تجربه مبارزاتی و یک رابط نبود؛

مهدی غیوران می گوید:
[ دکتر امام جمعه تهران عملیات٬ رضایی گفتم می توان طی یک شناسایی و به احمد درسال 50
رفتم. من به دنبال مقدمات کار پذیرفت و را این پیشنهاد احمد کرد. ترور سیدحسن امامی] را
موافق نیستم؛ این کار «من با رجایی گفت: شهید باخبرساختم٬ پیشرفت کار از را وقتی احمد
رفته و ما ساواـک به همین بهانه به سراغ روحانیون مبارز امام جمعه راکشتید٬ فردا چون اـگرشما
پخته وسنجیده شهید این نظر پس از تمام می کند.» هم به اسم ما را کار کشت و راخواهد آنها

ص 142. رجایی: سیره شهید نقل از ص 25؛ محمدعلی رجایی به...: شهید .2

کردیم.2 ازانجام آن عملیات صرف نظر ما رجایی ٬
یک مقطع در توسط رجایی ٬ سیدعلی اندرزگو چند هر به مجاهدین خلق نبود. ارتباط رجایی محدود

همان حال نیز در داشت و جریان مبارزه قرار در مستقًال نیز ولی خود به مجاهدین خلق وصل شد ـکوتاه٬

ابوترابی می گوید: علی اـکبر مرحوم حجة االسالم سید بود. ارتباط های او رجایی محور
رابطه «در به من گفتند: یک روزشهیدسیدعلی اندرزگو پیروزی انقالب اسالمی٬ قبل از سال ها
من که با کسانی بود آقای رجایی از منفجره٬ مواد اسلحه و تهیه پول برای خرید مبارزه و کار با

ص 24. همان: .3

بود.»3 بازار رابط بین من و همکاری زیادی داشت و
آقای هاشمی رفسنجانی ٬ سوی یک گروه نبود. به مأموریت از محدود سفرهای مبارزاتی رجایی نیز

می گوید: این باره٬ در
که آقای رجایی پوششی درست شد برای مبارزه پیش آمده بود٬ اروپا مشکالتی که در به خاطر
ایشان رابطه محکمی و کارخیلی خوبی انجام شد ایشان٬ سفر با برود. به آنجا طرف جمع ما از
که بعدها مبارزه بناگذاشتند؛ برای تبادل پیام ومسائل دیگر راه های ارتباطی را و کردند برقرار را
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ص 133. رجایی: سیره شهید نقل از همان صفحه؛ همان: .1

اداره می کردند.1 هم خودشان آن را
غیوران ٬ توسط رجایی پایه ریزی شد. نخستین بار جمله مسافرت مبارزاتی حاج مهدی غیوران نیز از

به رابط پول را و اسناد اطالعات و از چمدانی پر به فرانسه رفت تا دوبار سوی رجایی ٬ مأموریتی از در

ص 25. همان: .2

سازمان برساند.2

منیژه اشرف زاده به دنبال او افراخته و رفت که وحید ارتباطات رجایی زمانی لو اطالعات و بخشی از

میثمی با تجربه کرد. شکنجه را بازجویی و آن پس مرحله تازه ای از که رجایی از شد؛ دستگیر ـکرمانی نیز

ساواـک اختیار در رفتن می توانست تمام سازمان را صورت لو اشاره به حساسیت اطالعات رجایی که در

هـم مرا حتی رابطه اش با شکنجه های بسیار٬ دستگیری و آقای رجایی پس از «اما می گوید: دهد٬ قرار

.426 ـ صص 425 که رفتند: آنها میثمی٬ .3

سـلول انـفرادی رجایی نزدیک بیست ماه در مصمم بود.»3 و رازنگهدار انسانی خوددار٬ او نگفته بود...

«من پیش ایشان اسراری آقای هاشمی رفسنجانی می گوید: کوچکترین اعترافی نکرد. اما شکنجه شد

ص 26. محمدعلی رجایی به ...: شهید .4

هم اعدام می کردند.»4 بنده را فاش می کرد داشتم که اـگر

غیوران بیشتر که ارتباط با آن زمان بود از و ضربه مهمی به ارتباطات سازمان زد؛ دستگیری رجایی ٬

یک آپارتمان خانه وی ساخته شد. توسط برادران سیاهـکاله در پیچیده ترین جاسازی سازمان نیز و شد.

مالقات های حساس بدان ممکن نبود. نفوذ راه مخفی ورودی امکان مشاهده و از ـکوچک پنهان که جز

همین مکان صورت می پذیرفت. در رفتن این جاسازی٬ لو افراخته و زمان دستگیری وحید تا مرکزیت٬

53 آذر  خانهـگردی های وسیع ساواـک در
سـرکوب پلیس سیاسی رژیم تدبیرهای پـیچیده ای بـرای کشـف و 1350 ـ طول سال های 53 در

حاصل تجربه های و تشکیل «ـکمیته مشترک ضدخرابکاری» پس از که همه٬ برد ـگروه های مسلح به کار

و آمریکا رفیع زاده رییس ساواـک در خاطره گفتگوی منصور نقاط مختلف جهان سوم بود. در عوامل آمریکا

گروه های مسلح قابل توجه است: با برخورد ساواـک و نفوذ مورد مقدم در ناصر سپهبد CIA با سازمان عضو
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نصیری گفت: عملکرد از انتقاد مقدم با
بانک زنی آتش زدن اماـکن ووسایل و درگیر را آنها و مسلح کند که مردم را چه حق دارد «او ـ
حق مسلح کـردن می کند عاملی که به یک هدف نفوذ بکشد؟ را برای اینکه آنها صرفًا نماید٬
چـه کس دیگـری به ارتکاب چنین جرائمی نـماید. وادار مردم را حق ندارد ندارد. هدف را

مسئول است؟»
سالح تغذیه نظر از گروه های مسلح را نرفتن منبع خود برای لو مقدم ضمن اعتراف به اینکه گاهًا
یک تـپانچه در مـی خواسـتند یک عامل (منبع ساواـک) از «ـگاهی (ـگروه ها) گفت: می کرده اند
نمی دادیم عاملمان را به آنها ما اـگر کمک کند. یک سرقت بانک به آنها در دهدیا اختیارشان قرار

اسلحه بدهند.... دادم که به آنها من دستور به همین خاطر بیرون می انداختند.
درگیر تشویق و توسط ساواـک و مسلح کردن افراد مقدم کل روند به مدت یک ساعت تیمسار
«من گفت: او برای من شرح داد. را به نابودی خودشان می شد جرائمی که منجر در نمودن آنها
[سیانور] (دادنسیانید را من نمی توانم کارهای آنها به این کارهای شرم آورخاتمه می دهم. قطعًا

تحمل کنم.» به مردم)
گرفتن در قرار یا شکنجه و به جای افشای مسائل زیر «من می دانم که تروریست ها ـ من گفتم:

مقابل جوخه آتش کپسول سیانیدمی خورند.»
یا می کنند که آنهاخودشان مبادرت به این کار چه کسی می داند «مزخرف است. ـ مقدم گفت:

صص 324ـــ326. خاطرات: رفیع زاده٬ .1

می اندازد؟» 1 به حلق آنها به زور اینکه ساواـک کپسول را
مواردی که به در کمیته مشترک جز ساواـک و ماه ٬1352 خرداد در رضایی ٬ کشته شدن رضا از پس

مرداد نمونه ضربه 27 سرکوب گروه های مسلح نداشتند؛ توفیق چندانی در تصادف موجب می شد٬ اتفاق و

سیمین صالحی و میثمی و دستگیرشدن لطف اهلل زخمی و خانه مرکزی شیخ هادی و بمب در (انفجار 53

در علت عمده این ناـکامی٬ آن جمله است. از دستگیری نامبرده) جوهری و دستان ناصر بمب در انفجار

که به چریک های فدایی نیز بی سیم های پلیس توسط مجاهدین خلق بود شنود کشف و وهله نخست٬

شـده تـوسط سیاست اتـخاذ مجاهدین خلق ـ مورد به خصوص در ـ علت مهم دیگر انتقال می یافت.

سازماندهی تجدیدنظرهای کلی در آموزش و کردن شیوه های عضوگیری٬ جهت پیچیده تر تشکیالت در

فقره انفجار انجام چند و شهریور سازمان در پلیس آـگاهی توسط یک عضو جرح تصادفی دو قتل و بود.

کرد. دیگری وادار تدبیر به اتخاذ پلیس سیاسی شاه را آبان 53 در



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  632

قتل اتفاقی یک پلیس توسط یک عضوسازمان  
واقع در خود «اتاق تکی» در سلطانی جهرمی ٬ فردی به نام غالمرضا 53 شهریور پنجشنبه 11 روز در

بـوذرجـمهری (از و شـمال) (از امـیرکبیر شـرق)٬ سـیروس (از غـرب)٬ (از محدوده خیابان های پـامنار واقع در .1
لهجه کـلیمی با جان» تلفظ «عبداهلل کلیمی بوده اند٬ گذشته بیشتر که ساـکنان آن در نام این محله قدیمی٬ جنوب)؛

معروف بوده است. به «خانه قمرخانم » عرف عوام٬ در خانه های پراتاق این محله٬ است.

را اتاق او که در شهربانی مواجه می شود یک افسر ناـگهان با خانه های شلوغ محله «عودالجان»٬1 یکی از

لباس شخصی همراه وی برای بازرسی مواردی مثل موادمخدر افسر دو و این افسر گویا ـگشوده است.

پلیس یورش می برد. به سوی افسر و سلطانی به سرعت اسلحه می کشد شده بوده اند. بدان خانه وارد

به حیاط راهرویی که اتاق وی را از پای برهنه به دنبال او با سلطانی نیز و می گذارد به فرا پا مزبور افسر

آنها دو به هر مواجه می شود. پلیس دیگر دو با راهرو به محض خروج از و منزل متصل می کرده می گذرد؛

و به زمین مـی انـدازد را سالح خود مزبور افسر ادامه می دهد. نخست را تعقیب افسر و شلیک می کند

که افسری اعالم شد بعدها ترک می کند. منطقه را و زمین برمی گیرد از را سالح او سلطانی نیز می گریزد؛

.8 و صص 5 آذرماه 1353: ش ٬25 نشریه پیام مجاهد٬ غالمرضا. سلطانی جهرمی٬ خالصه پرونده ها...: .2

دیگری زخمی شده است.2 افسر این حادثه به قتل رسیده و در به نام «ستوان دژم»
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ایران از «ـکی سینجر» مقارن دیدار انفجار٬  چند
گشایش و «ـکی سینجر» خارجه آمریکا٬ وزیر آستانه ورود در سه شنبه هفتم آبان ماه ٬1353 روز در

انفجار مجاهدین خلق چند دولت آمریکا٬ بین رژیم شاه و وابستگی بیشتر٬ روابط مبتنی بر باب جدیدی از

از: که عبارت بودند آمریکایی صورت دادند؛ ایرانی ـ شرکت های آمریکایی و همزمان علیه مؤسسات و

در بودن نقش آی.تی.تی٬ آشکار تلفن. کارتل بین المللی تلگراف و I.T.T ؛ شرکت دفتر در انفجار 1ـ

توسط تحکیم سلطه آمریکا مردمی شیلی و رییس جمهور آلنده »٬ علیه «سالوادور توطئه کودتا

این انتخاب نقش داشته است. در «ژنرال پینوشه »٬

سـرمایه دار متعلق به «هـاشم نـراقـی» آمریکا» صنعت ایران و «شرکت کشت و دفتر در انفجار 2ـ

معروف.

تـنها ایـن سـه انـفجار٬ از ص 1. بهمن مـاه 1353: ش ٬27 نشریه پیام مجاهد٬ .1353/9/2 ش ٬4 نشریه خبری٬ .1
درج شد. روزنامه کیهان مورخ 1353/8/8 آی.تی.تی در در انفجار خبر

دیر»1 شرکت آمریکایی «جان ـ دفتر در انفجار 3ـ

حادثه محله «عودالجان» و دستپاچه کرد؛ ساواـک را «هنری کی سینجر»٬ سفر با تقارن این انفجارها

درآمد. تهران به دنبال این وقایع به اجرا در طرح «خانهـگردی» دامن می زد. بیشتر را نگرانی ها نیز

مـعروف بـه ثابتی » تهران توسط شخص «پرویز خانهـگردی های وسیع در اساس قراین موجود٬ بر

فرض بود: دو مبتنی بر و طرح گردید «مقام امنیتی»

خانه های تـیمی در یا چریک های فدایی خلق٬ اعضای سازمان های مجاهدین خلق و فرض اول ـ

مناطق اغلب ـ محل سکونت اینان ـ و زندگی می کنند؛ «اتاق تکی» در به صورت منفرد یا و دارند سکنا

جنوبی تهران است. مرکزی و

غافلگیری اعضای سرگردانی و در انعکاس آن٬ و صرف شبیخون وسیع به نقاط مذکور فرض دوم ـ

فرصت مغتنمی برای اـکیپ های گشت کمیته مشترک فراهم این خود و بسزایی دارد تأثیر ـگروه های مزبور

توفیق بیشتری کسب کنند. بازرسی های روزانه خیابان های تهران٬ در تا کرد خواهد

انبار صاحب جمع و مولوی٬ منطقه بین خیابان های ری٬ ماه 1353 نیمه شب یازدهم آذر سرانجام در

نیروهای از نفر 500 توسط بیش از ابتدا شمال میدان شوش واقع شده است٬ جنوب تهران و ـگندم که در

به سرپرستی افسران پلیس٬ دانشجویان دانشکده افسری و جمعی از شهربانی و گارد مخصوص ارتش و
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گشت. نیمه شب خانهـگردی آغاز از بعد ساعت دو حدود و محاصره شد عملیاتی کمیته مشترک٬

از مواردی نیز در و می شدند؛ پشت بام به منازل مردم وارد و طریق دیوار از اغلب موارد٬ در مأموران٬

پشت بام زیرزمین و و اتاق ها ابتدا هجوم می بردند؛ ده نفر٬ تا چهار از خانه٬ به داخل هر می شدند. وارد در

بازجویی به سرعت مورد به شیوه ای که آموزش دیده بودند٬ خانه را٬ سپس افراد و می کردند جست وجو را

فرصت کلید زیرزمینی قفل بود٬ اتاق یا در اـگر شناسایی طلب می کردند. اسناد اوراق و و می دادند قرار

بودند؛ نظر مورد صاحبخانه ها مستأجرین بیش از داخل می شدند. و می شکستند آن را و آوردن نمی دادند

کوچک ترین با و می گرفتند سوءظن قرار مورد شوهرهای جوان بیشتر زن و یا مجرد افراد این میان ٬ در و

کس که به اعمال آنان اعتراض هر روانه اتومبیل های مخصوص می کردند. دست بند با را افراد حدسی٬

توجیه این عـملیات در مأموران٬ بازداشت می شد. یا می گرفت و شتم قرار ضرب و مورد درجا می کرد٬

که به می گفتند مواقعی نیز در قاچاقچی اند؛ و که به دنبال دزد می داشتند اظهار وحشیانه٬ غیرمنتظره و

می گردند. دنبال «خرابکار»

بـازرسی قـرار حوش سه راه آذری مورد منطقه حول و ماه٬ نیمه شب سیزدهم آذر در شب بعد٬ دو

قسـمت و منطقه میدان شاه (قـیام) نزدیک صبح٬ ماه تا شبانگاه هجدهم آذر از شب بعد٬ چند ـگرفت.

بازرسی مورد نیز پامنار منطقه سرچشمه و همزمان٬ و جنوبی خیابان مولوی مشمول خانهـگردی واقع شد؛

بهمن ماه 1353. دیماه و ٬8 و شماره های 7 نشریه خبری٬ .1

در انجام شد٬ طول یک ماه ـ در ـ بار چند که تنها نتایج این برنامه گسترده ساواـک٬ تأثیرات و گرفت.1 قرار

شد. صفحات آینده بررسی خواهد

تشکیل «ـگروه مهدویون» تصفیه «شاهـکرمیها»:  
اعضای سازمان به نام مهدی امیرشاه کرمی دانشجوی سـابق دانشگـاه یکی از اوایل سال ٬53 از

شرعی عدم تقّید به خصوص مارکسیسم زدگی و سازمان و مسائل موجود مورد در اهل اصفهان٬ صنعتی و

نـاصر بـا خلیل این مشکل را میان گذاشت. خلیل دزفولی در مسئول خود انتقاداتی داشت که با اعضا٬

تشکیالت تردید با انطباق خود شاهـکرمی در که اصواًل آنکه مشاهده شد پس از و جوهری مطرح کرد؛

وی انتقادی با اصالحی و به اصطالح ـ برخوردهای - سؤال می برد٬ به تدریج به زیر کّل سازمان را و دارد
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مهدی . شاهـکرمی٬ امیر خالصه پرونده ها...: .1

اعزام شد.1 جمله به «ـکارگری» از و صورت گرفت؛

وی به اتفاق برادرش و شد. جدا و کند سازمان کار با که نمی تواند خودش اعالم کرد چندی٬ پس از

سازمان قطع شده ارتباطش با و آن زمان مذهبی بود که در طریق االسالم ـ جمله محمود از تن دیگر چند

به اعتقاد با این عده٬ نام گرفت. گروهی به راه انداخت که «مهدویون» ـ مارکسیست گردید بعدها و بود

پرداختند. حّداقل امکانات به کار با قبول ضرورت مبارزه مسلّحانه٬ ایدئولوژی اسالمی و

از دانشجوی دانشگاه صـنعتی و زندان بود٬ در سال 1351 از سال٬ «مهدی شاه کرمی که دو
بستگان به سـازمان دوستان و از نفر چند زندان همراه با خروج از پس از مؤمنین اصیل بود.
به زودی بـه شهید این برادر و طول نکشید ماهی بیشتر این همکاری چند مجاهدین پیوست.
هـنگام جـدایـی بـه رابـط وی در شد. آن جدا عده ای از همراه با و انحراف سازمان پی برد
اواخر این جدایی در ندارید. وخودتان خبر مارکسیست هستید شما سازمانی اش چنین گفت:
کادرهای اصلی سازمان مهدویون به دنبال ضربات ناشی از بسیاری از صورت گرفت. سال 52
تفکرات کادرهای اولیه سازمان اسیرشدند. یا و شهید سال ٬54 افراخته در خیانت های وحید
که به ایدئولوژی اصیل و کوشش می کردند و فلسفه اسالمی بود [مهدویون] به شدت تحت تأثیر

زندان». در «مواضع گروه ها به نقل از ٬740 ـ صص 739 سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .2

خالص اسالمی دست یابند.»2
1354/11/28 امیرشاه کـرمی در برادرش محمد و 1354/3/31 سرانجام مهدی امیرشاه کرمی در

به شکل نیمه دوم سال ٬54 از جریان «مهدویون»٬ کشته شدند. پلیس امنیتی رژیم٬ ضمن درگیری با

اشجع . محمود گفت وگوها: همان. .3

دیگری ادامه یافت.3
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سطح سازمان در مقاله «پرچم» انتشار  
واقـع کـه در تقی شهرام مقاله ای به صورت نشریه داخلی تـهیه کـرد٬ ماه 1353 آذر سرانجام در

برافراشته تر پرچم مبارزه ایدئولوژیک را عنوان مقاله این بود: بود. جمع بندی نهایی «جزوه های سبز»
اشاره صریح به مارکسیست با این نشریه داخلی٬ در معروف شد. نامیده و «پرچم» اختصار به که سازیم؛

که عمده ترین آن چنین بود: دالیل این تغییرات برشمرده شده بود اعضای سازمان٬ شدن اـکثر

(یعنی ما روشی که مرکزیت پیش از و شد وارد ٬50 شهریور به ویژه در سازمان٬ ضربه هایی که بر 1ـ

اندیشه های ایـده آلیستی و از تحرک بازداشته بود٬ از سازمان را پیش گرفته و در رضایی ) رضا

مذهبی ریشه می گرفت.

باشیم و معتقد ماتریالیسم تاریخی٬ نمی توانستیم هم به اصول مارکسیستی چون دیالکتیک و ما 2ـ

شکسته می شد. باید «التقاط» و این «دوالیسم» بپذیریم. را و... هم «وحی»

ایده آلیستی اش جلوی و به دلیل تکیهـگاه های اخالقی بی مورد و بسته بود را پای ما مذهب دست و 3ـ

می گرفت. دینامیسم تشکیالت را تحّرـک و

و... پدیده های بازدارنده مبارزه خواهیم کرد و عناصر با 4ـ

تبیین که عالوه بر سطح سازمان بود؛ در واقع گام نخست اعالم رسمی ایدئولوژی جدید در «پرچم »

در موقعیتی مناسب برای سرکوب رقبای تشکیالتی شهرام بود. مذهب٬ بریدن از دگردیسی عقیدتی و

القاب با واقع شده و انتقاد به شدت مورد نام) سپاسی آشتیانی (بدون ذـکر علیرضا این مقاله٬ بخش هایی از

که این حمالت ربطی به ایدئولوژی نداشت و ناـگفته نماند گرفته بود. حمله قرار مرکزیت مورد متداول باند

ایدئولوژی گردن نـهاده و تغییر به روند سپاسی نیز پیش٬ ماه ها چراـکه از مقابله تشکیالتی بود؛ صرفًا

. ضمایم بیانیه اعالم مواضع... مندرج در فشرده مقاله «پرچم» نیز .1353 آذر نشریه داخلی٬ .1

مارکسیست شده بود.1



فصل پنجم:

انفعال مرکزیت
برابرچریک های فدایی  در

تکرارخطاها چرخه عمل زدگی و  
کشـتن از تـوسط چـریک های فـدایـی صـورت گـرفت٬ انـفجار و تـرور چند سال ٬1353 اواخر در

قتل نیک طـبع و تا ماه 1353 دهم مرداد در صاحب کارخانه های «جهان» «محمدصادق فاتح یزدی»

دانشگاه صنعتی). نوروزی (فرمانده گارد یداهلل و حسن ناهیدی (بازجو)

توسط ساواـک اوایل زمستان 1353 و پاییز اواخر که در به رغم وضعیتی صورت گرفته بود این ترورها

نیروهای مؤثر٬ طبق یک طرح خطرناـک و گفته شد٬ که پیشتر همان طور کمیته مشترک ِاعمال شده بود. و

ناـگهان دست به خانهـگردی های وسـیع در بسیج مجموعه امکانات انسانی٬ کمیته مشترک با ساواـک و

هر در و قبل معلوم نبود از جست وجو مناطق مورد و درآمد سه نوبت به اجرا این طرح در تهران زدند.

فصل گذشته به این موضوع پرداخته شد. در .1

جـزیی٬ بـررسی یک مـورد بـا چـریک های فـدایـی٬ مـی گرفت.1 منطقه خاصی زیرپوشش قرار نوبت٬

چندان جدی گرفته سوی آنها که از دادند٬ هشدار به مجاهدین خلق نیز کسب کردند؛ هوشیاری الزم را

در و تهران خارج کردند از را امکانات خود اـکثر مبنای همان هوشیاری اولیه٬ بر چریک های فدایی٬ نشد.

شهرستان های اطراف اقامت گزیدند.

پوشش حفاظتی نوعی امنیت و چریک های فدایی از شد٬ آغاز زمانی که خانهـگردی ها این ترتیب٬ با
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به سرعت خانه های تیمی را سردرگمی شدند. ولی مجاهدین خلق ناـگهان دچار بودند؛ مناسب برخوردار

به صورت اقامت های موقت و تهران به شکل سّیار در یا انفرادی٬ به صورت تکی و بناچار٬ و تخلیه کردند

این اقدام رژیم موقت به سفرهای کوتاه دست زدند. به طور یا و ادامه حیات دادند منازل سمپات ها در

وقت و تیم ها ترکیب مجدد سازماندهی و انسجام بیندازد. از توانست مدتی تشکیالت مجاهدین خلق را

در لیکن فداییان٬ نبودند حرکتی مؤثر این ترتیب آماده عملیات یا مجاهدین خلق با انرژی بسیاری گرفت .

به تهران می آوردند٬ شهرستان ها موقت از به طور را تیم های خود سه عملیات انفجاری٬ و جریان ترورها

سـاری٬ رشت٬ قـزوین٬ کـرج٬ از: عـبارت بـودند اسکان گـزیده بـودند٬ آنجا شهرهایی که چریک های فدایی در .1
تبریز. مقطعی ـ در ـ آمل و ـگرگان٬

تهران متواری می شدند.1 به خارج از باز و می کردند اجرا برنامه را

غیرمخفی علنی و دست به عضوگیری وسیع افراد برآن داشت تا مرکزیت سازمان را شرایط جدید٬

هـر پس از می توانند که پوشش عادی دارند٬ آنجا از غیرمخفی٬ که افراد توجیه مرکزیت این بود بزند.

خرجی هم برای این افراد٬ ضمناً جای نگذارند. رّدی هم بر و پیش گیرند در را حالت معمول خود حرکتی٬

که سازمان متکّفل تأمین مالی ایشان بود. متواری بودند مخفی و افراد تنها سازمان نداشتند؛

به سرعت به عمل باید به دالیل زیر٬ که٬ کادرهای درجه یک سازمان به این نتیجه رسیدند مرکزیت و

نظامی دست بزنند:

میان نیروهای مستعد در توانسته بودند ترور٬ عملیات انفجاری و انجام چند چریک های فدایی با 1ـ

وجهه و که بالقوه پشتیبان مبارزه مسلحانه محسوب می شدند٬ به خصوص دانشجویان ـ جوان ـ

عـقب مـاندن نـمایند. اجـرا مـوفق تر را پروسه جـذب نـیرو طبعاً و کنند زمینه مساعدتری پیدا

سؤال می برد. زیر بودن سازمان را پیشتاز این امر و مشخص بود به وضوح٬ مجاهدین خلق٬

بـین عملیات نظامی مـی توانست پـایگاه های تـازه ای در شدن مجاهدین خلق در دست به کار 2ـ

کـه این اعالم موجودیت بـه حـدی ضـعیف بـود و صورت گرفته بود؛ ماه 1353 تیر آخرین عملیات سازمان در .2
مقابل قدرت نمایی چریک های فدایی مطرح باشد. نمی توانست در

خنثی کند.2 تبلیغات رژیم را و بشکند یکساله را ـ تقریباً سکوِت ـ کند٬ نیروهای آماده ایجاد

سازمان های وابسته به بلوک شرق و کشورها شوروی و مرحله نظامی٬ نشان دادن قدرت عمل در 3ـ

بـرای شرایـط بـهتری را و زمینه مساعدتر می ساخت و نسبت به موفقیت سازمان مطمئن تر را
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حمایت های بعدی آماده می کرد.

گونه بـهانه از هر و تثبیت می نمود حاـکمیت مرکزیت مارکسیست شده سازمان را عمل نظامی٬ 4ـ

این فعل منتفی می کرد. را مرکزی ـ سوی کادر از نقطه ضعفی ـ بروز مخالف٬ مقاوم و سوی افراد

تقویت سازمان و مرّدد میان عناصر ایدئولوژی در تغییر می توانست باعث تسریع سیر انفعال٬ و

پـیروزی انـقالب هـم سـازمان پس از و مارکسیست شده اعتراف کـرده انـد هم مجاهدین رسمًا به این موضوع٬ .1
تصریح داشته است.

گردد.1 مرکزیت نیز اقتدار

روحانیون حامی سازمان مالقات با  
قطعحمایتهای مردمی ایدئولوژی / اعالم خصوصی تغییر  

عمل نظامی تصمیم گرفت که قبل از زمستان 1353 تا پاییز طول اواخر مرکزیت مارکسیست شده در

ایـن در و کـند؛ سـازمان بـرقرار هوادار و شخصیت های روحانی متنّفذ با تماس هایی را حین آن٬ در یا

از که بدین طریق٬ مرکزیت این بود تصّور که سازمان مارکسیست شده است. اعالم نماید به آنها تماس ها

به دست آورد. دست کم سکوت شان را یا و توانست تداوم حمایت آنها خواهد موضع قدرت٬

حـجة االسـالم الهـوتی از حجة االسالم هاشمی رفسنجانی و بهشتی ٬ دکتر آیة اهلل طالقانی ٬ آیة اهلل

دکتر تماس با جزییات مستند تماس گیرد. این مرحله٬ در آنان٬ داشت با که سازمان قصد روحانیونی بودند

طـالقانی و آیـة اهلل تفصیل جـریان مـالقات بـا ـ تقریباً دست نیست ولی ـ آقای الهوتی در بهشتی و

شده است. حجة االسالم هاشمی رفسنجانی منتشر

آیة اهللطالقانی مالقات با  
گرفته نظر بهرام آرام در آقای هاشمی ٬ برای تماس با تقی شهرام و آقای طالقانی ٬ برای تماس با

و شد آقای طالقانی ارتباط برقرار با سازمان٬ سمپات های مؤثر یکی از توسط حاج مهدی غیوران ٬ شد.

خیابان فرح به خانه ای در ایشان را کادرهای درجه یک سازمان٬ یکی از نظامی و عنصر افراخته ٬ وحید

نداشـته آقای طالقانی شخص ثالثی حضور مالقات تقی شهرام و در هدایت کرد. شمالی (سهروردی)

که چه سؤال کرد مجتبی ـ آقای طالقانی درباره پسرش ـ دقیقه تعارفات معمولی٬ چند حدود پس از است.
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به تقی ایشان سپس رو سالم است. و می برد به سر کشور خارج از که در پاسخ شنید کجاست؛ در و می کند

زمان تـرور٬ در داشتند. اعتقاد هم به اسالمیت او همه بازاری ها و ملی بود «فاتح یک کارخانه دار میثمی می گوید: .1
ص 426. که رفتند: آنها بود.» ساواـکی ها که کار ـکارگرهای کارخانه می گفتند

که شهرام جواب داد کردید؟» ترور را حاج فاتح یزدی 1 که «چرا اعتراض کرد تند لحنی نسبتًا شهرام با

تعلیل آقای طالقانی در مجاهدین خلق دخالتی نداشته اند. وی توسط چریک های فدایی به قتل رسیده و

مذهبی بـوده و نزدیک به محافل ملی ـ ملّیون و از فی الجمله ـ که حاج فاتح ـ اعتراضش توضیح داد

که به چریک های کرد پیشنهاد و گذاشت؛ رفقایش خواهد و ـکشتن وی واـکنش نامطلوبی روی بازاری ها

عمل شتاب به خـرج در و باشند ملی افراد پایگاه های مذهبی و و مراقب جایگاه ها فدایی توصیه شود

ندهند.

اصل نمی کرد؛ ولی چون باور ایدئولوژی زمزمه هایی به گوش آقای طالقانی رسیده بود تغییر مورد در

این باره می گوید: در شهرام خود کرد. استفسار قضیه را
آقای طالقانی طول این مدت٬ در شرح دادم. ایدئولوژی را [...] ظرف نیم ساعت ماجرای تغییر
پـرسید: مـی لرزید٬ صدایی که آشکـارا با وقتی حرف من تمام شد٬ حرفی نزد. و ساـکت بود
همان «سازمان مجاهدین هیچ؛ گفتم: چی گذاشته اید؟» اسم خودتون وسازمان را «خوب٬حاال

یادداشت های تقی شهرام . نقل از ص 8؛ جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .2

بکنید.»2 را «شماحق نداشتین این کار گفت: و که برافروخته شد خلق ایران»؛
فکر بیشتر اعالم رسمی ایدئولوژی جدید مورد که در توصیه کرد پایان این مالقات٬ آقای طالقانی در

به اعترافات بنا سازمان حمایت کند. مثل سابق از نمی تواند که دیگر تلویحی بیان کرد به طور ضمناً و ـکنند

را او صدایش دربیاید که اـگر طالقانی «به وی گفتند آیة اهلل واـکنش به اعتراض شدید در افراخته ٬ وحید

ص هشت. ج 3: طالقانی به روایت...٬ آیة اهلل ص 428. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .3

ایـن مـوضوع و از روایت خود محمدمهدی جعفری در گذاشت.»3 گردن رژیم خواهند کشت و خواهند

ص 139. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ .4

از آنچه مسلم است٬ شهادت شریف واقفی می داند.4 از مربوط به بعد آن را آقای طالقانی به قتل٬ تهدید

بـاعث دسـتگیری و داد لو طـالقانی را آیـة اهلل که ماجرای مالقات تقی شهرام با افراخته نیز جالب است که وحید .5
به این موضوع تصریح داشته است. ایشان شد٬

اعترافات وحـید و مجاهدین خلق نداشته است.5 آقای طالقانی هیچ گونه همکاری با آن تاریخ به بعد٬

محکومیت ده ساله ایشان گردید. افراخته سبب بازداشت و
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 مالقات باحجة االسالم هاشمی رفسنجانی
که در اظهارات ایشان را٬ بخشی از حجة االسالم هاشمی رفسنجانی ٬ مالقات بهرام آرام با مورد در

نقل می کنیم: شده است٬ شمیران ایراد مدرسه علمیه چیذر در مرداد) 5) ماه رمضان 1359
به گوش آن مسائلی که زیادشنیده اید٬ و کلّی مواضع ایدئولوژیکی... تغییر خبر اوایل سال 54

ریـاست جـمهوری دفـتر کـه نـامبرده آن زمـان در بـه ایـن جـهت بـود «همین آقای غـیوران »٬ بردن تعبیر به کار .1
«آقـای به گفته آقای قدیریان معاون وقت دادستان کل انقالب٬ شاخص بود. سمتی داشت و (ابوالحسن بنی صدر)
خود آقای غیوران از بود... [ محرمانه] ما ایشان رابط بروند. بنی صدر که به دفتر گرفتند طرف امام مجوز غیوران از

.218 ـ صص 217 خاطرات: قدیریان٬ حضرت امام اجازه داشتند.»

منزل ایشان مالقاتی با در ـ رابط من بود که اواخر ـ که به وسیله همین آقای غیوران 1 من رسید
زنـدان کـه از که من سـال 51 کسی بود آن٬ کردم و شده آنها٬ سران کافر یکی از بهرام آرام ٬
منزل آقای رجایی مالقات در همین بهرام را داشتم٬ زندان پیغام برای اینها از درآمده بودم و
که در این بار٬ و باطراوتی بود آن موقع جوان مسلمان بسیار بهش دادم. پیغام زندان را ـکردم و
«من گفت: تنّفری داشت که من تعّجب کردم. قیافه شوم نکبِت کثیف مورد دیدمش٬ سال 54
و کرده بود دراز پاهایش را جلوی من٬ نشسته بود به این شکل درآمدم.» امروز مریض شدم٬
یک که صحبت کردم٬ او به هرحال با من صحبت می کرد. با و [ بیرون] گذاشته بود اسلحه اش را
بـایست دو که من عازم خارج بـودم و موقعی بود آن هم در ساعته ـ بحث طوالنی یکی دو
و روی کفر دارند اصرار آنها دیدیم نقطه اتفاق نداریم. بحث که کردیم٬ ساعت بعدش می رفتم؛
هیچ گونه کـمکی و این تاریخ به بعد٬ من اعالم کردم که از و داریم روی ایمان. هم اصرار ما

ایـن شـرحـی از اعـترافـات خـود افـراخـته در وحـید چیذر. سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی در نوار از مأخوذ .2
ص 1466. ج 2: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ محتوای آن ارائه داده است٬ مالقات و

رسید.2 به شمانخواهد دوستان ما و طرف ما حمایتی از
می گوید: جایی دیگر وی در خصوص همین مالقات٬ در

بهرام [ ـ= او وقتی بحث طوالنی شد؛ بهارسال 1354] ٬ [ در کشور به خارج از آستانه سفر [...] در
باشاه مگر «ما گفت: ـ حرف می زد و ژست قهرمانی خاّصی نشسته بود با بی ادبی و که با آرام] ـ
«پس گفت: «بله.» گفتم: هم باشاه مبارزه می کنید؟» گفت:«شما «بله.» من گفتم: مبارزه نمی کنیم؟»
با «ما من گفتم: اینجا در قطع کنید.» را کمک به ما آن٬نباید به خاطر یک نقطه مشترک داریم؛ ما
ما به جای شاه بنشانید. شمامی خواهیداستالین را جایگزین کنیم؛ را شاه مبارزه می کنیم تاخدا

ص 313. ج 1: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ .3

کمک نمی کنیم.»3 به مبارزه ای که نتیجه آن نشستن استالین به جای شاه باشد٬
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(1354 خرداد تا 1353 ترورهای سازمان (اسفند  
بیرونی رفع موقت بحران های درونی و  

قـابل خـطر بـحران و هـمین طور و روحانیون نصیب سازمان شد چالش با شکستی که در برابر در

امتیازاتی را موقت ـ به طور هرچند حرکت های نظامی می توانست ـ دوپارگی سازمان٬ پیش بینی انشعاب و

طّراحی عملیات نظامی به عهده بهرام آرام ـگذاشته شد. همچون گذشته٬ ارزانی مرکزیت سازمان بنماید.

گرفت: برنامه قرار در این افراد ترور شناسایی دقیق٬ پس از

خرابکاری؛ رییس کمیته مشترک ضد «سرتیپ زندی پور»٬ 1ـ

ارتش؛ ستاد در افسران اطالعاتی دایره مستشاری آمریکا «سرهنگ ترنر»٬ و «سرهنگ شفر» 2ـ

مطبوعاتی سفارت آمریکا. کنسول فرهنگی و 3ـ

افراخته ٬ یعنی وحید شاخه نظامی٬ به عهده ورزیده ترین فرد فرماندهی اجرایی سلسله عملیات مزبور

و به رغم اختالفات شدید کرد. شروع به انتخاب نفرات مناسب برای انجام این برنامه ها نیز او ـگذارده شد.

به ـ این ترورها وی در که حضور کردند چنین برآورد مرتضی صمدیه لباف داشتند٬ غیرقابل حلّی که با

«سرتیپ ترور صمدّیه لّباف شرکت در تضمین کننده موفقیت باشد. می تواند زیرکی اش ـ تسلط و خاطر

زد. باز سر برنامه ها سایر شرکت در از ـ آمد که خواهد پذیرفت ولی به دالیلی ـ را زندی پور»

سرتیپ زندی پور ترور  
زندان ها در فشار تشدیدجّو

سومین رییس بعدی)٬ (سپهبد «سرتیپ جعفری» و ثابتی » «پرویز از بعد زندی پور»٬ «سرتیپ رضا

سرپرستی کمیته مشترک را ـ عماًل ـ و تشریفاتی بود مقام وی بیشتر بود. خرابکاری» «ـکمیته مشترک ضد

مـعاون وی «مـحمدحسن دو و حسین زاده) (معروف به دکتر عطّارپور» یعنی «رضا معاون «زندیپور»

(معروف به «تهرانی»). متن اعترافات مکتوب «بهمن نادری پور» .1

بـه عـهده داشـتند.1 جـوان) (مـعروف بـه دکـتر فـرنژاد» «پرویز و عضدی) (معروف به دکتر ناصری»

در حسین فردوست» افسران تحت مسئولیت «ارتشبد از آمدنش به کمیته مشترک٬ پیش از «زندی پور»٬

ص 399. ج 1: سقوط...٬ و ظهور فردوست٬ .2

مدتی که ریـاست در می رفت.2 به شمار باسواد افسران تحصیل کرده و از و بود ویژه اطالعات» «دفتر
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سعی ِاعمال آن بودند٬ صدد در ثابتی» دسته «پرویز و آنچه دار غافل از به عهده داشت٬ ـکمیته مشترک را

مـوفقیت سـازمان سازد. «انسانی تر» زندان کمیته را و شرایط بازجویی ها و تعدیل کند را داشت فشارها

یکی سیمین جریری ٬ ٬1352 پاییز در نشأت گرفت. همین سادگی او از ردگیری وی نیز برای شناسایی و

«سـرتیپ نـظر با مدت کوتاهی٬ پس از و شد به علت موضوع کم اهمیتی دستگیر اعضای سازمان٬ از

زندان٬ به هنگام مرخصی از گردید. آزاد به ارفاق بود٬ نسبت به زندانیان زن معتقد که معمواًل زندیپور»

برایش مشکلی پیش آمـد اـگر تا به سیمین جریری داد را شماره تلفن منزل خود آدرس و «زندیپور»

از شناسایی «زندی پور» شود. بهره مند کمک او توصیه و از بود) هم دانشجو راهنمایی و (چون هم دبیر

سیمین . جریری٬ خالصه پرونده ها...: تک نویسی وی درباره سیمین جریری . افراخته: اعترافات وحید .1

همین طریق انجام شد.1

جریان عمل در صورت گرفت. خیابان فرح شمالی (سهروردی) در 1353 اسفند صبح 27 عملیات در

ضمن مصاحبه خود افراخته در هم جلوی اتومبیل نشسته بود. کوچک او پسر زندی پور» «تیمسار بجز

صورت ایجاد در کشتن او حتی قصد وی و واـکنش پسر رّقت برانگیزی از شرح نحوه این عملیات به نحو

پرونده ساواـک او. افراخته مندرج در مصاحبه وحید .2

سخن می گوید.2 ممانعت برای فرار٬

نـظامی امـر نظر انجام این عملیات از کرد٬ پیدا برخالف تبلیغات وسیعی که توسط سازمان انتشار

راننده یک پاسبان میانسال شهربانی به نام «عطوفی » تنها محافظ نداشت و که زندی پور چرا ساده ای بود؛

وی بود.

ایـن آن اینکه٬ و یک جهت اهمیت بسزایی داشت؛ از موفقیت انجام شد٬ که با اعالمیه این ترور٬

و بود به نام خلق قهرمان ایران» و عبارت «به نام خدا که فاقد اولین اعالمیه سازمان مجاهدین خلق بود

واقع انتشار در آرم سازمان حذف شده بود. از نیز عظیماً» المجاهدین علی القاعدین اجراً آیه «فّضل اهلل

به نوشته حسین اسالم بود. نشانه بریدن از ایدئولوژیک و نوعی اعالم موضع جدید خود این اعالمیه٬

اقدامات بعدی بود. یک اقدام آزمایشی جهت حرکات و این کار روحانی ٬

بودن باالترین جایگاه عملیاتی دستگاه سرکوب رژیـم شـاه عـوارض به دلیل دارا «زندی پور» ترور

فـعالیت های اـکـیپ های عـملیاتی کـمیته تشدید در و داشت؛ بر برای زندانیان سیاسی در سنگینی نیز

شکنجهـگران٬ فشارهای بازجویان و و حاـکم مطلق شد حسین زاده ) (دکتر «عطارپور» بود. مؤثر مشترک نیز
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ضروری ـ غیر نگاه منافع رژیم٬ گاه از و حّدی عامل تعدیل فشارهای بی رویه ـ تا «زندیپور» شد. شدیدتر

که بـرای این چیزی بود و می گذاشت؛ باز شهربانی را ساواـک و دست عوامل تندرو ولی حذف او٬ بود

تبلیغات عاطفی رژیم درباره قتل طرف دیگر٬ از ایده آل بود. مطلوب و عواملش کاماًل و ثابتی » «پرویز

و شـهربانی بـودند درجـه دار پرسنل زندان که اغلب پاسبان و موجب شد راننده «زندی پور» «عطوفی »

برخـوردشان بـا و داشتند ساواـکی ها احساسی متفاوت از دیدگاه و که اصواًل مأموران شهربانی اـکیپ ها

کرده شکنجه نمودند. به کمیته مشترک احضار اغلب زندانیان سازمان را «زندی پور» ترور پس از .1

عمل کنند.1 خشونت بیشتر با و بدهند تغییر خود رفتار در بود٬ متّهمین سیاسی اغلب مالیم تر زندانیان و

بودند: بدین قرار تیم حمله به سرتیپ زندی پور افراد

مرتضی صمدیه (زننده تیرخالص به زندی پور)؛ زندی پور راننده و عامل ترور فرمانده و افراخته: وحید

طـاهر مـحمد می کند)؛ شلیک یک گلوله اسلحه وی گیر (پس از حمله به شخص زندی پور لباف:

پشتیبان عوامل تیرانداز؛ مسئول راه بندان و خاموشی: محسن سید سید راننده اتومبیل فرار؛ رحیمی:

مسـئول مهدی غـیوران: عالمت دهنده شروع عملیات؛ مسئول مراقبت و منیژه اشرف زاده کرمانی:

ذیـل هـمین خـالصه پـرونده ها...: نـیز .54/5/19 روزنـامه کـیهان٬ «زندی پور». تکنویسی ترور پرونده افراخته؛ .2
اسامی.

افراد.2 هنگام فرار تعویض خودرو٬

شدن انحراف آشکار پس از و سمپات های فعال سازمان بود از غیوران که خود طاهره سجادی همسر

خاطرات خود در گردید٬ زندان متحمل سخت ترین شکنجه ها در و شد همراه شوهرش جدا ایدئولوژیک٬

رابطه با به خصوص در شکنجه های غیراخالقی٬ رابطه با در زندی پور که گفته می شد٬ «این طور می گوید:

ص 77. خورشیدواره...: سجادی٬ .3

نقش مؤثری داشته...»3 خانم ها

این است که ضروری است٬ عملیات مزبور عواقب اقدامات مسلحانه مانند مورد توضیح دیگری که در

همه با را رژیم نیروهای خود سوی گروهی خاص٬ از قتل یک مقام مهم) حرکتی (مانند انجام هر پس از

مصمم بودن پلیس و بسیج این نیروها خواه ناخواه٬ به سوی ضربه به آن گروه بسیج می کرد. امکانات٬

و تـوجه بـه ایـنکه مـّتکی بـه ابـزارهـا با شهر٬ در اعضا شکار کشف و آوردن ضربه یا امنیتی به وارد

که نمونه اش مـجموعه تـلفاتی عواقب مقاومت ناپذیری داشت؛ بود٬ تکنیک های ظریف اطالعاتی نیز
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آمد. مجاهدین خلق وارد سازمان چریک های فدایی و دو بر ـ1354 طول سال های 55 است که در

توطئه هولناـک ساواـک  
تپّه های اوین زندانی در قتل 9  

روی تأـکـید با ـ را ترور حال چهار ولی به هر امنیتی بود؛ عناصر روی ترور حساسیت دستگاه امنیتی رژیم بیشتر .1
نوروزی (چریک های فدایی)٬ شهریاری ـ نیک طبع ـ رخ داده بود: زمستان 53 که در داشتند نظر در آن ـ سه مورد

(مجاهدین خلق). زندی پور

در انتقام انداخت. به فکر مسئوالن ساواـک را گروه چریکی به دستگاه امنیتی رژیم ٬1 دو ضربات متعدد

فروردین: پنجشنبه 29 روز که در اعالم شد فروردین 1354 روزنامه های پنجشنبه 31
کشته شدند. نُه زندانی درحین فرار ...

کـه نمودند اقدام به فرار یک زندان به زندانی دیگر از به جایی آنها حین جا این زندانیان در
است: به شرح زیر همگی کشته شدند.نام های این افراد

حسن ضیاء بیژن جزنی 5ــ سرمدی 4ــ عزیز 3ــ جلیل افشار احمد چوپان زاده 2ــ محمد 1ــ

.2 و صص 1 فروردین 54: 31 روزنامه کیهان٬ .2

عباس سورکی.2 مشعوف کالنتری 9ــ مصطفی جوان خوشدل 8ــ 7ــ ظریفی 6ــکاظم ذواالنوار
مورد هر برابر که رژیم در بدانند تا به گروه های چریکی بود هشدار و نوعی اعالم خطر این خبر انتشار

زبان یک مقام مسئول درباره این از رسمی و که به طور اولین بار به قتل می رساند. را نفر حداقل دو ترور٬

که طی نامه ای به سوی سرپرست پیشین پزشکی قانونی بود از سؤال مطرح شد٬ و جنایت رژیم تردید

هنگام اقدام به فرار نُه نفری که ساواـک مّدعی بود که چرا پیش کشیده بود این واقعیت را روزنامه کیهان٬

ص 1. بهمن 57: 18 همان٬ .3

آخرین روزهای حیات رژیم شاه به چاپ رسید.3 این نامه در خورده اند. تیر جلو از ـکشته شده اند٬

بازجوی معروف ساواـک (معروف به «تهرانی ») که «بهمن نادری پور» اعالم شد اوایل خردادماه 58 در

که در بازجوی کمیته مشترک٬ و شکنجهـگر (معروف به «آرش ») «فریدون توانگری» کمیته مشترک و و

جمله از کرده اند. ضمن مصاحبه ای تلویزیونی ابراز حقایقی را می بردند٬ زندان جمهوری اسالمی به سر

تّپه های اوین بود. زندانی سیاسی در ماجرای به قتل رساندن 9 شد٬ افشا مسائلی که توسط «تهرانی»

حدود در رییس وقت کمیته مشترک٬ زندی پور»٬ «سرتیپ رضا ترور از بعد طبق اظهارات «تهرانی »٬
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به اتاق خویش احضار وی را عضدی ») (معروف به «دکتر «محمدحسن ناصری» اوایل فروردین ٬1354

(معروف به مقام امنیتی) ثابتی» «پرویز آن را عملیاتی که دستور است در قرار نیز که او می گوید و می کند

به زمان که موقع آن رسید٬ هر تا که کنجکاوی به خرج ندهد تحکم می کند به او و شرکت کند؛ داده است٬

اطالع وی برسد.

تلفن می کند به «تهرانی» حسین زاده ») (معروف به «دکتر عطارپور» فروردین «رضا پنجشنبه 29 روز

به زندان را زندان) مرکزیت مجاهدین خلق در (عضو که نامه انتقال کاظم ذواالنوار وی می خواهد از و

در پـایان وقت اداری٬ از بـعد ظـهر٬ از بـعد که ساعت دو به وی اطالع می دهد ضمنًا اوین تهیه کند؛

برای صرف به روی سفارت آمریکا٬ رو (طالقانی فعلی) خیابان تخت جمشید واقع در رستوران هتل آمریکا

به مأموران و می رساند تهیه کرده به امضا را نامه انتقال ذواالنوار بالفاصله٬ «تهرانی »٬ باشد. حاضر ناهار

به زندان اوین منتقل کنند. وی را تا می دهد

آنـجا در نـیز را ایـن افـراد «عـطارپور» عالوه بر میرسد٬ به رستوران موردنظر وقتی که «تهرانی»

عضدی »)٬ (معروف به «دکتر «محمدحسن ناصری» جوان »)٬ (معروف به «دکتر فرنژاد» «پرویز می یابد:

(معروف به «حسین شعبانی» و (معروف به «رسولی ») نوذری» «ناصر سعدی جلیل اصفهانی »٬ «سرگرد

«حسینی »).

امروز شده٬ آن افراد که عطف به صحبت مقدماتی که با عنوان می کند «عطارپور» ناهار٬ میز سر در

به نیز اداره امنیت داخلی) (مدیرکل وقت اداره سوم ساواـک ـ ثابتی» «پرویز و اجرای عملیات است؛ روز

تصویب کرده خودش پیش بینی و همه مسائل را و دارد جریان جزییات این عملیات قرار در کامل ٬ طور

جریان هم در (رییس وقت زندان اوین) «سرهنگ وزیری» اطالع دارند. نیز ضمن مقامات دیگر در است؛

می گوید: «عطارپور» جواب پرسش حاضران پیرامون عملیات مزبور٬ در دارد. قرار ماجرا
نظر در فدایی ترورشده اند٬ و به وسیله سازمان های مجاهد رفقای ما که عده ای از همان طور

کشته بشوند.[...] و بگیرند موردتهاجم قرار ـگرفته شده که تعدادی اززندانیان سیاسی نیز
هیچ کس حق نق زدن ندارد. می دانید٬ این موضوع را چون همه شما

تحویل بگیرند. زندانیان را و گفت که به زندان اوین بروند «نوذری» و سپس به «شعبانی » و

کـه اوینی »٬ قهوه خانه «اـکبر در «نادری پور» و «جلیل اصفهانی » «ناصری »٬ «فرنژاد»٬ «عطارپور»٬

بـه هـمراه سرانجام مینی بوس حامل زنـدانـیان٬ می ایستند. به انتظار زندان اوین دارد٬ فاصله اندکی با
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اتومبیل راه می رسد. از که لباس فرم ارتشی به تن داشته٬ «سرهنگ وزیری» نیز و «نوذری » و «شعبانی »

ارتفاعات بازداشـتگاه و به سمت تپه ها و داخل قریه اوین می گذرد از به دنبال مینی بوس٬ جمع مزبور٬

دور آنـجا از وی را قبل پاسداری می داده که «سرهنگ وزیری» آن محل از سربازی در اوین می رود.

زبان از افتاده٬ آنجا اتفاقی که در نباشد. آنجا دیگری در فرد زندانی٬ نُه نفر و این افراد به جز تا می کند

چنین بیان شده است: «تهرانی»
مینی بوس پیاده کردند از وچشم هایشان بسته بود٬ درحالی که دست ها این زندانیان را٬ درآنجا
شـروع بـه و آمـد یک قدم جـلوتر «عطارپور» یک ردیف روی زمین نشاندند... در همه را و

که گفت: این بود محتوای سخنرانی «عطارپور» سخنرانی کرد.
دردادگاه های انقالبی خودشان به را رفقای ما همکاران و رفقای شما که دوستان و «همان طور
و که رهبران فکری آنهاهستید را هم تصمیم گرفتیم شما ما کشتند٬ را آنها و مرگ محکوم کردند
بین ببریم. از اعدام کنیم و را موردتهاجم قراربدهیم وشما داخل زندان ارتباط دارید٬ از آنها با

بکنیم.» اجرا درباره شما محکوم به اعدام کرده ایم ومی خواهیم حکم را را ماشما
یـا اول «عـطارپور» نـمی دانـم نـفر به این عمل اعتراض کردند. دیگر نفر بیژن جزنی وچند
روی بر را رگبار آورده شده بود٬ که به آنجا یک مسلسل «اوزی »٬ که با بود «سرهنگ وزیری»

آغـاز اولین نفری بوده که شلیک به زنـدانـیان را که «سرهنگ وزیری » دادگاه انقالب تصریح می کند در «تهرانی »٬ .1
ـکرده است.

به دست من دادند... پنجم بودم که مسلسل را من هم چهارم یا آنهاخالی کرد.1
[ را] کدام هر رفت و این افراد مسلسل باالی سر با «سعدی جلیل اصفهانی »٬ پس ازپایان کار٬

به زندگی شان خاتمه داد... ـکه نیمه جانی داشتند٬
را ودستبندهای اینها «رسولی»چشمبندها من و اینکه این جنایت وحشتناـک تمام شد٬ از بعد
و «حسـینی» این عده به داخل مینی بوس منتقل شـد. اجساد بعدًا و بین بردیم؛ از سوزانده و

ارتش منتقل کردند. به بیمارستان 501 را آنها «رسولی»
این بـه بـعد از که اـگر بفهماند به گروه ها و این عمل می خواست قدرت نمایی کند ساواـک با
که امکان دارد قراربدهند٬ ترور موردحمله و سایرمقامات را افرادساواـک یا فردی از بخواهند

بشود. یک چنین حوادثی تکرار مجددًا
عطارپور» به وسیله «رضا شد٬ منتشر روزنامه ها نفری در این گروه 9 مورد متن خبری که در
به آن که زندانی را وفهمیدند به آنخندیدند هم ـ که همه مردم ـشایدبچه ها نوشته شده بود؛
به خصوص که به گلوله ببندند! را او بعدًا کندتا فرار که بخواهد صورت به جایی منتقل نمی کنند
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صـ8 ٬58 خـرداد 27 همان٬ تلویزیونی تهرانی). (متن مصاحبه مطبوعاتی و ص ٬3 ٬58 خرداد 2 روزنامه کیهان٬ .1
.(58 خرداد دادگاه انقالب اسالمی به تاریخ 26 (متن اظهارات تهرانی در

داده بودند.1 اصابت گلوله قرار مورد ازجلو همه این عده را
کاظم سازمان مجاهدین خلق ـ کادرهای مؤثر تن از دو و خصوص علت انتخاب «ـگروه جزنی» در

که به زندگی نامه و آخرین قسمت مجموعه حاضر در برای این ترور٬ مصطفی جوان خوشدل ـ و ذواالنوار

الزم است به این اینجا در شده است. توضیحات کافی ذـکر رجوی اختصاص دارد٬ شخصیت مسعود آنالیز

رژیم شاه ٬ خشونت ساواـک و عریان ساختن بیشتر در زندانی مذکور٬ اشاره کنیم که حادثه قتل 9 نکته نیز

عمومی برجای گذارد. افکار فراوانی در تأثیر
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آمریکایی مستشار دو ترور  
عملیات تسریع در به دنبال روند ساواـک و زندانیان سیاسی توسط عناصر تن از کشته شدن 9 پس از

ایـران در نظامی آمریکا مستشار دو چریک های فدایی٬ جبران عقب افتادن مجاهدین خلق از نظامی و

شدند. ترور

تیم عملیاتی مجاهدین اردیبهشت ماه ٬1354 چهارشنبه 31 چهل دقیقه صبح روز ساعت شش و

نظامی نـیروی هـوایـی مستشار اتومبیل حامل دو حوالی قیطریه٬ در افراخته٬ خلق به فرماندهی وحید

مشابه شیوه ای تاـکتیک این ترور محاصره کردند. را «سرهنگ ترنر» و به نام های «سرهنگ ِشِفر» آمریکا

از طبق تحلیل آمریکاییان مختص مجاهدین خلق و رفت و به کار نیز «سرتیپ زندی پور» ترور که در بود

بالفاصله عقب٬ از به اتومبیل موردنظر یک وانت بار کوبیده شدن سپر همزمان با بود. مؤثرترین شیوه ها

شوک دچار راننده اتومبیل هدف را سرنشینان و ضربه نخستین٬ می کرد. سد جلو از اتومبیل دیگری راه را

در می بست. راه را اتومبیل دیگر واـکنش داشته باشند٬ و بی آنکه فرصت تفکر و غافلگیری آنی می کرد و

کـف کـه در دادنـد به راننده ایرانی مستشاران دسـتور پیاده شدند؛ عوامل ترور از سه نفر این عملیات٬

از: عوامل عملیات فوق عبارت بودند به گلوله بستند. را مستشار سپس دو و اتومبیل بخوابد؛

تسلیم کننده راننده مستشاران؛ مسئول عملیات و افراخته ٬ وحید

سمت راست اتومبیل؛ از (شلیک) عامل ترور راننده وانت و محسن سیدخاموشی ٬ سید

سمت چپ اتومبیل؛ از (شلیک) عامل ترور طاهررحیمی ٬ محمد

مسئول راه بندان؛ محسن بطحایی ٬

ذیـل هـمین خالصه پرونده ها...: نیز .54/5/19 و 54/2/31 روزنامه کیهان٬ مستشارها. ذیل ترور پرونده افراخته؛ .1
اسامی.

صحنه.1 مسئول مراقبت از عالمت دهنده عملیات و منیژه اشرف زاده کرمانی ٬

اعالم کرد: نظامی شماره 22» سازمان طی «اطالعیه سیاسی ـ این ترور٬ ارتباط با در
از بازگشت شـاه جـنایتکار همزمان با چهارشنبه 54/2/31 روز دقیقه بامداد ساعت 6/40 در
آمریکایی مستشاران تجاوزکار حکم اعدام انقالبی دوتن از مسافرت توطئه آمیزش به آمریکا٬
رزمندگان سازمان اجـرا از توسط یک واحد «سرهنگ دوم ترنر»٬ و «سرهنگ شفر» ایران٬ در

ـگردید.
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زن ناشناسی به عنوان «سخنگوی سازمان اجرای موفق این عملیات٬ که اندکی پس از ناـگفته نماند

نفر که «اعدام دو اعالم کرد تلفن و تهران٬ در خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به دفتر مجاهدین خلق ایران»

ص 1. اردیبهشت 1354: ش ٬30 نشریه پیام مجاهد٬ .1

ماه قبل».1 زندانیان سیاسی توسط نیروهای پلیس در از نفر جوابی است به قتل 9 مزبور٬ مستشار

فـعالیت ایران داشت موجب افزایش تحرک و خارج از داخل و این عملیات که انعکاس وسیعی در

تهدید این گونه اقدامات و تکرار از تا پلیسی رژیم شاه گردید نیروهای امنیتی و سایر فوق العاده ساواـک و

جلوگیری شود. اتباع آمریکایی مقیم ایران٬ امنیت مقامات و

که بود مزبور مستشار دست یابی سازمان به کیف دستی های دو این عملیات٬ بی سابقه در نکته مهم و

بـازجـویی دسـتگیری در افراخته پس از وحید بعدها داشت. قرار آنها باارزشی در مدارک بسیار و اسناد

به خارج جلب پشتیبانی آن دولت٬ برای تحویل به دولت شوروی و مدارک مزبور و که اسناد اعتراف کرد

به همراه پی نوشت این باره که به اطالع شاه رسید بولتن کمیته مشترک در ذیًال ارسال گردید. کشور از

عـنوان «دربـاره بـا مربوط به کمیته مشـترک ضـدخرابکـاری. بولتن ویژه به شماره 2838/ک به تاریخ 1354/6/3 .2
کشور». خارج از سفارت خانه های شوروی در زمینه تبادل اطالعات با افراخته در اعترافات وحید

درج می شود:2 نصیری رییس ساواـک٬

نامه به ارتش درج نشود. شده که در خطـکشی جدا توسط نصیری با این پرانتز جمله ابتدای گزارش و 3و4.

نظامی گروه به افراخته (فرمانده تیم سیاسی ـ زمینه اعترافات وحید در گزارشات قبلی 3 پیرو
بـه شـرکت داشـته است) گروه مـذکور کلیه برنامه های ترور اصطالح مجاهدین خلق که در
ادامه بازجویی های معموله اعتراف نـموده کـه پس از متهم موصوف در می رساند٬ استحضار
به جای آن کیف دیگری که برداشته و را کیف دستی های آن ها سرهنگ آمریکایی٬ نفر دو ترور
محل حادثه و رسیدن مأمورین در پس از اتومبیل گذاشته است تا منفجره بوده در محتوی مواد

آید. تلفات دیگری به مأمورین وارد و منفجر کیف مذکور کردن آن٬ باز
سرهنگ موصوف ترجمه اوراق ونوشتجات داخل کیف های دو بررسی و وی افزوده پس از
کـه اعضای گروه مـتوجه مـی شوند (این مدارک به وسیله حسن ُحسنان ترجمه شده است)4
نـحوه خـرید ایـران٬ در تأسـیسات مسـتشاری «آرمـیش مگ» مـورد اطالعات ذیـقیمتی در
آن ها٬پایگاه هایی که هواپیماهای سررسید نحوه پرداخت پول و آمریکا٬ هواپیماهای فانتوم از
تـوضیحاتی نـوبت٬ هر تعدادهواپیماهای تحویلی به ایران در می باشند٬ آن مستقر فانتوم در
و فـرودگاه ها مطالبی درباره مشـخصات بـاند ایران٬ راجع به پایگاه های نظامی مستشاران در
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مـحل خـطوط ارتـباطی تـله کـمونیکاسیون و مـورد اطـالعاتی در آن ها٬ قابلیت استفاده از
روی آن مشخص شده٬مشخصات تعدادی از عالیم رمز تعدادی نقشه با پایگاه های جاسوسی٬
مسافرت مـعاون مورد گزارش هایی که در تماس هستند٬ در آمریکایی ها مقامات ایرانی که با
کـروکی مـنزل یکـی از آمـریکا٬ اسـلحه از قبوض خرید شهرستانها٬ به تهران و «شلزینگر»
مـدارک شـخصی در تعدادی عکس های خـانوادگـی و تهران و در مستشاران نظامی آمریکا
مدارک شخصی سرهنگان موصوف بـه تفکیک٬ که پس از دارد بحث وجود ـکیف های مورد
نشریه گروه به اصطالح مجاهدین به اضافه نمودن چندجزوه و اعضای گروه با از نفر وسیله دو
تـلفنی بـه کـارمندان مراتب نـیز و تهران انداخته شد پشت بام ساختمان خبرگزاری فرانسه در
(مـدارک به خانواده افسران نامبرده تحویل نـمایند را آن ها تا اعالم گردید خبرگزاری مذکور
بـه تهران به وسیله مأمورین ساواـک جـمع آوری و پشت بام خبرگزاری فرانسه در مکشوفه در

کسب اجازه به مقامات آمریکایی تحویل شده است. موقع با
اطالعات قدرت استفاده از افراخته اضافه نموده٬چون گروه به اصطالح مجاهدین خلق٬ وحید
از که این اطالعات را رهبری گروه تصمیم گرفته اند اعضای کادر نداشته لذا دست آمده را به
شـوروی جـماهیر اتـحاد سـفرای کشـور اخـتیار در کشور خارج از طریق اعضای گروه در
از تـا نـمایند قـبال آن تـقاضا در داده و انگلستان قـرار کشورهای فرانسه یا سوسیالیستی در
اجـرای فـرستنده رادیـویی بـه مـنظور مهمات٬ دریافت سالح٬ مورد ـکمک های شوروی در
عـلیه عدم تبلیغ بر ادامه تماس و یکدیگر٬ همکاری اطالعاتی با همچنین تبادل و تبلیغات و

سایرکمک های احتمالی برخوردارشوند. و یکدیگر
بحث می بایستی جهت انجام اقدامات متهم موصوف افزوده که به احتمال قوی مدارک مورد
سـپاسی برای عـلیرضا متواری گروه) رهبری و کادر اعضاء بعدی توسط بهرام آرام (یکی از
فعالیت کشور درخارج از «انسانی» نام مستعار که با متواری گروه) اعضای فعال و آشتیانی (از
این زمینه اقدامات بعدی اعضای گروه در سایرتصمیمات و وی از و ارسال شده باشد دارد

اطالعی ندارد.
حاشیه صفحه دوم بولتن نوشته است: نصیری در

مستشاری از و یافت که برای ارتش فرستاده شود مبارک شاهانه شرف صدور این اوامر پیش از
قـرار دستبرد که مورد بایگانی خارج می شود این مدارک به این ترتیب از که چرا سؤال شود

گیرد. دولت شوروی قرار نتیجه دراختیار در ـگرفته و
نامه برای ارتش به جـای آن نموده که در خطـکشی جدا با بولتن را پاراـگراف آخر نصیری دو ضمنًا
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چنین نوشته است:
شوروی گذارده سفیر اختیار لندن در پاریس یا ارسال که در کشور این مدارک به خارج از (و

شود.)
نصیری دستوراتی به شرح ذیل برای تکمیل گزارش داده است: نیز انتهای سند در

این مدارک مورد در اطالعات بیشتر /1
نقشه دیگری بوده. نقشه ایران بوده یا /2

برگ سند. از اطالعات دقیق تر /3
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مترجم سفارت آمریکا ترورحسن حسنان ٬  
عمد؟! اشتباه یا

«دونـالد کـنسول آمـریکا که مأموریت ترور عملیاتی سازمان٬ یک واحد ماه 1354 دوازدهم تیر در

اتومبیل سرویس سفارت بر راه را خردمند تقاطع خیابان هاشمی و در به عهده اش محول شده بود٬ اربوتا»

صندلی عقب و در دیپلمات مذکور طبق شناسایی های قبلی٬ به روی آن آتش گشودند. و بستند آمریکا

به دلیل تیره بودن فضای داخل اتومبیل و عاملین ترور٬ به اظهار بنا زن سفارت می نشست. کارمند ـکنار

که ایرانی سفارت (مترجم) حسن ُحسنان کارمند تشخیص دیپلمات آمریکایی٬ بی دقتی عالمت دهنده در

به دیگران آسیبی نرسید. و کشته شد گرفت و هدف قرار نشسته بود٬ اتفاقی به جای دیپلمات مزبور به طور

پخش شد٬ ُحسنان ٬ محل تولد مشهد٬ شهر در اعالمیه ای که بیشتر صدور با تیرماه 54 20 سازمان در

صص 55ـــ56. زندگی نامه مجاهدین...: حسن . ُحسنان٬ خالصه پرونده ها...: .1

برشمرد.1 دالیل وقوع این اشتباه را پذیرفت و را مسئولیت قتل سهوی او

سفارت نفوذی در این است که حسن حسنان سمپات سازمان و این حادثه٬ قابل توجه در نکته مهم و

نـفوذی حسن حسنان عـضو رهبران گذشته سازمان٬ از قائدی ٬ طبق اعترافات جواد بوده است. آمریکا

قبلی حسن طبق قرار حرکت می کرده است. او با معمواًل بوده و مترجم کاردار سفارت خانه و سازمان در

شود. ترور می بایست کاردار اساس یک عالمت٬ بر حسنان ٬
که فرد این بود بنابراین خّط ترور عقب. در کاردار اتومبیل می نشست و جلو در حسن معمواًل

بـه بـود٬ «دبـیرستان کـمال» در کـه هـمکالس دوران مـدرسه او مـنیری جـاوید٬ حسن حسنان توسط عبدالرضـا .2
سفری که حسـنان بـه اروپـا در نهج البالغه مطالعه کردند. روی قرآن و مدتی به اتفاق یکدیگر سازمان وصل شد.
آثـار مـعرفی شـد. داشت٬ راستای فعالیت های مجاهدین خلق قرار به دوستی که در توسط منیری جاوید٬ داشت٬
آنچه مسلم به دنبال ارتباط بود. خود زمانی که به ایران بازگشت٬ و خواند اروپا در چاپ شده مربوط به سازمان را
را که شغل مزبور این می رساند و استخدام می شود سفارت آمریکا وصل به سازمان در اینکه حسنان پس از است٬
خـالصه پـرونده ها...: صص 53ـــ57. همان: مأموریت های تشکیالتی به عهده داشته است. و جهت خواسته ها در

عبدالرضا. منیری جاوید٬

قراری با ترور٬ روز بهرام آرام ارتباط داشت٬ 2 در با گیرد.حسنان که تنها عقب موردحمله قرار
اتـومبیل نـبود. در آن روز در چون کاردار عقب اتومبیل نشست؛ در بهرام آرام داشت٬ ـکه با

می دهند. هدف قرار افراخته ـحسن حسنان را تحت فرماندهی وحید ـ نیز مسئولین ترور
ناشی از این حادثه را داد٬ انتشار (مولدحسن حسنان ) شهرمشهد طی اعالمیه ای که در سازمان٬
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ص 29. قائدی: پرونده جواد صص 74ـــ75. زندگی نامه مجاهدین...: .1

عذرخواهی نمود.1 ضمن «تجلیل ازحسنان» و اشتباه دانست؛
به کمک حسنان انجام کنسول آمریکا] قبًال [ ترور شناسایی طرح عملیات به نوشته حسین روحانی ٬

ص 97. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .2

همکاری کند. و داشته باشد حین عملیات حضور در او که خود بود قرار و ـگرفته بود2

که حسنان «مذهبی دستگیری می رساند افراخته پس از به خصوص اعترافات وحید مجموعه قراین و

نکات از داشته باشند. خبر عوامل ترور٬ بدون اینکه حتی ضاربین و شده است؛ ترور ـ عمدًا ـ مسلمان»

نفوذی سازمان بودن٬ عالوه بر این است که حسن حسنان ٬ عمدی اوست٬ ترور دیگری که قرینه ای بر

کـارمندان ایـرانـی سـفارتخانه های خـارجـی مـعمول٬ به طور تهرانی . خسرو گوی پژوهشی با گفت و برگرفته از .3
گزارش دهند. و اداره ضدجاسوسی ساواـک مراوده داشته باشند که با موظف بودند

بوده است.3 نیز اداره هشتم ساواـک (ضدجاسوسی) مرتبط با

اینکه وی تغییر به شواهدی مبنی بر استناد با مشکوک می داند کارشناسان که قتل حسنان را یکی از

بهرام آرام خبری نداشته و وی با مدار و نحوه قرار کسی از جریان عملیات٬ در و کرده بود رد ایدئولوژی را

یک ترور که می توان قتل حسن حسنان را می دارد اظهار توجیه کرده بود٬ شخصًا خود را آرام تیم ترور

طاهری . آقای اـکبر گوی پژوهشی با گفت و .4

شد. اجرا تروری که به گونه پیچیده ای طراحی و کرد.4 سازمان قلمداد داخلی در
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ضمائم:

بازجویی٬ چند
زندان نامه ای از



 بازجویی ها

حنیف نژاد محمد بازجویی از  
مشروح نحوه کامل و اـکنون الزمست به طور است. محرز هویت سرکار حنیف نژاد آقای محمد س:

حـال بـا پراـکنده مطالبی اشاره فرموده اید ناقص و جلسات قبلی بازجویی به طور که در را فعالیت خود

مـرقوم گـویا کـامل و به طور را اقدامات خود به این تشکیالت اطالعات و ورود بدو تشریح انگیزه از

فرمایید.

فعالیت های مذهبی شرکت در فردی بودم مذهبی. یک خانواده مذهبی بزرگ شدم و اینجانب در ج:

بخودش جلب فعالیت های انتخاباتی جبهه ملی مرا سال 1339 دانشگاه در شدن در وارد پس از می کردم.

شد. برگزار اردیبهشت 1340 28 این میتینگ در .1

جبهه ملی که شهریور1 میتینگ 28 در مخصوصًا بعضی میتینگ های جبهه ملی شرکت می کردم. در ـکرد.

تشکیل نهضت آزادی ایران به علت اعتمادی که به پس از شرکت داشتم. شد میدان جاللیه برگزار در

من قبًال نهضت آزادی فعالیت می کردم . مهندس بازرگان داشتم به عنوان سمپات در آقای طالقانی و

بـعدها شـده بـودم٬ عـالقمند غیابًا مطالعه کرده بودم و آقای طالقانی را ـکتاب های مهندس بازرگان و

اول بازداشت دسته جمعی که در اخالص هستند. مسلمانان با از پاـک و افراد از نفر فهمیدم که این دو
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خفقان مصمم تر مبارزه با در را ما نهضت آزادی پیش آمد جبهه ملی و برای ملّیون اعم از بهمن 1341

زندان خارج شدم از چندین ماه اول تصمیم داشتم که اـگر همین موقع من هم به زندان افتادم٬ در ـکرد.

به این مرا پانزده خرداد عام مردم در ایران نباشم ولی کشتار در بروم و آمریکا یا برای تحصیل به اروپا

تصمیم مسافرت به خارج منصرف شدم و فکر نتیجه از در کنم. فکر بیشتر واداشت که درباره این کشتار

که ملّیون چه می گویند پیش خودم می گفتم که مگر کنم. فکر بیشتر درباره علل این کشتار ـگرفتم که باید

اصـالحات برنامه های اصالحی نظیر ابتدا زندان خارج شدم. باالخره از می دهند٬ اینطور را جواب اینها

جذابیتی داشت ولی به زودی متوجه شدم که هیچ کدام امثال اینها سپاه دانش و سپاه بهداشت و ارضی و

بـه عـهده نقش اصلی را انتخابات سال 1342 وقت که در شهردار مثًال نمی شود؛ اجرا این برنامه ها از

را او آمـد مسـئله بـاال وقتی گـند که چندین میلیون تومان اختالس کرده و داشت به زودی معلوم شد

تعجب که با طولی نکشید اما خائنین به مجازات برسند٬ که باید هزاران تبلیغات گفتند با و بازداشت کردند

مشوق بود. خائنین برای خائنین دیگر با معلوم است که این نحوه برخورد کردند٬ زندان آزاد از را فراوان او

شود ایران هم ذوب آهن دائر در سال ها که پس از شد قرار است مثًال این زمینه مثال خیلی زیاد در

که که مالحظه کردند طولی نکشید اما شد. خواهد باعث خوشبختی آنها که این امر بودند مردم امیدوار

فروخت. خواهد همین حدودها ذوب آهن هم در می گفتند و نشد ریال کمتر قیمت تیرآهن کیلویی 20

وضع و می کشند باال را پول ها و خیانت می کنند که عده ای معدود می رسد اول چنین به نظر نظر البته در

بلکه بـیشتر نشده اند این عده سال های متمادی است که نه فقط کمتر چرا دید باید اما چنین می شود.

متوجه شدم که علت اصـلی ایـن که بنده کم کم مطالعاتی کردم و توجه به مطالب فوق بود با شده اند.

قـرار تحت فشار شدیدًا وابستگی ایران به سرمایه های خارجی است که سرمایه داری ملی را بدبختی ها

تعیین میلیون دالر 300 قبًال به شوروی بفروشند هزینه لولهـکشی گازی که می خواستند مثًال داده است.

سرمایه داران خارجـی اجـرا را می دانیم که این طرح ها و رسید میلیون دالر 500 بتدریج تا اما شده بود

زیاد اصول اخالقی به علت فقر انحراف مردم از و فساد بتدریج متوجه شدم که علت بدبختی و می کردند.

شدید نفوذ این عدم توزیع عادالنه ثروت٬ منشأ گروه اقلیت است و حد ثروت بیش از ـگروه اـکثریت و

تلویزیون و رادیو مطبوعات و همیشه در را صنایع مونتاژ اینکه تنها ایران است و سرمایه های خارجی در

تنها و سودی برای مردم ایران ندارند سرمایه های خارجی است و تحت نفوذ تمامًا به رخ مردم می کشند

گول بزنند. را عده ای ساده اندیش پیکان سوار می توانند
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نیک بین عبدالرضا محسن و سعید که با حل مسأله افتادم آنوقت مدتی بود حاصل آنکه کم کم به فکر

به نتایج فـوق را این مطالعات به تدریج ما گذاشتیم که مطالعاتی داشته باشیم و هم قرار با بودم. آشنا

خـودمان بـر و دور در گذاشتیم که افـرادی را قرار یعنی وابستگی ایران به سرمایه های خارجی. رساند؛

حمله فقط مطالعه می کردیم اما سال 1346 تا تقریبًا ما هم به مطالعه بکشانیم. را آنها عضوگیری کنیم و

بازی گرفتن مناطق کشورهای مسلمان عرب و اشغال جدید ناـگهانی اسرائیل به سرزمین های اعراب و

بمب های اسرائیل برابر در به خصوص مردم آواره فلسطین توسط سازمان ملل و سرنوشت خلق عرب و

مصمم تر استعمار نفوذ و فساد مبارزه علیه ظلم و در را ما حرف تحویل دادن به مردم کشورهای عربی٬

مخصوصًا به فتوای کلیه علمای مسلمین و بنا را رفقا بهمین علت تصمیم گرفتیم که عده ای از و نمود

بعدها برویم. کم کم خودمان هم به آنجا صهیونیسم به فلسطین بفرستیم و خمینی برای مبارزه با آیة اهلل

دشمن خونین مسلمانان یعنی ایران با مطبوعات می شود٬ متوجه شدیم که علیرغم تبلیغات رقیقی که در

این مورد غیرایرانی در ایرانی و هیچ وقت توصیه هیچ مقام مذهبی اعم از و اسرائیل رابطه نزدیک دارد

درستی آنکه سواد وجود دشت قزوین می دیدم که مشاورین اسرائیلی با بنده خودم در پذیرفته نمی شود.

این نفله کردن پول آیا کرده اند. میدان عملیات تک تازی خود چگونه طرح دشت قزوین را هم نداشتند

پـیش بـه اهـمیت بـیش از را که می دیدیم ما را زورگویی ها اجتماعی و بتدریج کلیه مفاسد ملت نبود؟

مورد در قبًال حامیانش متوجه ساخت. علی الخصوص اسرائیل و وابستگی ایران به سرمایه های خارجی و

می کنم. ذـکر کنم فقط یک نمونه را نمی خواهم تکرار اینجا در نابسامانی های اجتماعی نوشته ام و برخی از

بسـاط و مـی گیرند حمله مأمورین شـهربانی قـرار که چگونه مورد دست فروش ها آن منظره اسف انگیز

آن وقت اینان هم و هم می ریزند چگونه در تشکیل می دهد که تمام سرمایه زندگیشان را محّقرشان را

حضرت اعدام شوند. شده٬ باالخره گرفتار و شرکت کنند مخدر باندهای قاچاق مواد که در می شوند مجبور

آزاد آنکـه دست دزدان بـزرگ را جـز محمد[ (ص)] چه عالی گفته است که «جامعه ای هالـک نگـردید

مراـکـز ازدیاد روزافزون جوانان و فساد برای گروه ما اصوًال دست بریدند.» دزدان کوچک را و ـگذاشتند

مـا طریق قانونی نمی گویید. از را حرف های خود که چرا می گیرید ایراد به ما مهمی بود. امر فسادانگیز

بهترین تودهنی جوابی نشنیده است. طریق قانونی اقدامی کرده است جز کس از می دیدیم که هر عمًال

آقـای فراموش نکرده ام که روزی از بقیه احزاب ملی بود. نهضت آزادی ایران و نمونه اش جبهه ملی و

طریق قانونی یعنی از را حالی که حرف های خود در باطوم پذیرایی کردند ارک با مسجد جلو در طالقانی 
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هیچ گروه و امروز حاصل آنکه اـگر مبلغ پاـک مذهبی است زده بود. که حق مسلم هر منبر سخنرانی در

به دنبال فرستادن وکیل به مجلس نمی باشد هرگز و فعالیت های علنی نمی افتد به فکر دسته ای دیگر

اندازه تحت اطاق دربسته بیش از در گربه را که اـگر قدیم گفته اند شماست از خود رفتار نتیجه جبری طرز

دست خودش نـیست. این دیگر و پرید دهنده خواهد کله آزار و هم به سر بدهی باالخره او قرار فشار

جبری. عملی است انعکاسی و

جریانات خانوادگـی خـودمان بـود. مهم درباره انگیزه٬ موارد یکی از انگیزه: مورد در مطالب بیشتر

حقوق اندکی که می گرفت به اتکاء بود. دادگستری تبریز در کارمندان جزء من یکی از توضیح آنکه پدر

این حیاط مادرم آن قدر در اجاره نشینی خالص شویم. قدیمی خریدیم که از قرض یک حیاط کهنه و

این جریان موقعی بود وضع اسف انگیزی مرد. با و که باالخره مریض شد کرد جابجا را خشت ها و خاـک ها

همین در و پایین آوردند یک مرتبه حقوقش را و اقبال بازنشست شد. زمان حکومت دکتر ـکه پدرم در

پدرم ضمنًا فراـگرفت و را فالـکت عجیبی ما و یک فقر لذا هم تنزل داده بودند که نرخ ریال را موقع بود

که پدرم مسلول سبب گردید این امر منزل بیرون نمی رفت. از ترس طلبکاران زیاد از و مقروض هم بود

درس خواندن من پدرم با می داد. آزار را ما تمام اینها نمی توانستیم خوب درس بخوانیم و نتیجه ما در شد

عملگی می کردم و تابستان ها مصیبت خودم درس خواندم و هزار من با گفت پول ندارم. و مخالفت کرد

فالـکت عمومی و به بهای فقر اما باالخره خوب شد پدرم آدم صبوری بود. درس می خواندم. زمستان ها

مرد. و فرط خستگی مریض شد نتیجه از در مخارج کافی برای مادرم نداشت و یعنی پول و خانواده مان.

خودش کار بکنیم. طرفی پول نداشتیم که تعمیر از و پاشیده می دید ریخته و یک طرف حیاط را مادرم از

به تهران تمام کردم و باالخره من کالس ششم طبیعی را و می کرد حیاط وادار در هم به کار مرا و می کرد

ماهی 80 با این دانشکده بورس می گرفتم و در قبول شدم و دادم و دانشکده کشاورزی کنکور در آمدم و

هم به علت حق کشی سال آخر قرض می گذشت و زندگی دانشجویی من با تمامًا تومان زندگی می کردم.

که طبیعی بود می گذاشت و اعماق روح من اثر غیرمستقیم در به طور تمامًا اینها بورس به من ندادند.

می دیدم می فهمیدم که مسبب خانه های دیگر در فالـکت را و نمونه های فقر می رفت و وقتی سوادم باال

برادرم هم نیز خواهرانم و نه چیزی. و پدرم هیچ وقت نه بمن پول می فرستاد چیست. تمام این بدبختی ها

فرزندانشان در از نفر دو و مادر و که پدر بود اقوام خودمان یک نفر در داشتند. مرا سرنوشتی نظیر تقریبًا

غیرمستقیم انگیزه بود. اینها سن جوانی به علت سل همگی مردند٬
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گفتم که قبًال به این سازمان: ورود بدو نحوه فعالیت های خودم از درباره اقدامات و اینک مشروحًا

هم چنین هم جمع شدیم و دور به عبدی ) نیک بین (مشهور عبدالرضا محسن و سعید من و چگونه ماها٬

تعداد سال 48 سپس تا عده معدودی مطالعه می کردیم و نیم با سه سال و حدود در روشن کردم که ما

جدیدی به افکار را اسرائیل ما جنگ اعراب و بین نرفته بود. از هدف مطالعه هنوز اما شد٬ بیشتر ما افراد

وابسـتگی اقـتصادی و حامیان وی٬ اسرائیل و روابط نزدیک ایران با نابسامانی های اجتماعی و ـکشاند.

عضوگیری خودمان به افراد در ما نشان داد. به ما حامیانش را اسرائیل و ایران با چه بیشتر سیاسی هر

بردن سطح برای باال گاهی هم نهج البالغه می خواندیم و فقط قرآن و ابتدا نمازخوان توجه داشتیم. پاـک و

بردن سطح برای باال طالقانی استفاده می کردیم و کتاب های آقای مهندس بازرگان و از اعتقادات افراد

کشورهای توسعه نـیافته و کتاب سیاه گرسنگی٬ استعمار٬ میراث خوار کتاب هایی نظیر درک اجتماعی از

در این کتاب ها بعضی از توسعه نیافته (در کشورهای عقب مانده و مورد دانشگاهی در برخی کتب دیگر

حذف کرده ترجمه فارسی آن را در اما کشورهای عقب مانده نوشته بودند جزو نسخه انگلیسی ایران را

هم مطالعه می کردیم ولی خیلی دیر را کتاب های آنها شدن به نظریات مارکسیست ها برای وارد ما بودند)

بنویسم. اینجا که می خواندیم در است که لیست کتاب هایی را بهتر می دادیم. به اعضا

ژئوپولتیک گرسنگی 5ــ 4ـ استعمار میراث خوار کتاب سیاه گرسنگی 3ـ کشورهای توسعه نیافته 2ـ 1ـ

حقوق بـین المـللی 8ــ جلد تاریخ دیپلماسی عمومی دو دنیای ممکن 7ـ ـ6ـ امید جهانی میان ترس و

که کارنامه سیاه استعمار مهدی داودی 10ـ کسروی و تاریخ مشروطه ایران تألیف احمد 9ـ جلد عمومی 3

بزرگترین عقاید اتحادیه های اقتصادی 12ـ 11ـ جمع آوری شده بود بازار جنگ ژوئن از از این کتاب بعد

وزیر رهنما مجید آفریقایی تألیف دکتر کشورهای آسیایی و دول معظم 14ـ اقتصاد 13ـ علمای اقتصاد

19ـ کرد چه باید زمردهای سرخ 18ـ اصول مقدماتی فلسفه 17ـ 16ـ اصول علم اقتصاد علوم عالی 15ـ

کـتاب های آقـای اـکثر حزبی 20ـ اصالح سبک کار تضاد. درباره عمل و نظیر کتاب های مائو بعضی از

تاریخ وقایع آیینه اسالم و کتاب هایی تاریخی درباره اسالم مانند آقای طالقانی 21ـ مهندس بازرگان و

کتاب های آقـای محمدتقی کتاب های آقای مطهری 23ـ آیتی 22ـ تألیف مرحوم دکتر ترجمه و عاشورا

نشریات داخلی سازمان 26ــ 25ـ کتب ادعیه (ـکتاب های دعا) نهج البالغه و قرآن و شریعتی مزینانی 24ـ

زمان ملی شدن انگلستان در این کتاب ایدن نخست وزیر در خاطرات ایدن. 27ـ جلد خاطرات دوگل 2

شبی که شنیدم وی می گوید محمدمصدق مطلب جالبی نوشته بود. ایران به دست دکتر صنعت نفت در
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ماه حکومت مصدق به چند سال و دو در راحت خوابیدم و شده است آن شب را برکنار کار مصدق از دکتر

آن راحتی نخوابیده بودم.

عبدی محسن و سعید که من و نیمه دوم سال 1344 اولین روزهای شروع به فعالیت یعنی از در

بهمن بازرگانی و من با کردیم. شروع به کار نفر چند کدام با هر سعید عبدی یعنی من و از بودیم غیر

بـودم فـقط مـطالعه نیم من مسئول اینها سال و دو تا می کردیم. حسین روحانی کار سماواتی و ناصر

به مذهبی بود صحیح علمی و تفکر کسب طرز آن موقع که عبارت از هدف های خودمان را ما می کردند.

یعنی بـهمن و هم جمع می شدند خودشان با و عبدی شده بود مسئول بهمن٬ بعدها گفته بودیم. اینها

مدتی و بود بچه دار چون زن و نمی رسید سماواتی هیچ وقت بکار ناصر سماواتی. ناصر حسین روحانی و

رفت. کنار هم تقریبًا

محمد هاشم فرخ و طباطبائی ـ احمد دکتر صادق ـ کالسی که ناصر از من عبارت بود ـکالس دیگر

بهمان ترتیب این افراد سال هم با دو حدود در و هم هاشم فرخ معرفی کرد نصراله را آن بودند. در بابا

دستگیری اول شهریور سه ماه قبل از دو تا تقریبًا طباطبائی کناره رفت و احمد دکتر بعدًا کردیم. فوق کار

به شیراز می کردم چندین بار کار او البته آن موقع که من با جای پرت مشغول خدمت بود. در و بود ـکنار

از عبارت بودند عضوهای ما شیراز آن موقع در در فرستادیم و حسین روحانی را بعدها چون نرسید رفت و

مخصوصًا مهدی محصل که خیلی نامرتب بودند برائی ـ جواد ـ لطفعلی بهپور اسماعیل خانیان ـ مسعود

کالس های از دیگر مهدی محصل هم بعلت وضع تحصیلی اش نمی رسید. برائی و جواد و لطفعلی بهپور

نامی که علی میهن دوست معرفی رضا علی میهن دوست و با کار از سال های اول عبارت بود اینجانب در

رضا٬ ماه مسئول علی میهن دوست و 6 از بعد ااۤلن صوفی شده است. رفت و ماه کنار 6 از بعد و ـکرده بود

مدت یک جهانگیر عضوگیری کرد. را او و حجاریان که هم اطاق بود جهانگیر علی با صادق شد. ناصر

رفت. عشقی کنار بعلت گرفتاری های جنسی و بعدها بود. ما سال با دو نیم یا سال و

کـنار اردشیر داشت که بعدًا را اردشیر عسگریزاده و محمود و هم کالس بهروز این موقع سعید در

بهمن بازرگانی باـکری و بهروز صادق و ناصر بعدها رسول مشکین فام به این کالس اضافه شد. رفت و

آنجا سال در مدت دو به قزوین رفتم و کالس اداره نمی کردم و من دیگر تقریبًا و عبدی می نشستند با

قزوین حسین مدنی در این مدت فقط با در هفته به تهران می آمدم. فقط اواخر بودم و مشغول به کار

قزوین بودم سالی که در مدت دو در فعالی نبود. فرد سازمان کردم٬ سال وارد عرض دو در تماس گرفتم و
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بهمن مسئول وی بهمن تماس گرفت و حسین مدنی با فلسفی می کردم بعدًا مطالعات مذهبی و بیشتر

الیزابت دوم باالی بلوار در بود٬ مشهور می آمدم که به خانه 444 هفته به خانه سعید من اواخر ـگردید.

بهمن دوباره در با صحبت می کردیم. می نشستیم و سعید عبدی و با آنجا در داشت. قرار فروشگاه 444

یعنی مهدی برادران کوچک سعید آن خانه با من در تخلیه کردیم٬ آن خانه را بعدًا آن خانه تماس گرفتیم٬

در آنکه عبداهلل از بعد و درس می خواندند آن موقع برای کنکور مهدی در و عبداهلل شدم. آشنا عبداهلل و

آنکه از مهدی پس از اما عسگریزاده معرفی گردید. به محمود عضوگیری شده و قبول شد دانشگاه تبریز

در 44 سال 43ـ بودم یعنی در تبریز آن مدت که من در در ضمنًا خدمت سربازی برگشت عضوگیری شد.

برایشان قرآن می خواندم تا شدم و یقینی آشنا محمد سیدجلیل سیداحمدیان و خدمت می کردم با مرند

تماس یکی دو این فاصله جز در و سازمان شدند وارد تهران تماس گرفتیم و در سال بعد آنکه دوباره 4

ـکاری نکردیم.

عـلی رجـوی ـ مسعود از که مرکب بودند تشکیل گروه ایدئولوژی بود فعالیت های ما از یکی دیگر

راه انبیاء بعضی مطالب نظیر سال فعالیت کردیم و دو حدود در اینجانب. حسین روحانی و میهن دوست و

جلسه تشکیل می داد. هفته یک بار دو هر این گروه تقریبًا سپس گروه منحل شد. نوشتیم و تکامل را و

علی عقیدتی مشهور همه جا علی قزوینی و می گفتند علی عقیدتی گذاشتیم بعدها اینجا از اسم علی را

مـرض مـن حسـاسیت بـه سال مـریض بـودم. دو حدود در تقریبًا مریض شدم و من بعدها شده بود.

که نمی توانستم حرف بزنم. آنجا مرتب تب می کردم تا و خاـک پشم بود و گرد و باـکتری ها و میکروب ها

از میالنی مراجعه کردم و سیدمحمد به دکتر نمی توانستم اداره کنم. می شد ـکالس هایی که به من واـگذار

کالس ششم طبیعی هم کالس بودیم ولی کار میالنی از دکتر البته با شد. کم کم تماسمان بیشتر همین جا

آنکه کم تا میالنی برای مداوای من به خانه گلشن می آمد دکتر مریضی من شروع شد. از بعد سازمانی ما

هـم و چه هم مطب اداره مـی کرد کند وقت نمی توانست کار ولی به علت کمبود شد آشنا سعید ـکم با

رضایی احمد و من گفتم که دکتر تشکیل بدهیم. کالس بازار شد قرار به بعد عید از و تخصص می خواند.

جلسه نشستیم و 5 تا 4 مجموعًا کالس تشکیل دادیم و مناسب است. محمدعلی حیاتی برای این کار و

تصمیم بگیریم ولی به علت زن و کنیم و زمینه بازاریان فکر که در بود قرار نهج البالغه خواندیم. قرآن و
می کردیم که حاشیه ای کار به طور نفر چند فقط با نگرفتیم٬ بودنشان تصمیم به عضوگیری اینها بچه دار

سعیدی بمن معرفی کرده حاج محمودیان که جواد عطاءاهلل و مصباح) (محمد عطا محمد از عبارت بودند
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در سال 1349 من در ضمنًا نهج البالغه می خواند. قرآن و نفر این دو حیاتی به توصیه من با محمد و بود

که گاه گاهی عالقه کردند اظهار قدیمی صحبت کردیم آنها افراد بعضی از با رفته بودم. آذرماه به تبریز

سوره آل که آیات آخر ذبیحی می خواند من دعایی که سیدجواد یک جلسه افطار در ببینیم. را همدیگر

حاجی محمدحسن یزدانی و با نهج البالغه بعدًا چندین جلسه برای قرآن و کردم و عمران است تفسیر
من هم گفتم می توانم به تبریز و این جلسه ادامه یابد گفتند نشستیم بعدًا دیگر نفر چند و الهی  سیدمحمد

جلسه 20 حدود [ناخوانا] در عید از بعد و سه جلسه من خودم رفتم ماهی یک بار. حدود بیایم ولی در

شهریور از بعد شدیم و شهریورماه هم گرفتار در قطع کردیم و کم کم تماس را میالنی رفت ولی بعدًا دکتر

خودم هم تماس های سرپایی با یعنی برادر به نظرم احمد تماس نداشتیم و این افراد هم به هیچ وجه با

الزمست شمه ای هم راجع به اعزام اینجا در سیاسی نمی کردیم. کار اصًال ما این افراد با داشت ٬ این افراد

لذا سخت علیه اسرائیل برانگیخته شده بود جنگ ژوئن احساسات ما پس از به فلسطین صحبت کنم. رفقا

بـه صفوف الفتح بنا در و به فلسطین بروند یعنی کسانی که می توانند٬ ما٬ تصمیم گرفتیم که عده ای از

پاسپورت کسانی که نمی توانستند راه عادی امکان نداشت٬ از چون این کار فتوای علمای اسالم بجنگند٬

آنـجا در و به فلسطین بـروند که همه افراد همگی این بود نظر ابتدا طریق قاچاق رفتند. از تهیه کنند

کم کم به ایران لذا و بمانند آنجا در نتوانند دیگر که رفقا باعث شد ولی وقایع تابستان سال 49 بجنگند

رفقای خارج به داخل را از اعزام رفقا نگرفته بودیم و هم تصمیم قطعی برای این کار هنوز اما برگشتند

جریان که من در آنجا از بدهید. خبر را که وقت مراجعت رفقا نوشته بودند بما و گرفته بودند کشور خارج از

نـبی و اصغر و فقط بهروز این جریان ندارم. این اطالع از بیش از به خارج مریض بودم لذا اعزام رفقا

که شد تعدادی هم تحویل داده خواهد تحویل داده شده و آنها که مقداری از مقداری اسلحه آورده بودند

مردادماه در گرفتاری رفقا از عبارت بود این مدت اتفاق افتاد جریانات مهم که در از دیگر باقی مانده است.

دارم اینست به نظر این مورد چیزی که در تنها دبی به بغداد. از جریان ربودن هواپیما دبی و در سال 49

من نامه ای دادم اقوامشان می خواست به دوبی برود اسماعیل زاده برای دیدن یکی از ـکه وقتی نصراهلل

یا ولی نمی دانم که موفق شده بود به سیدجلیل سیداحمدیان بدهد که آن را نوشته شده بود ـکه توسط رفقا

مـقاالت تنظیم بـرخـی از از سازمان انجام داده ام عبارت بود کارهایی که اینجانب در از یکی دیگر نه.

هم حسین روحانی نوشته مقاالت را از تا یکی دو می نوشتیم٬ سعید من یا مقاالت را سازمانی که تقریبًا

گروه ایدئولوژی فعالیت داشت. که در بود
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آقای تماس هم با چند آقای مهندس سحابی و چندین تماس با به بعد اواسط سال 49 اینجانب از

درباره مسائل ایدئولوژی و روی مسائل اعتقادی صحبت می شد بیشتر این تماس ها در طالقانی گرفتم.

آقای طالقانی آقای طالقانی می پرسیدیم. آقای مهندس سحابی و اشکاالتی داشتیم که از اشتباهاتی و

هم نمی توانستیم با خیلی زیاد چون مریض بود ضمنًا و قرآن صحبت کرد اساس تفسیر راجع به اصول و

لذا و بـود کارخانه مشـغول بکـار ساعت در 12 ـ 10 حدود آقای مهندس سحابی در اما صحبت کنیم.

مـی گذاشت ولی 9 قرار ساعت 8 غالبًا می گذاشتیم شرکت کند. جلسه ای که قرار نمی توانست مرتب در

ایشان هم راجع بـه مسـائل آقای مهندس بازرگان تماس گرفتیم و هم با بار یکی دو ما می آمد. 1یاــ9
2

گفتیم نتوانستند٬ اما کتابی راجع به ترتیب نزول سوره های قرآن بنویسند و کنند کار ایدئولوژی قول دادند

می توانسـتیم چـیزهایی زندان بودیم چون وقتمان دست خودمان بود گفت موقعی که ما نتوانستید چرا

چون وقتم دست خودم نیست. کرد نمی شود این کارها از اینجا در مطالعاتی بکنیم اما بنویسیم و

اواسط اردیبهشت رفتم و اولین جلسه را بروم اما که من به شیراز شد قرار به بعد اول سال 1350 از

برائی ـ جواد ـ لطفعلی بهپور ـ این جلسه کاظم ذواالنوار در جلسه رفتم. 3 آن هم فقط مجموعًا از بعد

فرهاد و حتی کاظم ذواالنوار می کردند کار کمتر اینها شرکت می کردند. صفا فرهاد مهدی محصل و دکتر

هفته اول شـهریور آخرین جلسه ما شغل بگیرند. می خواستند و تمام کرده بودند که نظام وظیفه را صفا

هم لطفعلی بهپور به اصفهان بروم و بجای شیراز نروم و به شیراز دفعه بعد از شد که قرار تشکیل شد

به هم خورد. ما قرار تلفن نکردم و دیگر گرفتاری رفقا پس از که من تلفنی اطالع بدهم اما آنجا٬ بیاید

کدام هر زیرا شرکت نکنند کالس ما مهدی محصل در و صفا فرهاد و که کاظم ذواالنوار این بود سر قرار

هم می خواست شغل بگیرد. صفا فرهاد و به جای دیگری رفته بودند

در را حاجی احمد حاجی احمد[ابریشمچی] داشتیم که یک روز حاجی علی و جلسه ای با ما ضمنًا

مهدی بعدًا کردم و را من هم این کار بگذاریم و گفت یک جلسه تفسیر صحبت کردیم٬ خیابان دیدم و

ایـن در شدم. آشنا آن جلسه دیدم و در من مهدی ابریشمچی را هم به آن جلسه آورد. ابریشمچی را

به همیشه جلسه نامنظم بود. و به موقع نمی آمدند غالبًا چون بازاری بودند قرآن می کردیم و جلسه تفسیر

معنی کردم٬ جلسه دعای کمیل را هم برای دو یک بار مسائل سیاسی صحبت نمی کردیم و هیچ وجه از

رفتم که بگویم من دیگر آنکه فقط یک بار نرفتم یا هم دیگر شهریور از بعد من می خواستم نروم و بعدها

که آقای شریعتمداری پولی به مهدی داد کسب اجازه از تومان با هزار مبلغ 15 حاجی علی آقا نمی آیم.
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برای کمک به که این پول را می کرد فکر بیشتر خیریه خرج کنم او امور در تا وقت خواستم بمن بدهد هر

پس بدهیم است این پول را به مهدی گفتم که بهتر من چندین بار لذا دانشجویان بی بضاعت خواهیم داد

مهدی پول الزم داشتیم من از گرفتاری رفقا ولی چون پس از پول بگیریم٬ این افراد چه صحیح نیست از

پس بدهم. داشتم که آن پول را قصد خرج کردم اما ـگرفتم و

باـکـری ـ رضا زمردیان ـ علیرضا ـ تشید علیرضا حیاتی ـ محمد بـا مسئولیت های من کار از دیگر

عضوگیری البته پس از کردم. کار اول اندکی بیشتر سه نفر البته با ماه بود 6 حدود مهدی خسروشاهی در

دیگر زمستان سال 49 از تقریبًا اول). سه نفر کردم (با من کار این افراد فوق هم چندین جلسه با سه نفر

می کردم . دوم هم جداـگانه کار نفر دو با هم و اول با سه نفر توضیح آنکه با نکردم. کار این افراد من با

کردم ولی بعدًا ماه کار که مدت چند طریقت بود محمد محسن طریقت و با مسئولیت های بنده کار از دیگر

و دوباره قطع شد ماه تماس مرتب داشتم باز آنکه دوباره چند تا نمی کردم . اینان مرتب کار من با مدت ها

خانه ای واقع در حسین کوچیکه تماس داشتیم و ابراهیم قمی و و نفر این دو با عید از ماه بعد دو مجددًا

نمی توانستم مرتب به علت بیماری من زیاد اصوًال تخلیه کردیم. خانه را خیابان خوش بودیم که بعدًا در

اول در رفقای ما .1350 اول شهریور در گرفتاری رفقا از اـکنون شمه ای هم درباره فعالیت های بعد باشم.

خانه کاخ استراحت می کردم در گرفتاری رفقا یک هفته قبل از من از بازداشت شدند. سال 1350 شهریور

دیدم و خیابان امیرآباد در علی میهن دوست را و اصغر شدم٬ باخبر گرفتاری رفقا از تازه خوب شده بودم. و

بحث زیاد پس از روشن کنیم. تکلیفمان را که بنشینیم و این شد بر قرار مطلع کردند. گرفتاری رفقا از مرا

گرفتاری دوستان چنین بحثی درباره قبل از گویا که برای آزادی رفقای خودمان اقدام کنیم و شد پیشنهاد

گروگان شهرام را که واالـگهر شد حال قرار به هر صورت تحویل به ایران شده بود. بیروت در در رفقای ما

تصمیم در شرکت داشتیم٬ بابا محمد رسول مشکین فام و بدیع زادگان ٬ اصغر این عمل من٬ بگیریم در

از بـازجـویی نـوشته ام دیگـر در مشروح جریان را [ ـکاشانی] بودیم. سّیدی رسول و من و و فقط اصغر

که علی میهن دوست بود و گرفتاری اصغر که پس از کنیم طرح دکل بود طرح هایی که می خواستیم اجرا

بکنیم باید نمی دانستیم چکار که ما آنجا از بازجویی های قبلی نوشته ام. در که مشروح جریان را انجام شد

جمع کرده بودم. را من تمام اسلحه ها لذا

جریان آوردن اسلحه های قراضه از اتفاق افتاد دستگیری اول شهریور وقایع مهمی که پس از از دیگر

علی اـکبر حسین آالدپوش و حسین قاضی و و صحبت هایی کرده بود بازرگانی قبًال که محمد بود مشهد
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امکان که می خواستیم پس بدهیم ولی دیگر بودند اسلحه های دست ساز تمامًا اینها برای آوردنش رفتند.

باالخره پس گرفت. را قاچاقچی پولها از احتیاج به اسلحه هم نداشتیم ولی نمی شد ما مخصوصًا نداشت و

یعنی رسول مشکین فام ـ شدیم. صاحب خانه مان دستگیر با دوستان خود از نفر بنده باتفاق 4 مهر آخر در

عطاءاله حاج محمودیان. حیاتی ـ محمد سیدجلیل سیداحمدیان ـ ابراهیم آوخ ـ
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محسن سعید بازجویی از  
فعالیت: هدف از انگیزه و ج:

قضیه دموکرات ها پدرم در زیرا نداشتم سال تلخی بود. سال بیشتر آنکه 7 برای من با سال 1325

چشیده را زورگوها ترس از نسبی و به طور را همان موقع مزه تلخ فقر من در گردیده بود به فرار مجبور

اـگر بودم و متنفر چوب می زد بیخود را معلمی که بچه ها اولین روزهایی که به مدرسه می رفتم از از بودم.

اقوام ما به خصوص کشته شدن یکی از و جریانات سال 32 اعتراض می کردم . نمره بیخودی داده می شد

نخستین موج مخالفت با به دست ذوالفقاری ها فردی پاـکدامن بود به نام فرزین که قاضی دادگستری و

که خـیلی بـا حتی پدرم را بگیرم. را همیشه دلم می خواست بتوانم انتقام او من برانگیخت٬ در را زورگو

دوران جوانـی در همان عوالم کودکی محکوم می کردم . در پیش خود معاشرت داشت در ذوالفقاری ها

هر می کردم . پایین را ولی همواره آرزوی خوشی برای افراد اتفاق نیفتاد. باشد جریان مهمی که قابل ذـکر

یک نوع ترحـم سرخ شده به خانه می آمد سرما دست های از لباس های شسته و وقت رختشوی خانه با

در همان حالت کرخ شده مشـاهده مـینمودم. در را دست های خود و به من دست می داد نسبت به او

برای تقاضای مساعده اینکه یک بار جز دوم دانشکده اتفاق جالبی برای من اتفاق نیفتاد. سال های اول و

بـه مـن بـدهید دسـتور پدرم باشم شما گفتم چون نمی خواهم سربار پیش مهندس ریاضی رفتم به او

ضمن درس دانشکده معلمی نمایم. من در اجازه دهید یا پس می دهم. آن را من بعدًا و دانشکده وام بدهد

ماورای احساس حقارتی که در «دانشکده فنی که گداخانه نیست» لحن استهزاءآمیزی جواب داد ریاضی با

توهین دیگر طبقه مرفه به فرد احساس کردم چگونه فردی از این حرف ریاضی به من دست داد ازاء

آن موقع در تعمیم دادم زیرا جنبه فردی به دوستان دیگر از من این توهین ریاضی را خیلی زود می نماید.

من و می بود می کردم که روزی ریاضی گدا خیلی آرزو پایین بودند. طبقه متوسط و اغلب دوستان من از

می کردند بودن او باسواد ریاضی و تمام تعریف هایی که از به همین علت با می زدم. به او همین حرف را

همیشه پیش شاـگـردهایی مـی نشستم کـه کالس او در همیشه برای من غیرقابل تحمل بود. قیافه او

بی پول و طبقه ثروتمند همان موقع دو از اصوًال بی میلی مطالعه می کردم . با را درس او نبود. لباسشان نو

به دل کینه طبقه مقابل را و وابسته به طبقه بی پول میدیدم. را من خود و ذهن من مجسم شده بود در

نه شدم ولی نه فعالیت جبهه و [ آزادی] وارد نهضت [ ملی] و به جبهه الی 41 سال های 39 در می گرفتم.

به طورکامل مشغولم هیجان کارها و شور چند هر احساس اصلی من نبود٬ نهضت هیچ یک مطابق با
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15 برخورد فراموش می کردم . را مثل دیگران همه چیز من نیز نبود خرداد جریان 15 اـگر شاید ـکرده بود.

به جریان دانشگاه حداـکثر حالی که در در آن جریان به سادگی کشته شوند اینکه طبقات پایین در و خرداد

ذهن من در این سؤال بارها من زنده می کرد. در روحیه مقاومت را ماه زندانی شدن قناعت می شد٬ چند

اعالمیه طول سه سال مبارزه از در مردم جلوی گلوله رفتند. روز عرض چند که در چی شد می شد٬ تکرار

فشارند زیر تحلیل بعدی به این نتیجه رسیدم که طبقات پایین جامعه در در نکرده بود. پخش کردن تجاوز

است. زیاد زندگیشان بسیار ولی طبقات مرفه فاصله مرگ و زندگی فاصله زیادی ندارد برایشان مرگ و و

برخورد من به دلیل فعالیتی که داشتم برای خدمت نظام به جهرم فرستاده شدم در مهرماه سال 42

تبعیدی حالیکه من خودم را در شده٬ تبعید فردی معرفی کردند افسران پادگان آموزشی جهرم مرا اول با

به من باالجبار نزدیک رفیق نشدند. من از با که افسران زیاد به همین دلیل بود شاید حساب نمی کردم .

مجالس شرکت من در شدم. مردم جهرم آشنا با طرف مردم برگشتم برخالف محیط پادگان خیلی زود

وضع مردم آشنایی بیشتری که من با بود این برخورد در اهالی افزود. به صمیمیت من با عمومی آنها

شلغم پخته نیست. سرکه یا با نان کاهو کمال تعجب مشاهده نمودم که غذای این مردم چیزی جز با یافتم.

این شهرستان که سال خشکسالی در دو داشت. دکان قصابی وجود فقط دو تمام شهر اینکه در جالب تر

من به سادگی پی بردم که اغلب مردم فقط به نان خالی تباه کرده بود. مرکبات است زندگی مردم را مرکز

انجام می گرفت درآمدی است که از محدود قاچاق که به طور اضافه بر آنها درآمد تنها و قناعت می نمایند

آن که جهرم آبادترین شـهر وقتی برای من معلوم شد می رسد. طریق پادگان آموزشی جهرم برای آنها

زلزله در آثار بندرعباس مسافرت کردم. و من بالفاصله به الر ضروری نمود٬ حوالی است دیدن نقاط دیگر

بپردازند ترس قسطی که باید ولی مردم از حال نوسازی بود یک سری خانه در بود. مشهود کامًال الر

آب برای الر در بود. مشهود بندرعباس نیز همین وضع در منزل بگیرند. آن قسمت ها در نبودند حاضر

آشنا آن جمع شده بودند آب انبارهای آب که آب باران در که من با بود برای اولین بار نبود. خوردن موجود

عابرینی بندرعباس با در برای من حالتی شبیه به خواب داشت. بندرعباس واقعًا و زندگی مردم الر شدم.

که این کرم وقتی سؤال کردم معلوم شد مواجه شدم که هرکدام ساق پایی به اندازه یک توپ پارچه داشتند

بیرون مـی آید. ساق پا سپس از و بدن می شود راه آشامیدن آب وارد از است و مخصوص آب (پیوک)

قبول اینکه این هیچ وقت فراموش نمی کنم. آمد من به وجود در که نسبت به این افراد احساس ترحمی را

من نمی توانستم بکنم. که من قدرت تحمل آن را فشاری بود مردم به چنین حالت ناراحتی زندگی می کنند
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دریای کنار آفتاب در که زیر مردم را رفتیم زندگی مشقت بار وقتی برای کارآموزی به خرمشهر سال 41 در

کثافات خانه داشتند از بازاری پر کنار قسمت شرقی آبادان در در یا شکسته زندگی می کردند چادر نفت در

می رسد که به نظر ماشین های آخرین سیستم شرکتی ها کنار حتی منظره بومی های آبادان در دیده بودم٬

پیچیده حاصل مریض های کرم به پا به اندازه ناراحتی چندش آوری که از بود٬ تبعیض ها نماینده حداـکثر

من بعدها اتفاق افتاده بود. زمستان سال 42 این جریان برای من در عذاب نمی داد. روح انسان را می شد

من داشت برایم لنگه هم مسافرت کردم ولی اثری که مسافرت اول در برای دیدن چنین مناظری حتی تا

پادگان آموزشی نگهبان آشپزخانه در من افسر ششم فروردین ماه سال 43 روز فراموش ناشدنی است.

حالت گریه به من مراجعه با من بود اختیار دسته سوم گروهان پنجم در سربازان که در یکی از جهرم بودم.

وقتی جواب نداد ابتدا پرسیدم چرا؟ نمی روم. لحن دهاتی گفت جناب سروان من به خانه ستوان... با و ـکرد

افسرها کدام از به همان علت است (هر ببرد می خواهد اینکه مرا و خاصی دارد نظر کردم گفت او اصرار

دهاتی غیرقابل سرباز خشکم زد. جا در خانه خودشان می بردند) به عنوان گماشته برای کاِر سربازی را

چنین چیزی سابقه پرسیدم مگر می کند کردم اشتباه فکر اول فکر برای افسری که زن دارد. بود٬ تصور

جناب سروان این را گفت بسیار قیافه ای که می توانم به صراحت بگویم به سادگی به من می خندید. با دارد

جریان که در من تازه فهمیده بودم که درک یک سرباز نمی دانید. چطور شما گروهان همه می دانند در

ارزش است. با ـکاری است چقدر

طبقه ای و افسر به صورت پروسه ای یافتیم که حتی دامن دو را برخوردهای بعدی جریان آن سرباز در

قطع تقریبًا نفر٬ چهار با جز هم ردیف٬ موجود افسر 19 حدود از گرفته است. پادگان بود من در از که غیر را

سـرباز کـه از تسلیم نفس باشد که فردی متأهل این قدر بود برای من غیرقابل تصور رابطه کردم زیرا

برایم معلوم گشت به نفرت من می افـزود. زندگی افسران که بعدها جریاناتی از ننماید. دهاتی صرفنظر

رسوایـی از را که او کرد من تشکر از موقع اعزام به شیراز در فروردین ماه همان سرباز اواخر وقتی در

آن من از بعد یافتم که به من درس بیشتری آموخته بود. مرهون آن سرباز بیشتر را نجات داده ام خود

صفای بیشتری و آن گروه پاـکی بیشتر در زیرا افسران. گرم می گرفتم تا استوارها درجه داران و با بیشتر

20 رسمًا آنکه برای دادن یک مرخصی به سرباز با فراموش نمی کردند. کوچکترین صحبت را یافته بودم٬

افتادن از کردم افسران به دلیل دور فکر ابتدا نشان نمی دادند. خود ولی آلودگی دیگری از ریال می گرفتند

محیط شخصی شهرستان دریافتم در ولی بعدًا مترقی به چنین فسادهایی کشیده شده اند محیط ظاهرًا
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اجتماع امروزی چنین دردی البته ممکن است در به این نوع آلودگی کشیده اند. را بچه مدرسه ها جهرم نیز

اتفاق افتاده است یعنی در سال 43 که این مسئله برای من در ولی توجه نمایید ناراحت ننماید ـکسی را

به و گلوله می روند جلو خرداد 15 روشن در مذهبشان بدون داشتن دید دفاع از زمانی که مردم به خاطر

بررسی ابتدایی خود من در نبود. امروز روشنفکری آلودگی به حد کادر حتی در اجتماع آن روز اضافه در

نتیجه گرفتم که این سیستم جنبه اجتماعی به دامن رژیم حاـکم چسباندم و از خیلی ساده این مسئله را

هر و رنج می داد مرا سال های بعد این مسئله تا و تباهی می کشاند و به فساد را حاـکم است که نسل ما

چـیزی شـهوت خـود و خـور کـه جـز مـی شود تحویل جامعه فردا می کردم که نسلی فاسد وقت فکر

آن اینکه و آورد من به وجود نوی در جریان شورش پاریس فکر تا بی نهایت افسرده می شدم. نمی شناسد

سـازندگی در بیشتر قدیمی٬ به جبران فساد و می گردد به زندگی بر نقطه ای به بعد از حتی نسل فاسد

زیرا شد اسرائیل این نتیجهـگیری برای من کامل تر جریان مسابقات ایران و اتفاقی در به طور و می کوشد.

آن و پاره می کردند دامن دختران را مسابقه زن روز عهده همان جوانانی که در تمام قدرتش از پلیس با

عینی دیدم که همان زرنگی که جوانان ظاهرًا من به طور نمی آمد. بر می دادند علیه پلیس شعار بر روز

می کرد. عاجز را پلیس او مقابله با در دختربازی به دست آورده بودند آلوده در

من شدم ولی مجموع کار مشغول کار کارخانه گیوار نخست در اتمام سربازی به تهران آمدم. از بعد

به اخراج من کردم که دفعه دوم منجر دعوا کارفرما با بار این مدت من دو در طول نکشید. پنج ماه بیشتر

قسمت خودم که تراشکاری بود ظرفیت تولید بیش از ماه آخر دو که من در علت دعوای اول این بود شد.

قیافه محقری داشت. به نام مهرزاده که زندگی بسیار پیری بود قسمت من کارگر در کرده بودم و تولید

هـیچ وقت مـی کرد مرغک ماشین تراش کار دست لرزانش با حالی که با عینک زده وی در معصوم و

من یک اراده مبارزه با که عمری به سختی زندگی گذرانده بود قیافه این پیرمرد در فراموش شدنی نیست.

کارگران می کرد. تمام پیرمردی به اندازه یک جوان کار می دیدم با مرگ برای تأمین زندگی خانواده اش را

مقابل این پـیرمرد ولی من در ارزش بودند. همه با شاـگردان آنها شاهن و روبن ـ آلبرت ـ من ـ دیگر

درس بخواند کردم شب ها حتی وادار به پرکاری تشویق می کردم . من روبن را احساس خجالت می کردم .

از افزایش تولید از من بعد کاری که من می خواستم انجام می داد. مقدار از همواره بیشتر ولی این پیرمرد

حدود بقیه در ریال و 25 آن فقط برای پیرمرد برای همه گروه که حدود تقاضای اضافه دستمزد ـکارفرما

را او باید کند کار بتواند بهتر برای اینکه کارگر آنکه قانع شدند تمام تالش با ولی با [ ـکردم]٬ ریال بود 10



681 زندان   نامه ای از بازجویی٬ چند

برای من اجازه داده بودم کارگر دفعه دوم نیز در و خودداری نمودند افزایش دستمزد ولی از تأمین کرد

کار برای گرم شدن بی بار اول وقت موقعی که ماشین ها در کند سرمای زمستان کار در بتواند اینکه بهتر

و بـدعادت مـی شود که کـارگر همیشه این بود دلیل کارفرما گرم نمایند. را بخاری خود کنار در می کنند

واقعیت این است که مؤدبانه از این موقعیت مقاومت نمایم. من نتوانستم در خواست. کار او نمی توان از

ریال تمام می شد 17ـ19 پروفیل برای کارفرما کیلو حساب نموده بودم که هر کردم. فرار استعفا ـکارخانه با

خالص آن سود داشت. تن تولید 12 گاهی تا تن و متوسط 8 کارخانه به طور و ریال فروش آن بود 26 و

میلیون تومان 2/5 سرمایه حداـکثر برای کارخانه ای با بود. روز ریال در 60/000 حدود متوسط در به طور

ریال 10 اضافه دستمزد برابر آن وقت مقاومت در و سال 43 میلیون تومان در سال معادل 1/5 سودی در

در و یک طرف صاحب کارخانه ثروت می افزود که در نتیجه این شده بود می کرد٬ کار ـکارگری که واقعًا

ریال قرض من 200 نهایت شرمندگی از وقت با هر می گشت و فرسوده تر پیر یک طرف همان کارگر

بنمایم. می خواست به واقع نمی توانستم تحمل آن را

خیلی بیشتری موارد برای بیان تبعیض ها که بیان می شود٬ فوق فقط مشاهدات شخصی بود موارد

می نماید. ارزش ویژه پیدا یک مسئله کوچک برای یک فرد ولی گاهی اتفاق می افتاد می توان بیان کرد

به شکل و هرگونه تبعیض را همیشه تشویق کرده بود زمینه مذهبی که مساوات ایده آلی را برای من با

کامًال این فکر سال 44 در نتایج سیستم حاـکم به حساب می آوردم. جزیی از اجتماعی می دادم آن را نمود

این در و داد تحول اساسی نمی توان تغییر با جز چنین جامعه ای را که بنیاد ذهن من شکل گرفته بود در

به خصوصی احساس دشمنی نمی کردم همیشه به مجموع سیستم کینه می ورزیدم هیچ فرد مرحله من با

به سادگی فحش می دهد یا کسی می کوبد که بیهوده به سر اتفاق افتاده است پاسبانی را هم بسیار هنوز و

هـمیشه بـه سـیستم بـر را فرد نیستم ولی ناراحتی از معتقد معذور» و گرچه به «المأمور تبرئه می کنم.

این موقع در به صورت یک کابوس احساس می کنم. سیستم را می گردانم به طوری که اغلب اوقات وجود

احساس کینه می نمایم. آن دفاع می کنند آـگاهانه از مدافعین رژیم که به طور فقط از

سـایر مطالعات اجـتماعی بـه خـصوص آشـنایی بـا سازمانی شدیم. کار وارد ما به بعد سال 44 از

عدم رعایت عدالت ـ عدم تعدیل ثروت ها مسکن ـ بهداشت ـ غذایی ـ کمبود ـکشورهای توسعه نیافته ـ

بـه اسـتقبال چنین مـعیارهایی مـا با رفت. فرو ذهن ما آن به صورت فرمول در نظایر و اجتماعی و...

را خـود زبان گـویاتر با تبعیض ها سوژه جدیدی بود. مسئله برای ما هر شناسایی های جدیدتری رفتیم٬
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خریدارش که دو دروغ برای فروش آن می گفت و که هزار فروشنده بلیط بخت آزمایی٬ از نشان می داد.

تـا امیدی واهی دلخـوش بـود٬ با و تحویل سازمان بلیط بخت آزمایی می داد را نان شب خود تومن از

می گذاشت. من اثر تثبیت فکر همه در گدایی مستخدم اداره به صورت محترمانه اش... محل٬ دعوای سر

که را جریان زمستان سال 44 می گذاشت برای نمونه حادثه ای از قوی تر اثر این جریان برخوردها از بعد

خاطرات فراموش نشدنی است می نویسم: جزو

گلوبندک به جای وزارت اطالعات که آن موقع در وزارت کشور از می کنم سه شنبه بود) (فکر یک روز

دبیرستان دارالفنون به صف کنار در ناصرخسرو مسیر در می خواستم به تلفنخانه بروم و درآمدم. فعلی بود

متوجه تابلو آن روز تا معتادند٬ که اینها اول به نظرم رسید برخورد در برخوردم. نفر 20 حدود طویلی در

از خون است. کمترین دقت متوجه شدم که این محل خرید با آن محل نشده بودم. در خورشید و شیر

این طور صبح صف کشیده اند٬ آن هم ساعت 11/5 خورشید و درب کوچک شیر جلو نفر 20 اینکه حدود

کمی تعجب کردم که ابتدا خون تزریق می کنند٬ نیازمند دیگر این محل به افراد که در می رسید به نظر

برای من ولی به زودی مسئله برایم روشن شد. خون مجانی تزریق نماید خورشید ممکن است شیر مگر

و بودند اول همه شان معتاد برخورد من در که به نظر اینکه ببینم عده ای افراد جز بود قابل تصور همه چیز

این طریق از تا مکعب خون خویشند سانتیمتر فروش چند منتظر می نمود٬ فرط کم خونی رنگشان زرد از

فراموش کرده بودم به کجا اصوًال جوی آب ایستاده بودم و کنار مدتی در معاشی به دست آورند. امرار

ردیف که از نهایت خشم فردی را دربان با و درب بیرون آمد خوشحالی از همان موقع فردی با می روم در

اولی از بعدی که چیزی بیشتر نفر که خون نداری. عصبانیت گفت تو با و کرد رد برود می خواست تو جلو

دفعه دیگر شاید صف نوبت گرفت٬ آخر نهایت استیصال در با و رانده شده دوری زد فرد شد. نداشت وارد

هـمه گـویا بـود نگرانـی مشـهود قیافه همه موجی از که در عجیب بود برای فروش خون برود. بتواند

ولی وقتی طول نکشید دقیقه بیشتر 7 مجموع این برخورد شاید راه ندهد. نیز دربان به آنها می ترسیدند

واقعیت داشت. ولی متأسفانه برخورد می کردم خواب بود آمدم چیزی احساس نمی کردم فکر من به خود

دست از تصادف تمام خونم را من در تلفنخانه نشسته بودم احساس می کردم که اـگر در دقیقه بعد چند

جرئت حرکت داشته باشم نمی توانم قـبول اـگر به من تزریق نمایند خون این افراد از بخواهند بدهم و

بدن من گاهی خیال می کردم خون آنهاست که در بدن من جاری شود. آن خون در نمایم یک قطره از

روبروی دبیرستان دارالفنون وقت از فقط هر ندارم. چیزی بخاطر خیاالت آن روز از جاری است دیگر
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زندگی خودم به یک نوع نفرت از و منتظرند و صف کشیده اند می گذشتم احساس می کردم همان قیافه ها

نقل روزی به کاظم این جریان را می دیدم. را رضا آن موقع گاهی برادرانم کاظم و خودم دست می داد.

این افراد بسیاری از می گویند درس می خوانیم و پارک شهر در گفت ما او می کنم یادش باشد) ـکردم (فکر

به قیمت دانه ای هروئین ولی خیلی ارزانتر (این قرص نظیر این پول یک نوع قرص می خرند از و معتادند

پارک شهر خیابان یا کنار دوماه مصرف قرص در از اغلب بعد و فروخته می شود) داروخانه ها ریال در 6

محکومین این یکی از شاید می رفتم تا رفتن به اداره به پارک شهر قبل از صبح زود مدت ها می میرند

خالی می کنند. را پارک شهر فهمیدم که شب ها ولی بعدًا ببینم. را اعتیاد

که بتوانیم این موقع به سازمان بود امیدم در تنها و می داد زجر مرا مدت ها داستان فروش خون نیز

این به مرور آن چنین تبعیضی مشاهده نشود. محیطی بسازیم که در بین ببریم و از روزی چنین وضعی را

دیدن اجساد از زلزله بوئین زهرا روزی من در اـگر گذشت. حد از چنین مشاهدات روزمره برای من تقریبًا

آن روز دیگر می کشیدم٬ زجر نمی رسید اینکه حتی کمک آماده شده به آنها از زاری مردم و ـکشتگان و

پادگان سرباز مریض بندری ـ درست است خاطره مرد مسائل به صورت خون فروشی مطرح نمی شد.

ولی فروشنده خون هیچ وقت فراموش نمی شد به هروئین و جوان معتاد یا کارخانه و کارگر آموزشی یا

تغییر می دیدم و رژیم استوار فقط به وجود آن را نظایر من هم این مسائل و شکل اجتماعی می گرفت و

و مـی آمد در به صـورت آرزو بهرهـکشی نباشد و آن تبعیض ها بنای سیستمی که در و سیستم موجود

بود. درون سازمان ما بهترین مشوق من برای فعالیت در

متعادلی ایجاد حد تالش می کند او مقابل این ناراحتی های اجتماع دست به تغییراتی می زند. رژیم در

من جنبه های مختلف نماید. حداقلی برای طبقات پایین ایجاد عین حفظ منافع طبقات باال که در نماید

می دهم. بررسی قرار آن بوده ام مورد به وضوح شاهد هم که خود این تالش را

به عنوان وزارتخانه ای بودم که بارها کارمند عینی ترین مسئله برای من انقالب اداری است چون خود

یک نوسازی اداری است به این صورت که انقالب اداری به ظاهر نمونه انقالب اداری شمرده شده است.

با برخورد چون طبقات متوسط در جنبه مثبت تری داد. به کارها قالب ادارات بشود دمیدن جان تازه در با

محیطی که من بودم به ولی سرانجام این انقالب در ناراضیان ادارات بوده اند. سیستم اداری همواره جزو

کشیده است. ـکجا

همان کارمند نفر 180 جمعًا مدیرکل شاید 10 حدود معاون و 3 ساختمان قدیمی با در وزارت کشور
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نفر 500 مدیرکل و 20 بیش از حدود معاون و 5 ساختمان ده طبقه با در که امروز انجام می داد ـکاری را

[ناخوانا] و سیستم تهویه مطبوع فقط ساختمان وزارتخانه با جدید سیستم کار در انجام می دهد. ـکارمند

لحاظ فنی بـوده ام ریال که من به شخصه مسئول نگهداری آن از 5000 حدود عدد چراغهایی که هر

نه کاری به واقع با و قبال کاری احساس کند وگرنه نه کسی می توان یافت که مسئولیتی در گردیده٬ مجهز

رییس اداره هم مرخصی است٬ زمان گذشته روزی که مدیرکل در از بدتر قبول مسئولیت انجام می گیرد.

معاونین نیستند یا مرخصی است و مسافرت و در اداره نیست یا در وقت وزیر هر و می رود خود پی کار

یک دستور برای نمونه پرونده هایی که به من ارجاع شده مراجعه فرمایید شد. همان وضع است که ذـکر

است زیاد داده نشده است. «مذاـکره فرمایید» یا ـ جمله «اقدام مقتضی معمول دارید» و مقام باال صریح از

خودم داشتم پیشنهاد به دلیل اعتمادی که به کار مسئولیت خودم و با مواردی که من برای پیشرفت کار

صریحی ببینید. مسئول مافوق من دستور توانست از خواهید نموده ام ولی کمتر امضا نامه ای را ـکرده ام و

نبود که موجود اتفاق افتاده که وسیله ای را بسیار دید خواهید من نموده باشید محیط کار تحقیقی در اـگر

تعجب منعم با این کار دوستان اداری از چندین بار شاید و خریداری نماید کارگر پول داده ام تا من شخصًا

مقام (نه منافع شخصی و پیشرفت کار محیط کارم ندیدم که مافوق من برای خاطر ولی من در ـکرده اند

اداره پنج ماه در خودم مدت بیش از کارگر نفر من برای استخدام چهار پی کاری دویده باشد. خودش)

اسـتخدامـی به سازمان امور آن قدر خجالت می کشیدم. انجام می داد مرا کارگری که کار از زیرا دویدم.

استخدامی به وجود به واقع می دیدم که سازمان امور قانون دان شده بودم و کار آخر مراجعه کردم که در

نتیجه ای که برای کار. چه دردسری می شد ولی خود بگیرد مرج استخدام ادارات را هرج و جلو تا آمده بود

بنیاد تغییری در انقالب اداری انجام گرفته بود٬ که آنچه که به نام نوسازی اداری یا من می گرفتم این بود

درون سیستم این سخن برای من از نداشته است. افزودن یک سری کارمند نیست بلکه نتیجه ای جز

داشت که: خواهد برای شما صحبت می کنم این نتیجه را شما آشنایی به آن با با اداری و

سیستم موجود در فعال آن قسمت است و متشکله و عناصر تغییر جامعه٬ قسمت از هر در الزمه تغییر

از می کنم شما من همیشه فکر و غیرممکن است. این تغییر کس برای خودش تالش می کند چون هر

انـتظار آنچه که مورد از انقالب نتیجه ای غیر نوسازی یا بدین سبب است هر حل این مسئله عاجزید.

شماست می دهد.

از سـعی مـی شود البته بـاز اصالحات ارضی است. مورد دیگری که می توانم مطرح سازم در مورد
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تقسیم مسئله ای به نام انقالب ارضی یا از پیشروترین گروه ها سال 40 در تجارب عینی مثال زده شود.

انقالب دهقانی دست به یک رژیم برای جلوگیری از احتیاط آمیخته به ترس صحبت می کردند. اراضی با

سـر دهات فقط سایه اربـاب از در نداد. تغییر زمینه اصلی نسق زراعتی را ولی در سری اصالحات زد

تخیالت فرورفته بود رؤیایی از نطق آقای ارسنجانی در سال اول با دو دهقان که در دهاتی برداشته شد.

محفوظ است که کدخدای قبلی به جای خود مشاهده کرد شد وقتی که ماشین اصالحات ارضی به ده وارد

شکسته همان چادر به پیرزن خوش نشین هم چیزی جز و گوسفند و گاو زمین مرغوب و همان مقدار با

به عنوان کشت مکانیزه در البته زمین های مرغوب تر یک دیگ مسی چیزی نرسید. و بز یک عدد قبلی و

جمله ذوالفقاری ها دهات زنجان دارم از نمونه هایی از این مورد در (من خود مالک اصلی باقی ماند. اختیار

دهقان جـنبه کار که کامًال می آوردند دهقان را ده دیگر مزرعه از در ده به شاه نشین حتی برای کار در

مواقع در زیرا می نمایند بعضی دهات آرزوی مالکین قبلی را بیهوده نیست که در ـکارگری داشته باشد)

این جز البته مطمئنم که آمارگیران شما گرسنگی نجات یابند. که از خشکسالی حداقل کمکی می کردند

تعریف ها آن وقت با پذیرایی می شوند. خانه کدخدا در می شوند وقتی به ده وارد آنها زیرا ـگزارش می دهند

دهـات کـدخدا اصالحات ارضی سبب شـده است کـه فـقط در کار وضع ده برمی گردند. از تمجیدها و

ماشین برایم تعریف در یک دهاتی خود زیرا برای من ارزش عینی دارد این داستان نیز مالک الرقاب باشد

قرار از به قیمت بیست لیتر پیت نفت را ده است هر مغازه دار تنها دهات قزوین کدخدا یکی از در می کرد

ریال نفت 82 لیتر به ازای 20 ریال حساب می کند٬ 22 اضافه پیت نفت را و ریال می فروشد لیتری 3 هر

ریال می فروشد. 22 ولی کدخدا ریال حساب می نماید شرکت نفت 18 پیت خالی را توجه نمایید می گیرد.

چنین وضعی تعریف می کرد با نفت بدون پیت هم فروخته نمی شود و پس نمی گیرد آن وقت پیت خالی را

برمی گردانند شهر به خود را که پیت ها دهاتی ها فقط بعضی از است. خانه تعدادی پیت خالی موجود هر در

به ژاندارمری محل شکایت دهاتی می گفت چندین بار ریال تحویل شرکت نفت می دهند. 18 عدد هر

بدیهی است از گرفته است. را شکایت ما تطمیع ژاندارمری جلو و ما تهدید با دفعه کدخدا ـکرده ایم ولی هر

جلوه می کرد. این دهاتی هم ژاندارمری پشتیبان زورگو نظر

تقسیم اراضـی سـیستم با زیربنای اقتصادی اصالحات ارضی هم بی فایده نیست. بررسی جزیی از

دهقان هم به درآمد افزایش نیافته و نیز تولید بالنتیجه مقدار کشت ایران تغییری نکرده است. در تولید

و سیستم کشت می باشد تغییر بدیهی است الزمه افزایش تولید ثابت مانده است. قدیمی خود همان مقدار
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نه در هنوز کرد. پنج سال که دوره های اصالحات ارضی است نمی توان ایجاد مدت سه یا در را این تغییر

مزارع مکانیزه که متعلق به مزارع نمونه یا در شیمیایی جز نه کود گرفته است و را جای گاو تراـکتور دهات٬

سرانه دهاتی تفاوت محسوسی درآمد مراجعه شود به آمارهای موجود اـگر شده است. وارد ارباب هاست٬

کاالی شهر ورود به ده و بازشدن پای شهر اثر هزینه های جدیدی که در طرف دیگر ولی از نکرده است.

بنماید. بیشتر ثابت قبلی هزینه زندگی را درآمد تعداد گردیده باعث شده است که دهقان با به ده ایجاد

سرمایه داران شـهری روی شرکت های تعاونی و وام های بیشتری از بالنتیجه دهاتی به سمت قرض و

از یک اتوبوس داشته اند عرض یک ساعت در کوتاهی که در برخورد اغلب دهقانان حتی در آورده است.

نـتیجه اغلب محصوالت سلف فروشی شده است. شکایت می کنند. برنج تومنی یک قران یعنی %120

کردن رها اغلب با و دست می دهد از را زندگی خود بیشتری از سال به مقادیر عرض هر اینکه دهقان در

تـغییرات این وضـع بـه تـحریک نـاهماهنگی در زندگیشان به بیکاران شهری اضافه می شوند. خانه و

ایـران یک زمـینه اصـالحات ارضـی در زیربنای فرهنگی اصـالحات ارضـی است. زیربنای تولیدی و

همین نـاهماهنگی اثر در و فزونی بخشیده باشد را تولید ضدانگیزه ای داشت بدون اینکه سرعت رشد

قنات های ایران مجله تحقیقات اقتصادی نزدیک به %60 پنج سال طبق آمار از مدت کمتر است که در

کشاورزی ایران به سادگی می توان آینده کشاورزی ایران را توجه به ارزش قنات در با خشکیده است و

خـوبی گندم وضع بسـیار سال های قبل همواره تجار گندم در صدور منطقه خمسه که با در حدس زد.

گندم بود. ورود زنجان صحبت از ولی پارسال در داشته اند

طرح اصالحات ارضی: نتیجه اینکه در

فزونی بخشد. را ضدانگیزه ای نه زیربنایی که قدرت تولید روبنایی بوده و تغییر 1ـ

روبنایی هم عدالت اجتماعی رعایت نگردیده است. همین تغییر حتی در 2ـ

نظر از می باشد. دهقان سال 1341 از ناراضی تر بسیار دهاتی امروز اصل فوق٬ عدم رعایت دو اثر در

دهقانی هر امروز اصالحات ارضی صحبتی بنماید نمی توانست از پیشروترین افراد اـگر سال 41 آـگاهی در

را بین بردن اختالف ها از مساوات و سیستان به سادگی صحبت از دورافتاده ترین نقاط آذربایجان و در

می نماید.

سال گذشته عرض چند در است. قیمت ها صعود می دهد قرار تحت فشار دهاتی را مسئله ای که بیشتر

بدون شک حال این مقدار سال جاری تا در رفته است. باال درصد شاخص واقعی هزینه زندگی حداقل 15
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او دهاتی تفاوت زیادی نکـرده است هـنوز اولیه تولید وقتی افزایش قیمت مواد گذشته است. %20 از

همان سیستم هم با واسطه ها و به واسطه بفروشد را غالت خود حبوبات ـ است محصوالت میوه ـ مجبور

درآمـد نتیجه اینکه دهـاتی بـا دارند. سرگردنه را دزد رفتار به پول٬ توجه به احتیاج مبرم آنها قدیمی با

دست داده است. هم از قدیمی را قدیمی قدرت خرید

اقدامی که مرحله و آن در نظایر بهداشت و مسکن ـ ترافیک ـ مقایسه وضع کارگران امر مشاهده و در

فرد ذهن هر مجموعه این مسائل در چنین شکست هایی مواجه شده است. با به عمل آمده است عمًال

اصالح جامعه عاجز به علت ماهیت درونیش از خود نشان داده است که رژیم نیز این مسئله را روشنفکر

شرکت توده راه حل با که تنها هرکس به این نتیجه می رسد جستجوی راه حل ها در به خود خود است و

به سمت انقالب ماهیت امر٬ حتی بدون اطالع کامل از اینکه تمام افکار اصالح ممکن است. امر مردم در

به انقالب مسلحانه می توان توده مردم را با است که تنها معلول همین تصور مسلحانه کشیده می شوند

به چشم مردم کامًال با برخورد عجیب اینکه این مسئله است که در و سمت یک حرکت عمومی سوق داد

راه ویتنامی ها راه٬ تنها کمال بی اعتمادی می گوید با اصالحات می شود کس وقتی صحبت از هر می خورد.

به این بیایید. میان حتی بارفروشان می توانید در توده مردم شما در را فکر این طرز است . فلسطینی ها یا

به شرح ذیل خالصه می نمایم. را طریق کلیه قسمت ها

خالصه
اقدام و زندگی عادی عاصی می نماید از را مسائل مختلف فرد با برخورد و مرحله اول تبعیض ها در

مرحله دوم عدم موفقیت رژیم در در طریقی که ممکن است توصیه می کند. به هر را برعلیه وضع موجود

راهی که در فرد باعث تشویق هر مستمر نارضایتی های مردم به طور تشدید و بین بردن تبعیض ها از

پیش گرفته است می شود.

حل نماید. مسائلی که رژیم نمی تواند

برای چنین متشکله فعال آن قسمت است٬ عناصر و افراد قسمت جامعه مستلزم تغییر هر در تغییر 1ـ

هـدف های خـویش کس به خـاطر درون رژیم هر چون در دارای هدفی باشد فرد تغییری باید

بـه نـظر واقـعیت٬ واهـی است تـا درون رژیم بیشتر به تغییرات بنیادی در پس امید می کوشد

هدف بدهید. به افراد نمی توانید [ می رسد] شما
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بین بردن تبعیض ها. از و تعدیل ثروت ها و استثمار حداقل کم کردن بهرهـکشی و یا محو 2ـ

را منابع طبقات باال مقداری از این است که باید بین بردن حتی نسبی تبعیض ها الزمه از این مورد در

حاضر ولی چون طبقات موجود است. مشهود کامًال کارخانه ها تقسیم سود این مسئله در و دست داد از

بلکه بیشتر نمی شود کمتر تبعیض ها نه تنها روز هر لذا دست بدهند از را منافع خود حتی جزیی از نیستند

می گردد.

اـگر پشتیبانی می نماید. منافع طبقات باال زمینه عدالت اجتماعی رژیم حاـکم به شدت از حتی در 3ــ

به وضوح مشـاهده آمارگیری نمایند تا دادگستری بگذارید مأمورین هوشیاری در روز چند شما

سنگینی می نمایند. به نفع طبقات باال را تمام مردم کفه ترازوی تمام قضاوت ها کرد خواهید

نه به زیربنا. تمام مراحل به جنبه روبنایی آن توجه می نمایید در می نمایید ایجاد تغییراتی که شما 4ــ

این تغییر در تمام مردم را نمی توانید شما و توده مردم شرکت نمایند زیربنایی باید تغییر در زیرا

آب درمی آید. همیشه ناقص از بالنتیجه برنامه های شما و سهیم کنید

اضافه می شود. ما کشور کشورهایی نظیر در مسئله «شخصیت» [به] مجموع مسائل فوق٬ 5ــ

رژیم حالت دوگانگی به خود مقابله با در امنیتی دارند دستگاه های قضایی و به دلیل ترسی که مردم از

لحظه ولی به دلیل ترسشان هر دولت تعریف دولت هم ممکن است بکنند مقابل یک مأمور در می گیرند.

که وقتی که می آید شده در به صورت تحقیر این امر دولت احساس می نمایند. و مابین خود شکاف بیشتر

مافوق حتی مافوق اختالف طبقاتی حالت انفجاری دارد. نماید مجال پیدا

گذاشته است هر میهن ما فلسطین در تأثیری که ویتنام و موقعیت فعلی با این عوامل است که در با

فوق حل نشده است مادام که موارد و کانون تعاونی می افتند ایجاد به فکر هم جمع می شوند که با نفر چند

بود. نشده اند شده یا که دستگیر آنها آمدن دستجاتی نظیر به وجود بالانقطاع شاهد باید
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نیک بین رودسری عبدالرضا گزارش بازجویی از  
ـگزارش بازجویی

مشخصات متهم:

متولد مشهد صادره از یوسف دارنده شناسنامه شماره 572 شهرت نیک بین رودسری فرزند عبدالرضا

میزان تحصیالت دیپلمه ساـکن صاحب یک فرزند. متأهل. کارتن سازی میهن. شغل کارمند مشهد. 1321

تابعیت دولت شاهنشاهی مسلمان (شیعه) تلفن 764814 پالـک 14 تهران خیابان گرگان کوچه امیرجاهد

پیشینه محکومیت کیفری. فاقد ایران٬

موضوع اتهام:

اقدام علیه امنیت کشور.

ـگردش کار:

گـروه مـؤثر جـمله افـراد از نامبرده بـاال محسن ٬ عبداهلل و سعید و حنیف نژاد اعترافات محمد برابر

آنـان فـعالیت بـا سـال 47 تا سال 44 تأسیس گروه در بدو باصطالح مجاهدین خلق ایران بوده که از

بعلت مخالفت وی مبنی بر سال 47 لیکن در معرفی و تئوریسین های گروه مذکور جزء مشترک داشته و

لکـن رهبری اخـراج مـی گردد کادر نیست از مساعد کشور شرایط فعلی زمینه برای مبارزه در اینکه در

جمله عبدالعلی اسپهبدی تهران از عده ای متعصبین مذهبی در که مشارالیه با اطالعات واصله حاـکی بود

بـازداشت مـورخ به موجب قـرار و دستگیر شخص فوق الذکر لذا ارتباط می باشد. عباس جاودانی در و

صادره اعتراضی ننموده رؤیت به قرار پس از بازپرسی دادستانی ارتش بازداشت و شعبه 5 52/10/15

است.

خالصه اظهارات متهم:

به تـحصیل اشـتغال مشهد که در سال 41 قبل از میدارد تحقیقات معموله اظهار متهم یادشده در

شب های شنبه تشکیل میشده شرکت جلسات آن که در در داشته و آمد حقایق رفت و کانون نشر داشته با

دانشگاه تهران در قبول شدن در پس از و اینکه جهت ادامه تحصیل به تهران می آید می کرده است تا
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چون شده است و محسن آشنا سعید کوی دانشجویان دانشگاه تهران با در اوایل سال دوم (سال 42)

رفتن به «چون قصد می دارد به نامبرده اظهار عالقه وی پیرامون مسائل مذهبی آـگاه می شود مشارالیه از

بـدنبال نامبرده بـاال گرفت» تماس خواهد نیک بین ) (عبدالرضا تو غیاب وی فردی با در سربازی دارد

اینکه در وی تماس نگرفته است تا محسن به سربازی کسی با رفتن سعید از اظهاراتش افزوده است بعد

به خانه وی را و متهم یادشده تماس برقرار پایان خدمت سربازی با محسن پس از سعید مجددًا سال 44

مـحمد چـندی بـا مـحسن پس از منزل سـعید در الیزابت واقع بوده دعوت می نماید. بلوار که در خود

مـحمد محسن و سوی] سعید [ از و می شود خدمت نظام برگشته بوده آشنا تازه از نیز که او حنیف نژاد

کارهای آنان در قبول پیشنهاد لیکن وی از گروه می شود فعالیت در به متهم یادشده پیشنهاد حنیف نژاد

معلومات و و بردن سطح فکر باال که به منظور عوض مشارالیه می پذیرد عملی خودداری کرده ولی در

چون عالقه به مطالعه کتب و فلسفی اقداماتی بنماید سیاسی و زمینه مسائل جهانی٬ در آـگاه ساختن آنها

مـحمد ضـمنًا مـذهبی تـهیه٬ اقـتصادی و زمینه مسائل مختلف اجـتماعی٬ تعدادی کتب در داشته لذا

تهیه کتب مذهبی کمک می نماید. در نیز حنیف نژاد

محسن پیرامون منزل سعید جلسات متشکله در داشته است که در مشارالیه بدنبال اعترافاتش اظهار

فهم بیشتری جهت مطالعه انتخاب کتاب هایی که درک و بحث به منظور ـکتب تهیه شده ضمن بررسی و

قـبیل از حـنیف نژاد مدتی تعدادی کتب به وسیله محمد پس از و می نمودند دارد] تبادل نظر [نیاز افراد

[ را] به صورت کتب مذکور و اصول کمونیسم تهیه می گردد سوسیالیسم و و تضاد اصول مقدماتی فلسفه٬

خـالل ایـن مـدت از در مـی داده است و قرار حنیف نژاد محمد محسن و سعید اختیار در جزوه تهیه و

قبول واقع جلسات متشکله چنانچه مورد در امعان نظر ـکتاب های انتخاب شده سؤاالتی طرح که پس از

می داده است. به آنها می شد

بـنا شـده و رسول مشکین فام آشـنا صادق ٬ ناصر بـنامان بهروز٬ سه نفر محسن با منزل سعید در

اصالحات پیرامون مسائل جنگ های دهقانی و تشکیل داده و آنها جلسه با محسن چند سعید بدستور

داشته است. گفتگو بحث و مذکور افراد ایران با ارضی در

به طوری که استنباط حنیف نژاد محمد محسن و تحقیقاتش بیان داشته است سعید در نامبرده باال

ارتـباط و تـماس و نحوه فعالیت و ولیکن از تماس بوده اند دیگری در افراد منزل با خارج از نموده در

برنامه کوهنوردی با چند در مطلبی به وی گفته نمیشده ضمنًا کسان دیگر با همچنین فعالیت های خود
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بعلت بیماری صرع کـه سال 47 اظهاراتی افزوده است در در متهم مذکور شرکت نموده است٬ نیز آنها

هرگونه اقدام عملی در خودداری نموده است به خصوص که با فوق الذکر نفر دو ادامه فعالیت با داشته از

این مسئله را نیز به آنها مخالف بوده و حنیف نژاد محمد محسن و سعید نظر ادامه مبارزه با شرایط فعلی و

چون جهت ازدواج پولی نداشته مبلغ پنج هزار و ازدواج می نماید سال 48 اینکه در مینموده است تا ـگوشزد

منصور و حنیف نژاد محمد محسن و سعید شب عروسی خود در محسن قرض نموده و سعید تومان از

شده بوده دعوت می نماید. آنان آشنا محسن با منزل سعید که در خواهرش پوران بازرگان را بازرگان و

بعلت نامبرده را حنیف نژاد محمد محسن و [ ـکردند] لیکن سعید عروسی مشارالیه شرکت در مذکور افراد

تحقیقات مـعموله شده در یاد ضمنًا ترک مینمایند. زود مجلس را اینکه ازدواج نموده است سرزنش و

مورد روی این اصل در کامل نداشتند به علت اینکه به وی اعتماد حنیف نژاد محسن و داشته سعید اظهار

عبدالعلی اسپهبدی و با ارتباط خود مورد نامبرده در میان نمی گذاشتند. وی در مطلبی با فعالیت های خود

بستگان عباس جاودانی از و عباس جاودانی توضیح داده است که عبدالعلی اسپهبدی باجناقش میباشد

عباس از نیز 48 سال 49ـ از و میشناسد را او این نظر از و زن برادرزنش میباشد عبدالعلی اسپهبدی و

ندارد. او اطالعی از بوده و جاودانی بی خبر

نظریه:

به متهم یادشده صراحتًا می رساند محتویات پرونده به استحضار توجه به تحقیقات انجام شده و با

گروه باصطالح مجاهدین خلق بوده عناصر که از (معدوم) حنیف نژاد محمد محسن و سعید با فعالیت خود

اینک که پرونده مسلم میباشد٬ و محرز گروه مذکور فعالیت نامبرده در اعتراف نموده است لذا سال 47 تا

صورت تصویب جهت هرگونه اقدام قـانونی بـه اداره دادرسـی نـیروهای مسـلح تکمیل گردیده در امر

شاهنشاهی ارسال گردد.

بازجوی متخصص کوچصفهانی

53/3/13
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.1350/6/20 تاریخ: .1

رضایی 1 رضا بازجویی از  
مرقوم فرمایید. را پاسخ این سؤال مشروح فعالیت های خود در هویت سرکار اطالع از با س ـ

بـتوانـم بهتر بیان کنم تا را زندگی خود روشن شدن وضعیت خودم الزم میدانم مختصری از برای ـ ج

همیشه در من باشد حد سالی در کسی که دارای سن و به مسائل اجتماعی روشن کنم. انگیزه خودم را

کوران های اجتماعی بوده است که در بلوغ مواجه با و حساسترین لحظات زندگی اش یعنی دوران رشد

این اثرات و شده باشد این حوادث متأثر ناخودآـگاه از طبیعی است که به طور مملکت جریان داشته است و

شده بودم و یک خانواده مذهبی متعصب متولد من در اثرات عمیقی گذاشته باشد. شخصیت او روح و در

زندگی و بود پدربزرگ مادریم کارگر پدرم نزد مالی است. نظر منظورم از وضع زندگی مناسبی نداشتیم.

از و کرد نداشتم زن دیگری اختیار سال بیشتر همان اوایل که من دو پدرم که در می گذراندیم و ناآرامی را

دعوا حرفی به جز و فراموش شد تربیت ما خانواده شروع شد. در جنجال ها و جار و که بحران ها بود اینجا

گیج و و ناظر و این میان شاهد در ما دیگران و بقیه اش دوبهم زنی های عمه و و نبود ما مادر و بین پدر

که دل خوش بود تنها دبیرستانی درس می خوانیم. چه کالسی و در پدرم هیچ وقت نمی دانست که ما مات.

یک لحظه و مخفی می کرد ما از را ناراحتی های خود و که دائم اشک ها مادرم بود تنها نانی بخانه می آورد.

خواهرانم اـکنون که برادران و زندگی من و در می خواهم بگویم که این بحران ها غافل نبود. تربیت ما از

هنوز ناتنی هستم و خواهر 4 و خواهر 3 و برادر من دارای 5 سال دارم یک لحظه قطع نشده است. 23

خودتان زندگی من. مختصری از این بود است. مرافعه شعله ور و کانون دعوا باقی و بجای خود زن پدر

و سال های اولیه دبـیرستان جـار بحران های اجتماعی که در این زمینه خانوادگی و که با تصدیق کنید

و سال های 40 جسمی مصادف با دوران بلوغ فکری و و سال های باالتر 39 و جنجال های سال های 38

ساده یک مذهبی متعصب را رنگ مذهبی که می توانست احساسات خام و با داشت] خصوصًا [ وجود 42

دبیرستان من در نداشته باشد. سال بیشتر وقتی که این مذهبی 17 خصوصًا جنون تحریک کند٬ حد تا

سال هایی که نام بردم دبیرستان در این دو در سپس دارالفنون درس خواندم. پهلوی و علیرضا شاهپور

و گذاشته بودند ما میز اعالمیه هایی بودیم که رو صبح شاهد هر ما داشت. جنجال وجود و همیشه جار

پـلیس در اسـتقرار و دیوارهای مـدرسه مـی نوشتند نامعلومی روی تابلوی کالس و شعارهایی که افراد
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و مـی پراـکـندند شکنجه آنها کتک و مورد شایعات در و اخبار و می کردند دستگیر عده ای را دبیرستان.

و به صورت دشمن جلوه کرده بود ما نظر دولتیان در به طوری که دولت و تحریک می کردند. سایرین را

اینکه نه این میان به قول معروف با در ما و بودند شدن مراجع خود مردم نگران دستگیر بازار گوشه و در

که کسی تصدیق کنید می بردیم. معرض این گونه تحریکات بسر در قضیه بودیم نه ته قضیه ولی دائمًا سر

این حوادث واقع ناخودآـگاه تحت تأثیر طبیعی و به طور و نگهدارد برکنار را این تأثیرات خود از نمی تواند

آن زمینه های عمیق خانوادگی همیشه همه این حوادث با به مسائل سیاسی کشیده می شود. و می شود

عمل جلوی هر داشتم روزی قدرتی داشته باشم و آرزو و من تلقین می کرد در شخصیت یک مصلح را

به اخـتالفی بـرمی خوردیم بـا دوستانم اـگر با زندگی عادی و به طوری که همیشه در بگیرم. ناحقی را

رنجانده بودم کسی را اـگر بین ببرم و از سعی می کردم ریشه این اختالف را احساسات شدید دلسوزی و

چون زندگی بحرانی من بـاعث ایـن ببخشد می گفتم مرا به او معذرت می خواستم و او از بارها و بارها

کـه مـحل شـفاخانه سـال های دبـیرستان بـود در نرمال نیستم. من یک آدم طبیعی و اختالف شده و

بـا آنـجا در کـتاب بـود. این اولین آشنایی من با و به کتابخانه تبدیل کردند محله ما در را آموزشگاه ها

ژاندارک قهرمان و گدا سپس کتاب های شاهزاده و کتاب های ژول ورن و راهنمایی رییس کتابخانه ابتدا

کالس انشاهای خوب در می خواندم و می گرفتم و رفته رفته کتاب های عمیق تر خواندم و زن فرانسوی را

بی دردسر یک زندگی آرام و دم زدن از و محبت بین انسان ها لزوم صمیمیت و مورد در اـکثرًا می نوشتم و

وعـاظ نسـبت بـه مسـائل انـتقاد با آنجا در و شد رفته رفته پایم به جلسات مذهبی باز شاعرانه بود. و

رفته رفته طبق مثل معروف باشد. آنطور و باشد اینطور می گفتم بله باید و شد اجتماعی زبان من هم باز

هیچ کدام بگویم دوستی با کردم ولی باید خودم پیدا دوستانی هم فکر آب جوی را٬ و می جوید را کور ـکور

هیچ موقع تصمیم به و ننهاد انتقادهای دل خوش کنک اجتماعی پافراتر حد از آنها مصاحبت با و اینها از

دانشگـاه قـبول شـدم (البـته من در تنها دبیرستان ما از مملکت نداشتیم. عملی خالف مصالح ملت و

من به اصطالح در محله ماست و مقصودم از بودم) آنجا در سال پنجم را که تا علیرضا دبیرستان شاهپور

هم کمی با ما وقایع دانشگاه می پرسیدند٬ و اخبار از همیشه بچه ها دانشگاه دیده شدم و بین بچه محل ها

هرکس مرا و دانشجویان بود تظاهرات و... دانشگاه با من در ورود تعریف می کردیم و را تاب آنها آب و

از و هستید طبقه متفکر که شما بگوید و کند. به من گوشزد سعی داشت مسئولیت دانشجویی را می دید

مطالعه می کردم ولی که من بیشتر این بود من تلقین می کردند در رفته رفته رسالتی را داریم و انتظار شما
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مطالعه بعضی اجتماعی داشتم. قالب مطالب سیاسی و اخالقی البته در تمایل به مباحث مذهبی و بیشتر

مثل کتاب عدالت اجتماعی در مذهب داشتند بین سیاست و پیوند کتب مذهبی سیاسی که سعی در از

سال های اول اینکه در تا به اصطالح متوجه مسائل سیاسی کرد. مرا سیاست٬ بین دین و مرز اسالم٬

پیوندهای اسرائیل درگرفت که بخاطر جنگ اعراب و و کشورهای عربی شروع شد بحران در دانشکده ٬

همیشه دیگر جلب کرد. آن روز به مسائل سیاسی حاد توجه من را دارد اعراب وجود و مذهبی که بین ما

دوسـتان مـواقـع هـم بـا سایر در روزنامه بودم و و رادیو جریان اخبار در می خواندم و دقیقًا روزنامه را

روش نـارضایتی هایی هـم گـاهی از اظـهار بـحث مـی کردم و این موارد در هم محل خود دانشکده و

داشت می کردم و کار و سرنوشت اسالم سر من با روزنامه های خودمان نسبت به این حوادث که به نظر

چیزهایی بود ولی اینها بودم. اینها تبلیغات علیه اسرائیل و روش غیرفعال دولت خودمان در ناراضی از

صـحبت بـا احـیانًا یا تفکرات و یا این سخنان و من هیچ گاه از مسئولیت اجتماعی من و حد از زیادتر

سرانجام اینها صرفًا نداشته ام و ملت خود مملکت و هیچ گونه اقدام خالف مصلحت دولت و دیگران قصد

به هیچ گاه تصمیمی مضر و نمی کرد زندگی شخصی من تجاوز مرز از و من خالصه میشد خود وجود در

حاضر انجام آن نادم هستم و من سرزده است از خالفی از احیانًا اـگر ندارم و حال مصالح مملکت نداشته و

بپذیرم. حاضرم هرگونه تنبیهی را به جبران آن می باشم و
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زندان نامه ای از

چگـونگی ادامـه فـعالیت بـقایای مـورد داخل زندان دستورالعمل هایی در ساواـک «بدیع زادگان از به گواهی اسناد .1
زندان ارسال موقعیت مناسب جهت متواریان این سازمان به خارج از در داشته آن را قصد نموده و سازمان تحریر

به تاریخ 51/2/7. بولتن ویژه شماره 1042 ارسال ضبط شد.» که قبل از دارد

زندان 1 بدیع زادگان از نامه علی اصغر  
شـرایـط حال اوج ایران که قـبًال جنبش در مورد برخی مسائل در کلیات و سالم به همه برادران ـ

پاـکنویس آن جمع آوری و درصدد شهیدم بهروز به نظرم رسیده که به توصیه برادر می گذراند سختی را

فکرم که هنوز پیش آمد دادن به محمد) توطئه همزمانش (ابد فروردین و 30 بودم که چهارشنبه غم انگیز

نـاقص و به طور لذا (من المؤمنین رجاُل صدقوا...) می گذرد چون فرصت سریعًا مشغول کرده است. را

سازمان خارج مسئولیت ادامه کار چه به نظرم رسیده می نویسم ولی مطمئنم که برادرانی که در پراـکنده هر

گـرفتن از پـند تجارب گـرانـبهای گـذشته و درس گرفتن از با این شرایط بحرانی به دوش دارند در را

ایـن لحـظات در آمد. برخواهند خود عهده مسئولیت خطیر غفلت هایی که داشته ایم به بهترین وجه از

احساسات نشدن ضروری ترین وظایف است. دچار احساس مسئولیت و حساس دوراندیشی و

اساسی نکرده و خصوصیت های اصلی جامعه نسبت به گذشته تغییر رژیم و ـ وضع موجود تحلیل از

شده. همانست که قبًال ضعف محوری رژیم نیز نقاط قوت و چگونگی وضع جامعه و از بنابراین تحلیل ما
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احساس حاـکمیت رژیم و مسالمت جویانه٬ مبارزات بی محتوای و گذشته یأس از نظیر مشخصات جامعه ما

راه به مبارزه مسلحانه به عنوان تـنها مبهم) گاهی امید (و یک امید تنها سیستم پلیسی گسترده آن و

اصـلی دسـتگیری گـروه های مـبارز صـدا» و «بی سر برگزاری جشن تقریبًا سال قبل با است . موجود

را گروه سیاهکل کـه نـقطه امـید نیز و بود پایگاه های وسیع توده ای برخوردار که از گروه ما مخصوصًا

4 اخیرًا و آستانه عید سیاهکل در شهید بی رحمانه 19 به دنبال آن کشتار و داد٬ رشد ساخته و روشن تر

فرو خود در بیشتر مردم را داخل شده بود٬ خارج و بی سابقه ای که در تبلیغات وسیع و وجود با ما برادر

سیستم پلیسی اش ضربه ناپذیرند؟ رژیم و واقعًا که آیا کرد مطرح خواهد برایشان این سؤال را و برد خواهد

بزند. دور این محور عملیات بر و عمده خط مشی آتی جنبش باشد جواب صحیح باین سؤال بایستی محور

مبارزه ـ اندازه ای از تا مبارزات قدیم و جامعه (یأس از خصوصیت منفی حاـکم در دو حال حاضر چه در

یک سال گذشته به شدت ضرباتی که در اثر در نقطه امید تنها و تشدید قدرت رژیم) احساس حاـکمیت و

ف ـ چ ـ از شهید 52 حال حاضر تا شهدا رفته است (تعداد ابهام بیشتری فرو در شده٬ وارد ـگروه های مبارز

و...) شیراز در دانشجو سه شهید خ٬ م ـ ن ـ از شهید 5 آرمان خلق٬ از شهید 6 خ ـ

عـمل بـرای شکسـتن سکـوت و استمرار سعی در 1ـ عبارتست از: بنابراین وظیفه محوری گروه ها

لذا جنبش و استمرار سعی در وابسته به هم 2ـ وظیفه متضاد دو نتیجه: در حاـکمیت سیاسی دشمن و

شرایطی که رژیم بدون توجه به افکار عملیات در کوشش برای حفظ موجودیت سازمان وقفه در حداـکثر

آسـتانه که از داغی را به این علت جّو و می کند کشتار بهترین فرزندان خلق را خارج٬ عمومی داخل و

برانگیخته کینه عمومی را نفرت و آمده به اوج شدت رسانده و حتی اوایل سال قبل به وجود و جشن ها

دادن ثمره چندین ماه پشتیبانی عمومی مـردم برباد جامعه و در یأس موجود تشدید تأثیری جز است؛

همان گونه که دستگاه های دارند٬ که علیرغم امیدی که مردم به جنبش جدید داد نشان خواهد و ندارد

رژیم توانسته است مجددًا نبوده و یک تب داغ زودگذر این جنبش چیزی جز دارند تبلیغاتی رژیم ادعا

تحکیم بخشد. را پلیسی خود حاـکمیت سیاسی و قدرت و

کردن نطفه جنبش مار و آمادگی ممکن برای تار حداـکثر در حال حاضر رژیم در طرف دیگر از اما

خارجی که برای شرایط مناسب داخلی و سال گذشته و برگزاری جشن شیاطین در ایرانست. جریکی در

برای را که خود تحریک کرد را کلیه گروه ها تقریبًا آمده بود٬ سیاسی بوجود نظر ضربه زدن به رژیم از

منتهی در به واقع مناسب ترین موقع برای ضربه زدن می توانست باشد. و ضربه زدن به رژیم آماده کنند
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چه برگزاری این کردن چنین ضربه ای می کردند٬ آماده برای وارد را کیفیت خود نظر از صورتی که گروه ها

نـفرت برای مردم بزرگترین کینه و این امر و سطح جهانی حاـکمیت رژیم بود واقع اعالم در جشن در

رژیم احساس نیاز نفرت انگیز وجود مقابل این اظهار کلیه طبقات رنج کشیده ملت در برانگیخت. درونی را

توجه به این شرایط محسوس بود با هم زننده جشن می نمودند. یک جریان مخالف بر شدیدی به وجود

قبل به مدت ها که از او بسیج کرد. آستانه جشن ها در را ضربتی خود نیروهای پلیسی و ـکه رژیم حداـکثر

شرایط جشـن بـه از جدی می کرد٬ این لحاظ احساس خطر از گروه های مخفی فّعال پی برده و وجود

استفاده کرد. ضربه زدن به گروه ها عنوان دامی برای دستگیری و

تجارب بسـیار با حال آمادگی کامل بوده و در ضربتی رژیم هنوز نیروهای امنیتی و حال حاضر در

ضربات مهلک دیگری باقیمانده نیروهای که با آماده اند سال گذشته به دست آورده اند ـگرانبهایی که در

بـرنامه دام و هـر از بـرای ایـن مـنظور بـین بـبرند. از که هسته جنبش ملت ایرانست٬ مخفی را مبارز

باقیمانده گروه های ضربه اـگر می داند بوده و هوشیار رژیم کامًال تاـکتیکی استفاده می کنند. استراتژیکی یا

سال گذشته به علت بی تجربگی ضربات نطفه جنبش مسلحانه که در ادامه دهند٬ خورده به حیات خود

امکان متالشی آن بگذرد عمر چه از هر قوام گرفته و کسب تجارب تازه کامًال با متحمل شد مهلکی را

می شود. ساختن آن به مراتب کمتر

 عملیات ماجراجویانه سم مهلک جنبش
بر بسیج کامل و دستگاه های تبلیغاتی رژیم با نیروهای ضربتی و سازمان های پلیسی٬ حال حاضر در

بـرنامه های وسـیع از متالشی کردن کامل جنبش انـد. همه جانبه ای درصدد اساس برنامه های وسیع و

مـطبوعاتی مـی بینیم و تـلویزیون و مـصاحبه های مـختلف رادیـو در تبلیغاتی اش که نـمونه های آن را

تالش های وجود با و شرکت نمی کند آنها فروخته شناخته شده کسی در یک عده خود خوشبختانه به جز

صحبت نمی کنم. نگردیده اند آنها شرکت در به سازش و هیچ یک حاضر برادران ما فشارشان بر فراوان و

طول سالیان آینده که در فشاری را می خواهد ما بی دریغ برادران مبارز کشتار یک طرف با رژیم از

چشم زهر و مرحله نطفه ای آن اعمال کند در یک باره و کند وارد نیروهای مبارز جنبش و بر ممکن بود

ولی جـنبه بـهتر صفوف جنبش است. از مردد بزدل و عامل مثبتی برای تصفیه عناصر که خود بگیرد

افکار پشتیبانی وسیع روحانیت و خارج و این عمل که علیرغم تبلیغات وسیع داخل و مسئله اینست که با
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باقیمانده حس انتقام جویی عناصر دامن زدن به احساسات عمومی و با می خواهد عمومی صورت می دهد

دام هـایی کـه قوام نگرفته بـا که هنوز به ماجراجویی های غیرمنطقی کشانده جنبش را آنان را ـگروه ها٬

این بزرگترین متالشی سازد. کامًال اساس برنامه تنظیم شده اش دارد٬ آمادگی کافی که بر ـگسترده است و

می کند. تهدید را خطری است که جنبش نوپای ما

بین دو باالخره برای حل تضاد جواب گویی به کشتارهای رژیم و عمل و توجه به لزوم استمرار با اما

را ما صورت گرفته دید میهن ما یک ساله گذشته در جریاناتی که در حوادث و کرد؟ چه باید وظیفه موجود

عـملیات٬ مـورد در ذهنی مـا دید تصحیح کرد. عملیات مستمر نسبت به چگونگی شکستن سکوت و

اعمال ضربات استراتژی ها) پلیسی (محور جّو برای شکستن ناـگهانی حاـکمیت سیاسی و ما ـگنده بینی بود.

ضربات عمل عالوه بر برای استمرار برنامه داشتیم و در هفته) ضربه بزرگ در مداوم (چند بزرگ و نسبتًا

حال ولی در می شد باال تفکر طرز باعث ایجاد اعالم موجودیت) ضربات ناـگهانی قبل از بزرگ اصلی٬

داشته باشد. وجود بنابراین چنین اهدافی نمی تواند این شرایط و حاضر

واقعیت چند کرده است. عمل به کلی تغییر نسبت به چگونگی استمرار اصوًال ما دید طرف دیگر از

مردم را داغ و را جو حتی شعارنویسی روی دیوار که عملیات کوچک انفجاری و ماهه گذشته نشان داد

از پشتیبانی توده مردم را می توان میزان استقبال و همین امر از و جنبش نگه می دارد. به استمرار امیدوار

را که تشنگی عمیق آنها صورتی که باین استقبال مردم٬ منتهی در جنبش نوخاسته مسلحانه درک کرد.

به اصـطالح و جواب مثبت صحیحی داده نشود نسبت به یک جریان انقالبی ضدرژیم نشان می دهد٬

این می کند٬ کرده و جنبش وارد ضربات مداومی که بر توجه به برنامه های تبلیغاتی رژیم و با تغذیه نشوند٬

بـه یک حداـکثر دست داده و از را است دینامیسم خود تغذیه گروه ها پشتیبانی که منبع اصلی حیات و

همبستگی عاطفی تبدیل می شود.

به پشتیبانی شعار حرف و نمی توان با این است که مردم را گفته شود باید اینجا نکته مهمی که در

یک عـمل کـوچک کـه بـه نـیروهای گرفت. نظر برای آن بایستی دامنه مشخصی در فعال واداشت و

و... شعارنویسی روی دیوار اعالمیه و است. ارزشمندتر زیادی بیانیه و... تعداد از اهریمنی رژیم ضربه بزند

بـنابرایـن تـوضیح مـی دهد. علل ارتکاب بـه عـملیات را نقش آـگاهـکننده داشته هدف های گروه و تنها

پشـتوانـه ولی خـدای نکـرده بـا بدون پشـتوانـه (یـا اعالمیه های بدون محتوای و صدور رجزخوانی و

کشتارهای و مقابل وحشیگری ها در غلطست. کامًال دارد) زودگذر یک تب تند ماجراجویانه که حکایت از
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قدرت عملی بیش از نباید ولی ضمنًا دست به عملیات ماجراجویانه زد نباید نیز و سکوت کرد رژیم نباید

داد. نشان خواهد را بودن خود چه به زودی بی محتوا کرد جنبش تهدید

طوالنی رکود از مبارزه بعد مرحله کنونی استمرار هدف های جنبش در محورهای عملیاتی ـ و هدف ها

کردن ضربه به سـیستم وارد مردم ـ یأس در تشدید جلوگیری از و تقویت روح امید ـگذشته به منظور

توده مـردم با همبستگی بیشتر باالخره عملیاتی جهت ایجاد و حاـکمیت سیاسی دشمن ـ نیز پلیسی و

به تدریج هدف منتهی باید برای تحقق هدف اول حتی انجام عملیات کوچک انفجاری کافیست٬ است.

بین بردن ریشه اصلی یأس مردم است٬ از برای تحقق آن که به منظور مخصوصًا دربرگرفته و نیز دوم را

آن امکان تلفات در برده و بزرگ که انرژی زیاد من عملیات نسبتًا به نظر زد. دست به عملیات بزرگتر باید

رود. حاـکمیت سیاسی رژیم به کار ضربه به سیستم پلیسی و بایستی برای اعمال حداـکثر صرفًا دارد وجود

تهیه ذخیره کافی بایستی برای تأمین مخارج ضروری و بزرگ جز مصادره بانک به عنوان یک عمل نسبتًا

استفاده نیز فروشگاه های بزرگ و... و مصادره برخی صرافیها می توان از برای تأمین درآمد موقوف شود.

نیز برای تأمین دومین هدف که جوابگوی هدف های دیگر می کنم تکیه عمده عملیات باید تأـکید ـکرد.

بنابراین باشد. آن باید حتی درجه 3 افراد ترور و انفجار دام گذاری٬ به ساواـک با ضربه ها محور هست باشد.

بود. باالخص تهران خواهد شهرها در تکیه اصلی کار

توده همبستگی نزدیک با توپاماروس برای ایجاد عملیاتی نظیر صورت قوام گرفتن نسبی گروه ها٬ در

آزاد و القـانیان و... ثابت پاسال و نظیر منفور ربودن پولدارهای معروف و مانند محروم مردم الزمست .

برای خانواده های ارسال پول توسط بانک ها آن ـ نظایر و زلزله زده ها مقابل کمک به فتح و در ـکردن آنها

اهداف آن ـ معرفی سازمان و بانکی به منظور رسید ارسال نامه همراه با و نیکوکار) محمل افراد (با فقیر

درمانگاه های خصوصی و کارت های بیمه بهداشتی از حواله آذوقه و لباس و فرستادن بسته های پارچه و

سرعت عمل حداـکثر پشتیبان با عناصر با کافی و افراد با تمام این نوع عملیات بایستی تیم ها در آن. نظایر

اعالم همبستگی که به منظور توجه به ارزش کار این راه با دادن تلفات در این حال دستگیری و با ـکنند.

که مرگ و وضوح نشان می دهد بطور قابل تبلیغ است و و توده مردم است مسئله ای بجا با چه بیشتر هر

متجاوزین به مجازات مجرمین و احقاق حق مردم و توده های محروم است. زندان برای چریک به خاطر

بود. خواهد مفید بسیار پناه رژیم به عملیات ضدمردمی می پردازند کسانی که در منافع مردم٬

در تهران و بایستی در ثقل اصلی فعالیت ها شرایط فعلی جنبش٬ شده در توجه به هدف های ذـکر با
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قرار چهارچوب این هدف ها در روستایی که می تواند برخی مناطق مساعد و شهرستان ها در مرحله بعد

مرحله ولی تا متحمل شوند شهرها ممکنست در ضرباتی که گروه ها وجود که با می رسد به نظر باشد. ـگیرد

تزلزل حاـکمیت سیاسی رژیم این مسئله ضروری باشد. جنبش و رشد معینی از

ماست پیروزی با

است. ما ملت با و چون خدا
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فهرست اعالم:



آ

٬78 ٬77 ٬75 ٬72 ٬70 ٬69 / یرواند آبراهامیان٬

٬119 ٬99 ٬98 ٬90 ٬88 ٬86 ٬85 ٬84 ٬83 ٬81

185 ٬183 ٬147 ٬133 ٬132

42 / ماشاءاهلل آجودانی٬

٬33 ٬25 / محمدکاظم (آیة اهلل) خراسانی٬ آخوند

58 ٬53 ٬50 ٬49 ٬40 ٬39 ٬34

42 ٬25 فریدون / آدمیت٬

201 ٬166 ٬153 ٬140 مهدی / آذر٬

572 ٬226 / احمد آذری قمی٬

471 محمدعلی / آذین فر٬

69 / احمد آرام٬

٬557 ٬542 ٬537 ٬533 ٬511 ٬482 بهرام / آرام٬

٬593 ٬589 ٬588 ٬587 ٬586 ٬584 ٬582 ٬581

٬626 ٬625 ٬624 ٬622 ٬605 ٬600 ٬598 ٬594

661 ٬660 ٬654 ٬644 ٬643 ٬641 ٬628

469 مهراب / آرپناهی٬

552 علینقی / آرش٬

129 ٬127 ٬79 ٬72 ٬71 / عبدالقدیر آزاد٬

201 / محّب اهلل آزاده٬

135 / ذبیح اهلل آسایش٬

52 میرزاحسن / آشتیانی٬

216 ٬133 ٬128 ٬124 ٬22 داریوش / آشوری٬

465 حسن / آعبداهلل٬
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٬493 ٬491 ٬490 / عباس (ابوشریف) آقازمانی٬

543 ٬494

34 ٬33 آقانجفی قوچانی /

48 ٬47 اصفهانی / نوراهلل آقا

٬69 ٬62 ٬61 ٬60 ٬39 ٬38 جـالل / آل احــمد٬

216

601 ٬390 حسن / آالدپوش٬

674 ٬479 ٬459 / مرتضی (حسین) آالدپوش٬

19 آل عثمان /

634 / سالوادور آلنده٬

173 / محمدتقی (آیة اهلل) آملی٬

201 / حبیب اهلل آموزگار٬

٬456 ٬419 ٬409 ٬408 ٬284 ابــراهـیم / آوخ٬

675 ٬478 ٬475

38 / پیتر آوری٬

26 / سیدحسین (حجة االسالم) آیت اللهی٬

669 ٬330 ٬277 محمدابراهیم / آیتی بیرجندی٬

٬112 ٬109 ٬108 / دوایت (ژنــرال) آیــزنهاور٬

193 ٬140 ٬138 ٬130 ٬129 ٬128

ا

٬595 ٬482 ٬282 محمدحسن / ابراری جهرمی٬

596

374 ٬270 ٬266 حسن / ابراهیم حبیبی٬

673 حاج علی / ابریشمچی٬

673 / حاجی احمد ابریشمچی٬

٬673 ٬671 ٬479 ٬343 مـهدی / ابــریشمچی٬

674

288 سیدعلی / ابریشمی٬

201 عبدالحسین / ابن الّدین٬

58 محی الدین / ابن عربی٬

315 / ابوبکر

629 / (حجة االسالم) علی اـکبر سید ابوترابی٬

398 ابوحسن /

467 ابوخلیل /

ابوشریفÑ آقازمانی

457 ابویوسف /

93 کلمنت / اتلی٬

130 / (سرتیپ بازنشسته) احتسابیان٬

40 خان / محمود احتشام السلطنه٬

601 / محمدرضا آخوندی٬ احمد

543 ٬493 ٬491 ٬490 / احمد احمد٬

135 ٬120 ٬106 / طاهر احمدزاده٬

٬251 ٬250 ٬245 ٬219 / مســعود احـــمدزاده٬

565 ٬416 ٬343 ٬265 ٬256

56 ٬44 احمدشاه /

420 / احمدنیا

566 مرضیه / احمدی اسکویی٬

602 جلیل / احمدیان٬

٬555 ٬554 ٬551 امیرحسین / احمدیان چاشمی٬
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615 ٬614 ٬600 ٬562 ٬559 ٬557 ٬556

٬277 ٬276 ٬275 حسـین / احــمدی روحـانی٬

٬289 ٬287 ٬285 ٬283 ٬282 ٬280 ٬279 ٬278

٬309 ٬305 ٬304 ٬302 ٬301 ٬296 ٬295 ٬294

٬328 ٬325 ٬322 ٬316 ٬313 ٬312 ٬311 ٬310

٬352 ٬349 ٬348 ٬347 ٬343 ٬339 ٬334 ٬331

٬380 ٬377 ٬373 ٬372 ٬371 ٬369 ٬368 ٬366

٬398 ٬397 ٬396 ٬388 ٬386 ٬384 ٬383 ٬382

٬412 ٬409 ٬408 ٬406 ٬403 ٬402 ٬400 ٬399

٬432 ٬431 ٬430 ٬428 ٬422 ٬421 ٬414 ٬413

٬516 ٬489 ٬482 ٬455 ٬445 ٬439 ٬438 ٬435

٬600 ٬585 ٬584 ٬581 ٬525 ٬524 ٬522 ٬521

٬661 ٬645 ٬625 ٬619 ٬618 ٬615 ٬614 ٬613

672 ٬671 ٬670

572 / علی اصغر احمدی٬

488 ٬469 / محمود احمدی٬

480 / غالمرضا اخالقی کرمانی٬

140 عبدالعلی / ادیب برومند٬

50 ٬49 / محمدعلی (آیة اهلل) اراـکی٬

62 تقی / ارانی٬

119 رحیم / حاج آقا ارباب٬

660 / دونالد اربوتا٬

143 ٬142 ٬73 / امان اهلل اردالن٬

140 عبدالحسین / اردالن٬

140 ٬101 علی / اردالن٬

685 ٬129 ٬87 حسن / ارسنجانی٬

140 / مهرداد ارفع زاده٬

516 ٬515 ٬425 هوشنگ / ازغندی٬

Ñ ایگه ای محّمد اساسی٬

692 ٬690 عبدالعلی / اسپهبدی٬

49 / رضا استادی٬

٬340 ٬329 ٬315 ٬302 ٬297 ژوزف / استالین٬

643 ٬595 ٬373 ٬371

83 ٬82 / ریچارد استوکس٬

٬26 ٬25 ٬24 ٬23 سیدجمال الدیـن / اسدآبادی٬

29 ٬28 ٬27

120 / ثریا اسفندیاری٬

46 محتشم السلطنه / اسفندیاری٬

57 / سلیمان میرزا اسکندری٬

/ حاج شیخ عباسعلی (حـجة االسـالم) اسالمی٬

562 ٬204 ٬203 ٬200

562 محسن / اسالمی٬

501 ٬223 محمدصادق / اسالمی٬

670 ٬470 ٬459 / مسعود اسماعیل خانیان٬

602 / محمود اسماعیل خانی٬

478 / قدرت اهلل اسماعیل زاده٬

٬445 ٬436 ٬432 ٬383 / نصراهلل اسماعیل زاده٬

672 ٬670 ٬478

636 / محمود اشجع٬

٬608 ٬607 ٬602 مـنیژه / اشـرف زاده کـرمانی٬
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652 ٬646 ٬630

58 میرزاهاشم / آقا اشکوری٬

648 جلیل / اصفهانی٬

52 ٬51 ٬45 / نوراهلل حاج آقا اصفهانی٬

128 صفی / اصفیا٬

45 حسن / اعظام قدسی٬

288 حسن / اردبیلی٬ افتخار

292 حسن / جهرمی٬ افتخار

601 / بتول (منیژه) افتخاری٬

543 ٬492 مهدی / افتخاری٬

٬391 ٬390 / رحمان (معروف به وحید) افراخته٬

٬556 ٬554 ٬534 ٬532 ٬515 ٬514 ٬499 ٬482

٬604 ٬600 ٬588 ٬587 ٬586 ٬585 ٬584 ٬559

٬626 ٬625 ٬624 ٬620 ٬619 ٬617 ٬615 ٬614

٬652 ٬646 ٬645 ٬644 ٬643 ٬642 ٬641 ٬630

661 ٬660 ٬654 ٬653

206 ٬68 بهرام / افراسیابی٬

85 / افشار

111 حسن / افشار٬

130 / (سرتیپ بازنشسته) هوشمند افشار٬

553 تقی / افشانی٬

140 / محمدرضا اقبال٬

٬141 ٬135 ٬134 ٬133 ٬98 / مـنوچهر اقـبال٬

668 ٬227 ٬193 ٬143 ٬142

469 ٬314 محمدحسین / اـکبری آهنگر٬

407 / احمد الجزایری٬

26 ٬25 حسن / العلوی٬

703 / حبیب اهلل القانیان٬

Ñ منیری جاوید خسرو الکترونیک٬

213 ٬185 / حامد الگار٬

77 ضیاءالّدین / الموتی٬

39 علی / الوردی٬

532 مرتضی / الویری٬

397 ٬396 / محمود الهمشری٬

672 ٬479 / سیدمحمد الهی٬

175 / صادق(ع) امام جعفر

٬509 ٬385 ٬330 ٬329 ٬317 / امام حسین(ع)

567

334 ٬175 ٬54 ٬49 ٬33 ٬28 / امام زمان(عج)

٬315 ٬305 ٬297 ٬51 ٬37 ٬23 / امام عـلی(ع)

596 ٬372

83 ٬81 ٬73 جمال / امامی خویی٬

629 ٬73 سیدحسن / امامی٬

208 سیدحسین / امامی٬

٬227 ٬224 ٬223 ٬180 حـاج صـادق / امـانی٬

231

537 / امشاسپند

572 / فتح اهلل نجف آبادی٬ امید

104 ٬103 عباس / امیرانتظام٬

636 / محمد امیرشاه کرمی٬
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636 ٬635 مهدی / امیرشاه کرمی٬

140 ٬120 ٬76 ٬72 شمس الدین / امیرعالئی٬

201 تقی خان / میرزا امیرکبیر٬

26 / احمد امین٬

31 ٬30 علی خان / میرزا امین الدوله٬

269 / پرویز امین٬

147 ابوالقاسم / امینی٬

٬127 ٬126 ٬119 ٬118 ٬117 ٬71 / داود امینی٬

210 ٬183

209 / عبدالحسین (عالمه) امینی٬

604 ٬600 ٬392 ٬391 / عبداهلل امینی٬

٬147 ٬146 ٬142 ٬111 ٬99 ٬87 علی / امینی٬

166 ٬165 ٬156 ٬149 ٬148

604 ٬392 ٬391 ٬389 فاطمه / امینی٬

226 / ابراهیم (آیة اهلل) [نجف آبادی] ٬ امینی

140 / نصرت اهلل امینی٬

482 / ابراهیم (ناصر) انتظارالمهدی٬

114 / علی (مهندس) انتظام٬

٬230 ٬229 / سیدعلی (حجة االسـالم) اندرزگو٬

629

26 ٬25 شیخ مرتضی / انصاری٬

572 ٬204 یحیی / انصاری شیرازی٬

41 ٬37 ٬34 ٬33 ٬27 مهدی / انصاری٬

٬110 / محمدعلی (حجة االسـالم) سید انگجی٬

134

563 ٬218 فریدریش / انگلس٬

224 ٬223 / محی الدین (آیة اهلل) انواری٬

324 ٬323 ایوانویچ / آلکساندر اوپارین٬

375 ٬374 / عّمار اوزگان٬

648 / اـکبر اوینی٬

123 ٬121 ٬91 عبدالکریم / ایادی٬

669 ٬94 آنتونی / ایدن٬

٬77 ٬69 ٬68 ٬67 ٬66 ٬65 ٬64 / نـاصر ایرانی٬

94 ٬91 ٬89 ٬88 ٬86 ٬83 ٬82 ٬81 ٬79 ٬78

59 حاج مصطفی / ایروانی٬

242 / اـکبر ایزدپناه٬

532 ٬482 ٬481 / (اساسی) محّمد ایگه ای٬

608 ٬606 طاهره / ایلخانی٬

ب

77 غالمعلی / بابازاده٬

19 نوئل / باربر٬

269 ابوالفضل / بازرگان٬

٬390 ٬389 ٬341 / پوراندخت (پـوران) بازرگان٬

692 ٬615 ٬614 ٬604 ٬601 ٬421

204 ٬59 حاج عباسقلی / بازرگان٬

604 ٬601 / حوریه (هایده) بازرگان٬

٬421 ٬391 ٬389 ٬358 ٬276 / منصور بازرگان٬

692 ٬604 ٬465 ٬429 ٬426 ٬422

٬101 ٬100 ٬59 / مـهدی (مـهندس) بـازرگان٬
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٬129 ٬120 ٬117 ٬114 ٬106 ٬104 ٬103 ٬102

٬148 ٬143 ٬142 ٬140 ٬139 ٬138 ٬135 ٬130

٬156 ٬155 ٬154 ٬153 ٬152 ٬151 ٬150 ٬149

٬173 ٬171 ٬162 ٬161 ٬160 ٬159 ٬158 ٬157

٬277 ٬207 ٬206 ٬201 ٬191 ٬190 ٬188 ٬186

٬296 ٬294 ٬288 ٬285 ٬284 ٬280 ٬279 ٬278

٬342 ٬336 ٬327 ٬326 ٬325 ٬324 ٬303 ٬297

٬359 ٬358 ٬357 ٬356 ٬355 ٬354 ٬353 ٬343

٬436 ٬434 ٬431 ٬426 ٬365 ٬362 ٬361 ٬360

٬669 ٬665 ٬552 ٬509 ٬488 ٬446 ٬442 ٬438

673

465 ٬429 / ناصر بازرگان٬

359 / نوید بازرگان٬

٬295 ٬286 ٬283 ٬277 ٬275 بهمن / بازرگانی٬

٬383 ٬381 ٬339 ٬336 ٬334 ٬312 ٬307 ٬296

٬433 ٬432 ٬427 ٬425 ٬389 ٬388 ٬387 ٬386

٬505 ٬501 ٬489 ٬464 ٬452 ٬441 ٬439 ٬436

671 ٬670 ٬602 ٬516 ٬507 ٬506

٬441 ٬433 ٬421 ٬412 ٬409 / محمد بازرگانی٬

٬513 ٬511 ٬464 ٬456 ٬454 ٬452 ٬444 ٬443

674 ٬553 ٬552 ٬529

47 ٬19 محمدابراهیم / باستانی پاریزی٬

52 ٬49 ٬47 شیخ محمدتقی / بافقی٬

543 قاسم / باقرزاده٬

480 / محّمدباقر باقری نژادان٬

699 ٬672 ٬670 / بهروز باـکری٬

٬674 ٬552 ٬470 ٬444 ٬440 / رضـا بـاـکـری٬

694

٬390 ٬383 ٬373 ٬335 ٬256 عـلی / بـاـکـری٬

٬437 ٬436 ٬435 ٬434 ٬433 ٬432 ٬413 ٬409

٬459 ٬457 ٬456 ٬454 ٬452 ٬445 ٬442 ٬441

552 ٬529 ٬507 ٬464

182 / محمد باهری٬

٬223 ٬204 / (حجة االسالم) محمدجواد باهنر٬

389 ٬236

231 ٬230 ٬228 ٬227 / محمد بخارایی٬

٬124 ٬104 ٬103 ٬102 ٬99 / تـیمور بــختیار٬

٬407 ٬257 ٬247 ٬165 ٬142 ٬133 ٬130 ٬126

487

٬128 ٬114 ٬104 ٬103 ٬101 / شـاپور بختیار٬

247 ٬186 ٬162 ٬148 ٬143 ٬142 ٬140 ٬139

49 / سیدحسین (آیة اهلل) ُبدال٬

٬284 ٬283 ٬278 ٬275 / علی اصغر بدیع زادگان٬

٬398 ٬383 ٬373 ٬372 ٬359 ٬354 ٬335 ٬306

٬436 ٬435 ٬432 ٬429 ٬428 ٬413 ٬411 ٬409

٬459 ٬458 ٬456 ٬452 ٬446 ٬445 ٬438 ٬437

٬674 ٬672 ٬533 ٬506 ٬499 ٬476 ٬471 ٬462

699

673 ٬670 ٬471 / محمدجواد برائی٬

674 ٬469 مهدی / برادران خسروشاهی٬
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39 / ادوارد براون٬

٬129 ٬106 ٬105 ٬103 ٬102 / سـعید بـرزین٬

206

٬119 ٬79 / حسین (آیـة اهلل) حاج آقا بروجردی٬

284 ٬283 ٬204 ٬146 ٬145 ٬127 ٬123 ٬122

120 ٬118 ٬98 / عبداهلل برهان٬

82 ٬81 / جلیل (سرهنگ) بزرگمهر٬

115 مصطفی / بزرگ نیا٬

188 / محمد بسته نگار٬

٬514 ٬492 / فـاضل (فـاضل مـصلحتی) بّصام٬

614 ٬600 ٬586 ٬563 ٬532

652 ٬601 محسن / بطحایی٬

٬79 ٬76 ٬72 ٬71 ٬70 ٬57 / مظفر بقایی کرمانی٬

143 ٬140 ٬127 ٬126 ٬95 ٬93 ٬91 ٬80

78 ٬77 / محمود بقراطی٬

201 صدرالدین / سید بالغی٬

376 / احمد بن باّل٬

31 بنجامین /

643 ٬495 ٬270 ٬226 ابوالحسن / بنی صدر٬

101 ٬100 / فتح اهلل بنی صدر٬

302 جمیله / بوپاشا٬

399 / احمد بوستانی٬

376 حواری / بومدین٬

230 حاج مهدی / بهادران٬

61 ٬56 ٬55 / ملک الشعرا بهار٬

302 مهدی / بهار٬

142 ٬135 ٬111 / جعفر سید بهبهانی٬

٬40 ٬32 ٬27 / (آیـة اهلل) عـبداهلل سید بهبهانی٬

208 ٬135 ٬42

٬471 ٬456 ٬409 ٬398 ٬284 لطفعلی / بهپور٬

673 ٬670

107 حسین / بهرامی٬

470 / حمید بهرامی٬

719 / صمد بهرنگی٬

٬224 ٬223 / محمدحسین (آیة اهلل) سید بهشتی٬

641 ٬628 ٬347 ٬281 ٬280 ٬277 ٬230

140 / علی اصغر بهنام٬

66 ٬65 سهام السلطان / بیات٬

537 علی / بیات مختاری٬

128 / علیقلی (مهندس) بیانی٬

114 ٬110 / اسد بیژن٬

566 / صبا بیژن زاده٬

465 محمدحسن / بیستون٬

469 / صفر بیگ اوغلی٬

425 / احمد بیگدلی٬

193 ٬185 ٬147 ٬109 ٬105 ٬93 / جیمز بیل٬

147 / بیلز

پ

140 / اصغر پارسا٬
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242 سیاوش / پارسانژاد٬

469 سلمان / پارسی مود٬

601 ٬483 عّباس / پاـک ایمان٬

267 / ناصر پاـکدامن٬

567 ٬257 ٬256 / شکراهلل پاـک نژاد٬

533 / هارولد پرایس٬

140 محسن / پزشکپور٬

194 / سیدمرتضی (آیة اهلل) پسندیده٬

467 ٬407 ٬406 ٬257 / محمود پناهیان٬

242 / عطا پورحسن آقایی کشکولی٬

101 / محمد پورسرتیپ٬

Ñ سعیدی٬ محمدجواد پورسعیدی (حالج نسب)٬

جواد

303 / علی اصغر پورهمایون٬

315 ٬297 / ژرژ پولیتسر٬

٬256 ٬251 ٬250 ٬219 / پـرویز امـیر پــویان٬

565 ٬416 ٬333

٬249 ٬120 ٬118 ٬87 ٬80 ٬70 اشرف / پهلوی٬

515 ٬498 ٬446 ٬437 ٬412 ٬256 ٬252

٬49 ٬48 ٬47 ٬46 ٬45 ٬44 رضـاخان / پهلوی٬

٬61 ٬60 ٬58 ٬57 ٬56 ٬55 ٬54 ٬53 ٬52 ٬50

٬206 ٬113 ٬98 ٬97 ٬76 ٬75 ٬71 ٬64 ٬63 ٬62

534 ٬209

87 / علیرضا پهلوی٬

463 فرح / پهلوی٬

٬133 ٬132 ٬123 ٬121 ٬63 / محمدرضا پهلوی٬

719 ٬707 ٬192 ٬183 ٬181 ٬180 ٬165

٬451 ٬446 ٬442 ٬437 ٬412 شهرام / پهلوی نیا٬

674 ٬515 ٬499 ٬498 ٬476 ٬475 ٬462

112 / Howard Page هوارد پیج٬

470 محمدعلی / پیرویان٬

267 / امیر پیشداد٬

67 / جعفر پیشه وری٬

554 ٬327 ٬325 / حبیب اهلل پیمان٬

634 / (ژنرال) آـگوستو پینوشه٬

ت

140 / غالمرضا تختی٬

57 ٬55 / محمد سید تدّین٬

79 ٬78 ٬53 ٬38 ٬35 ٬32 / محمد ترکمان٬

652 ٬644 / جک (سرهنگ) ترنر٬

91 هری / ترومن٬

٬511 ٬469 ٬438 ٬413 ٬409 کریم / تسلیمی٬

552

674 ٬602 ٬474 ٬462 / علیرضا تشّید٬

470 / علی محّمد تشّید٬

66 ابوالحسن / تفرشیان٬

182 ٬129 / جهانگیر تفضلی٬

585 ٬582 ٬562 مهدی / تقوایی٬

585 سیدحسن / تقوی٬



717  فهرست اعالم  

56 ٬40 حسن / تقی زاده٬

101 / احمد توانگر٬

647 / فریدون (معروف به آرش) توانگر٬

474 / عبداهلل توسلی٬

474 ٬473 ٬429 ٬356 ٬269 / محمد توسلی٬

223 حاج ابوالفضل / توکلی٬

601 / محمد توکلی خواه٬

347 حسن / تهرانی٬

661 ٬649 ٬642 / خسرو تهرانی٬

229 شیخ عباس / تهرانی٬

320 علی / تهرانی٬

483 / محّمد تهرانی٬

33 حسین / میرزا تهرانی٬

601 / فاطمه (بهجت) تیفتکچی٬

301 ابراهیم / تیموری٬

ث

703 ٬546 ٬545 / ثابت) ثابت پاسال (حبیب اهلل

٬514 ٬487 ٬442 ٬425 ٬258 / پـرویز ثــابتی٬

648 ٬646 ٬645 ٬644 ٬634

ج

692 ٬690 ٬601 ٬482 عّباس / جاودانیـعرفانی٬

529 / عالءالدین (ستوان) جاویدمند٬

287 / جّباری (سرباز)

645 ٬601 سیمین تاج / جریری٬

277 مرتضی / سید جزایری٬

111 شمس الدین / جزایری٬

٬112 ٬108 ٬100 ٬99 ٬64 ٬63 بـیژن / جزنی٬

٬231 ٬219 ٬184 ٬183 ٬137 ٬132 ٬128 ٬118

٬245 ٬243 ٬241 ٬239 ٬238 ٬237 ٬234 ٬232

٬505 ٬421 ٬375 ٬261 ٬251 ٬249 ٬248 ٬247

649 ٬647

٬199 ٬158 ٬127 ٬125 ٬46 رسول / جعفریان٬

٬209 ٬208 ٬207 ٬205 ٬204 ٬203 ٬202 ٬200

642 ٬636 ٬327 ٬325 ٬319 ٬235 ٬233 ٬210

118 ٬111 / شعبان (شعبان بی مخ) جعفری٬

644 / (سرتیپ) فضل اهلل جعفری٬

572 / (حجة االسالم) محمد جعفری گیالنی٬

277 / محمدتقی (عالمه) جعفری٬

٬278 ٬257 ٬188 ٬156 محمدمهدی / جعفری٬

٬506 ٬505 ٬362 ٬361 ٬356 ٬354 ٬353 ٬309

642

111 کاظم / جفرودی٬

82 بازیل / جکسون٬

140 ٬110 / (آیة اهلل) سیدباقر جاللی موسوی٬

140 یوسف / جاللی موسوی٬

118 ٬73 ٬72 محمدرضا/ جاللی نائینی٬

649 ٬648 / سعدی (سرگرد) جلیل اصفهانی٬

647 / احمد جلیل افشار٬
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110 کریم / جناب٬

130 ٬114 کمال / جناب٬

572 / (آیة اهلل) احمد جنتی٬

482 عّباس / جوادی٬

٬348 ٬347 ٬295 مـصطفی / جـوان خـوشدل٬

650 ٬647 ٬543 ٬537 ٬507 ٬491

77 محمدعلی / جواهری٬

78 ٬77 حسین / جودت٬

٬552 ٬465 / مـحمدابـراهـیم (نـاصر) جوهری٬

٬602 ٬600 ٬598 ٬597 ٬595 ٬594 ٬593 ٬584

635 ٬631 ٬626 ٬624 ٬622 ٬606

چ

112 ٬94 ٬93 ٬91 وینستون / چرچیل٬

٬361 ٬269 ٬268 مـصطفی / چمران سـاوه ای٬

483

647 ٬248 / محمد چوپان زاده٬

78 / سیدحسن (آیة اهلل) چهارسوقی٬

257 ٬242 بیژن / چهرازی٬

٬415 ٬373 ٬332 ٬249 ٬218 / ارنستو چه گوارا٬

455 ٬427 ٬416

ح

226 مهدی / حائری تهرانی٬

٬80 ٬79 ٬76 ٬72 ٬71 ابوالحسـن / حائری زاده٬

115 ٬111 ٬93

284 / محی الدین (آیة اهلل) حائری شیرازی٬

٬41 ٬40 ٬39 ٬32 ٬31 ٬23 عبدالهادی / حائری٬

173

/ حاج شیخ عبدالکـریم (آیـة اهلل) حائری یزدی٬

58 ٬52 ٬51 ٬50 ٬49

167 / شیخ مرتضی (آیة اهلل) حائری یزدی٬

474 یزدان / حاج حمزه٬

190 ٬187 طیب / حاج رضایی٬

/ حاج سیدضیاءالدین (آیة اهلل) جوادی٬ حاج سید

140 ٬101

601 ٬482 / محّمد حاج شفیعیها٬

483 حسین / حاج علی اـکبر٬

675 ٬671 ٬478 / عطاءاهلل حاج محمودیان٬

400 جرج / حبش٬

25 / سعید سید حّبوبی٬

حسن Ñ ابراهیم حبیبی٬ حبیبی

670 ٬478 / جهانگیر حّجاریان٬

338 / سعید حجاریان٬

140 ٬105 ٬101 / مسعود حجازی٬

281 ٬226 / علی (حجة االسالم) حجتی کرمانی٬

/ (حـجة االسـالم) مـحمدجواد حـجتی کـرمانی٬

237 ٬236 ٬235 ٬234 ٬233 ٬118

464 غالمعلی / عادل٬ حّداد

465 / مجید عادل٬ حّداد
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115 / محمود حسابی٬

661 ٬660 ٬653 حسن / ُحسنان٬

417 / غفور حسن پور٬

٬130 ٬128 ٬117 / کـاظم (مـهندس) حسـیبی٬

153 ٬143 ٬140

٬35 ٬34 ٬33 / (حجة االسالم) روح اهلل حسینیان٬

٬123 ٬117 ٬91 ٬80 ٬79 ٬78 ٬71 ٬52 ٬50 ٬46

٬190 ٬181 ٬178 ٬173 ٬169 ٬127 ٬125 ٬124

194 ٬193

482 / احمد حصاری٬

٬513 ٬480 ٬479 / زین العابدین (زینال) حقانی٬

601

52 / موسی (فقیه) حقانی٬

510 ٬500 ع / (بادامچیان)٬ حقجو

140 / جهانگیر حق شناس٬

٬130 ٬128 / سـیدمرتضی (تـراب) حـق شناس٬

٬341 ٬322 ٬314 ٬288 ٬287 ٬284 ٬280 ٬278

٬403 ٬398 ٬397 ٬389 ٬361 ٬359 ٬355 ٬343

٬438 ٬431 ٬430 ٬428 ٬409 ٬408 ٬406 ٬404

٬500 ٬482 ٬476 ٬458 ٬455 ٬445 ٬441 ٬439

619 ٬615 ٬613 ٬524 ٬522 ٬501

471 کاظم / حق شناس٬

542 ٬507 ٬506 / مسعود حقگو٬

465 / محّمد حّقی٬

242 بیژن / حکمت٬

111 / فاخر) (سردار رضا حکمت٬

288 / جواد حکیم زاده٬

٬204 ٬178 ٬146 / محسن (آیة اهلل) سید حکیم٬

284 ٬236

188 ابوالفضل / حکیمی٬

٬67 ٬66 ٬26 ابراهـیم / حکیمی (حکیم الملک)٬

278 ٬70

78 ٬77 / صمد حکیمی٬

469 داریوش / حمزه لو٬

469 میریعقوب / حمیدی رائف٬

٬691 ٬690 ٬665 ٬469 ٬429 / احمد حنیف نژاد٬

692

٬278 ٬277 ٬276 ٬275 / مــحمد حـــنیف نژاد٬

٬288 ٬286 ٬285 ٬284 ٬283 ٬282 ٬281 ٬279

٬306 ٬298 ٬297 ٬296 ٬295 ٬294 ٬292 ٬289

٬334 ٬331 ٬325 ٬322 ٬313 ٬312 ٬310 ٬307

٬382 ٬360 ٬359 ٬358 ٬354 ٬348 ٬347 ٬335

٬428 ٬427 ٬421 ٬414 ٬390 ٬389 ٬387 ٬383

٬446 ٬443 ٬439 ٬437 ٬436 ٬434 ٬432 ٬431

٬475 ٬473 ٬472 ٬463 ٬462 ٬458 ٬453 ٬452

٬507 ٬506 ٬505 ٬502 ٬499 ٬498 ٬477 ٬476

٬604 ٬587 ٬585 ٬563 ٬533 ٬521 ٬515 ٬508

692 ٬628

297 / ُحَنیف (والی بصره)

٬671 ٬552 ٬488 ٬478 ٬389 / مـحمد حیاتی٬



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  720

675 ٬674 ٬672

خ

184 / (ارتشبد) محمد خاتمی٬

22 / (حجة االسالم) محمد خاتمی٬

77 / کولیا خاچاطور٬

119 ٬78 / حاج سیدحسین (آیة اهلل) خادمی٬

474 ٬473 / اسداهلل خالدی٬

602 ابراهیم / خامنه ای٬

347 ٬120 / علی (آیة اهلل) سید خامنه ای٬

٬120 / (حـجة االسـالم) مـحمد سـید خامنه ای٬

226

٬397 / (ارژنگ) فـتح اهلل [ هـوشمند] ٬ خـامنه ای

466 ٬465 ٬455 ٬440 ٬409

خاموشی Ñ سید محسن خاموشی٬

321 ٬316 ٬69 / انور خامه ای٬

242 مهدی / تهرانی٬ خانبابا

146 عبدالحسین / خانعلی٬

483 / محّمد خانعلی٬

426 حسن / ختایی٬

573 ٬572 / عباداهلل خدارحمی٬

542 / ناصر خدایاری٬

598 ٬595 علی / خدایی صفت٬

470 مهدی / خدایی صفت٬

121 حسین / خراسانی٬

97 / (شیخ خزعل) خزعل بن جابر

572 / ابوالقاسم (آیة اهلل) خزعلی٬

منیری جاوید الکترونیکÑ عبدالرضا٬ خسرو

164 / (سرلشکر) منوچهر خسروداد٬

465 حسین / خسروشاهی٬

٬226 / سیدهادی (حجة االسـالم) خسروشاهی٬

276

480 ٬479 / عبداالحد خسروشاهی٬

602 ٬440 مهدی / خسروشاهی٬

202 سیدمرتضی / خلخالی٬

572 / صادق (آیة اهلل) خلخالی٬

142 ٬129 ٬111 ٬72 ارسالن / خلعتبری٬

118 فریده / خلعتبری٬

73 ٬72 عباس / خلیلی٬

٬140 ٬114 / عـبدالحسـین (مـهندس) خـلیلی٬

166

188 / محمدرضا خمسی٬

188 محمدمهدی / خمسی٬

٬59 ٬58 ٬57 ٬52 / (امام) روح اهلل سید خمینی٬

٬172 ٬171 ٬170 ٬169 ٬168 ٬167 ٬127 ٬97

٬181 ٬180 ٬179 ٬178 ٬177 ٬176 ٬174 ٬173

٬194 ٬192 ٬191 ٬190 ٬189 ٬187 ٬185 ٬183

٬220 ٬216 ٬214 ٬213 ٬204 ٬203 ٬197 ٬195

٬245 ٬235 ٬228 ٬227 ٬226 ٬224 ٬223 ٬222

٬287 ٬284 ٬281 ٬280 ٬269 ٬268 ٬266 ٬265
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٬439 ٬428 ٬405 ٬404 ٬386 ٬342 ٬292 ٬288

٬538 ٬526 ٬525 ٬524 ٬521 ٬510 ٬509 ٬500

667 ٬576 ٬575 ٬573 ٬565 ٬545 ٬544 ٬539

265 ٬197 / سیدمصطفی (آیة اهلل) خمینی٬

٬114 ٬105 ٬103 ٬101 مـحمدعلی / خــنجی٬

141 ٬140

265 / پرویز خوانساری٬

236 / (آیة اهلل) احمد سید خوانساری٬

٬204 ٬78 / محمدتقی (آیة اهلل) سید خوانساری٬

209

602 / محمد خوانساری٬

242 / انور خوجه٬

602 / محمد خوشبختیان٬

٬409 ٬408 ٬403 ٬399 ٬284 حسین / خوشرو٬

613 ٬600 ٬482 ٬455 ٬428 ٬413

125 ٬117 حسین / سید خوش نیت٬

222 ٬171 / شیخ محمد خیابانی٬

٬403 ٬399 ٬342 / موسی (نصیراوغلو) خیابانی٬

٬465 ٬455 ٬453 ٬444 ٬440 410 ٬407 ٬406

552 ٬506

469 مهدی / خّیاط مزّین٬

480 / محمدرضا خّیاط نیکنام٬

د

99 / (سرتیپ) فرهاد دادستان٬

409 / (خالد) رضا دارابی زاده٬

523 ٬323 / اسپنسر چارلز داروین٬

101 عبدالحسین / دانشپور٬

37 / نوراهلل علوی٬ دانشور

499 ٬478 / (مهرآئین) محمد داودآبادی٬

669 مهدی / داودی٬

622 ٬601 ٬598 ٬597 ٬465 ابراهیم / داور٬

417 / اردشیر داور٬

470 ٬440 عباسعلی / آذر٬ داوری فیض پور

565 ٬415 ٬250 ٬249 ٬218 رژی / دبره٬

471 فرتاش / دبیران٬

142 ٬115 ٬111 / محمد درخشش٬

32 ضیاءالدین / دّری٬

632 / دژم (ستوان)

٬314 ٬226 / (حجة االسالم) سیدمحمود دعایی٬

524 ٬522 ٬511 ٬510 ٬405 ٬318

487 / اسکندر دلدم٬

٬426 ٬423 ٬422 ٬421 ٬420 / شاهمراد ِدلفانی٬

443

221 رئیس علی / دلواری٬

204 حاج غالمحسین / دلیل تهرانی٬

٬110 ٬109 ٬34 / علی (حـجة االسـالم) دوانی٬

145 ٬127 ٬122 ٬113 ٬112

601 / علی اصغر دورس٬

493 عباس / دوزدوزانی٬
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303 خوزه / دوکاسترو٬

669 / شارل (ژنرال) دوگل٬

56 ٬32 یحیی / دولت آبادی٬

114 ٬110 ٬20 / علی اـکبر دهخدا٬

256 اشرف / دهقانی٬

108 م / دهنوی (ترکمان)٬

115 رضاعلی / دیوان بیگی٬

ذ

95 ٬94 / سپهر ذبیح٬

672 / سیدجواد ذبیحی٬

474 عبدالعلی / ذواالنوار٬

٬648 ٬647 ٬590 ٬434 ٬284 کاظم / ذواالنوار٬

673 ٬650

127 ٬126 ٬125 علی / مظّفر ذوالقدر٬

333 یوسف / ذیقود٬

ر

615 / (رییس طوسی) رضا رئیسی٬

133 ٬40 اسماعیل / رائین٬

77 / رضا رادمنش٬

242 موسی / رادمنش٬

٬139 ٬106 ٬103 ٬101 ٬100 عـباس / رادنـیا٬

188 ٬154

269 بهرام / راستین٬

203 ٬201 / حسینعلی (حجة االسالم) راشد٬

140 ٬101 ٬100 حسین / راضی٬

189 استوارت / راـکول٬

602 ٬469 حسن / راهی٬

115 دنیس / رایت٬

577 ٬572 / محمدمهدی (آیة اهلل) ربانی املشی٬

٬320 ٬226 / عبدالرحیم (آیة اهلل) ربانی شیرازی٬

576 ٬575 ٬572 ٬571 ٬502 ٬347

٬629 ٬628 ٬320 ٬242 مـحمدعلی / رجــایی٬

643 ٬630

34 محمدحسن / رجبی٬

440 کاظم / رجوی٬

٬337 ٬335 ٬327 ٬320 ٬309 / مسعود رجوی٬

٬433 ٬431 ٬409 ٬398 ٬382 ٬362 ٬343 ٬342

٬489 ٬464 ٬460 ٬456 ٬452 ٬441 ٬440 ٬439

671 ٬650 ٬624 ٬507 ٬506 ٬505

487 محمدحسین / رحمانیان٬

469 ٬434 ٬284 محمدعلی / رحمانی جهرمی٬

602 / محمد رحمانی٬

77 / غفور رحیمی٬

242 فریدون / رحیمی الریجانی٬

٬80 ٬79 ٬78 ٬70 / حــاجیعلی (سـپهبد) رزم آرا٬

٬143 ٬127 ٬126 ٬125 ٬122 ٬120 ٬98 ٬81

209 ٬208 ٬193

624 ٬506 ٬505 ٬471 کریم / رستگار٬
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102 ٬78 / (آیة اهلل) شیخ باقر رسولی٬

ناصر Ñ نوذری٬ رسولی

165 / اسداهلل رشیدیان٬

201 صادق / رضازاده شفق٬

478 ابوالقاسم / رضایی٬

٬348 ٬347 ٬339 ٬329 ٬295 / احـمد رضایی٬

٬507 ٬506 ٬502 ٬501 ٬500 ٬498 ٬479 ٬441

٬530 ٬529 ٬515 ٬514 ٬513 ٬512 ٬511 ٬508

٬671 ٬629 ٬604 ٬587 ٬585 ٬567 ٬563 ٬554

672

190 ٬187 حاج اسماعیل / رضایی٬

515 / خلیل اهلل رضایی٬

٬441 ٬435 ٬434 ٬410 ٬390 / رضـا رضـایی٬

٬513 ٬512 ٬511 ٬501 ٬482 ٬464 ٬456 ٬452

٬562 ٬559 ٬554 ٬533 ٬529 ٬516 ٬515 ٬514

٬590 ٬585 ٬582 ٬581 ٬568 ٬567 ٬566 ٬563

638 ٬631 ٬624 ٬615 ٬608 ٬604 ٬603

604 ٬601 صدیقه / رضایی٬

604 ٬562 ٬530 ٬529 مهدی / رضایی٬

585 / رضوانی (حجة االسالم)

257 ٬242 محسن / رضوانی٬

35 ٬34 / هما رضوانی٬

156 ٬76 / احمد رضوی٬

102 / علی (آیة اهلل) رضوی قمی٬

Ñ هاشمی رفسنجانی رفسنجانی

631 ٬630 / منصور رفیع زاده٬

74 حاج ابوالقاسم / رفیعی٬

104 ٬101 [ امیرانتظام] / نصراهلل روافیان٬

104 یعقوب / روافیان٬

٬171 ٬170 ٬169 ٬168 / سـیدحمید روحــانی٬

٬181 ٬180 ٬178 ٬177 ٬176 ٬175 ٬173 ٬172

٬221 ٬196 ٬195 ٬194 ٬191 ٬190 ٬189 ٬186

٬309 ٬256 ٬251 ٬245 ٬236 ٬232 ٬229 ٬227

620 ٬524 ٬522 ٬521 ٬515 ٬431 ٬396 ٬312

78 / (آیة اهلل) سیدمحمود روحانی قمی٬

129 / منصور روحانی٬

78 / خسرو روزبه٬

96 کرمیت / روزولت٬

566 حسن / رومینا٬

567 ٬501 حبیب / رهبری٬

347 ٬279 شیخ مصطفی / رهنما٬

669 / (دکتر) مجید رهنما٬

257 / حسین (تاج میر) ریاحی٬

677 / (مهندس) عبداهلل ریاضی٬

ز

482 / احمد ریاضی فیضی٬

٬98 ٬97 ٬95 ٬92 / (سـپهبد) فـضل اهلل زاهدی٬

٬193 ٬120 ٬119 ٬116 ٬114 ٬110 ٬108 ٬102

209
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492 / منصور زاهدی٬

543 ٬492 علی / زرکش یزدی٬

471 / منوچهر زرین چنگ٬

٬301 ٬300 ٬294 ٬284 / عـبداهلل زریـن کفش٬

٬414 ٬393 ٬385 ٬381 ٬366 ٬365 ٬350 ٬305

٬584 ٬582 ٬581 ٬555 ٬554 ٬515 ٬482 ٬423

600

577 حسین / زرینی٬

73 سیدحسن / زعیم٬

٬602 ٬552 ٬478 ٬389 / عــلیرضا زمــّردیان٬

674 ٬604

٬603 ٬601 ٬584 ٬390 ٬389 / لیـال زمّردیان٬

604

479 / مسعود زمردیان٬

479 یوسف / زمردیان٬

406 ٬277 / سیدابوالفضل (آیة اهلل) زنجانی٬

173 / (آیة اهلل) سیداحمد زنجانی٬

٬101 ٬100 ٬51 / (آیـة اهلل) سـیدرضا زنــجانی٬

٬149 ٬134 ٬130 ٬120 ٬119 ٬114 ٬110 ٬106

524

٬646 ٬645 ٬644 / (سـرتیپ) رضـا زنــدی پور٬

652 ٬647

182 ماروین / زونیس٬

127 علی / زهری٬

349 صادق / زیباـکالم٬

٬128 ٬76 ٬72 / (مـهندس) احـمد زیــرک زاده٬

140 ٬130

534 / زیگلر

470 مهدی / زین العابدین چرندابی٬

س

501 ٬470 ٬436 / عبدالّصمد ساجدیان٬

465 / محمدرضا سادات خوانساری٬

٬400 / (صـادق) سـیدمحمد ســادات دربـندی٬

469 ٬459 ٬455 ٬446 ٬420 ٬410 ٬407

69 ٬68 ٬67 ایوان / سادچیکف٬

355 ٬302 ژان پل / سارتر٬

469 / اـکبر ساطعی٬

77 ٬71 ٬70 ٬65 / محمد ساعد٬

288 / محمود مدنی٬ سامی گر

601 ٬474 محمدحسن / سبحان اللهی٬

276 / (آیة اهلل) جعفر سبحانی٬

٬492 ٬490 ٬483 / عـلیرضا سـپاسی آشـتیانی٬

٬613 ٬600 ٬585 ٬584 ٬559 ٬537 ٬495 ٬493

654 ٬638 ٬615

257 / بهروز ستوده جهرمی٬

646 / طاهره (غیوران) سجادی٬

٬120 ٬117 ٬106 / (مهندس) عزت اهلل سحابی٬

٬355 ٬285 ٬277 ٬188 ٬173 ٬159 ٬158 ٬149
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٬474 ٬473 ٬458 ٬429 ٬428 ٬361 ٬357 ٬356

673

269 فریدون / سحابی٬

٬149 ٬140 ٬114 ٬101 / (دکتر) یداهلل سحابی٬

٬285 ٬284 ٬279 ٬277 ٬201 ٬188 ٬158 ٬157

357 ٬324 ٬323 ٬322 ٬297 ٬294

/ حـاج مـهدی (حـجة االسـالم) سراج انـصاری٬

203 ٬202 ٬201 ٬200

39 ٬37 علیقلی خان / بختیاری٬ اسعد سردار

647 ٬248 / عزیز سرمدی٬

242 علی / سعادتی٬

٬585 ٬584 ٬482 ٬348 ٬347 / جـواد سعیدی٬

671 ٬590 ٬589 ٬587 ٬586

203 ٬202 / غالمرضا سید سعیدی٬

333 / (آیة اهلل) محمدرضا سید سعیدی٬

566 فاطمه / سعیدی٬

242 عباس / سغایی٬

٬89 ٬84 ٬81 ٬80 ٬75 ٬73 محمدعلی / سفری٬

٬130 ٬127 ٬126 ٬125 ٬115 ٬111 ٬110 ٬100

173 ٬163 ٬148 ٬140 ٬139

333 / جواد سالحی٬

266 / احمد سالمتیان٬

407 حسن / ساّلمه٬

633 ٬632 ٬601 / غالمرضا سلطانی جهرمی٬

٬157 ٬152 ٬151 ٬150 ٬149 مجتبی / سلطانی٬

360 ٬186

٬442 ٬438 ٬434 ٬432 ٬411 / ناصر سماواتی٬

670 ٬476 ٬474 ٬462 ٬444

471 عبدالکریم / سماوی٬

٬72 ٬70 ٬67 ٬66 ٬65 ٬64 ٬63 / احمد سمیعی٬

127 ٬125 ٬89 ٬87 ٬86 ٬79 ٬78 ٬77

٬157 ٬149 ٬135 ٬106 ٬101 عباس / سمیعی٬

188

٬129 ٬128 ٬79 ٬76 ٬74 ٬72 کریم / سنجابی٬

٬156 ٬153 ٬148 ٬143 ٬141 ٬140 ٬139 ٬138

162

647 عباس / سورکی٬

65 ٬64 علی / سهیلی٬

601 حسین / سیاهـکاله٬

601 محسن / سیاهـکاله٬

288 سیدابریشمی /

٬410 ٬408 ٬399 سـیدجلیل / ســیداحـمدیان٬

675 ٬672 ٬671 ٬478 ٬475 ٬455

545 / سیّدالشهدا(ع)

78 سیدمصطفی / سیدالعراقین٬

652 ٬646 ٬601 محسن / سید سیدخاموشی٬

601 مرتضی / سید سیدخاموشی٬

٬437 ٬436 ٬410 / (بابا) محمد سیدی کاشانی٬

674 ٬670 ٬499 ٬476 ٬474 ٬462 ٬456 ٬446

139 سیستانی /
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573 / روح اهلل سیف٬

573 / ماشاءاهلل سیف٬

573 / ولی اهلل سیف٬

323 / جرج گیلورد سیمون (سیمپسون)٬

416 آندره / سینکلر٬

ش

21 / ژان (شوالیه) شاردن٬

266 / خسرو شاـکری٬

483 تقی / شامخی٬

٬455 ٬428 ٬410 ٬408 ٬399 / محمود شامخی٬

543

188 مهدی / شاملو٬

78 ٬77 / علی اـکبر شاندرمنی٬

60 ٬59 ٬58 / محمدعلی (آیة اهلل) شاه آبادی٬

صفحات اـکثر شاه /

140 ٬101 ٬51 حسین / شاه حسینی٬

46 / کیخسرو شاهرخ٬

78 / عباسعلی (آیة اهلل) شاهرودی٬

482 / سعید شاهسوندی٬

20 شاه عباس اول /

636 ٬625 مهدی / شاه کرمی٬

91 عباس / شاهنده٬

483 / عزت اهلل شاهی (مطهری)٬

566 ارژنگ / شایگان٬

٬130 ٬127 ٬79 ٬76 ٬72 سـیدعلی / شـایگان٬

268 ٬267

566 ٬565 ٬562 / نادر شایگان شام اسبی٬

566 / ناصر شایگان شام اسبی٬

135 / سیدمرتضی (حجة االسالم) شبستری٬

471 کرمعلی / شرف زاده٬

115 مهدی / شریعت رضوی٬

62 ٬47 محمدحسن / شریعت سنگلجی٬

٬170 ٬167 / سـیدکاظم (آیـة اهلل) شریعتمداری٬

673 ٬173 ٬171

202 شیخ مهدی / شریعتمداری٬

٬324 ٬320 ٬268 ٬135 / علی (دکتر) شریعتی٬

441

٬120 ٬106 ٬103 محمدتقی / شریعتی مزینانی٬

669 ٬287 ٬207 ٬206 ٬135

146 ٬143 ٬129 ٬115 / جعفر شریف امامی٬

600 جمال / شریف زاده شیرازی٬

٬511 ٬482 ٬391 ٬390 / مـجید شریف واقفی٬

٬617 ٬615 ٬617 ٬598 ٬588 ٬586 ٬584 ٬582

642 ٬620

269 علی / شریفیان٬

77 محمدعلی / شریفی٬

279 ٬277 ٬276 حاج یوسف / شعار٬

٬555 ٬554 ٬417 ٬55 مــصطفی / شــعاعیان٬

583 ٬568 ٬567 ٬566 ٬565 ٬564 ٬563 ٬562
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649 ٬648 / حسین (معروف به حسینی) شعبانی٬

129 شجاع الدین / شفا٬

652 ٬644 / پال (سرهنگ) شفر٬

٬465 ٬455 ٬410 ٬403 ٬399 کاظم / شفیعیها٬

602

223 / حاج حبیب اهلل شفیق٬

553 / علیرضا شکوهی٬

654 / جیمز شلزینگر٬

246 ٬245 ٬244 / رضا شمس آبادی٬

242 علی / شمس٬

471 / محمدرضا شمس٬

101 حاج حسن / شمشیری٬

192 / نورمن (ژنرال) شوارتسکف٬

77 / محمد شورشیان٬

20 / سیبیال والسر٬ شوستر

395 / احمد شوقیری٬

266 ٬265 ٬246 ٬243 ٬242 / حمید شوکت٬

٬205 ٬202 ٬201 ٬200 / عـطاءاهلل شـهاب پور٬

206

77 / اـکبر شهابی٬

٬487 ٬146 ٬145 ٬122 ٬97 / عبداهلل شهبازی٬

147

٬505 ٬465 ٬310 ٬300 مــحمدتقی / شــهرام٬

٬557 ٬556 ٬555 ٬554 ٬553 ٬552 ٬551 ٬511

٬587 ٬586 ٬584 ٬582 ٬581 ٬563 ٬562 ٬559

٬603 ٬600 ٬596 ٬595 ٬594 ٬593 ٬590 ٬589

٬638 ٬626 ٬625 ٬620 ٬615 ٬614 ٬613 ٬606

642 ٬641

248 / حشمت اهلل شهرزاد٬

647 عباسعلی / شهریاری٬

77 / محمد شهریاری٬

203 ٬129 / (دکتر) سیدجعفر شهیدی٬

٬188 ٬158 ٬152 ٬142 / عباس (دکتر) شیبانی٬

624 ٬543 ٬492 ٬278 ٬277

674 ٬478 ٬459 حسین / قاضی٬ شیخ باقر

58 ٬53 ٬52 / محمدتقی (آیة اهلل) میرزا شیرازی٬

٬28 ٬27 / مـحمدحسن (آیـة اهلل) میرزا شیرازی٬

52 ٬50 ٬29

ص

47 ناصرالدین / صاحب الزمانی٬

28 / محمدجواد صاحبی٬

601 اـکرم / کلوری٬ صادق پور

508 / حاج احمد صادق٬

601 ٬469 / محمد صادق٬

466 ٬429 / منصور صادق٬

٬347 ٬341 ٬339 ٬329 ٬284 / نـاصر صـادق٬

٬423 ٬422 ٬421 ٬412 ٬411 ٬383 ٬371 ٬369

٬446 ٬443 ٬442 ٬434 ٬433 ٬432 ٬429 ٬426

٬556 ٬553 ٬552 ٬529 ٬508 ٬464 ٬459 ٬452
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691 ٬670

129 ابوالحسن / صادقی٬

223 / حاج سیدعالءالدین میرمحمد صادقی٬

465 شمس الّدین / صادقی خامنه تبریزی٬

243 ٬242 / علی (عباس) صادقی٬

601 / احمد صادقی قهاره٬

242 / محمود صادقین٬

130 / مصطفی (سرتیپ) صارم٬

٬130 ٬128 ٬120 ٬114 ٬110 / اللـهیار صـالح٬

186 ٬177 ٬166 ٬148 ٬143 ٬140 ٬139 ٬138

٬601 ٬589 ٬588 ٬586 ٬584 سیمین / صالحی٬

631 ٬626 ٬625 ٬624 ٬623 ٬622 ٬607

٬330 / (آیـة اهلل) نـعمت اهلل صالحی نجف آبادی٬

572

572 / حسن (آیة اهلل) صانعی٬

386 حسن / صّباح٬

278 / هاشم (مهندس) صباغیان٬

257 / احمد صبوری٬

465 شمس الّدین / صبوری٬

470 خلیل / صحرائیان٬

469 محمدعلی / صحرائیان٬

8 صدام /

66 محسن / صدراالشراف (صدر)٬

101 ٬100 / ناصر صدرالحفاظی٬

٬156 ٬149 ٬143 / احمد حاج سیدجوادی٬ صدر

375 ٬269

302 ٬140 ٬114 ٬72 حسن / صدر٬

495 ٬269 / موسی (امام) صدر٬

539 / جعفرقلی (سپهبد) صدری٬

٬142 ٬140 ٬139 ٬130 غالمحسین / صدیقی٬

173 ٬169 ٬162 ٬156 ٬153 ٬143

40 ابراهیم / صفائی٬

231 / رضا هرندی٬ صّفار

251 ٬248 / محمد صفاری آشتیانی٬

111 / محمدعلی (سرتیپ) صّفاری٬

673 ٬471 ٬434 / فرهاد صفا٬

242 / خسرو صفایی٬

466 سیروس / صفایی٬

251 ٬248 ٬219 / علی اـکبر صفایی فراهانی٬

471 / محمد صفرزاده٬

646 ٬644 مرتضی / صمدّیه لباف٬

601 ساسان / صمیمی بهبهانی٬

601 کیوان / صمیمی بهبهانی٬

122 / (سپهبد) اسداهلل صنیعی٬

ض

188 جلیل / ضرابی٬

487 / (سرتیپ) منوچهر ضرابی٬

64 / جمشید ضرغام بروجنی٬

647 حسن / ظریفی٬ ضیاء



729  فهرست اعالم  

ط

٬101 ٬68 ٬59 / (آیـة اهلل) سـیدمحمود طالقانی٬

٬158 ٬157 ٬156 ٬150 ٬149 ٬125 ٬117 ٬114

٬206 ٬203 ٬202 ٬201 ٬191 ٬190 ٬188 ٬171

٬297 ٬294 ٬288 ٬285 ٬284 ٬280 ٬279 ٬277

٬365 ٬359 ٬357 ٬326 ٬354 ٬347 ٬319 ٬303

٬508 ٬508 ٬507 ٬500 ٬442 ٬439 ٬436 ٬406

٬554 ٬552 ٬545 ٬544 ٬524 ٬523 ٬522 ٬509

٬669 ٬667 ٬665 ٬642 ٬641 ٬615 ٬600 ٬589

673

652 ٬646 ٬600 / محمد طاهررحیمی٬

479 حسینعلی / طاهرزاده٬

٬539 ٬538 ٬230 ٬218 ٬214 / اـکـبر طـاهری٬

661 ٬568 ٬544

Ñ طاهری دزفولی امیر طاهری٬

267 / محمد طاهری دزفولی٬

٬538 ٬537 ٬495 / (سـرتیپ) سـعید طـاهری٬

575 ٬542

288 محمدحسین / طاهری٬

288 حسن / طباطبایی٬

544 خلیل / طباطبایی٬

670 ٬465 ٬288 / سیداحمد طباطبایی٬

82 ٬81 ٬44 ضیاءالدین / سید طباطبایی٬

42 ٬40 ٬27 / (آیة اهلل) محمد سید طباطبایی٬

٬173 / مـحمدحسین (عـالمه) سـید طباطبایی٬

508 ٬323 ٬322 ٬280 ٬204

73 ٬33 محمدصادق / سید طباطبایی٬

270 / صادق (دکتر) طباطبایی٬

77 احسان / طبری٬

601 محسن / طریق االسالم٬

636 ٬624 ٬483 / محمود طریق االسالم٬

674 / محمد طریقت٬

601 ٬478 محسن / طریقت منفرد٬

330 طه حسین /

25 / شیخ آقابزرگ (آیة اهلل) طهرانی٬

127 ٬80 ٬79 خلیل / طهماسبی٬

/ (حـجة االسـالم) سـیداحـمد طّیبی شـبستری٬

552 ٬347

ع

207 ٬135 / حاج علی اصغر عابدزاده٬

114 رحیم / عابدی٬

625 ٬615 ٬613 قاسم / عابدینی٬

137 / عبدالّسالم (سرهنگ) عارف٬

٬111 ٬109 ٬100 ٬99 ٬98 ٬77 / بـاقر عـاقلی٬

٬125 ٬121 ٬119 ٬118 ٬116 ٬115 ٬114 ٬112

٬137 ٬136 ٬135 ٬134 ٬131 ٬128 ٬127 ٬126

٬168 ٬167 ٬165 ٬164 ٬146 ٬143 ٬142 ٬138

247 ٬194 ٬193 ٬177

601 ٬557 ٬483 محمدعلی / عالم زاده٬
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188 حسین / عالی٬

140 علینقی / عالیخانی٬

140 / محمدرضا عاملی تهرانی٬

474 / زهرا عاملی٬

٬542 ٬539 ٬537 ٬495 / مـحمدباقر عــباسی٬

601 ٬543

572 / (حجة االسالم) محمد عبایی٬

58 ٬35 حضرت / عبدالعظیم(ع)٬

601 محمدقاسم / عبداهللزاده٬

77 / امیر عبدالملک پور٬

٬269 ٬136 ٬120 ٬105 جـمال / عــبدالنـاصر٬

395 ٬376

124 محمدمهدی / خدایی٬ عبد

572 / حجت اهلل عبدلی٬

28 / شیخ محمد عبده٬

672 ٬479 محمدحسن / عبدی یزدانی٬

305 عثمان بن ُحنیف /

204 حاج سیدحسن / عدنانی٬

٬81 ٬80 ٬79 ٬75 ٬74 ٬73 حاج مهدی / عراقی٬

٬210 ٬208 ٬195 ٬194 ٬180 ٬118 ٬117 ٬116

231 ٬230 ٬228 ٬227 ٬225 ٬224 ٬223 ٬222

111 حسن / عرب٬

332 عربی بن مهدی /

400 ٬395 / یاسر عرفات٬

٬555 ٬554 ٬553 ٬551 حسین / عزتی کمره ای٬

556

٬343 ٬342 / (مـحمود) مــحمد عسکــری زاده٬

٬464 ٬454 ٬452 ٬443 ٬432 ٬411 ٬383 ٬350

671 ٬670 ٬617 ٬554 ٬476

223 / حبیب اهلل عسگراوالدی٬

539 / سیف الدین (سرگرد) عصار٬

محمدحسن Ñ ناصری٬ عضدی

٬514 ٬425 / حسـین زاده) (دکـتر رضا عطّارپور٬

649 ٬648 ٬645 ٬644

٬106 ٬104 ٬103 ٬100 مـحمدرحـیم / عطایی٬

٬285 ٬277 ٬269 ٬188 ٬157 ٬153 ٬149 ٬135

357

149 ٬114 / منصور عطایی٬

566 / نادر عطایی٬

242 / محمد عطری٬

646 ٬645 / عطوفی (پاسبان)

109 فخرالدین / عظیمی٬

471 کورش / عقیقی طلب٬

466 عّباسعلی / عالئی تفتی٬

615 ٬600 مجتبی / سید عالئی طالقانی٬

532 / جواد دولو٬ عالمیر

٬119 ٬87 ٬82 ٬81 ٬80 ٬56 حســین / عــالء٬

٬143 ٬130 ٬128 ٬127 ٬126 ٬125 ٬122 ٬121

208

٬166 ٬142 ٬134 ٬133 ٬81 / امیراسداهلل علم٬
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٬227 ٬189 ٬182 ٬176 ٬172 ٬171 ٬170 ٬168

351 ٬325

40 ابوالحسن / علوی٬

78 علی / علّوی٬

265 / حسن (سرلشکر) علوی کیا٬

143 / عبدالحسین (دکتر) علی آبادی٬

277 ٬188 / احمد علی بابایی٬

٬173 ٬170 ٬168 ٬63 / غـالمرضا عـلی بابایی٬

395 ٬197 ٬188 ٬178 ٬175

469 / جواد آسیابان٬ علی پور

315 / ُعمر

40 / حیدر عمواوغلی٬

201 ٬111 موسی / عمید٬

111 ٬72 ابوالحسن / عمیدی نوری٬

318 ٬317 ٬267 / حمید عنایت٬

572 محسن / عندلیب٬

غ

501 ٬469 ٬295 / (مهندس) سیدمحمد غرضی٬

114 ٬101 ٬72 / (آیة اهلل) سیدجعفر غروی٬

77 علی / نوروز غنچه٬

140 جلیل / غنی زاده٬

٬641 ٬630 ٬629 ٬389 حاج مـهدی / غیوران٬

648 ٬646 ٬643

ف

480 / محمدرضا فائزی٬

642 ٬639 محمدصادق / فاتح یزدی٬

٬162 ٬158 ٬157 ٬104 جـالل الدیـن / فارسی٬

٬279 ٬278 ٬207 ٬189 ٬188 ٬187 ٬172 ٬171

495 ٬483 ٬354 ٬316

572 / (آیة اهلل) محمد فاضل لنکرانی٬

٬600 ٬586 ٬585 ٬514 ٬482 محسن / فاضل٬

620 ٬619 ٬618 ٬614

194 ٬174 ٬119 ٬51 حضرت / فاطمه(س)٬

140 / سعید فاطمی٬

٬80 ٬79 ٬76 ٬72 / سیدحسین (دکـتر) فاطمی٬

119 ٬118 ٬117 ٬116 ٬99 ٬91

268 شاهین / فاطمی٬

577 / (حجة االسالم) محمدرضا خراسانی٬ فاـکر

64 / فتحعلی شاه قاجار

710 ٬601 مهدی / فتحی٬

111 ٬70 / ناصر فخرآرایی٬

301 ٬55 ابراهیم / فخرایی٬

606 فاطمه / فرتوک زاده٬

480 عّزت / فرج زاده بی پاالن٬

73 سیدمهدی / فرخ٬

670 هاشم / فرخ٬

61 / محمد فّرخی یزدی٬

602 صادق / تقوی٬ فرد
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٬132 ٬123 ٬121 / حسین (ارتشـبد) فردوست٬

644 ٬183 ٬182 ٬133

61 حکیم ابوالقاسم / فردوسی٬

111 / عباس (سرتیپ) فرزانگان٬

٬252 ٬235 ٬232 / (سـرلشکر) پـرویز فـرسیو٬

425

648 ٬644 / جوان) (دکتر پرویز فرنژاد٬

242 غالمحسین / فروتن٬

165 / فتح اهلل فرود٬

64 ٬63 / محمدعلی (ذـکاءالملک) فروغی٬

٬160 ٬152 ٬148 ٬140 ٬101 داریوش / فروهر٬

187 ٬162

164 / احمد فرهاد٬

267 / منصور فرهنگ٬

128 ٬73 / غالمعلی (مهندس) فریور٬

45 / حسین (آیة اهلل) فشارکی اصفهانی٬

324 ٬323 جان / ِفِفر٬

605 بتول / فقیه دزفولی٬

٬582 ٬562 / محمدعلی (خـلیل) فقیه دزفولی٬

٬605 ٬601 ٬598 ٬597 ٬596 ٬595 ٬594 ٬585

635 ٬624 ٬622 ٬608 ٬606

78 / فقیه سبزواری (آیة اهلل)

204 عبدالکریم / فقیهی شیرازی٬

٬123 ٬122 / محمدتقی (حجة االسالم) فلسفی٬

201 ٬127 ٬124

20 / نصراهلل فلسفی٬

157 ٬101 حسین / فوالدی٬

465 / محمد فّیاض متین٬

602 / مجید فّیاضی٬

114 ٬110 ٬73 / (آیة اهلل) سیدرضا فیروزآبادی٬

151 ٬150 ٬139 صادق / فیروزآبادی٬

601 / مسعود فیروزکوهی٬

488 ٬465 ٬444 مهدی / فیروزیان٬

297 فیض االسالم /

556 اسپرینگ / فیلد٬

ق

٬660 ٬615 ٬600 ٬590 ٬584 / جـواد قــائدی٬

661

601 ٬465 / علی اـکبر قائمی٬

137 ٬124 عبدالکریم / قاسم٬

129 ابوالفضل / قاسمی٬

350 ٬242 ٬78 ٬77 / احمد قاسمی تهرانی٬

140 ٬101 حاج حسن / قاسمیه٬

602 حسین / قاضی٬

67 / محّمد قاضی٬

78 / چنگیز قبادی٬

602 نرگس / قجرعضدانلو٬

288 قدس گرجی /

226 / علی (آیة اهلل) قّدوسی٬
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643 / احمد قدیریان٬

242 بیژن / قدیمی٬

498 / خیراهلل قربانی٬

114 ٬110 / محمد قریب٬

493 / اصغر قریشی٬

247 ٬246 ٬239 ٬219 بهمن / قشقایی٬

246 / خسرو قشقایی٬

٬270 ٬269 ٬268 ٬266 صــادق / قـــطب زاده٬

483 ٬458 ٬429

130 / (سرتیپ) عبداهلل قلعه بیگی٬

624 / فرزاد قلعهـگالبی٬

674 ابراهیم / قمی٬

52 ٬51 / حسین (آیة اهلل) حاج آقا قمی٬

189 ٬175 / سیدحسن (آیة اهلل) قمی٬

٬95 شـمس الدیـن / سـید قنات آبادی (شـمس)٬

115 ٬111

115 / احمد قندچی٬

٬85 ٬76 ٬69 ٬67 / (قـوام السـلطنه) احمد قوام٬

192 ٬147 ٬98 ٬89 ٬88 ٬87 ٬86

551 / عبداهلل قوامی٬

58 صدرالدین / قونوی٬

624 ایرج / قهرمانلو٬

242 همایون / قهرمان٬

ـک

242 علی / ـکائیدی چهارمحالی٬

٬105 ٬104 ٬92 ٬83 ٬28 ٬20 / ریـچارد ـکـاتم٬

166 ٬165 ٬134 ٬133

480 / سعید ـکاردان٬

415 ٬373 ٬249 ٬243 ٬147 فیدل / ـکاسترو٬

٬75 ٬71 ٬70 / سیدابوالقـاسم (آیـة اهلل) ـکاشانی٬

٬94 ٬92 ٬91 ٬87 ٬86 ٬80 ٬79 ٬78 ٬77 ٬76

٬124 ٬115 ٬113 ٬112 ٬111 ٬110 ٬109 ٬108

209 ٬208 ٬203 ٬171 ٬127 ٬125

125 ٬115 ٬111 مصطفی / سید ـکاشانی٬

474 / علیرضا ـکاشانی٬

622 ٬601 مرتضی / ـکاشانی٬

٬143 ٬142 ٬140 ٬138 ٬120 / بـاقر ـکـاظمی٬

151

65 سرگئی / ـکافتارادزه٬

77 ٬70 / عبدالصمد ـکامبخش٬

245 ٬244 / احمد ـکامرانی٬

72 / رضا ـکاویانی٬

261 همایون / ـکتیرایی٬

21 / نیکی آر ـِکدی٬

127 / علی اصغر ـکرباسچیان٬

572 / محمدصادق (آیة اهلل) ـکرباسچی تهرانی٬

٬146 ٬143 ٬123 ٬121 / غـالمرضا ـکرباسچی٬

572 ٬181 ٬178 ٬175



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  734

483 حسین / ـکرمانشاهی اصل٬

221 / میرزارضا ـکرمانی٬

57 شهاب الدین / میرزا ـکرمانی٬

204 ٬203 / حمید ـکرمی پور٬

324 / (ملکه سوئد) ـکریستینا

140 ٬101 ابراهیم / ـکریم آبادی٬

91 / امیرمختار شیرازی٬ ـکریم پور

480 / عبدالّرضا ـکریم زاده الباقچی٬

466 زرتشت / ـکریملو٬

624 ٬563 ٬320 / احمدرضا ـکریمی٬

٬62 ٬47 ٬40 ٬33 ٬32 ٬28 / احـمد ـکســروی٬

669 ٬301 ٬209 ٬208 ٬199

٬143 ٬142 ٬140 سیدمحمدعلی / صدر٬ ـکشاورز

151

242 ٬77 ٬70 فریدون / ـکشاورز٬

242 ایرج / ـکشکولی٬

601 / محمد ـکفاش تهرانی٬

39 / مجید ـکفایی٬

140 / امیرتیمور ـکاللی٬

476 ٬460 ٬458 ٬457 / خسرو ـکالنتری٬

647 ٬248 مشعوف / ـکالنتری٬

248 / منوچهر ـکالنتری٬

78 / (آیة اهلل) شیخ محمدرضا ـکلباسی٬

164 بهمن / ـکلهر٬

49 / خلیل (آیة اهلل) ـکمره ای٬

203 / (آیة اهلل) محمدباقر ـکمره ای٬

٬163 ٬147 ٬146 ٬144 ٬137 جان.اف / ـکندی٬

351 ٬193 ٬173

692 / میراحمد ـکوچصفهانی٬

128 / مسعود ـکوهستانی نژاد٬

77 / اختر ـکیانوری٬

118 ٬78 ٬77 ٬70 نورالدین / ـکیانوری٬

634 هنری / ـکی سینجر٬

ـگ

572 / محمدعلی (آیة اهلل) ـگرامی٬

22 / ( H. Grotius) ـگروتیوس

30 سرگیویچ / آلکساندر ـگریبایدوف٬

٬170 ٬167 / (آیة اهلل) محمدرضا سید ـگلپایگانی٬

175 ٬173

277 ٬204 / علی (حجة االسالم) ـگلزاده غفوری٬

69 ابراهیم / ـگلستان٬

204 حسینعلی / ـگلشن٬

208 ٬80 / احمد ـگل محمدی٬

110 ابوطالب / ـگوهریان٬

٬135 ٬129 ٬106 ٬103 ٬100 / اصغر ـگیتی بین٬

140
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ل
332 علی / الپوانت٬
323 اسحاق / الپیر٬

223 / سیداسداهلل الجوردی٬
257 ٬242 کورش / الشایی٬
22 / ( J. Locke) جان الـک٬

641 ٬347 / حسن (حجة االسالم) الهوتی٬
483 / فریبرز لّبافی نژاد٬
105 برایان / لپینگ٬

115 ابوالفضل / لسانی٬
242 سیامک / لطف اللّهی٬

99 عبدالعلی / لطفی٬
601 ٬284 / محمدصادق (مجید) لغوی٬
173 / سیدمرتضی (آیة اهلل) لنگرودی٬

٬324 ٬302 ٬218 ٬55 ایـلیچ / والدیـمیر لنین٬
٬379 ٬373 ٬371 ٬360 ٬342 ٬340 ٬336 ٬329

595 ٬563 ٬380
465 / احمد لواسانی٬

443 ٬218 پاتریس / لومومبا٬
37 لیاخوف /

372 ٬327 / لین پیائو
380 ٬373 ٬372 ٬329 لیوشائوچی /

م
٬243 ٬242 ٬241 ٬218 [ تونگ] / مائوتسه دون
٬328 ٬327 ٬316 ٬315 ٬302 ٬297 ٬279 ٬257
٬373 ٬372 ٬371 ٬360 ٬352 ٬340 ٬336 ٬329

669 ٬455 ٬380
٬339 ٬328 ٬324 ٬303 ٬218 کـارل / مارکس٬

567 ٬563 ٬349
415 ٬373 ٬218 کارلوس / ماریگاّل٬

359 ابراهیم / مازندرانی٬
53 ٬40 ٬33 / (آیة اهلل) شیخ عبداهلل مازندرانی٬

460 ٬457 ٬266 حسن / ماسالی٬
288 / احمد ماـکاراچی٬

297 / مالک اشتر
140 ٬101 / حاج محمود مانیان٬

77 / آرزو مانیانس٬
146 آرمین / مایر٬

601 محبوبه / متحدین٬
73 / احمد متین دفتری٬

٬432 ٬278 ٬270 شـمس الدیـن / سید مجابی٬
445 ٬444

44 ضیاءالدین / سید مجابی٬
57 / محمود میرزا مجتهد٬

33 مهدی / مجتهدی٬
٬285 ٬284 ٬283 ٬278 ٬275 / سـعید محسن٬
٬297 ٬296 ٬294 ٬292 ٬289 ٬288 ٬287 ٬286
٬350 ٬343 ٬341 ٬335 ٬327 ٬307 ٬306 ٬298
٬381 ٬372 ٬371 ٬368 ٬359 ٬358 ٬354 ٬352
٬441 ٬439 ٬436 ٬434 ٬432 ٬429 ٬422 ٬383
٬506 ٬501 ٬489 ٬464 ٬453 ٬452 ٬445 ٬443
٬670 ٬669 ٬667 ٬620 ٬533 ٬521 ٬519 ٬514

692 ٬691 ٬690 ٬677 ٬672 ٬671
283 سلیمان / محسن٬

٬287 ٬286 ٬285 ٬284 ٬283 / عبداهلل محسن٬
٬480 ٬479 ٬382 ٬381 ٬350 ٬305 ٬301 ٬294

690 ٬515
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601 مهدی / محسن٬
602 حوریه / محسنیان٬
471 حسین / محصل٬

673 ٬670 ٬471 مهدی / محصل٬
284 هادی / محصل٬
77 ابراهیم / محضری٬

572 / عباس (آیة اهلل) محفوظی٬
173 / (آیة اهلل) محمد محقق داماد٬

٬103 ٬78 / شیخ بهاءالدیـن (آیـة اهلل) محالتی٬
189

194 / (حجة االسالم) فضل اهلل محالتی٬
284 / مجدالدین (آیة اهلل) محاّلتی٬

469 کریم / محمدتقی زاده٬
624 محسن / دماوندی٬ محمد

482 ابراهیم / محّمدزاده٬
47 ٬42 ٬37 ٬34 ٬28 محمدعلی شاه /

479 محسن / محمدنبی رودباری٬
206 / محمد محمدی اردهالی٬

471 حسین / محمدی٬
491 / سعید محمدی فاتح٬

509 ٬507 ٬502 ٬498 / محمد محمدی گرگانی٬
572 / (آیة اهلل) محمد محمدی گیالنی٬

39 ٬29 / محمد محیط طباطبایی٬
32 هاشم / محیط مافی٬

48 ٬46 مهدیقلی / (هدایت)٬ مخبرالسلطنه٬
554 مختاری /

٬52 ٬48 ٬47 ٬44 / سیدحسن (آیة اهلل) مدرس٬
222 ٬171 ٬61 ٬58 ٬57 ٬56 ٬55 ٬54 ٬53
78 حاج شیخ مرتضی / مدرسی اردکانی٬

27 مرتضی / مدرسی چهاردهی٬
230 عباس / مدرسی فر٬

671 ٬670 ٬469 حسین / مدنی٬
٬179 ٬178 ٬130 ٬109 سیدجالل الدین / مدنی٬

615 ٬576 ٬572 ٬525 ٬426 ٬340 ٬181
٬572 ٬571 / (سـرپاسبان) مــحمدرضا مــدنی٬

576 ٬574
216 ٬215 ٬208 ٬202 محسن / شانه چی٬ مدیر

100 / معین الدین (دکتر) مرجائی٬
471 ابوالفضل / مرشدلو٬

480 علی / مستأجر٬
40 مستشارالدوله /

44 مستوفی /
480 ٬70 / محمد مسعود٬

76 ٬72 یوسف / مشاراعظم٬
471 / حمید مشکین فام فرد٬

٬397 ٬348 ٬284 عبدالرسول / مشکین فام فرد٬
٬436 ٬428 ٬410 ٬407 ٬406 ٬403 ٬401 ٬400
٬477 ٬476 ٬475 ٬462 ٬455 ٬452 ٬446 ٬445

691 ٬675 ٬674 ٬670 ٬533 ٬499
572 ٬226 / علی (آیة اهلل) مشکینی٬

44 ٬31 محسن خان / میرزا مشیرالدوله٬
139 سیدمرتضی / مشیر٬
20 غالمحسین / مصاحب٬
470 غالمعلی / مصباح٬
118 مصباح فاطمی /

671 ٬478 / (محمدعطا) محّمد مصباح٬
226 / محمدتقی (آیة اهلل) مصباح یزدی٬

٬74 ٬73 ٬72 ٬71 ٬56 / (دکـتر) محمد مصدق٬
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٬84 ٬83 ٬82 ٬81 ٬80 ٬79 ٬78 ٬77 ٬76 ٬75
٬94 ٬93 ٬92 ٬91 ٬90 ٬89 ٬88 ٬87 ٬86 ٬85
٬108 ٬106 ٬104 ٬100 ٬99 ٬98 ٬97 ٬96 ٬95
٬120 ٬119 ٬117 ٬116 ٬113 ٬112 ٬111 ٬109
٬143 ٬140 ٬139 ٬138 ٬132 ٬126 ٬124 ٬122
٬161 ٬160 ٬157 ٬154 ٬153 ٬151 ٬149 ٬147
٬267 ٬209 ٬208 ٬193 ٬187 ٬186 ٬185 ٬169

670 ٬669 ٬564 ٬442
466 / محمد مصدقی راد٬

٬224 ٬223 ٬27 ٬25 / مرتضی (آیة اهلل) مطهری٬
٬347 ٬319 ٬318 ٬288 ٬284 ٬280 ٬297 ٬277

669 ٬523 ٬508
33 مظفرالدین شاه /

572 / (حجة االسالم) عبدالمجید معادیخواه٬
545 معاویه /
297 معّزی /

49 حضرت / معصومه(س)٬
٬128 ٬120 ٬106 عبدالّنـبی / معظّمی جهرمی٬

672 ٬474 ٬469 ٬459 ٬456 ٬284
130 / سیف اهلل معظمی٬

471 عبدالحسین / معظّمی٬
135 ٬114 ٬110 / عبداهلل معظمی٬

182 / نصرت اهلل معینیان٬
77 / جواد معینی٬

417 ٬250 عباس / مفتاحی٬
471 حسین / مفتح٬

500 ٬288 ٬188 مجتبی / مفیدی٬
٬501 ٬495 ٬492 ٬490 ٬295 / محمد مفیدی٬

543 ٬542 ٬539 ٬537

492 ٬288 ٬188 مصطفی / مفیدی٬
188 / محمود مقدس پور٬

470 مهدی / مقدس٬
230 ٬228 ٬227 ٬225 ٬223 کاظم / مقدم٬

257 ٬242 / محمود مقدم٬
631 ٬425 ٬225 / ناصر مقّدم٬

434 ٬206 / (آیة اهلل) ناصر مکارم شیرازی٬
465 حبیب / مکّرم دوست٬

129 / محمد مکری٬
94 / مک کارتی (سناتور)

٬72 ٬71 ٬56 ٬50 ٬48 ٬45 ٬44 حسین / مّکی٬
143 ٬129 ٬127 ٬95 ٬93 ٬80 ٬79 ٬76
624 ٬505 ٬465 مصطفی / مالیری٬
130 / (دکتر) عزیزاهلل ملک اسماعیلی٬

466 نصرت / ملک افشار٬
55 / ملک الشعرای بهار
215 حسین / ملک٬

40 / مهدی (دکتر) ملک زاده٬
137 ٬50 ملک فیصل /

72 / احمد ملکی٬
٬140 ٬139 ٬114 ٬105 ٬91 ٬69 خلیل / ملکی٬

267 ٬216 ٬215
130 محمدعلی / ملکی٬

٬405 ٬319 ٬226 / حسینعلی (آیة اهلل) منتظری٬
572 ٬523 ٬522 ٬509 ٬502

534 ٬413 / اصغر منتظری حقیقی٬
572 / احمد منتظری قمی٬

495 / محمد منتظری٬
303 / تیبور مند٬
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574 ٬573 ٬572 بهمن / َمنِشط٬
٬232 ٬227 ٬222 ٬192 ٬189 حسنعلی / منصور٬

421 ٬276 ٬245 ٬244
189 ٬78 ٬77 / علی (منصورالملک) منصور٬

492 ٬490 ٬244 / احمد منصوری٬
٬185 ٬182 ٬156 ٬154 ٬151 / جواد منصوری٬
٬493 ٬492 ٬491 ٬490 ٬245 ٬244 ٬236 ٬233

544 ٬543 ٬495 ٬494
117 محمدحسین / سید منظوراالجداد٬

140 علی اشرف / منوچهری٬
660 ٬617 / عبدالّرضا منیری جاوید٬

٬234 ٬233 سیدمحمدکاظم / موسوی بجنوردی٬
505 ٬338 ٬337 ٬320 ٬238 ٬237 ٬236 ٬235

600 ٬586 مهدی / موسوی قمی٬
26 ٬25 عبدالحسین / سید موسوی الری٬

223 / (حجة االسالم) احمد موالئی٬
572 / عبدالحمید سید موالنا٬

539 / (سرهنگ) علی اـکبر مولوی٬
483 / رضا مهدوی٬

140 فریدون / مهدوی٬
٬347 ٬329 / (آیـة اهلل) محمدرضا مهدوی کنی٬

508 ٬500 ٬442
494 / رضا مهدوی نجم٬

193 ٬109 هوشنگ / مهدوی٬
120 / جعفر مهدی نیا٬

607 بهجت / مهرآبادی٬
129 ٬106 ٬103 رسول / مهربان٬

608 ٬498 مهدی / مهروانی بهبهانی٬
623 عباس / میثمی٬

٬277 ٬276 ٬185 ٬158 ٬149 / لطف اهلل میثمی٬
٬343 ٬313 ٬295 ٬289 ٬288 ٬287 ٬283 ٬279
٬519 ٬501 ٬489 ٬465 ٬444 ٬358 ٬356 ٬355
٬626 ٬624 ٬623 ٬622 ٬604 ٬584 ٬556 ٬553

642 ٬631 ٬630
77 / احمد میراحمدی٬

111 ٬91 سیدمهدی / میراشرافی٬
114 / میربابایی (دکتر)

٬602 ٬584 / طاهره (فاطمه) عالف٬ جعفر میرزا
614

608 ٬589 علی / عالف٬ جعفر میرزا
61 میرزاده عشقی /

344 ٬222 ٬55 ٬54 کوچک خان / میرزا
133 ملکم خان / میرزا

41 ٬40 ٬39 / میرزای نائینی (آیة اهلل)
230 حسن / میرزایی٬
230 عباس / میرزایی٬

629 ٬628 شجاع الدین / میرطاووسی٬
٬75 ٬73 مجتبی / سید میرلوحی (نواب صفوی)٬
٬127 ٬126 ٬125 ٬124 ٬117 ٬116 ٬80 ٬79

338 ٬222 ٬210 ٬209 ٬208 ٬203
140 ٬135 ٬103 حسن / صادقی٬ میرمحمد

479 / علیرضا صادقی٬ میرمحمد
480 / محمدرضا صادقی٬ میرمحمد

/ حاج سیدمحمدهادی (آیة اهللالعـظمی) میالنی٬
287 ٬283 ٬227 ٬106

135 سیدابراهیم / میالنی٬
٬585 ٬464 ٬429 / (دکـتر) سـیدمحمد میالنی٬

672 ٬671
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65 / آرتور میلسپو٬
٬341 ٬335 ٬322 ٬312 عـلی / مــیهن دوست٬
٬472 ٬452 ٬446 ٬432 ٬389 ٬383 ٬371 ٬369
٬671 ٬670 ٬553 ٬552 ٬529 ٬515 ٬499 ٬474

674
572 / (آیة اهلل) محمد مؤمن٬

574 ٬573 ٬572 / محمود مؤمنی٬

ن
182 / پرویز ناتل خانلری٬

٬426 ٬425 ٬230 / بهمن (تـهرانـی) نادری پور٬
650 ٬649 ٬648 ٬647 ٬644 ٬624 ٬597 ٬595

482 / رحمت اهلل نادعلی جلوخانی٬
466 محمدصفی / نازلو٬

221 ٬133 ٬30 ناصرالدین شاه /
٬512 ٬425 / مـحمدحسن (عـضدی) نــاصری٬

648 ٬644 ٬513
130 / (دکتر) احمد ناظرزاده کرمانی٬

34 ٬32 ناظم االسالم کرمانی /
639 حسن / ناهیدی٬

567 ٬566 ٬405 / بهزاد نبوی٬
499 ٬478 ٬459 / علی اـکبر نبوی نوری٬

٬413 ٬410 ٬408 ٬399 محسن / نجات حسینی٬
482 ٬460 ٬456 ٬455 ٬432 ٬428 ٬420 ٬419
٬84 ٬82 ٬81 ٬77 ٬75 ٬72 / غـالمرضا نجاتی٬
٬101 ٬100 ٬99 ٬98 ٬96 ٬94 ٬88 ٬87 ٬85
٬110 ٬109 ٬108 ٬106 ٬105 ٬104 ٬103 ٬102
٬129 ٬128 ٬120 ٬119 ٬116 ٬114 ٬112 ٬111
٬140 ٬139 ٬138 ٬136 ٬135 ٬133 ٬132 ٬130

٬149 ٬148 ٬147 ٬146 ٬144 ٬143 ٬142 ٬141
٬164 ٬163 ٬162 ٬161 ٬159 ٬156 ٬151 ٬150
٬183 ٬182 ٬181 ٬180 ٬172 ٬170 ٬166 ٬165
٬195 ٬193 ٬192 ٬188 ٬187 ٬186 ٬185 ٬184
٬256 ٬252 ٬251 ٬247 ٬244 ٬228 ٬201 ٬197

356 ٬355 ٬353 ٬269 ٬267 ٬265
78 / حاج شیخ مهدی (آیة اهلل) نجفی٬

170 / شهاب الدین (آیة اهلل) نجفی مرعشی٬
52 موسی / نجفی٬

47 شیخ هادی / نجم آبادی٬
268 ٬140 ٬129 ٬114 ٬101 / محمد نخشب٬

480 کامران / نخعی٬
242 / خسرو نراقی٬
140 عباس / نراقی٬
634 هاشم / نراقی٬

127 ٬120 ٬79 ٬76 ٬72 / محمود نریمان٬
٬150 ٬149 ٬140 ٬139 ٬101 حســن / نــزیه٬

188 ٬161 ٬158 ٬157 ٬154 ٬153 ٬152
480 قربانعلی / دهقان٬ نژاد

٬227 ٬179 ٬97 / (ارتشـبد) نـعمت اهلل نصیری٬
653 ٬631 ٬513 ٬512
242 / پرویز نعمان٬

114 / نعمت اللهی (دکتر)
478 هوشنگ / نعیما٬

601 ٬482 / (آقاـکوچک) محمود نمازی٬
سیدمجتبی Ñ میرلوحی٬ نواب صفوی
٬649 ٬648 / (رسولی) ناصر نوذری٬

480 / قدرت اهلل نورآذری٬
201 کمال الدین / سید نوربخش٬
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647 ٬639 / (سرهنگ) یداهلل نوروزی٬
202 ٬200 / نصرت اهلل نوریانی٬

137 / نوری سعید
٬38 ٬37 ٬35 ٬34 / (آیة اهلل) شیخ فضل اهلل نوری٬

208 ٬42 ٬40 ٬39
619 ٬618 ٬617 ن / نوری٬

140 / علی اـکبر نوشین٬
.258 ٬257 ٬242 سیروس / نهاوندی٬

٬275 / (عـبدی) عـبدالّرضـا نیک بین رودسری٬
٬306 ٬298 ٬296 ٬294 ٬292 ٬289 ٬288 ٬287
٬384 ٬383 ٬343 ٬312 ٬311 ٬310 ٬309 ٬307

691 ٬690 ٬671 ٬669 ٬667 ٬390
٬245 ٬244 ٬243 ٬239 ٬219 / پرویز نیکخواه٬

246
٬533 ٬145 ٬138 ٬116 ٬115 / ریچارد نیکسون٬

534
647 ٬639 ٬542 علی نقی / نیک طبع٬

٬509 ٬407 ٬320 ٬318 مـحمدکاظم / نـیکنام٬
525 ٬511

231 ٬228 مرتضی / نیک نژاد٬
188 مرتضی / نیلفروشان٬

و
29 / صدر واثقی٬

480 حسن / واحدی داش آتان٬
208 ٬127 ٬79 / سیدمحمد واحدی٬

208 ٬133 ٬126 ٬117 عبدالحسین / واحدی٬
242 / پرویز واعظ زاده٬

209 واعظ زاده خراسانی /

323 جرج / والد٬
601 ٬483 هاشم / وثیق پور٬
25 / بهبهانی (عالمه) وحید

470 ٬469 غالمحسین / فتحی٬ وحید
173 ٬169 ٬165 ٬153 ٬139 / پرویز ورجاوند٬

649 ٬648 / وزیری (سرهنگ)
588 / (منوچهری) منوچهر وظیفه خواه٬

ه
22 / ( T.Habbs) توماس هابز٬

601 ٬483 / احمد هاشمیان قزوینی٬
/ (حـجة االسـالم) علی اـکبر هاشمی رفسنجانی٬
٬347 ٬340 ٬339 ٬302 ٬230 ٬226 ٬194 ٬178
٬522 ٬511 ٬510 ٬502 ٬429 ٬428 ٬417 ٬405

643 ٬641 ٬630 ٬629 ٬615 ٬554 ٬523
242 هاشم / هاشمی قوچانی٬

132 ٬131 / (سرتیپ) منوچهر هاشمی٬
46 مریت / هاـکس٬

560 ٬559 ل.[ ـکلنل] / لوئیس. هاوکینز٬
139 / (ارتشبد) محمود هدایت٬

77 / محمود هرمز٬
83 ٬82 اورل / هریمن٬

٬208 ٬125 ٬75 ٬71 ٬70 عبدالحسـین / هژیر٬
209

545 هشام /
576 / ریچارد هلمز٬

٬98 ٬89 ٬87 ٬85 محمدعلی / همایون کاتوزیان٬
267 ٬112 ٬104

26 ٬25 / مالحسینقلی (آیة اهلل) آخوند همدانی٬
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608 / مجید هنرآموز٬
٬619 ٬618 ٬617 / مرتضی (یوسف) هودشتیان٬

620
109 / عبدالرضا هوشنگ مهدوی٬

487 ٬267 امیرعباس / هویدا٬
425 مصطفی / هیراد٬

81 ٬80 ٬79 حسنین / هیکل٬

ی
37 یپرم خان ارمنی /

600 ٬584 ٬534 ٬483 / محّمد یزدانیان٬
٬322 ٬270 ٬269 ٬268 / ابراهیم (دکتر) یزدی٬

361 ٬360
٬53 ٬49 ٬34 / محمدکاظم (آیة اهلل) سید یزدی٬

525 ٬139
572 / (آیة اهلل) محمد یزدی٬

107 ٬78 ٬77 / مرتضی (دکتر) یزدی٬
545 ٬330 ٬180 / یزید

501 ٬465 ٬429 ٬295 / پرویز یعقوبی٬
٬420 ٬419 ٬413 ٬410 ٬408 / مـحمد یقینی٬
671 ٬615 ٬613 ٬483 ٬460 ٬456 ٬432 ٬428

480 عادل / یکتا٬
٬101 ٬59 58 ٬47 حسـن / یـوسفی اشکـوری٬
٬173 ٬172 ٬171 ٬160 ٬156 ٬150 ٬129 ٬102
٬205 ٬203 ٬202 ٬189 ٬188 ٬187 ٬180 ٬177

361 ٬360 ٬322 ٬209 ٬208 ٬207 ٬206
465 حسن / یوسفی٬



ـگفتارهفتم:

«مرکزیت
در مارکسیست»
چنبره بحران





فصل اول:

تصفیه های خونین
پیامدها  و

شریف واقفی وصمدیه لبّاف ترور  
تصمیم به انشعاب و  مخالفت ها

که ضمناً زمردیان زوج تشکیالتی شریف واقفی ٬ طریق لیال از ماه ٬1353 اسفند مرکزیت سازمان در

از انحراف ایدئولوژیک قـبًال دریافت که شریف واقفی که به دلیل مخالفت با سازمان بود٬ رابط وی با

طرف مسئولش اینکه از پس از ـ خود از یک متن انتقاد در لیال است. «مسلّح» مرکزیت تصفیه شده بود٬

می دانسته که شوهرش مسلح ماه 53 همان آذر که از اعتراف کرد ـ نمی گوید که حقایق را متهم شده بود

مذهبی «شریف واقفی که شروع به جمع آوری افراد این باره چنین نوشت: بازجویی ساواـک در افراخته در وحید .1
نوشتن نامه ای جریان را با که وحشت کرده بود لیال میان گذاشت. در لیال با این مسئله را پنهانی کرده بود به طور

ص 16. افراخته: پرونده وحید [ مرکزیت] گروه رساند.» به اطالع

به که دیگر افراخته گفته بود به وحید بار یکی دو صمدّیه لّباف نیز ضمناً است ولی گزارش نکرده است.1

برای هسته شایبه ارتباط منظم مخالفین را این مسئله نیز کند. سازمان کار با دالیل اعتقادی نمی خواهد

صـص قـائدی: پـرونده مـحمدجواد نـیز ذیـل هـمان اسـامی. خالصه پرونده ها...: همه پرونده های مربوط. مفاد .2
49ـــ51.

مخالفان گرفتند.2 تصمیم به مذاـکره اولیه با لذا و مرکزی سازمان تقویت کرد
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شریف مجید با مرکزیت٬ به نمایندگی از افراخته ٬ بین وحید فروردین ماه 1354 تماس که در طی چند

و کنند سازمان کار با نمی خواهند که دیگر داشتند اظهار آنان صریحاً صمدّیه لّباف ـگرفته شد٬ واقفی و

تصمیم به جدایی گرفته اند.

صمدیّه مرکزیت با  عناد
مرکزیت آخرین همکاری مرتضی صمدّیه لّباف با «زندی پور» عملیات ترور که اشاره کردیم٬ همان طور

این خصوص طی در کادرهای درجه یک سازمان٬ از طاهررحیمی ٬ محمد مارکسیست شده سازمان بود.

نوشته است: اعترافات خود٬
به هیچ و مقابل مارکسیست شدن مقاومت می کند که من می دانستم مرتضی در [...] مدتی بود
گفت که «من و مبارزه کرد؛ است که باید این حال معتقد ولی با اسالم برنمی دارد؛ وجه دست از
جریان عـمل تـیمسار این مطلب گذشت تا مبارزه خواهم کرد». شما کنار صورت در هر در
ما با هماهنگی الزم را آن جریان به خوبی می دیدم که او من در [سرتیپ زندی پور] پیش آمد.

ما جریان شناسایی٬ جهت پوشش در به نحوی که از فکری. نظر نه از لباس و نظر نه از ندارد٬
عادی درمیان به طور دادیم[ ـکه] درشمال شهربایدلباس مرتّبی پوشیدتا تذکر به او بار یکی دو
به نمی رفت. زیربار ولی او نکنیم٬ گم شویم وجلب نظر می روند٬ کار ـکارمندانی که صبح به سِر
فـدایـیان مـی دانست و بـا رقابت ما انگیزه عمده عمل را او جریان عمل نیز از بعد هرحال٬
این جریان که نشان دهدهیچ گونه انگیزه دیگری در طوری عنوان می کرد این مسئله را خصوصًا
چـنین انگـیزه هایی عـمل بـا و دست داده اند از انگیزه عمل را کلی افراد به طور نداشته ایم و
نـتیجه آن را و مطرح کـند نهایت می خواست ضعف انگیزه عمومی سازمان را در و می کنند٬
که اثبات کند [ آرام] شد این زمینه بحث زیادی توسط بهرام در مارکسیست شدن سازمان بداند.
با نمی رفت و زیربار ولی او تشکیل می داده٬ کّل انگیزه را کوچکی از بسیار انگیزه رقابت جزء
صریحًا نیز او بهرام به خود اینجا در ایستاده بود. حرف خود سر خاصی که داشت بر منظور
یک این صورت این عمل یا غیر چون در به یک نتیجه مشترک برسیم٬ باید تو و ـگفت که «ما
زیادی روی این مسئله صحبت مقدار و بود» این گروه خواهد در آخرین عمل تو عمل دیگر٬
کرده بودیم پیدا این احساس را همه نسبت به او ما نمی داد. تغییر را ولی مرتضی نظرخود شد
به گوش زمزمه جدایی اش نیز و نیست٬ قابل اتکایی برای ما و پایدار عضو ـکه به هرحال او

می رسید...
«من دیگر گفته بود: برای شناسایی فرستاده بودند٬ را که او یک بار همین شرایط٬ در به هرحال٬
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و من استفاده کنید عملیات از در تنها اشاره به اینکه «شمامی خواهید نخواهم شد». تفنگ شما
از لذا و این عملیات[ها] کشته شوم». یکی از باالخره من در تا ادامه دهید آن قدر را این کار
این موقع او مسئولش (در با بحث علنی او همین جا از زده بود. رفتن به دنبال شناسایی سرباز
مقابل مسئولش تشدید در نیز وجبههـگیری او می شود آغاز افراخته بود) تحت مسئولیت وحید
علت عمده این جبههـگیری٬دلخوشی به جمع دیگری بود معلوم شد٬ که بعدًا آن طور و می گردد.

تشکیلش بودند... فکر ـکه خودشان در
گروه کـه از و سازمان بودند شدن از جدا صدد عملی در به طور این فکر با آنها حال٬ به هر
دست از را که روزی آنـها [احتمال] می داد این امکان را درگیری داشت٬ آنها قبل با مدت ها
باالخره و می گشت٬ اطالعات شان محدود حتّی المقدور و مسئولیت شان کم می شد لذا بدهد.
او داشت از انباری که دراختیار وقتی مسئولیت سیف اهللکاظمیان وخصوصًا هم شد. همین طور
را... فرصت باقی است وسایل انبار که تا توجه به آمادگی های قبلی تصمیم گرفتند با ـگرفته شد٬
کامل ارتباطشان به طور توسط مرتضی صمدیّه٬می خواستند ازخالی کردن انبار بعد و بردارند.

قطع کنند. را
[54/2/16] آخـرین روز سـه شنبه بـعد روز و تخلیه شـده بـود [54/2/11] انبار پنجشنبه روز

پیاده شد. آنها برنامه ترور همان روز که در قرارشان بود
حـالی کـه در [خیابان] ظفر که شب دوشنبه بهرام درخانه تیمی بود این قرار جریان عمل از
شریف واقفی و [مجید آنها دیگر این به بعد «از مطرح کرد: این مسئله را ناراحت بود٬ شدیدًا
مرتضی در توجه به تعّصب شدید با و بود مرتضی صمدیّه لبّاف] به صورت دشمنان ماخواهند
کـه بین بردن افرادی بداند از را این مهمترین رسالت خود از ممکن است بعد مذهب٬ مورد
همه در بیش از یعنی بهرام ـ ـ او این صورت خود (در به مارکسیسم سوق دادند.» سازمان را
توجه به با ضمنًا این صورت و در و نگران بود) این جهت نیز از داشت و قرار معرض خطر
فرصت بدهیم یک سازمان دست راستی همانند به آنها که اـگر بحث می شد آن روز اینکه در
مارکسیست ها مبارزه با را که رسالت خود آمد خواهد ایران به وجود فاالنژیست های لبنان در

ذیل صمدیّه. ج 2؛ رحیمی٬ پرونده طاهر .1

بین ببریم.1ـ از را آنها هرچه زودتر تصمیم گرفته شد می داند٬
می توان دریافت: نکته را طاهررحیمی چند اظهارات محّمد از

مسئوالن مارکسیست شده آن به مرحله ای رسیده بود سازمان و با برخورد مرتضی صمدّیه لّباف در 1ـ

ـکه پنهان کاری نمی کرده است.
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عقب تالش در به این معنی که انگیزش های رقابتی و انگیزه سازمان تشکیک می کرده؛ در اساسًا 2ـ

عمده ترین علت دست زدن سازمان بـه عـملیات را گروه رقیب (چریک های فدایی) نیفتادن از

نظامی می دانسته است.

که اعالم کرده بود به همین سبب صریحاً و خودش یقین داشته؛ مورد به سوءنیت تشکیالت در 3ـ

باشد. آنها «تفنگ» به قول خودش ـ ـ و ادامه دهد نیست همکاری را حاضر

اتفاق همه کسانی که او مورد حّدی که این امر در داشته؛ پای بندی شدید و تعهد نسبت به مذهب٬ 4ـ

صص 47ـــ48. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬ وصیت نامه صمدیّه لبّاف . مفاد یادداشت های تقی شهرام . .1

بوده است.1 می شناختند٬ را

نوعی ترس از شریف واقفی ـ و وی ـ ترور انگیزه های مرکزیت سازمان در جمله توجیهات و از 5ـ

که تردیدی نیست قیاس به نفس کرده اند. انتقام گیری بوده است؛

تصفیه فیزیکی (ترور) شاهسوندی را سعید صمدّیه لّباف و که شریف واقفی ٬ مرکزیت تصویب کرد

تماس گرفته شود آن دو ترور از بعد نیز آنها انباردار سمپات صمدّیه و کاظمیان ٬ سیف اهلل با ضمناً و ـکنند؛

که شرحش مسائلی پیش آمد و شدند کاظمیان دستگیر پی او در افراخته و که وحید حال انجام بود این تماس در .2
آمد. خواهد

تحویل دهد.2 را ـکه «انبارک»

شریف واقفی ترور  
از بعد ساعت 4 در او افراخته و وحید زمردیان به شریف واقفی ابالغ شد٬ طریق لیال طبق قراری که از

را یکـدیگر بـاید شـرقی)٬ خـرداد 15) سـه راه بـوذرجـمهری نـو در اردیبهشت ماه 1354 16 روز ظهر

از ساعت سه بـعد شریف واقفی بوده و با همان روز اعالم داشت که در مصاحبه ای بعدها شاهسوندی در سعید .3
داشته است. بعد وی برای روز بعدی با قرار وی خداحافظی کرده و با ظهر

کوچه های خیابان ادیب المـمالک یکی از حسین سیاهـکاله در خاموشی و محسن سید قبًال می دیدند.3

مـنیژه عـالمت آن را بـود کـه قـرار می بردند شریف واقفی به سر ورود انتظار در و شده بودند مستقر

محل مالقاتش با تا را او ـ مطلع باشد جریان ترور بی آنکه از ـ لیال طبق برنامه٬ اشرف زاده کرمانی بدهد.

به صرفاً و احتمااًل ـ وحید و زده شود این مالقات آخرین حرف ها در بود قرار شد. جدا و همراهی کرد وحید
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وحید شریف واقفی اعالم دارد. به مجید موافقت سازمان را لحاظ تاـکتیکی جهت انحراف ذهن شریف ـ

از خواستند و رسیدند دیگر عضو دو زمانی که به کوچه محل استقرار و به داخل خیابان ادیب برد وی را

گلوله ای از افراخته نیز وحید به صورت شریف واقفی و روبه رو حسین سیاهـکاله یک گلوله از کنند٬ آن عبور

گرفت٬ قرار قبل آماده بود صندوق عقب اتومبیلی که از به سرعت در او جسد شلیک کرد. او پشت به سر

شکم آنجا در حرکت کردند. رانندگی محسن خاموشی به سوی بیابان های مسگرآباد با دیگر نفر دو و وحید

آتش و ریختند شکر کلرات و محلول بنزین و آن٬ در و سیاهـکاله پاره شد شریف واقفی توسط خاموشی و

مثله حین سوزاندن و در نقطه دفن نمودند. چند در و قطعه قطعه کردند آن را سوزاندن جسد٬ پس از زدند.

که برنامه بعدی٬ نتیجه نتوانست در دست های حسین سیاهـکاله مقداری سوخت که در یکی از ـکردن جسد٬

شرکت کند. صمدّیه لّباف ) (ترور شود اجرا ظهر از بعد ساعت 6 بود قرار

زبان خاموشی قتل وجسدسوزی از  
این حادثه مورد اعترافات گویایی در شریف واقفی ٬ عوامل ترور یکی از خاموشی ٬ محسن سید سید

تلویزیون رژیم شاه پخش شد: از و کرد تکرار نیز والدین او حضور در که عین آن را دارد؛

حسـن (مـحمد ـ افـراخـته) (وحید حیدر ـ علی (بهرام آرام) این است: این متن آمده٬ که در نام های مستعار کلید .1
همشیره (منیژه اشرف زاده کرمانی). ـ عبّاس (حسین سیاهـکاله) ـ طاهررحیمی)

آورده بودند... هم باخود ماشین قهوه ای را وحسن هم آمدند1. بعدحیدر علی و محل قرار٬ در
کدام یک هر نایلون ـ ـ ابر برزنت ـ بنزین ـ داخل ماشین گذاشتیم (ـکلرات ـ وسایل ضروری را
مـرتب صـندوق عـقب را لُنگ). میخ پنچری ـ آورده بودیم ـ دست لباس اضافی برای خود
روی را ابـر بعدًا روی آن کشیدیم٬ برزنت را بعد اّول یک ورقه نایلون زیرانداختیم٬ ـکردیم؛
یک داخل ماشین گذاشتیم. بسته[های] یک کیلویی در کلرات در سه کیلو برزنت کشیدیم.حدود
کـه طـرح بـدین شکـل بـود آب کرده داخل ماشین گذاشتیم. از پر آن را پیت هم خریدیم و
شریف وقتی مجید بعد یک همشیره بایستد٬ روبه روی کوچه ادیب[الممالک] (ـکوچه باریک)
بعد بکشد٬ شریف واقفی را وعباس واردکوچه شده مجید همشیره برود واقفی واردکوچه شد٬
سوارشده بعد و درصندوق عقب بگذارند هم حمل کنند٬ با نفری (عباس وحیدر) دو را جسد

بروند...
به کوچه ای بـرده عباس هم ماشین قهوه ای را من و شریف واقفی رفت. مجید قرار سر حیدر
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به محل عـمل رفـتیم. پشت شیشه های آن گذاشتیم و نمره های جعلی را کرده و باز را نمره ها
گـفت: و ناراحتی آمد علی با لحظه بعد٬ چند ایستادیم. دِم کوچه باریک گذاشتیم و ماشین را
من طوری می ایستم که «مهم نیست٬ عباس ـگفت: کنیم؟» چه کار «همشیره سرقرارخودنیامده؛
روبـه روی کـوچه و آمـد چادر ایستاده بودیم که دیدیم همشیره با ما ببینم». کوچه را نیمی از
داخل کوچه من خداحافظی کرده و عباس از یک ربع گذشت که همشیره رفت. ایستاد.حدود
داخل کوچه شدم که دیدم برداشته و من لنگ را لحظه ای بعدصدای شلیک گلوله بلندشد. شد٬
گذاشـتم و روی صورت او لنگ را روی زمین افتاده است. به صورت٬ شریف واقفی ٬ مجید
داخل ماشین را حیدرجسد وقتی عباس و کردم. روشن کرده دستمالی تر ماشین را برگشتم٬

رفتیم... هم سوارشدیم و با پاـک کردم و را من خون های روی سپر ـگذاشتند٬
به پشت سرش شلیک هم یک تیر حیدر شلیک کرد[ه] و به صورت او یک تیر جلو عباس از
فریاد و دیدن صحنه داد زن از چند داخل ماشین آوردند. را نفری جسد دو بعد نمود[ه بود] ؛
بود.» خرابکار کسی که کشته شد دورشوید. پلیسیم٬ «ما دادکشید: آنها سِر که حیدر ـکردند؛

نزدیک میدان خراسـان به خیابان عارف٬ آنجا از رفته و شهباز ـ[کوچه] آب منگل و طریق از
عباس واردجاده مسگرآبادشدیم. من و پیاده شده و [ رفتیم].حیدر

ـ کمرش برمی دارند از اسلحه اش را شریف واقفی روی زمین افتاده بود٬ همان موقع که مجید
ولی نارنجکش ـ انبارتخلیه کردند همان اسلحه ای که از پنج بود٬ اسلحه اش یک هفت شصت و
نتیجه نارنجک در عباس وحیدرنفهمیده بودند٬ و کمرش می افتد نارنجک از و نمی دارند بر را

کوچه ماند. در
رفـتیم ولی افراخته] عالمت داده بـود٬ [وحید جاده مسگرآباد٬همانجایی که عباس در من و
یک گله گوسفند پارک کردیم٬ همان لحظه ای که ماشین را زیرا نبود. جایی برای سوزاندن جسد
امتدادجاده قدیم پیش در منطقه دورشدیم و از صورت ما هر در نزدیک ماشدند. مرد وچند
از بعد کهچالههای زیادی داشت. کیلومتری جاده مسگرآباد٬ 18 باالخره جایی یافتیم در رفتیم.
ریـختیم٬ روی جسـد کـلرات را ماشین پایین انـداخـتیم و از را باالخره جسد مدتی معطّلی٬
کردیم. تمیز وماشین را را بعددست های خود بنزین ریختیم٬ بعد [ روی] صورت او٬ مخصوصًا
ازجسد زد: همان حال فندک را در پای عباس ریخته شد. مقداری هم بنزین روی دست و بعد
من روی مقداری عقب رفته٬ پای عباس هم شعله بلندشد٬ دست و از و شعله طوالنی بلندشد
متوجه شدیم که شعله به دِر وقتی بلندشدیم٬ خفه کردم. شعله را زمین زده و را او پریدم و او
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صص 424ـــ425. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ ص 296. ج 1: پرونده خاموشی٬ .1

کردم...1 دور ازشعله ها به سرعت داخل ماشین پریده وماشین را صندلی عقب ماشین گرفته٬
بازجویی دیگری افزود: خاموشی در

20 تخلیه کردیم؛ بنزین روی آن ریختیم.جیب های آن را کلرات و راانداخته و گودالی جسد در

ص 151. ج 2: پرونده خاموشی٬ ص 425. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

تومان پول.2 400 وحدود آن بود مقداری نوشته که آیه قرآن در داشت و قرص سیانور عدد

ترورصمدیّه لبّاف  
چون سیاهـکاله و مرتضی صمدّیه لّباف ـگذارده بود؛ با خیابان گرگان٬ در را٬ قراری مشابه این قرار وحید

شاخه مهدی موسوی قمی عضو به جای او داشته باشد٬ این برنامه به عنوان ضارب حضور نتوانست در

در انتخاب شد. گرفته شده بود٬ اجرای این برنامه «قرض» که به منظور کارگری) تقی شهرام (سیاسی ـ

متعلق اتومبیل عملیات٬ و طاهررحیمی بود؛ راننده محمد این عملیات عالمت دهنده منیژه اشرف زاده و

نداشت. قرار جریان امر که البته در بود همدست صمدّیه لّباف ـ یار کاظمیان ـ به سیف اهلل

مالقات وحید خیابان گرگان با مرتضی صمدّیه لّباف در اردیبهشت 1354 16 ظهر از بعد ساعت 6 در

طی مسافتی پس از شدند. به خیابان سلمان فارسی وارد جهت امنیت بیشتر٬ وحید٬ به پیشنهاد و ـکرد

کوچه متقاطع خیابان سلمان فارسی به از یک نفر متری٬ فاصله 50 که در ـکوتاه مرتضی مشاهده کرد

دریافت که وضع فوق العاده ای وجـود هشیاری ویژه ای که داشت٬ مرتضی با سرک می کشد. سوی آنها

اظهار وحید پلیسی است». می کنم منطقه٬ چون فکر ترک کنیم؛ را اینجا زودتر «باید گفت: به وحید دارد.

کرد اصرار صمدّیه باز گام دیگر٬ طی چند پس از من که احساس نمی کنم». شّکاـک شده ای٬ داشت که «تو

گفت: شد٬ روبه رو جواب منفی وحید وقتی با و برویم» بیا ـکه «من حتم دارم که وضع منطقه عادی نیست؛

دو به سمت صمدّیه شلیک کرد. و کشید را اسلحه خود وحید این حال٬ در بازگشت. و «من برمی گردم»

پیش و به سرعت واـکنش نشان داد حین اصابت گلوله٬ در صمدّیه ٬ اصابت کرد. صورت او ـگلوله به فک و

به وادار را او شلیک به اطراف وحید٬ با و کشید را اسلحه خود دهد٬ آنکه فرصت شلیک دیگری به وحید از

را ولی این کار هدف بگیرد داشت که صمدّیه لّباف می توانسته وی را افراخته اظهار وحید بعدها کرد. فرار

تو صمدّیه پرسیدند: ساواـک از «وقتی که در خنثی کردن توطئه بوده است. و هدفش فراردادن او و نکرد
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صص 70ـــ72. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬ صمدیّه لبّاف . ذیل افراخته و خالصه پرونده ها...: .1

نیستیم».1ـ نامرد مثل آنها ما جواب داد: نکشتی؟ را وحید چرا سازمان معروف است٬ ـکه تیراندازی ات در

ولی چون جراحتش به منزل برادرش رساند را یک وانت خود با مجروح شدن٬ پس از صمدّیه لّباف ٬

گذاشته بود٬ او طبق قراری که مرتضی با و پیاده کرد جلوی بیمارستان سینا را برادرش او سنگین بود٬

مـرتضی کـه وانـمود صمدیّه لبّاف روشن گردید. ضمن بیان خاطرات برادر پیروزی انقالب و این مطلب پس از .2
وی را به دلیل اختالفات٬ که دوستش سارق مسلح بوده و این ادعا با پای خودش به بیمارستان آمده٬ با ـکرده بود
به سـاواـک اطـالع داد. و بیمارستان به وی مشکوک شد در پلیس مستقر اما بیمارستان بستری شد. زده در تیر با

«خودم به بیمارستان مراجعه کردم.» که گفته بود: نکرد باور ادعای صمدیّه را آن زمان٬ ساواـک در

مأموران کمیته مشترک سر رسیدن صمدّیه لّباف به بیمارستان٬ دقایقی پس از ترک کرد.2 خودش محل را

توضیح حادثه وی در به بیمارستان شهربانی منتقل کردند. مرتضی را معالجات اولیه٬ پس از و رسیدند

قصد عقایدشان موافق نبوده٬ سازمان و داشت که چون با اظهار و یک سمپات ساده معرفی کرد را خود

وی مأموران مجموع٬ در گفت. مطالبی را ایدئولوژی نیز مسئله تغییر مورد حتی در او داشته اند؛ را قتل او

که تصمیم به ترک مبارزه داشته است. کردند آنان باور و فریب داد را

پذیرفته شـد. رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در سال 47 در آمد... به دنیا شیراز در سال 1329 در «سعید .3
بـه سـال 48 در او اعالمیه های امام خمینی پرداخت... به تکثیر و آورد یک هسته مخفی انتشاراتی به وجود ابتدا
تـا طـی سـال های 48 به فعالیت پرداخت. شاخه شیراز در و عضویت سازمان مجاهدین خلق ایران پذیرفته شد
تیمی که مجاهد در سعید ٬50 ضربه سراسری اول شهریور از بعد صفا... فرهاد شهید تحت هدایت مجاهد ...50
دسـتگیری از بـعد شروع و شکل جدید در را به عهده داشت فعالیت خود فرماندهی آن را کاظم ذواالنوار شهید
همین مدت در گرفت. شریف واقفی قرار مجید شهید مجاهد ارتباط سازمانی با در کاظم ذواالنوار شهید مجاهد
قبر انفجار و اداره اطالعات آمریکا انفجار عملیات نظامی سازمان شرکت داشت... اجرای تعدادی از طرح و در
عضویت در ...54 تا طول سال های 52 در سال 51... قم در شهر هم زمان پاسگاه های پلیس در انفجار رضاخان ...
مجید مجاهدین شهید کنار در همراه و نشریه سیاسی سازمان... تهیه قسمت هایی از ـگروه الکترونیک سازمان و
اولین هسته مقاومت اصولی علیه جریان انحرافی توسط این سه مجاهد مرتضی صمدیّه لبّاف ... شریف واقفی و
شـاهسوندی نـیز تـرور سـاواـک٬ اسـناد بـنابر ص 5. :59/2/16 ش ٬57 نشریه مجاهد٬ تشکیل شد.» 53 آذر در
خـالصه امکـان انـجام نـیافت. شـدن وی٬ کـه بـه عـلت دسـتگیر توسط مرکزیت مارکسیست تصویب شده بود
تـا مطلع شده و خود برنامه ترور شاهسوندی گفت که از بعدها وحید. افراخته٬ سعید. شاهسوندی٬ پرونده ها...:

دست مرکزیت سازمان متواری بوده است. از دستگیری٬ قبل از

به نیز را شاهسوندی 3 سعید مرکزیت٬ که تیم ترور چون صمدّیه لّباف احتمال می داد سوی دیگر از

بدین ترتیب نجات و شود وی دستگیر تا داشت اعتراف کرد او که با قراری را میان بردارد٬ همان ترتیب از
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حوالی خیابان ادیب الممالک دریافت کرده بودند مأموران از گزارشی که همان روز توجه به قراین و با یابد.

که صدای گزارش شده و مطمئن شدند صدای تیراندازی شنیده شده٬ آنجا در بعدازظهر ساعت 4 ـکه در

روز 5 از صـمدّیه لّبـاف بـعد مربوط به تروری مشابه بوده است. محل دیده شد٬ در که بعدًا خون٬ آثار

به معرفی خود آدرس سوخته یک منزل فردی شاهسوندی و بدحالی به جز به بیهوشی و تظاهر سکوت و

اتفاقی به طور ده روز٬ از البته شاهسوندی بعد مطلب دیگری به ساواـک نگفت. عنوان یک سمپات ساده٬

شد. دستگیر اساس گزارش صاحب خانه منزل فردی خود بر

زمانی که تا کارنامه عملیاتی مرتضی صمدّیه لّباف ٬ اهمیت است که مراتب تشکیالتی و این نکته حایز

کمیته مشترک مخفی بود. برای مسئوالن ساواـک و وی اعتراف کرد٬ مورد در و شد افراخته دستگیر وحید

عملیات چند نقش صمدّیه لّباف در بر دایر اعترافات وحید٬ که عالوه بر شد مباحث آتی روشن خواهد در

لو با بود صدد در نیز به شیوه های قبلی تصفیه افزوده بودند٬ که جنایت را مرکزیت تصفیهـگر مسلحانه٬

دوچندان کند. را گرفتاری او مواضع... متن بیانیه تغییر در عملیات ها دادن یکی از

 دفاعیه مکتوب صمدیّه لبّاف
بـه صـورت که قبًال را دفاعیه خود دادگاه نظامی٬ در جریان محاـکمه خود مرتضی صمدیه لباف در

تـصفیه های ایـدئولوژی و شرح وقایع مربوط به تغییر این دفاعیه٬ در ارائه کرد. مکتوب تهیه کرده بود

متن آن درج می شود: اینجا که در به خوبی بیان شده بود خونین٬

الرحمن الرحیم بسم اهلل

ان الحکمة و یعلُمُهُم الکتاب و یزکیهم و علیهم آیاته و منهم َیْتلوا هوالذی بعث فی االمیین رسوًال

من قبل لفی ضالٍل مبین. ـکانوا

پاـک سازد و برای ایشان آیاتش را بخواند تا میان مردم رسولی را کسی است که برانگیخت از خداوند

می بودند. گمراهی آشکار قبل در حالی که از دانش در کتاب و را آنها تعلیم دهد و ایشان را

وقایعی است که و آنچه که کرده ام نیست بلکه مقصودم آوردن نمونه ها من منظورم دفاع از اینجا در

دامن که ناخواسته در هشداری به جوانان مذهبی باشد و اینکه تذکر داشتم تا مارکسیست ها این دوره با در

فلسفه الهی می کنند. رّد علمی فریبنده سعی در توجیهات به ظاهر با و می افتند ـکمونیست ها

آن موقع ایـن گـروه دارای اعـتقادات در به عضویت سازمان مجاهدین درآمدم. سال 1350 من از
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به همین دلیل که برقراری یک حکومت اسالمی بود. یک جامعه توحیدی و هدفش ایجاد و اسالمی بود.

اعضای همین گروه عضوگیری شدم. اعتقادات اسالمی بوده به وسیله یکی از دارای انگیزه های مذهبی و

آغاز زندگی مخفی را نشوم متواری شده و برای اینکه دستگیر سال 1351 مطالعات اولیه در پس از و

تیمی اجاره درست می کردیم خانه های امن و شناسنامه های جعلی که برای خود با این ما پس از نمودم.

داشتیم (این کارهای عملی که انجام می دادیم مطالعات تئوریک نیز عالوه بر این خانه ها در می کردیم.

به فلسفه الهی حالیکه ما می خواندیم در که توأمًا مارکسیستی بود مطالعات شامل کتاب های مذهبی و

داده بـررسی قـرار فلسفه الهی مـورد دید بدون اینکه از کتاب های مارکسیستی را بودیم) اسالم معتقد

این مسئله به اضافه آمدن فردی در می کردیم. تأیید را آنها بعضی موارد حتی در [ باشیم] می خواندیم و

قرآن برای ما مسلمان است و می کرد به دروغ وانمود و که خودش مارکسیست بود رهبری گروه ـ ـکادر

کمی آـگاهی اعضای همچنین پایین بودن سطح تئوریک و و نداشت ـ حالی که به آن اعتقاد در میخواند

ـگروه باعث مارکسیست شدن گروه گردید.

دارای چه نـوع ما بگوید بدون اینکه به آنها می کرد٬ مذهبی چنین برخورد افراد این با از ـگروه بعد

که نسبت به گروه دارای مذهبی را آن فرد است ابتدا پذیرش ما چه فلسفه ای مورد اعتقادی هستیم و

سست کرده را انگیزه های مذهبی او سپس سعی می کرد عضوگیری می کرد بود قبول او مورد و بود اعتماد

کامًال فردی که قبًال غیره٬ و تضاد قبیل ماتریالیسم دیالکتیک٬ دادن کتاب های مارکسیستی از با بعد و

کمونیست تبدیل شود. ضدمذهبی و به یک فرد مذهبی بود

در اـگر داخل گروه بودند افرادی که در اما گروه می شد[ند]. وارد که جدیدًا این سرنوشت اعضایی بود

به آنـها می پذیرفتند مارکسیسم را و دست می دادند از تشکیالتی انگیزه های مذهبی را یک پروسه کار

به حیله نمی پذیرفتند اـگر و می دادند قرار کار جریان بیشتر در را آنها دارای صداقت هستید. شما می گفتند

بزرگ شدیدًا گرفته و را نقطه ضعف های او کرده٬ خرد را روحیه او سعی می کردند ابتدا متوسل می شدند٬

این ضعف ها می گفتند می کرد انتقاد خود از وقتی او کنی. خودت انتقاد از باید می گفتند بعد و می کردند

اصالح کنی و را خود باید است و ایده آلیستی تو آنها به نظر پذیرش فلسفه الهی یا و تو تفکر ناشی از

به کارگری می فرستادند را او مقاومت می کرد باز اـگر و دیگری نبود پذیرش مارکسیسم چیز جز اصالح او

از اینکه تصفیه اش می کردند. یا مارکسیست کنند٬ را تئوری های مارکسیستی او با یک مرحله بعد در تا

و به خائن بودن متهم کردند ابتدا را او شریف واقفی ـکه قبول نکرد مجید ـکادرهای رهبری همین گروه٬
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کتاب های مذهبی را یا و کتاب مارکسیستی کتاب دیگری بخواند کسی حق نداشت جز کشتند. را هم او بعد

خواستم بار مسئول آموزشیم چند من از ایده آلیستی. کوبیدن تفکر به صورت انتقادی و مگر مطالعه کند

آنـها کمترین توجهی نمی کرد. ولی او برای من بیاورد که مذهبی بودند نشریات قبلی گروه را بعضی از

فلسفه الهی صحبت کنیم زیرا زمینه مسائل ایدئولوژی اسالمی و کادرهای پایین در با اجازه نمی دادند

به حاضر [ می کند] به طوری که دیگر خراب را آنها افکار و می کند پیچیده تر را ایده آلیسم آنها می گفتند

اعـتماد گـروه و سیدمحسن خـاموشی کـه تـحت تأثیر که من با یک بار پذیرش مارکسیسم نمی شوند.

شدید انتقاد طرف گروه مورد بالفاصله از سعی کردم بحث کنم٬ مارکسیست شده بود [به] ـگروه٬ ـکورکورانه

هر بدون اطالع مطرح کنی و و تازهـکار یک عضو با را حق نداری مخالفت خود به من گفتند واقع شدم و

با زیرا شد به من تکرار همین انتقادها نیز دیگر یک بار رهبری گروه مطرح کنی٬ با مخالفتی داری باید

سمپاتیزان بحث مذهبی کرده بودم. افراد یکی از

و دیگر نفر چند عمل به مارکسیسم رسیده ایم ولی زمانی که من و در ما داشتند رهبران این گروه ادعا

مخالفت کرده و آنها کلمه افتادگی] با [ چند رهبران از فعال و و مؤثر افراد شریف واقفی که یکی از مجید

برده٬ خود با گروه را انبار خواستیم یک گروه مذهبی تشکیل دهیم و به پذیرفتن مارکسیسم نشده و حاضر

من هم که محکوم به مرگ و کشتند بردند یک قرار سر در شریف واقفی را مجید کردند. ما اقدام به ترور

حالی که به شدت مجروح شده بودم اسلحه در و به سویم تیراندازی کردند شده بودم به محلی کشانده و

به وسیله آنجا از به بیمارستان رفتم و این ماجرا پس از تیراندازی کردم و به سمت آنها متقابًال ـکشیده و

مأمورین به بیمارستان شهربانی منتقل شدم.

دیگر مطمئن بودند و می دیدند خطر در را چون رهبران گروه موقعیت خود چنین می کردند. چرا آنها

قابل دیگر شده و عمل به آن رسیدیم خدشه دار در که ما تئوری بافی های آنها علمی و ادعاهای به ظاهر

والسالم. بودم. آن گریبان گیر مدت با این چند واقعیت آنچه که در این بود قبول نمی توانست باشد.

بازجویی صمدیه لباف قسمتی از  
جریان مبارزه ایـدئولوژیک قـرار اردیبهشت 54] من در دستگیری در [ از هشت ماه پیش حدود از

این قبیل که کم کم به کنایه هایی زدن از [شریف واقفی] شروع کرد که مجید بود جریان بدین قرار ـگرفتم.

به علت داشتن چـنین مرکزیت] افرادی که مذهبی هستند نظر [ از می کنند. جارو را پای خدا زیر دارند
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تا کنند کار آن قدر و بدین شکل که به کارگری بروند اصالح کنند عوض و را خود نوع تفکر باید تفکری یا

و به کارهای خوردهـکاری بپردازند و گیرند گوشه ای قرار اینکه در یا نمایند پیدا قدرت پذیرش مارکسیسم را

صحبت هایی یا بروند. به تدریج کنار زنی هم گرفته و نموده و شغلی پیدا عادی کرده و را ـکم کم وضع خود

ایده آلیستی و به حال خورده ایم مربوط به تفکر تا ضربه هایی که ما و این قبیل که تمام ضعف ها از می شد

اـگر ایده آلیست نبودیم و اـگر است و گرایشات خرده بورژوازی ما این هم از مذهبی بوده که داشته ایم و

خالصه صحبت هایی بـدین نـحو ضربه ای هم نمی خوردیم. نداشته بودیم اصًال مذهبی را چنین تفکر

سعید من و با و آمد افراخته به جای مجید وحید و عوض شد اینکه مسئول ما شروع به وزیدن گرفت تا

نـماز به خـانه مـی آمد گرفت و قرار که مسئول ما ابتدا از او [شاهسوندی] شروع به بحث کردن نمود.

چه فایده ای می برید این کار می گفت از و هم شروع به مخالفت کردن نمود خواندن ما نماز با و نمی خواند

ذهنی بودن مذهبی و داشتن تفکر نکرده اید رشد علت اینکه شما بگذارید. کنار ایده آلیستی را این تفکر

تفکر ضربه هایی که خورده ایم از عمل به این نتیجه رسیده ایم که بیشتر در ما نسبت به جهان مادی بوده.

که روح مطلق بود٬ مافوق طبیعی و به عنوان یک مبدأ این پذیرش خدا ایده آلیستی است که داشته ایم و

مبارزه به مارکسیسم رسیده ایم و عمل و در که ما صحبت هایی می کرد یا نموده. وارد به ما را این ضربه ها

صحیح مارکسیسم می باشد... واقعی بودن تفکر نشانه حقیقت و این خود

میان سازمان رخت بربسته. قیامت از و پیغمبر و می گفتیم چه شده که یک مرتبه خدا ما طرف دیگر از

این تمام ضربه هایی که خورده ایم به خاطر بگذاریم و کنار را آنها یک مرتبه باید و قبول داشتید قبًال چرا

بوده؟ تفکر

بفهمید کارگری تا بروید باید شما ایده آلیستی است و یک تفکر ناشی از این حرف ها جواب می داد ...

کارگری تفکر پیشتاز نماینده و هم باید ما دیگری برایش مطرح نیست و حیات مادی چیز جز ـکه کارگر

مارکسیسم تفکر بدبختی نجات دهد از و استثمار از فساد٬ از را کارگر ایدئولوژی که می تواند تنها باشیم و

من که فهمیدند بود بحث ها و این جر پس از صداقت ندارد. نپذیرد را کس این تفکر بنابراین هر است.

چون من گرفت و از نیز سالح را کارگری و برو که گفت فعًال این بود به قبول مارکسیسم نیستم. حاضر

می گفت برای حفظ توجیه فرستادن کارگری هم داشت و [ توسط ساواـک] هم شده بود موقع خانهـگردی

می کنیم. را این کار خودت ما

اینکه جزوه پرچم مبارزه ایدئولوژیک بیرون کردیم تا کار مدتی را به کشبافی رفته و سعید من و ...
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آمد...

این متوجه شدم که به نظر آن آمده بود سه گرایش که در هر خواندم از اینکه من این مقاله را از بعد

کس که هر قبول مارکسیسم است و نظرات ایده آلیستی و گذاردن مذهب و راه نجات مردم کنار مقاله تنها

که حرف هایی که مجید شده بود مشهود برایم کامًال دیگر و برود کنار باید ول معطل است٬ قبول نکند

فـعًال و صـحیح بـود کـامًال جایی ندارد مذهب دیگر جاروب کرده اند٬ را پای خدا می گفت زیر و می زد

که مبارزه همان مقاله نوشته شده بود که در مخصوصًا آن مبارزه می کند. شدیدترین وجه با [ سازمان] با

مـذهبی افـراد سـر بـر گلوله های آتشین ایـدئولوژیک را باید دگماتیسم مذهبی است و اصلی مبارزه با

کارگری دیگر گوش نمی دادیم. به حرف های وحید دیگر سعید که من و بود این موقع به بعد از فروریخت.

کارگری را کارگری رفته ای که ما خودت چقدر گفت تو و کرد انتقادی به وحید این رابطه سعید در نرفتیم و

نـیستیم و شما به هم عقیده شدن با حاضر حال که ما می کنید٬ تاـکتیکی برخورد ما با شما می فرستی٬

پس چه بهتر بیاورید ما سر بر بالیی که بخواهید هر اجازه می دهید به خود قبول نداریم شما مارکسیسم را

این مدت هم که کارگری نفهمیده ای. مفهوم کارگری کردن را اصًال جواب گفت تو در وحید ـکه بروم کنار.

به منزل متوجه شود بدون اینکه وحید مجید طرف دیگر از نداشته. قبل هیچ تأثیری روی تو ـکردی مانند

روزی اـگر و شده اند کافر گفت اینها مجید بیرون آمدن مقاله پرچم مبارزه ایدئولوژیک٬ پس از می آمد. ما

شرایط فعلی این است که هر در وظیفه ما کشت و چه مسلمان است خواهند هر دست بگیرند در قدرت را

آنها کردن... افشا ضربه بزنیم بهترین کار برای اینکه بتوانیم به آنها آوریم و ضربه وارد به آنها چه بیشتر

من اختیارت بگذارند. اینکه سالح در نشان بده تا را آنها گفت که تمایل به همکاری با به من نیز است و

و برای من توضیح دهید بیشتر مسائل را بیان داشتم شما انتقادی نمودم و خود از کردم و را این کار نیز

می دهیم که بتوانی ترتیبی نیز و خواهیم داد گفت سالح به تو آن وحید از بعد بپذیرم... شاید روشن نمایید

مثل یک بمن گفت او درباره سعید شوی. جدا سعید از اجاره کنی و یک پوشش مناسب خانه ای نیز در

مرتبه دو روز چند از بعد آن خالی می کردیم٬ مغز قدرت داشتیم یک گلوله در اـگر و فراری ایستاد سرباز

من هم با نگو. به وحید آدرس آن را خانه ای اجاره کن و گفته بود مجید طرف دیگر از سالح به من داد...

خیابان اینکه اطاقی در می رفتم دنبال اطاق تا بیشتر و مشکوک نشود وحید کمی می کردم تا وانت کار

مـجید همچنین تماسی هم که بـا نگفتم و به وحید آدرس آن را اجاره نمودم و کرده و منوچهری پیدا

نمی دانم چطوری از اینکه وحید این تماس ادامه داشت تا واقع به گروه نمی گفتم. یعنی در داشتم به وحید
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مـجید هم گروه بوده و مجید احتمال می دهم فردی که با می شود. مجید متوجه تماس با طریق مجید

متوجه شـده و غائب شدن مجید به خانه تیمی نمی رفت از و به خانه منوچهری می آمد ـگاهی شب ها

من هم به طور مجید شدن تماس من با رو از خالصه بعد گروه گزارش داده است. و به وحید جریان را

کردم. آنها علنی شروع به مخالفت با

توضیح افراخته  
از و جزئیات همه چیز اعترافات فراوانی کرده و یادداشت های خود٬ اوراق بازجویی و در افراخته٬ وحید

این باره چنین نوشته است: وی در توضیح داد. صمدیه لباف را جمله تصفیه خونین شریف واقفی و
عـّده ای بـه مـخالفت پـرداخـته و سـازمان٬ آمدن گرایشات مـارکسیستی در به وجود پس از
افـراد [بود] که از شریف واقفی به نام مجید این افراد یکی از نپذیرفتند. را ایدئولوژی جدید
ـکوشش هایی به طورمخفیانه برای انشعاب مّدتی معلوم شدمجید پس از سابقه دارسازمان بود.
حتی سازمان اصلی مجاهدین را و جمع کند خود به دور مذهبی را اینکه افراد دودستگی و و
مـثل کسـانی بـودند شده بودند٬ افرادی که جذب او کرده است. بداند٬ [متعلق به گروه] خود

افـراخـته مشـخص کـه ضـمن اقـاریر است؛ مـنیری جـاوید عبدالّرضا نام مستعار الکترونیک » «حمید و «خسرو» .1
ترور مخالفت با به دالیل ایدئولوژیک و «خسرو گرفته بوده است: تصفیه قرار «پروسه»ای از هم در که او می شود
را خسرو کرد: پیشنهاد می دید٬ تجارب او دانش و سخت نیازمند را شهرام ـکه خود گروه کناره گرفته بود. از مجید
تمام فوت و و بسازد گروه را نیاز آن وقت مجبورش کنیم وسایل مورد بیندازیمش توی یک خانه؛ کنیم و دستگیر
روحانی٬ بیندازیم بیرون.» را او یک تیپا با انجام شد٬ وقتی این کار بیاموزد. اعتماد مورد به یک عضو نیز را فن کار
نیز منیری جاوید افراخته٬ دستگیری وحید با ص 14. ج 2: پرونده افراخته٬ ص 423. ج 3: نهضت امام خمینی٬
داخـل اتـومبیل مسـتشاران٬ وی سازنده کیف دستی انفجار اعدام گشت. بهمن 54 در و شد دستگیر اعتراف او با

بود. نیز ساواـک٬ عناصر دوم به هنگام حضور برای انفجار

که مسئول قسمت های الکترونیکی و «خسرو»٬1 نام مستعار فردی با و مرتضی صمدیه لبّاف...
شریف واقفی و بین بردن مجید سازمان تصمیم به از تهیه کننده گیرنده های بی سیم پلیس بود.
ازخیابان ادیب الممالک انجام کوچه ای پایین تر در طرح مجید مرتضی صمدیه لبّاف می گیرد.

وحید. افراخته٬ خالصه پرونده ها...: .2

گلوله به وسیله من وسیاهـکاله انجام شد. 2 شلیک دو عملیات با می شود...
نوشته است: مطبوعات که انجام نشد٬ با متن تهیه شده مصاحبه خود افراخته در

برای انجام نقشه مان اولین کنیم. ترور را ...باالخره تصمیم گرفتیم برای عبرت سایرین تنی چند
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من زیباترین خاطرات شریف واقفی انتخاب کردیم که دوست بودیم و مهندس مجید هدف را
رفته لجن های فعالیت آنارشیستی فرو کثافات و ولی من چنان در دارم. بیاد او دوستی با از را
گفتم به شرحی که قبًال شریف واقفی را محتوای پوچی داشت. بودم که دوستی برایم معنی و

همان. .1

آتشش زدیم.1 ـکشتیم و
صمدیه لباف چنین آمده است: بازجویی وی درباره ترور قسمت دیگری از در

به زخمی شدن منجر و سلمان فارسی انجام شد و کوچه ای بین خیابان نظام آباد طرح دوم در
مـهدی = ] دیگـری فـرد طاهررحـیمی و محمد این طرح من٬ در مرتضی صمدیه لباف شد.
که گـلوله ای بـه مـن این جریان تیراندازی کرد در صمدیه نیز موسوی قمی] شرکت داشتیم.

همان. .2

اصابت نکرد.2
کـه مـطالبی را شد٬ پانوشت صفحه قبل ذـکر آنچه که در عالوه بر (منیری جاوید) خسرو مورد در

جالب توجه کرده بود٬ دیدگاه های وی طی بازجویی اظهار ساسان صمیمی بهبهانی درباره اعتراضات و

است:
مثًال تو. از است غیر درسازمان باخبر هرچیز کس از [خسرو] گفتم که گمان نکن که هر به او ...»
مسئله این می کنی حل نشده است و فکر من هم آن طوری که تو مسئله مارکسیسم برای خود
مطرح می کنم و این زمینه ندارم ولی من سؤاالتم را هیچ سؤالی در نیست که من هیچ اشکال و
خـودت بـرای مطرح نکرده٬ هیچ اشکالی را هنوز ولی تو بحث می کنم٬ جواب می خواهم و
بـهمن قراری بـا هم گرفته ای... تصمیم نهایی را بزرگ کرده ای و پرورانده و خودت مسئله را
سـازمان نسـبت بـه نـظر مـورد بهمن توضیحات زیادی در افراخته] برایش گذاشتم... [وحید
اعالم ایدئولوژی علل تأمل سازمان در علل مارکسیست شدن سازمان٬ ایدئولوژی مارکسیسم٬
آن طرف درباره نظر از مرحله نهایی و به مردم در مرحله اول و خودش به اعضای خودش در
گفت که مارکسیست بودن سازمان به هیچ و سازمان نسبت به مذهب ومذهبیون توضیحاتی داد
و سـازمان بـاشد در مذهبی هم می توانـد بلکه هر وجه به معنای ضدمذهبی بودن آن نیست٬
صحبت های زیادی هم درباره ضررهای انشعاب کردن از داشته باشد. ایدئولوژی خودش را
هم آن به بعد از و ادامه دهد که به کار قانع شده بود خسرو ظاهرًا رفتن کرد... کنار سازمان و

ساسان . صمیمی بهبهانی٬ خالصه پرونده ها...: .3

گم شده...»3 فهمیدم که خسرو... یک روز... بعدًا جواب بخواهد... و مطرح کند را مسائل خود
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سـازمان٬ قطع ارتباط وی بـا و وضعیت خسرو مورد در بازجویی خود در محسن سیدخاموشی نیز

چنین نوشته است:
افراخته] طبق گفته بهمن[وحید من نیامد... قرار [ منیریجاوید] سر خسرو دیگر سه هفته٬ از بعد
او نیامدی؟ قرار سر دیگر چرا گفته بود و درخیابان دیده بود را روزی خسرو بچه ها یکی از
[ساسان صـمیمی] به احمد وقتی خسرو دروغ می گویید. و صداقت ندارید که شما ـگفته بود
سازمان همکاری کنم چون نیستم با من حاضر که دیگر گفته بود به احمد یک روز وصل بود٬
شریف واقـفی مجید ترور منظور سازمان شده است ـ سابقه دار و کادرهای باال بدی با رفتار
و راچشم بسته به خانه تیمی سیدنصرالدین بردند او و اوصحبت کرد بهمن چندجلسه با است ـ
ولی باالخره سر سازمان همکاری کند٬ که با باالخره راضی شد وصحبت کردند٬ اونشستند با

ص 283. ج 2: پرونده سیدمحسن سیدخاموشی٬ .1

قرارنیامد.1
ایدئولوژی تغییر قطع همکاری وی پس از مورد در نیز محاـکمه منیری جاوید گزارش ساواـک از در

چنین آمده است:
ایدئولوژی تغییر مذهبی است پس از عنوان نموده که چون یک فرد منیری جاوید عبدالرضا ...

ص 433. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

متوجه شده که آلت دست بوده...2 آن کنارهـگیری نموده و ـگروه از
نهم پرداخته شده گفتار در عاّلف و... جعفر میرزا محّبی ٬ یقینی ٬ ترورهای درون سازمانی مانند به سایر

است.



19 پیامدها  تصفیه های خونین و



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  20



فصل دوم:

زنجیره
پی  ضربه های پی در

دستگیری خلیل دزفولی  
پس داشت٬ افراخته قرار تحت مسئولیت وحید اسفندماه 1353 که تا فقیه دزفولی ٬ محمدعلی (خلیل )

وی از نیز حتی سیانور خلع سالح و سوی وحید از ـ انتقادی»! «ضد واقع٬ در و انتقادی ـ یک برخورد از

نظر در «سرتیپ زندی پور» عملیات ترور طرح بهرام آرام برای شرکت در به رغم اینکه در و ـگرفته شد؛

شد. راهی «ـکارگری» و حذف گردید ـگرفته شده بود٬

دستگیری مـهدی رضایی و به دنبال کشته شدن رضا ـ خردادماه 1352 اینکه در پس از دزفولی ٬

به طریقی٬ از باالخره٬ کند. سازمان برقرار نزدیک به شش ماه نتوانست ارتباطی با تقوایی متواری شد٬

این داشت کـه بـتول قراین حکایت از مجهول باقی ماند. ساواـک نیز نظر نحوه وصل خلیل دزفولی به سازمان از .1
پـرورش اتومبیل وی جلوی اداره کل آمـوزش و همراهی می کرده و روزی که اعظم طالقانی را در فقیه دزفولی٬
سیمین صالحی بـوده که مشخص گردید زن ناشناسی ـ از متوقف بوده٬ (طالقانی) خیابان تخت جمشید واقع در
حجة االسـالم مـهدی سیمین صالحی٬ اعظم طالقانی٬ بتول دزفولی٬ می گیرد. مکتوب وصل خلیل را قرار است ـ
خالصه پرونده ها...: و پرونده ها حقیقت مسئله مجهول ماند. اما گرفتند قرار دیگری تحت فشار افراد شاه آبادی و

ذیل اسامی مذکور.

محمدابـراهـیم طاهررحیمی بود٬ محمِد مدت کوتاهی که مسئولیت وی با پس از سازمان وصل شد.1ـ

داسـتان کـه مـارکسیست گـردید. همان دوره بود در و شد سران سازمان مسئول او جوهری از (ناصر)
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خودش چنین تعریف کرده است: مارکسیست شدن را
بـررسی های گفت که «سـازمان پس از یک صحبت اختصاصی٬ در جوهری ٬ یک شب ناصر
و به این نتیجه رسیده که علت آنها به خصوص ضربه ٬50 ریشه یابی شکست های قبلی٬ مفّصل و
ذهنشان در آن ایده آلیسمی است که به نام مذهب وخدا علت عدم تحّرـک بیشتربچه ها٬ ضمنًا
را ناصر صبح فردا بکن» هم فکرهایت را تو سازمان مارکسیست شده است؛ لذا انباشته شده؛

صص 140ـــ141. جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1

من هم مارکسیست می شوم»1 کرده ام و گفتم که «فکرهایم را به او دیدم؛
گـروه و شـد سـازمان جـدا کـه از که خلیل مسئولیت مهدی امیرشاه کـرمی را٬ همین دوره بود در

به عهده داشت. تشکیل داد٬ را «مهدوّیون»

افراخته واـگذار مسئولیت دزفولی به عهده وحید ٬53 مرداد 27 جوهری در دستگیری ناصر پس از

مسئولیت به کارگری اعزام شد. 53 اسفند در طی یک «پروسه انتقادی»٬ همین مقطع پس از در و ـگردید؛

گردید. واـگذار شاخه تقی شهرام ٬ عضو به عهده هاشم وثیق پور٬ این تصفیه٬ پس از دزفولی ٬

پوشش تاـکسی کار که در مأموران گشت کمیته مشترک٬ یک دسته از افراد سوم اردیبهشت 1354 در

چون سیانور و کرد وی اقدام به فرار و ظنین شدند به او میدان حسن آباد حوالی خیابان سپه و می کردند٬

گردید. دستگیر و که موفق نشد اتومبیل بیندازد به زیر را خود سعی کرد حین فرار٬ در نداشت ٬

توجیه اقدامش به در و قهوه چی معرفی کرد شاـگرد «عّباسعلی عرب مفرد»٬ را خود کمیته مشترک٬ در

و خیابان ببینند در کس را هر قهوه خانه شنیده که ساواـکی ها در مشتری ها داشت که چون از اظهار فرار

کرده است. فرار ترسیده و نیز او می کشند٬ بگیرد نظرشان را

شناسایی شد. فقیه دزفولی داشت٬ (جلیل ) دوقلویش اسداهلل برادر به دلیل تشابهی که با روز 9 پس از

سال حبس محکوم شده بود. به دو و دستگیر خلیل ٬ فرار به دنبال دستگیری تقوایی و سال ٬52 جلیل در

به حّساسیت آن دستگاه نسبت به پلیس امنیتی داشت و برخورد توجه به ذهنیت هایی که از با خلیل ٬

چون ارتباط های فّعالش قطع و گیرد؛ قرار سخت ترین شکنجه ها داشت که زیر انتظار خودش واقف بود٬

(دکـتر عـطّارپور» اینکه «رضـا پس از برخالف این انتظار٬ اما می شد. شدیدتر فشارها او به تصّور بود٬

دستگیری اش از روز چون 9 برای ساواـک کهنه است؛ به وی گفت که اطالعات او دید٬ را او حسین زاده )

برای سازمانی که بیخود که «خلیل خان! شد به خلیل یادآور این نکته را ضمناً «حسین زاده »٬ ـگذشته است.
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این برخورد پس از سینه چاـک نکن». گرفته است٬ تو از حتی امکان خودکشی را خلع سالح کرده و را تو

کریمی . احمدرضا گوها: گفت و .1

احضارش کنند.1ـ کاری داشت٬ که اـگر سفارش کرد و به سلّول فرستاد را او مرموز٬

انگیزه ای هم برای ادامه مقاومت و شکسته شده بود روحی شدیداً نظر از روز طول این 9 که در خلیل ٬

غضب کرده سازمان هم به او و نه مسلمان معتقدی؛ و (چراـکه نه مارکسیست کاملی بود نمی دید خود در

که تا فقره اطالعات ارزنده٬ رژیم چند اعالم داشت٬ اینکه آمادگی اش را پس از اعالم همکاری کرد. بود)

کسب کرد: او از مانده بود٬ بی خبر آنها آن هنگام از

اعـضای مـذهبی از دو کـه هـر (خسـرو)٬ مهندس منیری جـاوید و مرتضی هودشتیان (یوسف) را این گیرنده ها .2
هـمین کـه تـا برای سازمان ساخته بودند اوایل سال 52 از شریف واقفی بودند٬ تحت مسئولیت مجید سازمان و

عبدالرضا. منیری جاوید٬ مرتضی . هودشتیان٬ خالصه پرونده ها...: داشت. تاریخ کارایی الزم را

ساواـک را بی سیم های کمیته مشترک و شده است2٬ مهّیا سازمان توسط رادیوهایی که دستکاری و 1ـ

حتی به چریک های این رو از و پیشدستی می کند؛ دستگیری٬ هر قبل از بدین لحاظ٬ و می گیرد

این موضوع٬ آـگاهی مقامات امنیتی رژیم از پس از سرویس داده است. این زمینه ـ در ـ فدایی نیز

قابل شنود دیگر تا مخصوص نصب کردند ُکد گزاف) هزینه بسیار روی دستگاه های بی سیم (با

نباشند.

به طورکلی مارکسیست ماه 1353 آذر از و کرد آغاز مارکسیست شدن را روند سال 52 سازمان از 2ـ

(مـعروف بـه «بهمن نادری پور» خلیل را بازجویی از این موضوع٬ اطالع ساواـک از پس از شد.

زندان خلیل در البته بعدًا به عهده گرفت. بود٬ مارکسیست ها که متخّصص بازجویی از تهرانی )٬

برای بـازگشت بـه خانوادگی٬ نیز روحی و زمینه های ذهنی و چراـکه هنوز مسلمان شد؛ مجدداً

داشت. وجود او در مذهب٬

از شد٬ دستگیر دستش٬ بمب در انفجار پس از 53 مرداد 27 که در جوهری ٬ ابراهیم (ناصر) محمد 3ـ

دوره جـمله مسـئول خـلیل در از ایـدئولوژی و کارگردان های جریان تغییر از رهبران سازمان و

که به بهرام آرام ـ خود» از متن «انتقاد استفاده از خلیل با ضمناً بوده است؛ «مبارزه ایدئولوژیک»

سیمین میثمی و که جوهری و کرد اظهار ـ خوانده بود نیز او یافته و سازمان انتشار وسیع در طور

خیابان شیخ هادی بوده اند. خانه مرکزی شاخه نظامی واقع در عضو سه٬ هر صالحی ٬
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کـه فـرمانده می دانـد و شرکت داشته باشد؛ «زندی پور» ترور بوده در که قرار خلیل اعتراف کرد 4ـ

افراخته بوده است. وحید عملیات مزبور

تلویزیونی ـ یک مصاحبه رادیو خلیل دزفولی در شریف واقفی ٬ افشای ترور و دستگیری وحید پس از

زندان داشت. نیز درون تشکیالت و انعکاس وسیع در و تلویزیون پخش شد از 54 مرداد 22 در مصاحبه مزبور .1

شرکت کرد.1 نیز

دستگیری افراخته وخاموشی  
بـه سـازمان سـال 1348 از تهران٬ در 1329 متولد سعید افراخته فرزند رحمان (معروف به وحید)

نـاموفق شـعبان تـرور سـال 1351 در آن شرکت داشت٬ نخستین عملیات نظامی که وی در پیوست.

سـرهنگ هـاوکینز٬ تـرور افراخته در بود. مرداد٬ کودتای 28 عوامل مشهور از جعفری (شعبان بی مخ )

کادرهای اصلی مسئوالن و به سرعت به یکی از مشارکت داشت و نیز سال 52 در آمریکایی٬ مستشار

شـهریور اشـرف زاده کـرمانی در به دنبال اعترافات افراخته و مجدالعلی٬ فرزند تهران٬ 1317 منیژه بوستان متولد .2
جـریان بـازجـویی و سـاواـک در بـه دلیـل هـمکاری کـامل وی بـا سال زندان شد. محکوم به 12 و دستگیر 54
پرورش مشـغول بـه کـار آموزش و در ساواـک مجددًا تأیید با و شد آزاد 56 مرداد سال در دو پس از بازداشت٬

منیژه . بوستان٬ خالصه پرونده ها...: ـگردید.

که قبًال ناظم دبستان رفاه ازدواج کرد منیژه بوستان 2 با سال 53 افراخته در عملیاتی سازمان تبدیل شد.

معاون وی بود و بهرام آرام ٬ اعتماد مورد که کامًال وحید سازمان مرتبط شده بود. توسط پوران بازرگان با

انجام هیچ کاری برای طی کردن مدارج تشکیالتی از به عضویت مرکزیت سازمان درآمد٬ سال 54 در و

داخل سازمان یا خارج و درخواست مرکزیت مارکسیست در نوع عملیات نظامی مورد هر و رویگردان نبود

بابک بهمن ٬ رضا٬ بهروز٬ قبیل حیدر٬ از نام مستعار وی چند اقدام می کرد. می پذیرفت و چرا بی چون و را

افراخته . پرونده رحمان (وحید) .3

بیژن داشت.3 و

افراخته عامل رحمان (وحید) که برای پلیس امنیتی رژیم روشن شده بود ماه ٬1354 خرداد اواخر در

کمیته مشترک برای به چنگ آوردن او همه نیروهای ساواـک و سازمان بوده است٬ اخیر ترور اصلی چند

افراخته ٬ برای یافتن وحید را تن دیگر چند صمدیه لّباف و خلیل دزفولی ٬ آن روزها٬ در آنها بسیج شدند.

ذهن در وحید که صمدّیه تصویری از البته ناـگفته نماند به گشت می بردند؛ توسط اـکیپ های کمیته مشترک٬
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به اـگر بسته و انفجاری به خود اینکه وی مواد مانند واقعیت تطبیق نداشت ـ که با کرده بود مأموران ایجاد

به طور برای منحرف کردن مأموران بود. که بیشتر ـ کشته می شوند صورت انفجار در نزدیک شوند٬ او

بنابراین حدود و چیزی نیافت؛ خلیل دزفولی نیز دنبال می کرد. طرح فریب ساواـک را این مورد قطع وی در

گزارش گشت های مزبور. بولتن های ساواـک مبتنی بر خلیل دزفولی . نقل از کریمی؛ گوی احمدرضا گفت و .1

نیم تالش مأموران نتیجه ای نداشت.1 یک ماه و

بعد ساعت 3 حدود ٬54 مرداد 5 روز در اـکیپ های کمیته مشترک (اـکیپ حمید)٬ مسئول یکی از افسر

خیابان یک طرفه پشت مجلس در موافق حرکت اتومبیل ها مسیر جوان که در به دو ضمن گشت٬ ظهر٬ از

را او نزدیک٬ ترس برخورد از به احتمال زیاد افراخته است٬ وحید آن دو که یکی از مأموران می دانستند البته اـگر .2
شدنش نبود. امکان زنده دستگیر و می دادند قرار هدف گلوله های خود دور از

آن دو٬ یکی از برآمد.2 تفتیش آنها صدد در و ظنین شد می کردند٬ تردد بهارستان) (حوالی سرچشمه و

که از بختیاری )٬ (سرگرد مزبور لیکن افسر به سوی اسلحه برد؛ دستش را و واـکنش نشان داد بالفاصله٬

به زمین انداخت و ـ افراخته بود که وحید ـ را او و مهلت نداد کمیته مشترک بود٬ ورزیده ترین مأمور قضا

کـه ایستاده بود؛ منتظر و متحّیر آن سوی خیابان٬ در بود٬ دیگری که همراه وحید فرد خلع سالح کرد.

بـرداریـم اسلحه مأموران را اتومبیل و به اتفاق٬ و بکشد مأموران را بودم که وحید «منتظر گفته بود: خاموشی بعدًا .3
سیدمحسن . سیدخاموشی٬ خالصه پرونده ها...: کنیم.» فرار و

خاموشی بود.3 این شخص سیدمحسن سید گردید. توسط مأموران دستگیر

تحصیالت دوران شد. متولد مذهبی٬ خانواده ای بازاری و در تهران٬ در سال 1334 محسن در سید

در مـتوسطه را دبسـتان جـعفری و در ابـتدایـی را محیط های آموزشی اسالمی طی کرد؛ در مدرسه را

بـه هـم زمان٬ و شـد وارد به انجمن ضّدبهائیت (حجتیه) دبیرستان٬ سال های آخر در دبیرستان علوی.

بـهائیت انـجمن ضـد دبـیرستان عـلوی در ضـمن تـحصیل در تـهران٬ 1330 سـیدمرتضی سـیدخاموشی مـتولد .4
به عضویت انجمن اسالمی آنجا در رفت و برای ادامه تحصیل به آمریکا سال 1348 در فعالیت داشت. (حجتیه)
ایـدئولوژی تـغییر پس از و سـازمان شـد کشـور شاخه خـارج از عضو سال 1350 اواخر در دانشجویان درآمد.
مخفیانه به ایران و غیرمجاز دستگیری برادرش محسن به طور پس از مارکسیست گشت. وی نیز مرکزیت داخل٬
در و رفـتند کشور میثمی به خارج از سابق لطف اهلل به همراه حوریه بازرگان همسر سال 55 اواخر در بازگشت.
سـیانور بـا دو هـر اینکه شناسایی شده انـد٬ مشاهده یک اتومبیل شهربانی به تصور بهمن ماه با 27 در مراجعت٬
نـارنجک چـند یک قبضه مسلسل و سالح کمری٬ چند آن دو وسایل باقی مانده از در اقدام به خودکشی کردند.

حوریه . بازرگان٬ سیدمرتضی . سیدخاموشی٬ خالصه پرونده ها...: داشت. وجود

در متوسطه و سال آخر از مذهبی روی آورد. به مطالعه کتب سیاسی ـ تشویق برادرش سیدمرتضی ٬4
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به و شرکت نمود «حسینیه ارشاد» شریعتی در سخنرانی های دکتر و کالس ها در به دانشگاه٬ آستانه ورود

کرد. تدریج حساسیت های سیاسی خاصی پیدا

به جانب فعالیت های سیاسی گرایش بیشتر شده بود٬ فضایی که پدیدار در 50 ضربه شهریور از پس 

قـبیل انـجام ورزش هـایی از مطالعاتی و مدتی به کار حسن صادق ٬ دوستانش٬ توسط یکی از یافت و

سوق داده شد. جودو ـکوهنوردی و

عـلی بـا سـال ٬1352 در دانشگـاه تـهران٬ دانشکـده اقـتصاد تـحصیل در بـه دانشگـاه و ورود با

مطالعات مشترک نیمه منظمی که به راهنمایی فرد پس از شد. آشنا علنی سازمان٬ عضو خدایی صفت ٬

طریق خدایی صفت به وی از هجده سالگی به سازمان مجاهدین خلق جذب گردید. در انجام داد٬ مذکور

مـطالعه آمـوزشی گـرفت. افراخـته قـرار تحت مسئولیت وحید چندی٬ پس از و بهرام آرام معرفی شد

در شناخت را به زبان ساده و اقتصاد انسان چگونه غول شد٬ زمینه تکامل اجتماعی ٬ ـکتاب هایی نظیر

جعل پالـک اتومبیل فعالیت نمود. زمینه پخش اعالمیه و در ضمن آن٬ و اوان عضویتش انجام داد

پویایی ای که با و بدون کمترین مقاومتی مارکسیست شد ایدئولوژی٬ تغییر روند در محسن خاموشی ٬

ریـیس «سرتیپ زنـدی پور» عملیات ترور برای شرکت در افراخته ٬ توسط وحید نشان داده بود٬ خود از

مسئول صورت گرفت٬ ماه 1353 اسفند تاریخ 27 که در این عملیات٬ وی در ـکمیته مشترک انتخاب شد.

16 شـریف واقـفی در مـجید جریان تـرور در بود. راننده اتومبیل مخصوص این کار راه بندان و ایجاد

کـه سـازمان مـجاهدین بـود جـوان تـرین عـضو «او درباره محسن خـاموشی مـی گوید: طاهره سجادی (غیوران) .1
خـورشیدواره: سجادی٬ قتل شریف واقفی شرکت کرد.» در گرفت و قرار مارکسیست های مسلمان نما تحت تأثیر

ص 132.

وی به اتفاق بود.1 وی به بیابان های مسگرآباد مسئول حمل جسد شرکت داشت و نیز اردیبهشت 54

چـند در قطعه قطعه کردن٬ پس از به آتش کشیدند را او جسد ضارب شریف واقفی ٬ حسین سیاهـکاله ٬

نقش فعال تری سرهنگ شفر»٬ و آمریکایی «سرهنگ ترنر مستشار دو عملیات ترور در نقطه دفن کردند.

مترجم سفارت مشکوک حسن حسنان ٬ ماجرای ترور در مستشاران بود. مسئول کشتن یکی از داشت و

صص 10ـــ48. ج 1: پرونده سیدمحسن سیدخاموشی٬ .2

نقش داشت.2ـ نیز ـ کشته شد به جای کنسول سفارت مزبور که ظاهراً ـ آمریکا

دو پس از شناسایی گشتند. سریعًا محسن خاموشی به کمیته مشترک برده شدند٬ زمانی که افراخته و
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گـوی گـفت و در نـیز ساعات اولیه بازجـویی دارد. تصریح به شکنجه وی در افراخته٬ یادداشت های وحید مفاد .1
افراخته سخن رفته است. پای وحید شکنجه روی دست و آثار از کریمی٬ احمدرضا

انگیزه معنوی ریشه داری برای مقاومت که زمینه و او ـگذشت1٬ روی وحید بر فشار سه ساعت که از ـ

وظیفه خواه» «منوچهر ٬ بازجوی وحید شروع به همکاری کرد. و «برید»؛ و به اصطالح «شکست» نداشت٬

معاون ـ عضدی ) (معروف به دکتر مستقیم «محمدحسن ناصری» که زیرنظر بود (معروف به منوچهری )

که یادداشت های آن طور وحید٬ و بین «منوچهری » انجام می داد. را این کار اطالعاتی کمیته مشترک ـ

Ñ حـقجو٬ دریافت احساس وی نسبت بـه بـازجـو و افراخته به «منوچهری » برای آـگاهی به متن نامه های وحید .2
سازمان مجاهدین... تحلیلی بر

بـرای کـمیته اطالعات٬ دیگر آنچه بیش از شد.2ـ روابط عاطفی محکمی ایجاد حاـکی است٬ نیز وحید

که او شاخه نظامی سازمان بود رهبر و رسیدن به بهرام آرام یعنی مسئول مستقیم وحید اهمیت داشت٬

داشت و قرار او بهرام با دستگیری وی٬ لیکن به دلیل آنکه نیم ساعت پس از می طلبیدند؛ وحید از را

صص 136ـــ137. بیانیه اعالم مواضع...: .3

نداشت.3 امکان سریعی برای دستیابی به بهرام آرام وجود بنابراین متوجه دستگیری اش شده بود٬

بهشتی آیة اهلل اولین طرح ترور  
دکتر آیة اهلل ترور قصد شریف واقفی ٬ مجید جمله ترور از جزئیات ترورها عالوه بر اعترافات وحید٬ با

طـرح اعترافـاتش گـفته است: افراخته در وحید به گزارش وظیفه خواه٬ ضمیمه ساواـک به تاریخ ٬54/11/22 سند .4
تقی شهرام است. بهشتی از ـکشتن مخفیانه شهید

روشن شد. نیز آن مخفی بماند٬ که نقش سازمان در غیرآشکار به نحو بهشتی 4

روحانی می نویسد: آقای سیدحمید
به دست می آید: ایشان] این نکته ها ترور قصد [ و بهشتی «ازدیدگاه شهرام درباره شهید

هدف و ... ب ـ سخت اندیشناـک بوده... مبارز و عالمان وروحانیان متعهد سازمان از الف ـ
آنچه که از ج ـ وروحانیان وارسته بوده است. میان بردن علما از انگیزه آنان ریشهـکن کردن و
یاران وی] بهشتی و ترورشهید حزب جمهوری و [انفجار روی داد سوی سازمان درسال 1360
پایگاه ریشـه ای سازمان از ـ د ایدئولوژی سازمان داشته است... اندیشه و سیاست٬ ریشه در
آنان مستقیم با برخورد از این رو به خوبی آـگاهی داشته است از میان توده ها عالمان اسالم در
بهشتی مبارزه تبلیغاتی سازمان برضدشهید شایعه پراـکنی و ـجوسازی٬ اندیشناـک بوده است ه
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که سازمان خطری بود برخاسته از گذشته داشته و ریشه در پی پیروزی انقالب اسالمی نیز در

ص 423. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

بهشتی احساس می کرده است.»1 پیروزی انقالب اسالمی ازناحیه شهید سالیان درازی پیش از
امام قدیمی مراجع بزرگ قم و شاـگرد اصفهان٬ ٬1307 حسینی بهشتی متولد سیدمحمد دکتر آیة اهلل

سال نهضت امام خمینی از در و نمود آغاز را اجتماعی خود فعالیت های فرهنگی و سال ٬1330 خمینی از

در تأسیس جمعیت هـیئت های مـؤتلفه نـقش داشت و در سال 1342 در شرکت فعال داشت. ٬1341

عـضویت حجة االسـالم مـوالیی ٬ انواری و آیة اهلل مرتضی مطهری ٬ شورای فقهای آن به همراه آیة اهلل

داشت.

سال 1344 در بازداشت شد. سال 1343 در اولین بار داشت و ساواـک قرار همان سال تحت فشار از

برخی ساواـک به دلیل اطالع از بازگشت به ایران٬ پس از و اسالمی هامبورگ بود مسئول مرکز 1349 تا

توسط کمیته سال 1354 در ممانعت نمود. بازگشت وی به آن کشور از آلمان٬ فعالیت های سیاسی وی در

ادامه داشت٬ سال 50 قرآن هفتگی وی که از جلسات تفسیر گشت و دستگیر شهربانی٬ مشترک ساواـک و

سخنرانی در جلسات تدریس و دانشگاهیان مسلمان و با مؤثر ارتباط گسترده و توسط ساواـک تعطیل شد.

نـقش مجمع فرهنگیان مسلمان٬ انجمن اسالمی مهندسین و انجمن اسالمی پزشکان٬ مراـکزی مانند

مشـارکت سوی دیگـر از آورده بود. دهه پنجاه برای وی پدید مبارز جریان های اسالمی و ویژه ای در

آموزش و که جایگاه مهمی در سال ٬1349 قم از مدیریت مدرسه منتظریه (حقانی) بهشتی در آیة اهلل

مـضاعف ایشـان را تأثـیرگذار و برجستگی شخصیت جریان ساز داشت٬ متعهد و تربیت روحانیان مبارز

ع. صص ث ـ دکتر...: آیة اهلل شهید .2

ساخته بود.2

به اتکـاء سمپات های سابق سازمان٬ و اعضا و مبارزان٬ بسیاری از ایدئولوژی سازمان٬ تغییر از بعد

از و مـقاومت نـمودند مـبارزه٬ یأس از انحراف و برابر در بهشتی ٬ رهبری فرهنگی آیة اهلل و آموزش ها

مبارزین مسلمان جلوگیری کردند. بر منفی مسائل سازمان٬ توسعه آثار
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تبلیغاتی٬ نظر ولی چون از بین ببریم... از بهشتی را «باید تقی شهرام گفته بود: به اعتراف افراخته ٬

اتومبیل زیر با را او مثًال روش های خاصی بهره گیریم٬ است از بهتر شود٬ صالح نیست این جریان رو

ص 14. ج 2: افراخته٬ پرونده وحید .1

بگیریم.»1

هـمچنین بـیانگر بهشتی که عملی نگـردید٬ آیة اهلل برای ترور سال 54 برنامه مرکزیت سازمان در

انـحراف مـقابله بـا بالقوه ایشان در نقش بالفعل و و بین روحانیان مبارز اهمیت ویژه وی در جایگاه و

اساسی میراث موارد ایشان یکی از حساسیت ویژه بر محسوب گردد. می تواند ایدئولوژیک سازمان نیز

رجوی بود. مرکزیت تقی شهرام برای مرکزیت مسعود

ساواـک همکاری افراخته با  
شدند: به سرعت دستگیر شناسایی و همان مراحل اول بازجویی افراخته این افراد در

مهندس مرتضی لّبافی نژاد٬ دکتر کیوان صمیمی بهبهانی ٬ ساسان صمیمی بهبهانی ٬ محسن بطحایی ٬

اسامی. دیگر افراخته و خالصه پرونده ها...: .2

کاظمیان.2ـ سیف اهلل طاهره سّجادی (غیوران )٬ مهدی غیوران ٬ منیری جاوید٬ عبدالرضا

تشکیالت یعنی مرکزیت و مسلمان سازمان٬ جریان مارکسیست و دو هر با (ـکاظمیان ) شخص اخیر

انبارک اسلحه ای که دوجانبه بازی می کرد. حّدی٬ تا و مرتبط بود شاخه انشعابی شریف واقفی ٬ نیز اصلی و

اطالع این ماجرا که از وحید٬ وی به امانت بود. نزد صمدیه لباف ربوده شد٬ شریف واقفی و توسط مجید

به نمایندگان را انبارک مزبور بود که طی آن بنا داد لو قراری را نیز او و معرفی کرد کاظمیان را داشت٬

به دلیل پوشش وسیع امنیتی منطقه و شد طاهررحیمی دستگیر محمد قرار٬ سر مرکزیت تحویل دهد.

منطقه بود٬ در تأمین حفاظت قرار منیژه اشرف زاده کرمانی ـکه برای چک کردن و (حوالی سرچشمه)٬ قرار

سیف اهلل. کاظمیان٬ خالصه پرونده ها...: صص 136ـــ137. بیانیه اعالم مواضع...: .3

گشت.3ـ دستگیر نیز

گفته بود: سال 54 زندانیان در به عده ای از شهره ساواـک٬ بازجوی خشن و (معروف به رسولی)٬ نوذری» «ناصر .4
تـغذیه شـده انـد.» سـاواـک بـرای سـال ها گذشته است که کمیته مشـترک و ما اختیار اطالعات در آن قدر «وحید

بخش آخر. سازمان مجاهدین...: تحلیلی بر حقجو٬

ساواـک به عمل آورد؛4 همکاری های وسیعی با بهمن ٬54 4 مرگش در زمان دستگیری تا از وحید٬
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برمی شماریم: ـکه محورهای عمده اش را

خانه حاج مانند طول کشیده بود؛ مدت ها آنها که تهیه برخی از خانه مهم سازمانی٬ دادن چند لو 1ــ

آن جاسازی شده در حسین سیاهـکاله ) که یک مخفیگاه کامل (توسط محسن و مهدی غیوران ٬

بود؛

افرادی افراخته ٬ اعترافات وحید ارتباط با در مذهبی ها؛ به ویژه روحانیون و مبارز٬ دادن افراد لو 2ــ

محکوم شدند؛ و دستگیر هاشمی رفسنجانی و... الهوتی ٬ چون آقایان طالقانی ٬

گشت های کمیته مشترک؛ در کمک به یافتن فراریان سازمان٬ 3ــ

سرکوب نیروهای کمیته مشترک در ساواـک و موفقیت بیشتر به منظور دادن طرح های مختلف٬ 4ــ

به خصوص نیروهای مذهبی؛ مخالف؛

شماره تلفن جمله به دست آوردن دو از چریک های فدایی ـ به دست آمده از اسناد کشف رمز 5ــ

ضربات به کشف کلّی خانه های فداییان خلق و که منجر ـ حّساس مربوط به خانه های مرکزی آنها

شد؛ تابستان 55 و مهلک بهار

آن؛ غیر شده سازمان و زندانیان دستگیر بازجویی مستقیم از ـ6ـ

رژیم شاه ؛ برای همکاری با جهت اقناع آنها در دستگیرشدگان٬ زندانیان و بحث با صحبت و 7ــ

رژیم٬ شاه و تجلیل از ندامت و که اظهار همدادگاهی هایش؛ تن از تهیه متن دفاعیه برای چند 8ــ

متن گزارش تفصیلی بازجوی متخصص کـمیته مشـترک دربـاره گـردش کـار نیز کریمی . احمدرضا گوها: 1.ـگفت و
خطاب به مدیریت اداره کل سوم. افراخته٬ وحید

زمینه اصلی آن بود.1ـ

و اعضا تن از 100 دادن نام بیش از رازهای سازمان و کردن بسیاری از برمال افراخته «ـگذشته از

داشت به جنبنده ای که به یاد هر اندیشه ای از حرکتی و هرگونه سخنی٬ مردم مبارز٬ دیگر و سمپات ها

ص 428. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

داشت.»2 نیز «تنبیه» و به دنبال آن درخواست «تعقیب» و داد دسترس ساواـک قرار عنوان اطالع در

اتاق به کمیته مشترک و سفارت آمریکا آمریکایی از دو هم٬ روز چند افراخته ٬ طول بازجویی وحید در

بـه ـ و خـصوص نـحوه تـرورها وی در از و می آمدند گذاشته شده بود٬ وحید اختیار مخصوصی که در
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حسن اسعد. افراخته و وحید نقل از کریمی؛ احمدرضا گوها: گفت و .1

بازجویی می کردند.1ـ مستشاران مقتول آمریکایی٬ سرقت شده از سرنوشت اسناد خصوص ـ

که او مرتضی صمدّیه لباف بود. کرد٬ زندان تغییر دستگیری وحید٬وضعیت اش در کسانی که پس از از

مـورد اعترافی در به ساواـک دروغ گفته بود٬ متعدد موارد در بیمارستان سینا٬ دستگیری اش در پس از

عملیات مسلحانه جمله به مسئولیت های خودش مثل شرکت در از مسائل عملیاتی تشکیالت نداشت؛

آشکار همان حّد در او مسئوالن کمیته مشترک با برخورد به همین جهت٬ اشاره ای نکرده بود. سازمان٬

سازمان و که چون تمایلی به ادامه همکاری با ساده مسلمان بود مرتضی یک عضو آنها٬ نظر از شده بود:

هیچ. دیگر همین و زخمی کرده اند. را او ترورش بوده و صدد در نداشت٬ خصوص مارکسیست ها به

ضارب یک استوار نیز و که ضارب اّول «سرتیپ زندی پور» اعتراف کرد او دستگیری وحید٬ پس از

خیابان هاشمی کشته شده بـود٬ مسجدی در در احتمال دستگیری٬ که به هنگام بازرسی و ژاندارمری ٬

درهم شکستن مقاومت صمدیه لباف ٬ و به همین جهت برای کسب اطالعات بیشتر صمدیه لّباف است.

داد. کم نظیری قرار شکنجه های سنگین و و تحت فشارها را ساواـک او

مرتضی صـمدیه لبـاف چـنین مورد در یادداشت هایش خطاب به بازجوی خود یکی از افراخته در

نوشت:
منوچهری سالم جناب آقای دکتر

نسبت بـه مـبارزه نسبت به گروه کامًالبدبین و کافی بحث کردم... صمدیّه به اندازه الزم و با
به به پذیرش حقیقت نبود. تعصب مذهبی٬حاضر و ولی به علت غرور بود مرّدد مسلحانه کامًال
دادگاه مطرح سازی ولی او در که قبول داری باید گمراهی گروه را و فساد گفتم آن قسمت از او
روز من نمی خواهم قدم خطایی بردارم و و این بهانه که «این عمل به نفع رژیم تمام می شود با
عقیده به حکومت می کرد ادعا و می خواست شانه خالی کند عذاب واقع شوم»٬ قیامت مورد
این تعّصب زیادی که نشان به هرحال با نیست. مطابق عقیده مذهبی او رژیم٬ و اسالمی دارد
توجه به با به تمامی نداده است. توانسته باشد٬ اـگر نیز را من اطالعات خود می دهدحتی به نظر
چاره ای جز بپذیرد حرف حساب را نخواهد اـگر فایده ندارد... او با بحث بیشتر این موضوع٬

ص 847. دست نوشته افراخته در تصویر ص ٬428 ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

نیست.2 فشار
لو که توسط وحـید کسانی بود از نیز مذهبی سازمان٬ قدیمی و عضو محمدحسن ابراری جهرمی ٬
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خیابان خواجه عبداهلل واقع در می دانست که ابراری به مغازه خشکشویی حاج مرتضی تجریشی ٬ او رفت.

دایـم٬ بـه طـور مأموران کمیته مشترک نزدیک به یک ماه روبه روی مغازه مـزبور٬ دارد. ترّدد انصاری٬

به 54 آذر 8 روز ابراری سرانجام در به آن خشکشویی بردند. را لباس های خود حتی بارها و ـکشیک دادند

حسن . محمد ابراری جهرمی٬ مرتضی . تجریشی٬ خالصه پرونده ها...: .1

شـدند.1 دسـتگیر دو هر بود٬ حال خوردن ناهار تجریشی در حالی که با در و خشکشویی مراجعه کرد؛

ص 75. دشمن خلق...: شاه: .1355 آذر 14 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .2

اعدام شد.2ـ 55 آذر 14 در ابراری یک سال بعد

لورفتگان اعدام افراخته و  
بـرای اجـرای مـانوری نـیز به دلیل ذوق زدگی و افراخته ٬ دستگیری وحید پس از ساواـک یک روز

به این طریق و شد»؛ قاتل مستشاران آمریکایی دستگیر افراخته ٬ که «رحمان (وحید) اعالم کرد تبلیغاتی٬

زمانی که وحید داد. بن بست قرار در را خود و نمود مسدود صورت همکاری را راه ارفاق به وی در عمًال

مصاحبه او از شد٬ اعدام خواهد آمریکایی ها فشار احتمال اینکه وی با با چه بسا شروع به همکاری کرد٬

که رژیـم پس از آینده شان پیش نیاید زندانیان همکار این توّهم برای دیگر تا تلویزیونی ضبط نکردند

انجام آن مورد منفی در پرونده وی محفوظ است ولی کارشناس ساواـک نظر متن فراهم آمده مصاحبه افراخته در .3
داشته است. ابراز

تخفیف قول ساواـک مبنی بر همکاری و اعدام وی پس از چند٬ هر اعدام می کند.3ـ را مصاحبه هم افراد

20 در بـطحایی ٬ خاموشی و اعدام شدگان٬ تن از البته دو حّدی به زیان ساواـک تمام شد. تا مجازات٬

برای ساواـک٬ این امر عمًال و تلویزیونی شرکت کرده بودند رادیو یک مصاحبه مطبوعاتی و در 54 مرداد

به میزان زیادی منتفی ساخت. مجازات اعدام را از وعده گریز مصاحبه با ـکاربرد

یک در همه آنـچه بـاید آن شرکت کردند٬ هم پرونده هایش در تن از 10 و طی دادگاهی که وحید

طاهررحیمی محمد جمله منیژه اشرف زاده کرمانی و از تن دیگر چند و توسط وحید مصاحبه گفته شود٬

حتی به و برد به رغم همه تالشی که ساواـک به کار تجدیدنظر٬ دادگاه بدوی و ختم دو پس از ـگفته شد.

برای آنکه حمله به مأموران آنان بی مجازات قلمداد به دلیل خواست آمریکایی ها جست٬ توّسل شاه نیز

طاهره سجادی می گوید: زنده نگاه داشتن وی موافقت نشد. با سایرین زهرچشم گرفته شود٬ از و نگردد
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«این همه برای گفتم: به او صندلی جلوی من نشسته بود٬ که در رأی برای وحید اعالم صدور از «بعد

فرق اجرا٬ «حکم با به من گفت: برگشت و اعدام دادند.» هم که به تو آخر ساواـک خوش خدمتی کردی٬

ص 138. خوشیدواره: سجادی٬ .1

سحرگاه 4 سرانجام افراخته در داده بودند.»1 به او را این امید و که اعدام نشود بود یعنی امیدوار می کند.»

عبارت این افراد اعدام گردید. قربانی اعترافات وی بودند٬ که خود تن دیگر به اتفاق 8 بهمن ماه 1354

از: بودند

افراخته رحمان (وحید) 1ـ

مرتضی صمدیه لّباف 2ـ

خاموشی سیدمحسن سید 3ـ

محسن بطحایی 4ـ

مرتضی لّبافی نژاد 5ــ

منیژه اشرف زاده کرمانی 6ــ

منیری جاوید عبدالرضا 7ــ

ساسان صمیمی بهبهانی 8ــ

طاهررحیمی محمد 9ــ

هـمسرش طـاهره تـقلیل یـافت و به حبس ابد ضمن حکم اعدام دادگاه بدوی مهدی غیوران ٬ در

ص 147. همان: .2

به پانزده سال زندان محکوم شد.2ـ سّجادی ٬
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مروری برچندوصیت نامه  
متن وصیت نامه افراخته

سحرگاه مورخه 54/11/4 در سعید افراخته فرزند ارتشی رحمان (معروف به وحید) وصیت نامه غیر

به نام خدا

پیشگاه مقابل اعمال ننگینی که انجام داده ام به مجازات برسم شرمنده ام در در اینکه امکان دارد از 1ـ

ولی می گیرم که قصدم خدمت بـود شاهد را خدا خانواده ام. ملت ایران و پیشگاه اعلیحضرت٬ در و خدا

ببخشد. خداوند امیدوارم گناهانم را اـکنون فهمیده ام که به راه خیانت کشیده شدم و

نهایت سپاسگزاری را راهنمایی هایی که به من فرمودند و مقامات امنیتی کمیته به علت محبت ها از 2ـ

می دانم اـگر کنم و به مملکتم ادا دین خودم را بتوانم ذره ای از پی به اشتباهاتم ببرم و موجب شد دارم زیرا

نیست بلکه اعمال گذشته من بدی آنها ناشی از تخفیف مجازات من به عمل آورند مورد اقدامی در نتوانند

باعث شده است چنین مجازات شوم.

در به جبران گذشته بپردازم مخصوصاً تا به من فرصت داده شود امکان دارد دارم اـگر هم استدعا باز 3ـ

شروع به نوشتن مجدداً به تکمیل آن بپردازم زیرا اطالعاتی که دارم احتیاج به مدتی وقت است تا مورد

مطالب جدیدی به خاطرم رسیده است. بازجویی کلی کرده و

سازنده و اقدامات مفید ایرانی با هر و دیگری به مسیری که من رفتم کشیده نشود هیچ فرد دارم٬ آرزو 4ـ

اصول مترقیانه انقالب شاه و پیروی از با و کوشش کند ایرانی سعادتمندتر ساختن ایران نوین و در خود

کشورش و مفیدی برای خود فرد تحت رهبری خردمندانه اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر ملت و

در صورت امکان به دستگاه امنیتی کشور در زندگی عادی خود کنار کسی در دارم هر همچنین آرزو باشد.

زندگی من٬ که داستان غم انگیز این شود مانع از و تروریسم همکاری کند خرابکاری و مبارزه مقدسشان با

شود. تکرار برای یک جوان ایرانی دیگر

زمینه اطالعات دستگاه امنیتی در [ و] با لحظه ای که زنده ام به جبران گذشته بپردازم که تا این آرزو با 5ــ

برای شاهنشاه فداـکار و همچون سربازی جانباز اقدامات ضدخرابکاری همکاری کنم و زمینه های دیگر و

ملت عزیزم بمیرم. محبوبم و

امضا عرض کنم. مطالبی را ببینم و می شناسند که مرا مقامات کمیته را دارم یکی از آرزو 6ــ

نمایندهدادستانیـــنمایندهساواـکـــنمایندهمذهبیـــفرماندهگردانزندانـــافسرمسئولزندان وصیتی ندارم. دیگر 7ــ
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متن وصیت نامه طاهررحیمی
سحرگاه مورخه 54/11/4 رحیم در طاهررحیمی فرزند ارتشی محمد وصیت نامه غیر

استفاده مورد اینکه بتواند به امید تجربه زندگیم را خالصه ای از عمر این روزهای آخر میل دارم در

ماه پیش ضـوابـط فکـریم مـغشوش شـده و یکی دو که از هرچند بگذارم. اختیار در گیرد دیگران قرار

که تابحال درک کرده ام این است که بـه عـلت درستی مطالب نوشته شده ندارم ولی آنطور اصراری بر

خدمت به جامعه به این به قصد انگیزه های روشنفکری٬ پیرو عواطف مذهبی و حاـکمیت احساسات و

امکاناتی که جدیدًا حالی که شرایط اجتماعی ایران خصوصًا در یعنی مبارزه مسلحانه کشیده شدم. مسیر

ضرورت مبارزه مسلحانه را صنعتی برای دولت فراهم آمده لزوم و رشد به علت افزایش قیمت سوخت و

زیرا اتالف نیروهای جوان چیزی نیست. این شرایط جز هرگونه اقدام مسلحانه در لذا بین برده است و از

توانست به جـامعه خواهند بیشتر تولید٬ فعال در طریق شرکت مستقیم و از این نیروها حال حاضر در

نظام اجتماعی ما که تغییر اجتماعی مملکت به قدری سریع باشد به شخصه امیدوارم رشد و خدمت کنند

پـایان در راه مسلحانه بـاشد. از غیر بیاورد برای همه بوجود عادالنه ای را آن نظامی که زندگی واقعًا با

وصیتی ندارم دارم. زحمتکش ایران را و مردم شرافتمند سعادت عموم مردم جهان خصوصاً آرزوی رفاه و

ـفرماندهگردانزندان ـافسرمسئولزندان ـنمایندهمذهبی  ـنمایندهساواـک  نمایندهدادستانیارتش 

متن وصیت نامه صمدیه لبّاف
سحرگاه مورخه 54/11/4 علی در ارتشی مرتضی صمدیه لباف فرزند وصیت نامه غیر

وصیتی ندارم. دیگر خواهرانم برسانید. برادرانم و به مادرم و سالم مرا

 مرتضی صمدیه لباف

الرحمن الرحیم بسم اهلل

نحن بمسبوقین ما بینکم الموت و نحن قدرنا

پیشی بگیرید.» ما از نمی توانید دادیم و قرار میان شما مرگ را «ما

طهارت فاصله خاندان عصمت و قرآن و از خواهرانم این است که هرگز و برادر و وصیت من به مادر

همین است. رستگاری در سعادت و زیرا نگیرند؛

چون وضع مزاجی من ماه روزه قرضی بگیرند٬ خواهرانم خواهش می کنم برای من 10 برادران و از
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کرده ام حق شماها گناهی در اـگر خواهش دیگرم این است که من را و که بتوانم خودم بگیرم؛ سالم نبود

وصیتی دیگر باشید. امیدوارم که رستگار کنید. به من دعا مادرم طلب بخشش دارم. از مخصوصاً ببخشید

ندارم.

مرتضی صمدیه لباف

ـفرماندهگردانزندان ـافسرمسئولزندان ـنمایندهمذهبی  ـنمایندهساواـک  نمایندهدادستانیارتش 

متن وصیت نامه لبافی نژاد
سحرگاه مورخه 54/11/4 عباسعلی در فرزند ارتشی مرتضی لبافی نژاد وصیت نامه غیر

به نستعین الرحمن الرحیم و بسم اهلل

من از را مادری که هیچ چیز و پدر مهربانم. مادر و پدر عزیزم. مادر و گرم من به پدر درود سالم و

سالم من بر پرهیزکارم. متقی و همسر فداـکارم. مهربان و همسر سالم من به پروین عزیزم. دریغ نکردند.

برای من نگران نباشید ندارم. را مهربانم که متأسفانه فرصت نام بردن یکایک آنها و یکایک فامیل عزیز

مطالبی ربهم یرزقون. عند بل احیاٌء امواتاً فی سبیل اهلل تحسبن الذین قتلوا ال فرموده است و ـکه خداوند

گردد: این سفارشات اجرا می خواهم دقیقاً می نویسم و زیر در مختصراً را

اـگر همسرم. خود بعد و بود مادرم خواهد و زندان است پدر وقتی همسرم در تا و مربی فرزندم فعاًل 1ــ

مادرم و به پدر مجدداً است فرزندم را من بهتر به نظر کند عزیزم خواست شوهری اختیار زمانی همسر

نه را می خواهم او مربی فرزندم هرکه هست خواهان تربیت صحیح فرزندم می باشم. بهرحال از بسپرد.

محبت نه نظر از آورد. مطلع بار فردی آـگاه و اجتماعی نیز مسائل مذهبی و نظر درسی بلکه از نظر از تنها

مجالت تلویزیون و تربیت می یابد و خانه ای که فرزندم رشد زیان بخش است در که هردو نه زیاد ـکم و

نباشد. هرگز کند ایجاد اخالقش را هرگونه وسیله ای که موجبات فساد و فاسد

محبت همواره نسبت به او می خواهم که همیشه و پروین عزیزم می کنم و مورد سفارش به مادرم در 2ــ

محبت به او از و برود او به دیدار مرتباً و زندان است مکرراً در او به خصوص تا حفظ کرده و قبلی را

ننماید. فروگذار

که انسان هستند آنقدر بهمن عزیز و البته می دانم که فلورا می کنم. زهرا مورد سفارش به مادرم در 3ــ

مادرم می خواهم از شدند جدا او روزی از ولی مع الوصف اـگر فراموش نکنند را زحمت های او هیچ گاه قدر
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دارد. حق فراوانی به گردن همگی ما او نگهدارد. خود چون دخترش نزد را ـکه او

پول خمس داده بخرید. برایم از ماه روزه قضا 2/5 و قضا سال نماز مدت 3/5 4ــ

را سکـه ها و خـمس پـول نـقد خیرات کنید. تومان را دارم مبلغ ده هزار سکه طال و آنچه پول نقد 5ــ

خمس وصول کردید آن را کسی داشتم و طلبی از اـگر آن بردارید. از مخارجی که برایم کرده اید بپردازید.

او و به عالوه کلیه اثاثیه منزل متعلق به همسرم می باشد و بهرحال آنچه باقی ماند و بپردازید نیز آن را

داخل [ است] که در درون یک کارتن محل سکه های طال آن بنماید. در تصرفی می تواند هرگونه دخل و

درون کارتن یک ظرف چینی است که درون درگاهی است. این کارتن در دارد٬ قرار که اثاثیه ما اطاق باال

برگ ورقه چهار تومان است در هزار مبلغ 64 که برابر پول نقد یک قوطی است. درونش مقداری پوشال و

از مبالغی نیز دارد. مدارکم قرار سپرده ثابت بانک صادرات است که درون یک پاـکت بزرگ به همراه سایر

کرد. ساواـک ضبط خواهد را سکه ها پول فوق و آن طلب دارم البته مقداری از این و

سـال ضمن یکی دو علی الخصوص در و نمازهایش دقت بیشتری کند به مادرم توصیه می کنم در 6ــ

به حج برود. آینده حتمًا

بفروشد. تلویزیون را حتماً و نمازهایش دقت بیشتری کند در نیز به پدرم توصیه می کنم که او 7ــ

روسری یا و چادر حتی با یا شرکت زن های بی حجاب و از اـکیداً می گردد مراسمی که برای من برپا در 8ــ

توری جلوگیری نمایید.

نمایید. اجرا دقیقاً سفارش می کنم مطالب فوق را دیگر بار ختم می کنم و مطالب فوق را به همین جا

وصیت دیگری ندارم. مرتضی لبافی نژاد. قربان همگی فامیل عزیز

ـفرماندهگردانزندان ـافسرمسئولزندان ـنمایندهمذهبی  ـنمایندهساواـک  نمایندهدادستانیارتش 
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 پیامدهای دستگیری افراخته
همکاری گسترده توکّلی خواه  

افزون بر وی٬ مرتبط با افراد افراخته و همه دستگیری وحید از مهمتر و دستگیری های سال 1354

سازمان در نشان می داد. را پیامدهای دیگری هم داشت که به تدریج خود صفحات قبل آمد٬ آنچه در

کردن روابط٬ برای بسته تر را عمده تالش خود این امر٬ در و تجدیدنظری جّدی کرد سیستم حفاظتی خود

که به این اشاره بسنده می شود تنها ضرورتی ندارد؛ اینجا جزئیات کامل این بحث در ذـکر گرفت. به کار

کـمترین ضـربه پذیری گـذاشت. و حـفظ افـراد در هشیارانـه تر و بیشتر را مرکزیت سازمان نیروی خود

وظایف اصلی اش تـنظیم یکی از سال 55)٬ مرکزیت از عضو اعضای مرکزی (و از قائدی ٬ محمدجواد

محمدجواد. قائدی٬ خالصه پرونده ها...: .1

حفاظت تشکیالتی بود.1ـ هرچه دقیق تر

تصورات ذهنیات و بر آن دوران بیشترین اهتمام را که سازمان های چریکی شهری ایران در آنجا از

از ضربه ها به همین علت٬ و پیامدهای آن ذهنیات غافل می ماندند و جنبه ها برخی از از کرده بودند٬ بنا

استفاده حساب جمله این نقاط ضربه پذیر٬ از نشده بودند. منظور محاسبه ها در که قباًل می شد نقاطی وارد

ساواـک همکاری کامل داشتند. که با بود فّعال سازمان ها عناصر شده ولی فراوان رژیم از

فردی به نام همدان٬ اعضای رده پایین سازمان در پی دستگیری دوتن از در آبان ماه 1354 27 در

گذراندن دوره هـای مـختلف که پس از عنوان نمود بازجویی ها که در شد دستگیر توّکلی خواه نیز محمد

این شخص طی به کارگری فرستاده شده بود. می گذرانده و مرحله انتقادی را این اواخر٬ در تشکیالتی٬

جمله از چهره های سرشناس مخفی سازمان٬ اـکثر و کرده بود کار همه شاخه ها در سازمان٬ فعالیتش در

سـال اواخر در و وی برد از استفاده را کمیته مشترک حداـکثر می شناخت. را بهرام آرام ٬ تقی شهرام و

سطح وسیع همکاری اش در خروج نیز که پس از فرستاد؛ اروپا) بعد ترکیه و به خارج (ابتدا را او نیز 1356

محمد. توکّلی خواه٬ خالصه پرونده ها...: .2

ادامه داشت.2ـ

این در خیابان صفی علیشاه بود. خانه های تیمی در رفتن یکی از اولین نشانه های همکاری وی لو از

وی زهرا همسر صادق کرداحمدی و باباخانی ٬ علیرضا اسفندیاری ٬ عبداهلل بودند: مستقر نفر خانه چند

تبعات از شدند. زنده دستگیر سالم و به هنگام ضربه مأموران کمیته مشترک٬ این خانه٬ همه افراد نجفی.
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«شکسـتن» در داشت و حـضور افراخته نیز جریان بازجویی های شان وحید که در دستگیری این افراد٬

ابراهیم داور رفتن قرارهای حسن سبحان اللهی و لو شده بود٬ واـگذار به او نقش «ارشادی» مقاومت آنها

آن زمان از تن در این دو خودکشی کردند؛ سیانور٬ استفاده از با مأموران٬ با به هنگام برخورد دو که هر بود

به خصوص که برای سازمان سنگین بود؛ دست رفتن این عناصر از ـکادرهای درجه یک سازمان بودند.

می شود. وارد کجا نمی دانست ضربات از

به همراه اـکیپ های عملیاتی کمیته توّکلی خواه ٬ گردی)٬ (شهر یک برنامه منظم «ـگشت» همچنین در

یک بـود. «فردوس» این برنامه ها وی در نام مستعار نیم فعالیت داشت. یک سال و بیش از مشترک٬

همان. .1

سازمان بزرگترین ضربات بر ضمن همین گشت ها اختیارش بود.1ـ در شده و واـگذار به او نیز اتومبیل پژو

می کنیم. ذـکر مهم آن را مورد که دو آمد وارد
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موسوی قمی وخودکشی آنها  شناسایی شریف زاده و
که می شناخت را اعضای مؤثر تن از دو خیابان منیرّیه٬ توّکلی خواه در فروردین 1355 آخر عصر در

یک زن به همراه این دو مهدی موسوی قمی بودند؛ جمال شریف زاده شیرازی و نفر این دو مشاهده کرد.

که همسر معلوم شد و عالف اعالم گردید؛ جعفر میرزا هویت وی طاهره (فاطمه ) که بعداً مشاهده شد نیز

و شد ترور توسط سازمان تصفیه و آنها عالف است که یکی از جعفر برادران میرزا خواهر تقی شهرام و

هر به ساواـک معرفی نمود. را خود مشی سازمان٬ سرخوردگی از به دنبال یأس و سال 1356 در دیگری٬

ضـربات سـال ٬1354 پس از اعضای مرکزیت شـاخه تـقی شـهرام بـودند. از مشاهده٬ مورد سه فرد

بـنابرایـن نظامی اعضای خویش گـام هایی بـرداشـتند؛ جهت رشد در کارگری نیز شاخه های سیاسی و

حّساسیت سه این افراد هر مورد ساواـک در نبود. به معنای نظامی نبودن افراد این شاخه ها عضویت در

نقش یکی موقعیت و جمله مسائلی که روشن شد٬ از به دنبال دستگیری های زنجیره ای سال ٬54 داشت.

شناخته نشده بود. آن٬ که پیش از بود کادرهای برجسته (جمال شریف زاده شیرازی ) از

اساس اطالعات به دست آمده: بر جمال شریف زاده شیرازی ٬

خانواده به عراق همان کودکی با از و شد تهران متولد در سال 1329 در بود؛ یک ساعت ساز فرزند ـ

معاودین بود. جزء این خانواده نیز سال ٬1349 در عراق٬ جریان اخراج ایرانیان از در رفت.

دانشگاه صنعتی بود. وی دانشجوی مهندسی فیزیک در .1

این ارتباط قطع ضربه شهریور٬ سازمان ارتباط داشت که پس از با طریق دانشگاه 1 از سال ٬1350 از ـ

تحت مسئولیت وی و زرین کفش به سازمان وصل گردید توسط عبداهلل سال 1353 در مجّدداً شد.

گرفت. قرار

طی نمود. را مدارج ارتقا به سرعت٬ شاخه تقی شهرام ٬ در و کرد زندگی مخفی اختیار تابستان 1354 از ـ

مسئول شریف زاده مدتی نیز شاخه وی بود. معاون شهرام در فروردین 1355 31 به هنگام مرگش در

تشکیل این گروه٬ که هدف از بوده است؛ معروف به «ـگروه ساسانیان»٬ اعضای سازمان٬ ـگروهی از

بود. بازاری ها تدارکات از تهیه پول و و سمپات ها ارتباط بین کادرهای اصلی و ایجاد

«یک طلبه مهدوی و رضا مستعار شخصی به نام اصلی یا عالف و جعفر عامل مستقیم قتل علی میرزا ـ

اطالع دیگری به دست نمی آید. آنچه نقل شد٬ بجز مدارک موجود٬ از .2

را خالقی» به نام «رضا خود خواهر ضمن شوهر وی در شخص شریف زاده بوده است. علوم دینی»2؛
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به قتل رسانده ماه 1354 آذر در به ساواـک٬ دادن اطالعات علیه او به تصور بوده٬ ـکه راننده وزارت دربار

جمال . شریف زاده شیرازی٬ خالصه پرونده ها...: .1

است.1ـ

چـنانکه در وی٬ کادرهای مهم شاخه شهرام بود. از مهدی موسوی قمی نیز شریف زاده ٬ عالوه بر

سعیدی نقش جواد جریان ترور هم در شد٬ یاد ترورهای داخل سازمان نیز و فصل مربوط به تصیفه ها

حین آتش که دستش در غیاب حسین سیاهـکاله ـ در بود قرار صمدیه لباف ٬ جریان ترور هم در داشت و

مهدی . موسوی قمی٬ همان: .2

به عهده داشته باشد.2ـ نقش ضارب را ـ شریف واقفی سوخته بود زدن جسد

منطقه (خیابان منیریه٬ ضمن جای گیری در به محض مشاهده این سه نفر٬ مأموران کمیته مشترک٬

خودکشی کردند. سیانور استفاده از با سه نفر هر دقایقی٬ پس از و شدند درگیر آنها با نزدیک به میدان)

برهم تمهیدات مرکزیت را بسیاری از و جبران نشد مدت ها تا ضربه ای که بدین طریق به سازمان خورد٬

زد.
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کشته شدن بهرام آرام  
مـیدان مـخبرالّدوله تـوسط در نـظامی سـازمان٬ بـهرام آرام رهـبر آبـان ٬1355 25 بعدازظهر در

اـکیپ دو شدن به یک اتومبیل شخصی مسافرکش بود. که مشغول سوار حالی مشاهده شد توّکلی خواه در

بهرام آرام (سرآسیاب دوالب) اواسط خیابان شیوا در پرداختند. ـکمیته مشترک به تعقیب اتومبیل مزبور

در اتومبیل به سوی اتومبیل های مأموران تیرانـدازی کـرد. حال پیاده شدن از در و متوجه تعقیب شد؛

و پشت مـقداری آجـر و افتاد ساختمان گیر به چند زمینی محصور آرام در گریزی که رخ داد٬ جنگ و

نـارنجک انفجار سرانجام با یک ساعت تیراندازی متقابل٬ حدود از بعد گرفت. مصالح ساختمانی سنگر

آبان 55. اطالعات 26 روزنامه های کیهان و بهرام . آرام٬ خالصه پرونده ها...: .1

نیز روزنامه ها آن در که بخشی از یادداشت هایی به دست پلیس افتاد همان جا٬ وی در از خودکشی کرد.1ـ

انگیزه ای حکایت جهت روحی و از متالشی او وضعیت متشتت و از این نوشته ها مفاّد به چاپ رسید.

همان. .2

بـازوی او همه به تقی شهرام ضـربه زد. مرگ بهرام آرام بیش از سخت تکان دهنده بود.2ـ داشت و

نمی داشت٬ چنانچه چنین عاملی وجود قطعاً و عامل اصلی اجرای خودکامگی های شهرام بود اجرایی و

ابـزارهـای نـظامی و اسـتفاده از به خصوص بـا ـ را مرکزیت مارکسیست شده نمی توانست سلطه خود

دوران در تـهران٬ 1328 صـادق مـتولد بهرام آرام فرزند کلّیت سازمان تحکیم بخشد. بر ـ خشونت بار

رضـایی بـه توسط احمد سال 1348 در (شریف) رشته فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر دانشجویی در

در طـول حـضور وی در داشت. رضایی قرار مدتی هم تحت مسئولیت رضا و عضویت سازمان درآمد

عبارت آنها داشت که برخی از چندین نام مستعار زمانی که به باالترین سطح تشکیالتی رسید سازمان تا

ضـربه ـکـه پـیش از بهرام آرام ٬ سـاسان. فتح اهلل٬ احمد٬ جواد٬ میرزا٬ سید٬ رضا٬ عبدل ٬ علی ٬ از: بودند

زندگی و توسط ساواـک شناسایی شد ضربه مزبور٬ پس از داشت٬ تحت مسئولیت علی باـکری قرار شهریور

و نشـان داد خـود عـملیاتی از نظامی و امور سرشاری در استعداد همان نخست٬ از کرد. مخفی اختیار

تـقی کاظم ذواالنـوار٬ رضایی ٬ رضا رضایی ٬ احمد کنار مرکزیت سازمان (در توانست طی پنج سال در

بهرام آرام استوارترین و واقع٬ در داشته باشد. حضور حسین سیاهـکاله ) شریف واقفی و مجید شهرام ٬

قاسم عابدینی . قائدی و یادداشت های جواد نیز یادداشت های حسین روحانی و همان. .3

بود.3ـ مرکزیت طی این سال ها قدیمی ترین عنصر
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اساس بولتن های ساواـک بر ضربات سال 55  
به نام حسن ملک ٬ آنها٬ که شغل یکی از مرتبطین بهرام آرام ـ تن از دو 55/1/12 و روزهای 11 در 1ــ

فعال این خانه ها تدارک جاسازی در تهیه خانه های امن و در ضمن همکاری تشکیالتی٬ و بود معمار

شدند. دستگیر ـ بود

خیابان های جنوب در توسط مأموران کمیته مشترک٬ جوان مظنون٬ نفر دو 55/1/23 روز بعدازظهر 2ــ

اعضای مخفی یکی از با نفر که این دو مشّخص شد بازجویی ها تحقیقات و در شدند. تهران دستگیر

مجاهدین خلق ارتباط داشته اند.

علنی گروه دستگیر یک عضو سازمان٬ مرتبط با افراد تن از متعاقب دستگیری دو ٬55/1/24 روز در 3ــ

اعضای دانشجویان دانشگاه تهران کشف و یک شاخه پنج نفری از پی بازجویی های معمول٬ در و شد

نشریات مربوط به مقادیری مدارک و این افراد از شدند. دستگیر 55/1/28 تا فاصله روزهای 24 آن در

در می گذرانده اند. به سازمان را که مقدمات الحاق خود اعتراف کردند مزبور افراد و سازمان به دست آمد

تهران و در وابستگان به آن شاخه دانشجویی٬ از دیگر هفت نفر پی ادامه فعالیت های کمیته مشترک٬

شدند. دستگیر شناسایی و اصفهان٬

مراحل تعقیب و پس از عضوهای علنی مجاهدین خلق٬ از نفر چهار 55/2/1 تا طی روزهای 1/29 4ــ

شدند. دستگیر مراقبت٬

جمله یک زن جوان از سه نفر خیابان امیریه تهران٬ در مأموران کمیته مشترک٬ 55/2/1 روز بعدازظهر 5ــ

به قتل رسیدند؛ آن سه نفر جریان عملیات٬ در محاصره کردند. مخفی سازمان بودند٬ عناصر که از را

مهدی موسوی بود: بدین قرار هویت این سه نفر مجروح گردید. دیگر عابر و کشته شد نیز یک عابر

جمال شریف زاده شیرازی. تقی شهرام )٬ عاّلف (همسر جعفر میرزا فاطمه (طاهره ) قمی ٬

خـیابان در اعـضای مـخفی وابسـته بـه سـازمان را مأموران ساواـک یکی از 55/2/6 روز بعدازظهر 6ــ

تیراندازی متقابل٬ در برمی آیند. دستگیری او داده درصدد شناسایی قرار تهران مورد عین الّدوله (ایران)

به سال 52 نام داشت که از احمد وی احمد می شود. دستگیر مجروح و ساق پا ناحیه ران و از مذکور فرد

جمله مـارکسیست چندی به دلیل اختالفات ایدئولوژیک (از پس از مخفی شده و خود اتفاق همسر
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بـرای حـفظ گفته بـود: مسلمان خوانده و را مادرش خود تماسی با فاطمه فرتوک زاده در احمداحمد٬ نقلی از در .1
به مارکسیست بودن می کنم. تظاهر جان همسرم (احمداحمد)

مذهبی حفظ کرده بود. افراد با صرفاً ارتباطش را شدن همسرش فاطمه فرتوک زاده )1

قـم سـاری و شهرهای تهران٬ اعضای علنی سازمان در از نفر 9 تعداد 55/3/9 تا طی روزهای 6 7ــ

شدند. دستگیر

عزیمت به سوریه قصد مبنای گزارش های رسیده به ساواـک٬ که بر دستگیری یک طلبه علوم دینی٬ با 8ــ

در نیز بود کشور خارج از رابطین سازمان با دیگری که از فرد داشت٬ جنبش فلسطین را فعالیت در و

شد. دستگیر تاریخ 55/2/14

اصفهان در عضوهای مخفی گروه ارتباط داشت٬ که با اعضای علنی سازمان٬ یکی از 55/2/15 روز در 9ــ

یک سلسله مراقـبت های پس از تاریخ ٬55/2/20 علنی دیگری در عضو متعاقب آن٬ و شد دستگیر

گردید. دستگیر امنیتی٬

شش پی آن٬ که در بازداشت شد تاریخ 55/2/19 در علنی سازمان بود٬ که عضو یک دیپلمه وظیفه٬ 10ــ

شدند. دستگیر مخفی شدن بودند٬ آستانه پیوستن و مرتبطین وی که در از نفر

شهرستان قزوین انفجاری رخ داد خیابان هادی آباد یک منزل واقع در در 55/3/1 روز ظهر پیش از 11ــ

یک محل حادثه یک دستگاه ماشین فتوکپی٬ در مصدوم شده بود. انفجار اثر زن جوانی در ـکه طی آن ٬

مقادیری مواد اعالمیه های مجاهدین خلق و نشریات و قابل توجهی از مقدار دستگاه ماشین تحریر٬

و که زن مصدوم اشرف ربیعی نام دارد ادامه تحقیقات مشخص شد در کشف شد. پول نقد منفجره و

پـی در است. خلق» گروه مذهبی «فریاد بنیانگذار مخفی سازمان و نبوی نوری عضو علی اـکبر همسر

شدند. دستگیر قم شناسایی و تهران و اعضای گروه در از دیگر نفر دو ربیعی ٬ تحقیق از

ضربات به سازمان چریک های فدایی کمیته مشترک درگیر ساواـک و اخیر٬ مورد فاصله دستگیری های قبلی تا در .2
نیز اعضای مرکزیت٬ از تن دیگر گروه به اتفاق 10 اشرف رهبر حمید 55/4/8 سرانجام در که طی آن٬ خلق بودند

ـکشته شد.

و اعـضا از نـفر 9 سـاری٬ اصـفهان و قم٬ مشهد٬ شهرهای تهران٬ در 255/4/25 تا تاریخ 16 از 12ــ

سمپات های سازمان بازداشت شدند.

نشریات تکثیر جریان تهیه و که در شاخه های سازمان٬ اعضای یکی از از پنج نفر تاریخ 55/5/8 در 13ــ
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ضبط گردید. کشف و کلیه وسایل تکثیر و شدند دستگیر اعالمیه بودند٬ درون گروهی و

شهریور 6 آمریکایی در سه مستشار عوامل ترور اتومبیل فولکس واـگن به جای مانده از پیگیری رّد با 14ــ

اعضای فـراری یکی از کمیته مشترک٬ مأموران ساواـک و 55/6/11 روز بعدازظهر ساعت 9 در ٬55

اصابت گلوله مأموران مورد جریان اقدام به فرار٬ که در محاصره کردند؛ سازمان به نام حسن آالدپوش را

کشته شد. گرفت و قرار

مأموران مواجهه با در خیابان امیرکبیر٬ اعضای مخفی سازمان در از نفر دو 55/6/12 صبح روز در 15ــ

پای درآمدند. از نتیجه هردو که در به تیراندازی متقابل پرداختند ـکمیته مشترک٬

اعضای علنی سـازمان از سه نفر 55/6/16 تا طی روزهای 12 پیگیری ردهای به دست آمده٬ در 16ــ

کشف و یک دستگاه کامل چاپ٬ مقادیری نشریه و خانه های امن متعلق به ایشان٬ از و شدند دستگیر

ضبط گردید.

خیابان شاه (جمهوری اسالمی) پوشش شرکتی واقع در در انبارک های سازمان٬ و مخفیگاه ها یکی از 17ــ

مقادیر یک دستگاه فتوکپی و منفجره٬ مواد مقادیری سالح و و کشف گردید تاریخ 55/6/23 در تهران٬

شده به دست آمد. اعالمیه های تکثیر قابل توجهی نشریات و

چون ادامه عملیات نتیجه بخش تشخیص حسن آالدپوش ٬ مرتبط با یک عضو جریان مراقبت از در 18ــ

خیابان قزوین تهران به در مأموران کمیته مشترک برای دستگیری نامبرده٬ 55/7/1 روز در داده نشد٬

ولی با شد که توسط مأموران دستگیر لیکن وی مبادرت به کشیدن سالح کمری کرد وی نزدیک شدند؛

در که یک بار سازمان بود عضو وی مهدی میرصادقی نام داشت و خودکشی کرد. سیانور استفاده از

نـتیجه تـحقیقات نشـان ادامه داد. زندان به فعالیت خود آزادی از ولی پس از شد دستگیر سال 50

بوده است. شاخه مرکزی گروه متمرکز که فعالیت نامبرده در می دهد

17) خیابان شـهباز یک خانه تیمی متعلق به میرصادقی واقع در ادامه مراقبت های عملیاتی از در 19ــ

شد. توسط مأموران دستگیر خانه مزبور شخصی به هنگام خروج از 55/7/2 روز در تهران٬ شهریور)

سـوابـق بیگدلی فارغ التحصیل مدرسه عالی علوم ارتباطات درج شده که برابر هویت وی محمدباقر

متواری بوده است. سال 52 از موجود٬

مرد تهران به زن و خیابان شاه (جمهوری اسالمی) مأموران گشت کمیته مشترک در 55/7/6 روز در 20ــ

سالح کمری مبادرت به با ضمن فرار٬ مظنونین٬ برآمدند. آنها بازرسی از صدد در و جوانی ظنین شدند
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به هنگام کشیدن جوان نیز مرد و تیراندازی متقابل کشته شد زن جوان در تیراندازی به مأموران کردند.

نتیجه در نارنجک به قتل رسید. انفجار اثر در اقدام برای پرتاب آن به سوی مأموران٬ ضامن نارنجک و

مقتول محمدحسین اـکبری مرد و آالدپوش نام دارد سرور که زن مزبور٬ تحقیقات بعدی روشن شد

در مستشاران غیرنظامی آمریکا جریان ترور در شاخه مذهبی گروه فعالیت داشته و است که در آهنگر

شرکت داشته است. ٬55 شهریور در ایران٬

اعضای مجاهدین خلق به نـام نرگس قـجر یکی از مراقبتی٬ به دنبال سلسله اقدامات عملیاتی و 21ــ

هدایت تهران تحت کنترل خیابان های توس و مخفیگاه وی در گرفت و شناسایی قرار مورد عضدانلو

(وحـدت خـیابان شـاهپور مأموران در ٬55/7/8 روز در جریان تعقیب وی٬ در مأموران مراقب درآمد.

کوچه های بن بست خیابان که نامبرده به داخل یکی از برآمدند دستگیری او صدد تهران در اسالمی)

اسـتفاده از ولی بـا شـد وی دستگیر ادامه عملیات٬ در مبادرت به پرتاب نارنجک کرد. و فرار مذکور

متواری بود. سال 54 نامبرده از خودکشی کرد. ـکپسول سیانور

در جوان ظنین شدند. نفر به دو خیابان خیام تهران٬ در اـکیپ های عملیاتی ساواـک٬ 55/7/18 روز در 22ــ

از تیراندازی متقابل مأموران٬ اثر که در مبادرت به تیراندازی کرد آن دو یکی از شروع اقدام مأموران٬

مقتول که فرد روشن شد بررسی های بعد در گردید. دستگیر دوم نیز فرد و به قتل رسید؛ و پای درآمد

بیاتی کمیتهی شناسایی شده علی محمد دستگیر فرد و نام دارد سرور) حسن و مجتبی آالدپوش (برادر

شد.

جوان ظنین شدند به یک نفر میدان ارک تهران٬ در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/7/22 روز در 23ــ

مقاومتی کـوتاه پس از لیکن وی٬ به وی نزدیک گشتند؛ مذکور٬ تعیین هویت فرد بازرسی و برای و

این الفت تشخیص داده شد. هویت وی علیرضا خودکشی کرد. سیانور استفاده از با که فورًا شد دستگیر

حـبس٬ آزادی از که پس از سال زندان محکوم گردید؛ به 1/5 و دستگیر سال 52 در قباًل شخص٬

به سازمان پیوست. مجددًا

انتهای خیابان گرگان)٬ خیابان نهم آبان تهران (منشعب از یک منزل مشکوک واقع در مراقبت از در 24ــ

وی که قصد گرفت. هجوم مأموران قرار مورد زنی به هنگام مراجعه برای تخلیه خانه٬ 55/7/25 روز در

بـیمارستان درگـذشت. در ساعتی بـعد و تیراندازی مأموران زخمی شد اثر در پرتاب نارنجک داشت٬

متواری سال 53 از سال ٬52 مدتی بازداشت در که پس از هویت وی سیمین تاج جریری اعالم شد؛
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نـامبرده در مسئول مستقیم وی بهرام آرام بود. پرداخته بود. شاخه نظامی سازمان به کار در شده و

حسن حسنان شرکت داشته است. سرتیپ زندی پورو آمریکایی٬ مستشار دو طرح شناسایی ترور

جریان قرار مأموران در طریق اطالع مالک خانه٬ از یک خانه مشکوک٬ جریان ادامه تحقیقات از در 25ــ

در جهت تخلیه خانه مراجعه نموده است. بستگان مستأجرین معرفی کرده و از را که زنی خود داشتند

توسط آماده شلیک کرده بود٬ را که سالح خود زن موردنظر مأموران به خانه٬ ورود با 55/7/30 روز

مقتول اـکرم خودکشی کرد. دهان داشت٬ کپسول سیانوری که در استفاده از ولی با شد مأموران دستگیر

زندانی سازمان مجاهدین خلق بود نوری عضو بناساز احمد وی همسر کلوری شناسایی شد. صادق پور

متواری شده بود. سال 54 از و

به یک چهارراه مولوی تهران٬ در اـکیپ های گشت کمیته مشترک٬ مأموران یکی از 55/8/2 روز در 26ــ

مأموران به وی نزدیک شدند مظنون٬ تعیین هویت فرد بازرسی و به منظور جوان ظنین شدند. مرد

ولی مـوفق بـه شـد لحـظاتی دسـتگیر پس از مذکور فرد وی مواجه گشتند. فرار تیراندازی و ولی با

باب احمدی هویت وی محمدرضا بیمارستان فوت کرد. در روز چند پس از و گردید استعمال سیانور

ولی مؤثری کسب شد. اطالعات مختصر روزی که زنده بود٬ ظرف چند نامبرده٬ از تشخیص داده شد.

حوالی یکی از باب احمدی ٬ اطالعات به دست آمده از پیگیری از مراقبت و در به تاریخ ٬55/8/8 27ــ

تـوجه تصادفی مورد کاماًل به طور رفتاری مشکوک داشت٬ فردی که حرکات و مکان های موردنظر٬

مـظنون بـه مـحض مشـاهده فرد هرگونه اقدامی برای دستگیری وی٬ پیش از گرفت. مأموران قرار

سال 51 که از شناسایی شد وی محمدحاج شفیعیها فوت شد. و کرد سیانور مأموران اقدام به استفاده از

تهران سازمان فعالیت می کرد. شاخه های قزوین و با و متواری بود

بـه شاه ایـن شـهرستان٬ خیابان محمدرضا در مأموران کمیته مشترک اصفهان٬ 55/8/20 روز در 28ــ

شخص مـظنون٬ مشکوکی داشته ظنین شده اقدام به بررسی وضعیت وی می کنند. جوانی که رفتار

تـحقیقات در شـد. سرانجام توسط مأموران دستگیر و مبادرت به تیراندازی کرد ضمن اقدام به فرار٬

سـازمان در مـتواری بـوده و سـال 54 کـه از احمدآخوندی نام دارد که وی محمدرضا مشخص شد

تیرباران شد. و محکوم به اعدام گردید نامبرده بعدها مجاهدین خلق فعالیت می کرده است.

اعضای گروه وی به نام فریبرز از یکی دیگر به دنبال دستگیری احمدآخوندی ٬ ٬55/8/23 روز در 29ــ

یک در وی بعدًا معرفی کرد. را خود به ساواـک اصفهان مراجعه و متواری بوده٬ که سال ها لّبافی نژاد٬
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شرکت نجفی ٬ همسرش زهرا به همراه صادق کرداحمدی و تلویزیونی٬ ـ رادیو مصاحبه مطبوعاتی و

بود. مرتضی لّبافی نژاد دکتر برادر فریبرز ـکرد.

میدان مخبرالدوله به از تعقیب یک اتومبیل٬ اـکیپ گشت کمیته مشترک پس از دو ٬55/8/25 روز در 30ــ

مسـافرین این هنگام یکی از در متوقف کردند. محاصره و آن را خیابان شیوا در سمت شرق تهران٬

سرانجام گرفت. پشت یک ساختمان نیمه تمام سنگر و اتومبیل خارج شده به مأموران تیراندازی کرد

نـظامی سـازمان رهـبر وی بـهرام آرام ٬ مبادرت بـه خـودکشی کـرد. نارنجک٬ انفجار با مذکور٬ فرد

داشت. مرکزیت سازمان قرار رهبری و که نزدیک به پنج سال در مجاهدین خلق بود

(وحدت کوچه های حوالی خیابان شاپور یکی از در تهران٬ مأموران کالنتری 12 55/9/11 روز در 31ــ

وی به وی نزدیک شدند. و جوان که وضعیتی مشکوک داشت ظنین شدند به یک مرد تهران٬ اسالمی)

اقدام به تمام شدن فشنگ های سالح کمری اش٬ گرفت ولی پس از سنگر و مبادرت به تیراندازی کرد

فوت و دست به خودکشی زد کپسول سیانور استفاده از سرانجام با نشد. که منفجر پرتاب نارنجک کرد

که پلیس امنیتی رژیم مشاهده غیرنظامی آمریکا٬ سه مستشار اولین اعالمیه های مربوط به ترور ـکرد.

متواری و سال 50 لغوی نام داشت که از صادق (مجید) محمد مذکور فرد وی به دست آمد. از ـکرد٬

تحت تعقیب بود.

خزانه (خزانه بـخارایـی) حوالی فرح آباد یک محل متروکه در صدای انفجاری از 55/9/12 روز در 32ــ

بررسی های در زنی مواجه شدند. جسد رفته با اهالی به محل انفجار عده ای از تهران شنیده می شود.

اتاق دو تاریخ ٬55/6/15 که وی به اتفاق بهرام آرام در این نکته به دست می آید ـکمیته مشترک تنها

به بوده که شایع شده بود احمد احمد که وی فاطمه فرتوک زاده همسر گردید ادعا پیروزی انقالب) (پس از بعدها .1
که مرگ مرتبطان سازمان معتقدند از برخی دیگر وی و ولی همسر علت فشارهای روحی خودکشی کرده است.

توسط سازمان انجام شده است. احتماًال وی مشکوک بوده و

افسران نیروی هوایی اجاره کرده اند.1 یکی از همسر خانه ای از در همکف را

شناسایی شده و که قبًال زن جوانی را مراقبت ساواـک٬ واحدهای تعقیب و یکی از 55/9/15 روز در 33ــ

به که مجاز مأموران٬ خیابان های فرعی تهران پارس مشاهده کرد. یکی از در تعقیب بوده است٬ مورد

تکـنیک های ضـدتعقیب از که مرتباً ولی زن جوان٬ اقدام به تعقیب کردند عملیات مستقیم نبوده اند٬

شروع خیابان سّقاباشی (حوالی خیابان ایران) در خیابان٬ محل و چند از عبور پس از استفاده می کرده٬
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مـنطقه شـده تیم مراقبت وارد که برای پشتیبانی از مأموران عملیاتی کمیته مشترک٬ به دویدن کرد.

بیمارستان فوت در نتیجه تیراندازی مأموران زخمی و سرانجام زن جوان در و عمل شدند وارد بودند٬

هـادی نـامبرده هـمسر شـناسایی شـد. دانشجوی سابق دانشگاه تهران٬ وی فاطمه تیفتکچی ٬ ـکرد.

متواری سال 53 اواخر از سال ٬52 ماه بازداشت در چند که پس از اعضای سازمان بود روشن روان از

شده بود.

مخفی بود٬ سال 50 قدیمی سازمان که از اعضای فّعال و از ابراهیم انتظارالمهدی ٬ 55/9/23 روز در 34ــ

به مقامات امـنیتی را خود رییس دانشگاه پهلوی (دانشگاه شیراز)٬ فرهنگ مهر» مراجعه به «دکتر با

گردید. تخلیه اطالعات آزاد تحقیقات و که پس از معرفی نمود

به یک زن ظنین شده میدان بهارستان تهران٬ در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/9/27 روز در 35ــ

کـه تـوسط یک تاـکسی شد سوار مشاهده مأموران٬ با زن مزبور٬ برای بررسی به وی نزدیک شدند.

شلیک متقابل به قتل که با به سوی مأموران تیراندازی کرد زن موردنظر مأموران کمیته متوقف گردید.

متواری بوده سال 54 که از شناسایی شد سابق دبیرستان های مشهد٬ دبیر وی هایده محسنیان ٬ رسید.

سازمان فعالیت می کرده است. در و

به جوان موتورسواری منطقه سرچشمه تهران٬ در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/10/11 روز در 36ــ

مبادرت به تیراندازی مشاهده مأموران٬ با موتورسوار٬ ظنین شده برای بررسی وضعیت وی اقدام کردند.

دانشجوی تفکّری ٬ وی محمدرضا به قتل رسید. نتیجه تیراندازی متقابل٬ در سالح کمری کرده و با

سازمان متواری شده در اواسط سال 55 که از شناسایی شد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه تهران٬

فعالیت می کرده است.

به جوانی که بـا منطقه میدان گمرک تهران٬ در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/10/27 روز در 37ــ

جـوان بـه وی نـزدیک گشـتند. دسـتگیری٬ به قصد و ظنین شدند بوده٬ ترّدد وضعیت مشکوکی در

هجوم مأموران قرار ولی مورد یک اتومبیل کرایه شود؛ که سوار برآمد صدد در فرار٬ به قصد مظنون٬

لیکـن شد؛ دستگیر که به همراه داشته٬ سالح کمری ونارنجک٬ هرگونه استفاده از پیش از ـگرفت و

دانشجوی سابق الفت ٬ وی محمد بیمارستان فوت کرد. در کرده و کپسول سیانور مبادرت به استفاده از

شاخه مذهبی در و متواری بود اواسط سال 54 که از شناسایی شد (شریف)٬ دانشگاه صنعتی آریامهر

سازمان فعالیت می کرد.



57 پی   زنجیره ضربه های پی در

جوانی ظنین به مرد تهران٬ خیابان ناصرخسرو در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/10/29 روز در 38ــ

اسـتفاده از دسـتگیری بـا بالفاصله پس از مظنون٬ کردند. دستگیر غافلگیری کامل٬ در را او ـگشته٬

از وی مهدی فتحی ٬ انتقال به بیمارستان فوت شد. پس از و اقدام به خودکشی کرد ـکپسول سیانور٬

جریان ترور در شاخه نظامی بوده و عناصر نامبرده از شناسایی شد. دانشجویان سابق دانشگاه صنعتی٬

شرکت داشته است. 55 شهریور آمریکایی در سه مستشار

به یک تهران٬ خرداد) خیابان بوذرجمهری (15 در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/11/2 روز در 39ــ

به اغما استعمال کپسول سیانور با مزبور که فرد جوان ظنین شده برای دستگیری وی اقدام کردند؛ نفر

نامبرده اعضای سازمان شناسایی شد. از دیپلمه و جاللی کوار٬ وی احمد بیمارستان فوت شد. در و افتاد

به سازمان پیوسته بود. متواری شده و 54 شهریور از

مـورد سه کیلومتری اصـفهان٬ روستای جاوان واقع در یک دستگاه اتومبیل در 55/11/6 روز در 40ــ

مـتعاقب آن٬ و اصـفهان رسـید موضوع به اطالع کالنتری 12 گرفت. اهالی قرار سوءظن عده ای از

حال حرکت جوان در نفر که دو محل مشاهده کردند در عزیمت و مأموران کالنتری به روستای مزبور

که یکی جوان پرداختند؛ مأموران به تعقیب دو اهالی٬ کمک عده ای از با هستند. دادن اتومبیل موردنظر

آن دو ولی یکی از شدند دستگیر خلع سالح و نفر دو سرانجام هر مبادرت به تیراندازی کرد. آنها از

کرده فوت کرد. سیانور مبادرت به استفاده از

شـده مـهدی دستگیر فرد که مقتول غالمحسین صفاتی دزفولی و تحقیقات بعدی مشخص شد در

اعضای سازمان مجاهدین از صنعت تهران و دانشجویان دانشکده علم و از دو هر و نام دارند هنردار

و شده بودند سازمان جدا از رژیم شاه٬ جهت تداوم مبارزه با در ایدئولوژی و تغییر اعتراض به روند در این افراد .1
تشکیل داده بودند. را ـگروه «منصورون»

و اصفهان کشف شد یک خانه امن در شده به دست آمد٬ دستگیر فرد طریق کلیدی که نزد از خلق اند.1

به ساـکن آن اخطار محاصره و بحث را خانه مورد 55/11/7 روز مأموران کمیته مشترک اصفهان در

محاصره برندارند٬ که چنانچه دست از ساـکن منزل پاسخ داد لیکن فرد تسلیم نماید؛ را که خود ـکردند

اقدام به مذکور فرد هم زمان٬ لحظاتی صدای انفجاری شنیده شد. پس از و کرد؛ خواهد منفجر خانه را

«مـرتضی» نام مسـتعار با که ابتدا وی٬ شلیک متقابل مأموران کشته شد. که با کرد فرار تیراندازی و

حسن گودرزی نام داشت. شناسایی شد٬
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زن و نفر به دو تهران٬ خیابان فخرآباد در اـکیپ گشت کمیته مشترک٬ مأموران دو 55/11/18 روز در 41ــ

متوجه تعقیب خـود مدتی٬ پس از مزبور٬ افراد دادند. تحت مراقبت قرار را جوان ظنین شده آنها مرد

میدان دروازه شمیران٬ بحث در زن مورد مبادرت به دویدن کردند. فرار به قصد توسط مأموران شده و

هویت مقتول محبوبه مّتحدین ٬ گردید. جوان موفق به فرار مرد و تیراندازی مأموران کشته شد اثر در

حسن آالدپوش بوده همسر این٬ پیش از وی٬ تشخیص داده شد. دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا٬

است.

خیابان قزوین٬ در پشت بیمارستان فارابی٬ واقع در شهربانی خانه ای را مخّدر مواد مأموران مبارزه با 42ــ

داخـل یکـی از از نـاـگـهان٬ دادنـد. بازرسی قرار مورد 55/12/8 صبح روز ساعت 10 از شناسایی و

تیراندازی متقابل مأمـوران اثر بر و جوانی به سوی مأموران تیراندازی کرد مرد اتاق های خانه مزبور٬

خودکشی کرد. کپسول سیانور مجروح شده سپس با

سال در که قبًال قدیمی سازمان بود نبوی نوری عضو که وی علی اـکبر بررسی های بعدی معلوم شد در

شیخ بهاءالّدین «آیة اهلل وساطت پدربزرگش٬ لیکن با به شش سال حبس محکوم شده بود؛ و دستگیر 50

که به اتفاق همسرش اشرف ربیعی ٬ اوایل سال ٬53 از و شد آزاد سال حبس٬ تحمل دو پس از نوری»

گروهی مرکزیت سازمان٬ اختالف با پس از اینان٬ مخفی شدند. وی ازدواج کرد٬ زندان با آزادی از پس از

قـزوین فـعالیت و مشهد تبریز٬ شهرستان های تهران٬ در و تأسیس کردند خلق» مذهبی به نام «فریاد

به تهران آمده بود. قزوین٬ دستگیری همسرش در زخمی شدن و پس از نبوی نوری ٬ می کردند.
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زندگی نامه  چند
حوادث بدون بیان شرح وقایع و متن کتاب و کادرهای مهم سازمان در و اعضا که نام برخی از آنجا از

وضعیت سیاسی ـ زندگی و از ضروری است که شرحی کامل تر شده٬ سوابق آنان ذـکر اطالعات کافی از

تشکیالتی ایشان ارائه گردد.

حسن . آالدپوش٬ خالصه پرونده ها...: .1

 حسن آالدپوش 1

دبیرستان در تحصیالت متوسطه را آمد. تهران به دنیا یک خانواده مذهبی در در سال 1321 در وی 

تحصیالت بود. انجمن ضدبهائیت (حجتیه) عضو سال٬ به مدت 5 همان دوره٬ از و علوی به اتمام رساند

مدرک فوق لیسانس این رشته را ادامه داد٬ بهشتی) رشته معماری دانشگاه ملی (شهید در دانشگاهی را

مـهندسی مشـاور شـرکت - دو به اتفاق دوستان همدوره خـود٬ تحصیل٬ فراغت از پس از و کرد اخذ

تأسیس نمود. - ساختمانی «نقشینه» و «سمرقند»

به سرپرستی آن انتخاب سال 1345 در و انجمن اسالمی دانشگاه شد دوران دانشجویی عضو در

علی شریعتی در تدریس دکتر جلسات سخنرانی و فعال وی در و مستمر به دلیل حضور این دوره٬ در شد.

روابط نامبرده با آشنایی و دانشگاه مزبور٬ سخنرانی در برای ایراد او دعوت از بار چند و «حسینیه ارشاد»

مجلس سخنرانی او٬ شریعتی و دکتر حضور با اوایل سال ٬1351 در شد. عمیق تر و شریعتی بیشتر دکتر

شد. محبوبه متحدین برگزار ساده حسن آالدپوش و عقد

شد دستگیر شرکت سمرقند٬ همکارانش در به جرم دادن اعالمیه به یکی از اردیبهشت ماه ٬1351 در

حـفظ اصـول با و فعالیت های وی دگرگون شد مسیر این واقعه٬ پس از گردید. شش ماه آزاد پس از و

محکوم شده بود. و دستگیر 50 ضربه شهریور آالدپوش در حسن به نام مرتضی (حسین) برادر .2

دوران مـبارزه حسـن آالدپـوش در گـرفت.2 سـازمان مـجاهدین خـلق قـرار ارتباط بـا در پنهان کاری٬

آن که در طاهررحیمی ٬ محمد به اظهار و چندان فعال نبود مارکسیست سازی اعضا٬ روند ایدئولوژیک یا

به همین دلیل و بی تحّرـک بود و کند سازمان٬ زمینه آموزش تئوریک در «در دوره مسئول حسن بود٬

و] به درجه سمپاتی تنّزل یافت». [ مدتی عضویتش معلق شد

حسن آالدپوش به اتفاق همسرش مـحبوبه طاهررحیمی ٬ محمد افراخته و دستگیری وحید پس از
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ارتباط مستقیم با که در محبوبه ٬ این دوره٬ در کردند. آغاز تابستان 54 از را متحدین زندگی مخفی خود

آالدپوش ارتباط فّعالی با گشت. شوهرش جدا از عماًل و مارکسیست شد گرفت٬ شاخه تقی شهرام قرار

گرفت قرار خواهرش) (شوهر مدتی تحت مسئولیت محمدحسین اـکبری آهنگر شاخه بهرام آرام داشت و

عنوان «سازمان گـروه های با اداره می کرد٬ آن را محدوده بخش مذهبی سازمان که اـکبری آهنگر در و

وی مـجتبی و خواهر و برادر فعالیت نمود. سازمان مجاهدین خلق ایران»٬ شاخه ای از اسالمی ـ مبارز

شدند. چندی جدا ولی پس از گرفتند همین شاخه قرار ارتباط با در همین دوره٬ در آالدپوش نیز سرور

کمیته ساواـک و چه تاریخی مارکسیست شد. دقیق مشخص نیست که حسن آالدپوش در به طور

ضربه نسبت به دستگیری یا افراخته به دست آورده بودند٬ طریق وحید تعقیب اطالعاتی که از با مشترک٬

تحت با حّساس شدند. و امیدوار حسن آالدپوش داشتند٬ به وسیله تعقیب ردهایی که از به بهرام آرام ٬

نام رمز ماهه ای با عملیات مفّصل چند او٬ مرتبط با افراد و محبوبه ) متحدین (برادر دادن مسعود قرار نظر

جریان این عملیات٬ در تلفنی انجام شد. شنود مراقبت و همه امکانات تعقیب و استفاده از با «ـکوالـک»

آن٬ پس از روز چند گم کردند. را او اواسط تابستان ٬55 در ولی ناـگهان٬ مشاهده شد٬ حسن آالدپوش نیز

پـروژه فـّعال در و «راـکـول ایـنترنشنال» آمـریکایی کـارمند سه مستشار ماه ٬1355 ششم شهریور در

شرق تهران حوالی میدان وثوق واقع در در مرزهای شوروی سابق) (سیستم استراق سمع در «آیـِبکس»

که اتومبیل مزبور و کننده بود راننده اتومبیل فولکس واـگن سّدمعبر این عملیات٬ در آالدپوش ٬ شدند. ترور

ماند. صحنه به جا در آن دیده شده بود٬ آالدپوش با به هنگام مراقبت ساواـک٬

محل های کنترل از مراقبت و امکانات٬ و بسیج نیروها با شد. محرز ترور شرکت وی در برای ساواـک٬

مـورد حین فرار در و مشاهده گردید شهریور 11 که سرانجام در شد؛ آالدپوش آغاز شناخته شده ترّدد

کشته شد. گرفت و گلوله قرار اصابت چند

«قصه بود٬ مارکسیست شدن آنان بی خبر شریعتی که از دکتر همسرش٬ کشته شدن وی و پس از

قالب داستان گونه این در مسلمان بود که طرحی برای نجات ایران توسط روشنفکر را محبوبه» حسن و

در که ایـن دو می کردند بسیاری تصور پیروزی انقالب اسالمی٬ مدتی پس از حتی تا زوج مطرح کرد.

مارکسیست شدن آنان آشکار خاطرات٬ و اسناد انتشار ولی با جرگه مجاهدان مسلمان باقی مانده بودند

از نیز نام های آنان را و جمع آوری کرد را چاپ شده آن دو تصاویر که سازمان هم به ناـگزیر آنجا ـگشت تا

فهرست مجاهدین مسلمان خارج ساخت.
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محمدحسن . ابراری جهرمی٬ خالصه پرونده ها...: .1

محمّدحسن ابراری جهرمی 1ـ  
طی تحصیالت دبیرستان٬ پس از آمد. جهرم به دنیا یک خانواده مذهبی در در سال 1318 ابراری در

سال در یک بار منتقل شد. به شیراز سال 1345 در به کازرون رفت و به عنوان آموزگار٬ سال ٬1337 در

ادای پس از و به شهربانی جهرم احـضار جلسات مذهبی٬ یک کالس عربی و به علت شرکت در ٬46

شد. توضیحات آزاد

و دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد در پرورش٬ آموزش و ضمن خدمت در سال ٬1347 در

روحانیون از نزدیکان حجة االسالم سیدحسین آیت اللهی ٬ که از وی٬ به تهران منتقل گردید. این رو از

طریق تراب از سال 1349 در تجانس داشت٬ جهرم انس و و نیروهای مذهبی شیراز با و بود شیراز مبارز

حق شناس به سازمان وصل شد.

آمـوزش بـه مـدارج بـاالتر راه صعود در و طی کرد مطالعه را ابراری دوره های مقدماتی آموزش و

تاریخ از رفته بود٬ که لو ابراری ٬ این رو از ضربه خورد؛ 50 شهریور که سازمان در تشکیالتی بود سیاسی ـ

تـحت مسـئولیت احـمد سال اول زندگی مخفی٬ دو در کرد. زندگی مخفی اختیار پنجم مهرماه 1350

رفت و به مشهد زمستان 51 در مدتی نیز گرفت. افراخته قرار وحید سپاسی آشتیانی و علیرضا رضایی ٬

در جهت استفاده عملیاتی برای سازمان شرکت کرد. تهیه نیترات٬ در زرین کفش ٬ تحت مسئولیت عبداهلل

به اصفهان رفت و شاهی (مطهری ) عزت اهلل افراخته و به اتفاق وحید به مشهد٬ سفر پیش از همان سال٬

آن در عملیات دیگری که وی مستقیمًا تنها هتل شاه عباس اصفهان شرکت جست. در عملیات انفجار در

خیابان خیام بود. و حوالی میدان توپخانه (امام خمینی) فروشگاه پلیس واقع در در نقش داشت انفجار

سال 52 از به استحاله نبود٬ ایدئولوژی حاضر تغییر روند در و اعتقادی مسلمان بود نظر که از ابراری ٬

بـه کارهای انتشاراتی سازمان را سایر و اعالمیه ها جزوات و تکثیر و تهیه (دست نویسی) کار ـ عمدتًا ـ

مرتبطین از معلم مدرسه رفاه و مذهبی٬ شدیدًا اهل جهرم و رفعت افراز٬ با سال 53 وی در عهده داشت.

وی تحت تصفیه های خونین٬ پس از دوران اوج دگردیسی ایدئولوژیک و در ازدواج کرد. فعال سازمان٬

به کارگری اعزام به پذیرش مارکسیسم نشد٬ حاضر چون باز گرفت و خوشبختیان قرار مسئولیت محمد

ـگردید.
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تـوسط مأمـوران کـمیته مشـترک دسـتگیر راهنمایی افراخته ٬ با تاریخ ٬54/9/8 ابراری سرانجام در

تیرباران شد. 1355 آذر 14 در دادگاه نظامی شاه به اعدام محکوم و در و ـگردید

محمدرضا. آخوندی٬ احمد خالصه پرونده ها...: .1

 محمدرضااحمدآخوندی 1
با دبیرستان٬ ضمن تحصیل در آمد. تهران به دنیا در یک خانواده مذهبی (روحانی) در سال ٬1332 در

بهائیت انجمن ضد عضو دوره دبیرستان٬ در هم زمان٬ شد. آشنا بهرنگی» «صمد و «جالل آل احمد» آثار

از نیز مدّرسین انجمن و سران و از محمدرضا بزرگ تر برادر جلسات آن شرکت می کرد؛ در و بود (حجتیه)

که پدرشان تأسیس کرده بود. انتشارات اسالمیه بود مدیران کتابفروشی و

تحت تأثیر همین دوران٬ در پذیرفته شد. دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز در برای تحصیالت عالی٬

مسـائل بـا اعضای سابق انجمن ضـدبهائیت٬ از سازمان مجاهدین خلق و عضو مهدی موسوی قمی ٬

سوابق سازمان و با «میهن پرستان»٬ و بغداد طریق گوش دادن به رادیو از ابتدا و شد آشنا سیاسی بیشتر

کرد. بنیانگذاران آن آشنایی پیدا

زندگی نیمه مخفی در و توسط موسوی قمی به عضویت سازمان درآمد ٬1353 شهریور از آخوندی ٬

به دلیل آشـنایی و رحیمی شروع به فعالیت کرد طاهر تحت مسئولیت محمد آغاز پیش گرفت ولی در

ضمن تـهیه و ساـکن شد؛ آن شهر در به توصیه مسئول خود٬ محیط دانشجویی اصفهان٬ نسبی اش با

در مسئول بعدی وی محسن خاموشی بود؛ مطالعه کرد. جزوات آموزشی سازمان را کتب و خانه ای امن٬

و شد٬ واقع القاء در ماتریالیستی مارکسیسم تدریس و مبانی فلسفی و کالس ایدئولوژی٬ در همین دوره٬

مدتی هم به و برای سازمان عضوگیری کرد نیز طول این مدت افرادی را در مارکسیست شد. آخوندی نیز

شد. یک کارخانه شیشه بری مشغول به کار در عنوان کارگر

نظامی تحت آموزش قـرار یک تیم سیاسی ـ در و افراخته درآمد سپس وی تحت مسئولیت وحید

اوانی که تازه تحت مسئولیت افراخته در مرکزیت شاخه اصفهان آماده شود. برای عضویت در ـگرفت تا

نظر برای یک عملیات در تا شناسایی کرد محل ساواـک قم را وی به قم رفت و به دستور گرفته بود٬ قرار

شروع شده بود. سال 54 که بحران های آغاز چرا لیکن طرح منتفی شد؛ ـگرفته شود٬
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برای تا شد تهران مستقر در ضربه سنگین دستگیری افراخته ٬ یعنی پس از تابستان ٬54 از آخوندی ٬

طرح عملیات مشارکت داشت: دو آخوندی در این دستگیری٬ پیش از تا شود. اعزام به اصفهان مهیاتر

مستشار طرح شناسایی دو و به قتل حسن حسنان شد که منجر ـ سفارت آمریکا کاردار ترور شناسایی و

وی به همراه محسن بطحایی به جریان شناسایی اخیر٬ در سرهنگ شفر). و (سرهنگ ترنر نظامی آمریکا

راننده آزاد و پوشش مسافر توجیه و ولی با که بازداشت گشتند شدند وارد ساواـک ـ مرکز ـ «باغ مهران»

شدند.

خانه امن مرکزی در مدتی به اصفهان رفت و پس از کامل مخفی شد. به طور 54 مرداد آخوندی از

برای ساختن بمب مواد دیگر و قبیل تهیه «پیکریک» مسئولیت کارهای تکنیکی از آن شهر٬ سازمان در

پروسه دوره سرانجام در که مدتی طول کشید. به کارگری فرستادند 55 بهار از را او شد. عهده دار دستی را

گرفت سوءظن مأموران قرار مورد آبان 55 20 روز داشت که در تیم های نظامی قرار مجددش در حضور

پس از و شد دستگیر سیانور٬ استفاده ناموفق از سالح کمری جهت دفاع و اقدام به استفاده از پس از و

تیرباران شد. 1356 مهر 25 در دادگاه نظامی٬ محکومیت در

هادی خانیکی . گوها: گفت و محمدحسین . اـکبری آهنگر٬ خالصه پرونده ها...: .1

 محمدحسین اـکبری آهنگر1ـ
شرکت مـنظم در عالوه بر خانواده ای مذهبی تربیت شد. در و تهران متولد در سال 1324 وی در

به علت درآمد. دوران دبیرستان به عضویت انجمن ضّدبهائیت نیز در هیئت های مذهبی٬ جلسات قرآن و

نیز سخنرانی های مسجدالجواد و جلسات «حسینیه ارشاد» در عالقه به موضوعات مذهبی٬ پایبندی و

شرکت می کرد.

و رشته ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران ادامـه تـحصیل داد در گرفتن دیپلم ریاضی٬ پس از

و کرد سازمان آشنایی پیدا حیاتی عضو محمد با دوران دانشجویی٬ در موفق به گرفتن مدرک لیسانس شد.

سازمان توّسط حیاتی با سال 1348 در نهج البالغه ٬ انجام کارهای مطالعاتی مشترک روی قرآن و پس از

وی به اتفاق اوایل سال 1350 در فّعال ایدئولوژیک است. نمی دانست که یک عضو ولی خود مرتبط شد

یافت. سیاسی انتشار میان جوانان مذهبی و در که بعدها کرد تفسیر خطبه نهج البالغه را حیاتی چند محمد
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در محکوم به سه سال زندان شد. و دستگیر ششم شهریور در وی نیز ٬50 به دنبال ضربه شهریور

پـایه یک جـامعه بـر «ایـجاد به سـازمان را ورود از انگیزه خود ضمن بازجویی های خود٬ همان زمان٬

اقدام جهان و ایران و بسط اسالم در مردم و و مقابل خدا ادای وظیفه مذهبی در ایدئولوژی اسالمی٬

می کند. ذـکر منکرات» و فحشا از به دور جامعه ای اسالمی و عملی برای ایجاد

در به اتفاق محسن طریقت منفرد٬ ماه٬ چند پس از و شد آزاد ماه 1353 مرداد 17 در اـکبری آهنگر

ولی بجز مذهبی باقی ماند جمع اـکبری آهنگر نمود. زندگی مخفی اختیار گرفت و سازمان قرار ارتباط با

به عهده داشت واقع رهبری بخش مذهبی سازمان را وی در بقیه به تدریج مارکسیست شدند. وی٬ خود

دستورات «اطاعت من از نوشته بود: ضمن بازجویی٬ سال ٬50 در البته خود مرکزیت بود. ـکه تحت نظر

چارچوب دستورات که در وقتی عمل خواهم کرد دستوری را هر و قرآن است؛ اطاعت از فرع بر سازمان٬
قرآن باشد.»

مـهرماه 6 در به همراه اـکیپ های عملیاتی کمیته مشترک٬ توّکلی خواه ٬ جریان گشت های محمد در

حمله مأموران مورد و آالدپوش مظنون واقع شدند همسرش سرور و محمدحسین اـکبری آهنگر ٬1355

کشته شدند. و گرفتند قرار

محمدابراهیم (ناصر). جوهری٬ خالصه پرونده ها...: .1

جوهری 1ـ ابراهیم (ناصر)  محمد
اهل گرگان ارتش و پدرش افسر آمد. خانواده ای نیمه مذهبی به دنیا در سال 1326 جوهری در ناصر

وضع تـحصیلی مـمتازی خانواده بود٬ به فرد منحصر فرزند ناصر درجه سروانی بازنشسته شد. با و بود

کریم سال های دوره دوم دبیرستان بـا در دبیرستان هدف شماره یک دیپلم ریاضی گرفت. از داشت و

دانشکده پلی تکنیک تهران دیپلم متوسطه وارد اخذ پس از محمدتقی شهرام همکالس بود. تسلیمی و

تشویق کریم تسلیمی به به توصیه و سال 1348 از رشته مکانیک به تحصیل مشغول گردید. در و شد

شرکت «حسینیه ارشاد» و فخرّیه» «مسجد هدایت»٬ جلسات «مسجد در و مطالعات اسالمی روی آورد

منازل گروهی بـه در و همان سال توسط کریم تسلیمی به سازمان مجاهدین خلق وصل شد در ـکرد.

مطالعه سازمانی مشغول گشت.
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به و شد منازل گروهی دستگیر یکی از در 1350 اول شهریور در وی نیز رفتن سازمان٬ پی لو در

پس از به یک سال حبس مـحکوم گـردید. تنها فعالیت هایش٬ میزان محدود علت شرایط خانوادگی و

زندگی مخفی اوایل سال 1352 از و کرد سازمان رابطه برقرار با خامنه ٬ به اتفاق هوشمند زندان٬ آزادی از

مذاـکـرات طـوالنی کـه بـا پس از و سپس به تهران آمد و برد به سر مشهد مدتی در پیش گرفت. در

همین امر .(52 پذیرفت (اوایل پاییز مارکسیسم را او که پس از اولین کسی بود محمدتقی شهرام داشت٬

سازمان دست یافت. به مدارج باالیی در سریع تشکیالتی وی نقش داشت و رشد در

و بود تنظیم کنندگان تاـکتیک های تدریجی استحاله فکری اعضا از ایدئولوژی سازمان٬ تغییر روند در

قبل و معاون تقی شهرام بود مرکزیت شاخه سیاسی٬ وی مدتی در مباحث تئوریک شاخصیت داشت. در

به عهده معاونت بهرام آرام را و به مرکزیت شاخه نظامی منتقل شد 1353 مرداد دستگیری اش در از

تصفیه شریف پس از داشته است که وی را٬ مرکزیت سازمان قصد افراخته ٬ طبق اظهارات وحید ـگرفت.

مرکزیت جای دهد. در به جای او واقفی ٬

قـائدی ٬ جـواد مرتضی کاشانی ٬ ابراهیم داور٬ جوهری مسئولیت افرادی چـون خلیل دزفولی ٬ ناصر

رهبری را مارکسیست شدن این افراد روند به عهده داشت و حسن سبحان اللهی را طاهررحیمی و محمد

اظهارات خلیل دزفولی ایدئولوژی٬ شرح تغییر جزئیات) ذـکر دقیق ترین نمونه های (همراه با از ـکرده است .

ـ جوهری شرح داده و توسط ناصر هدایت گام به گام وی به مارکسیسم را است که نحوه استحاله فکری و

این خصوص باشد. در منبع مستند تنها ـ شاید

توالت عمومی حوالی در جوهری به همراه ابراهیم داور حالی که ناصر در 1353 مرداد غروب 27 در

به قول رژیم٬ میدان مخبرالّدوله (یا در بود که قرار خیابان ظهیراالسالم مشغول تنظیم زمانی بمبی بود

که داد به ابراهیم داور اسلحه خویش را شد؛ دستش منفجر بمب در گذاشته شود٬ کار مرداد) میدان 28

کمک با ـ دست داده بود از انگشتش را چند و ـ حالی که مجروح بود در خود و کند٬ فرار و ببرد را آنها

زمـان در تحویل مأمـوران کـمیته مشـترک گـردید. دقایقی بعد و مراجعه کرد مردم به بیمارستان سینا

خانه های مرکزیت در یکی از سیمین صالحی در میثمی و لطف اهلل وی به اتفاق بهرام آرام ٬ دستگیری٬

سـیمین میثمی و بمب٬ به علت انفجار همان خانه نیز که در ـ خیابان حاج شیخ هادی زندگی می کرد

آن مقطع در رده تشکیالتی وی ـ نیز و آن دو ارتباط جوهری با ساواـک از شدند. دستگیر صالحی زخمی و

و افـراخـته مسـئولیت ها وحـید دسـتگیری خـلیل دزفـولی و ولی پس از مـاند بی خبر ـ بازجویی ها از
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حوادث دوگانه متن تحلیل بهرام آرام از علت عمده فاش شدن وضعیت وی٬ ارتباط هایش کشف گردید.

بودند. آن باخبر از شده نیز اعضای دستگیر و یافته بود سطح سازمان انتشار که در بود 53/5/27

زندانی چریک های ایزدی عضو به همراه علی اصغر زندان٬ در و محکوم گردید جوهری به حبس ابد

رهبرانش بود. از که خود پی ریخت٬ را گروه «راه کارگر» فدایی٬

مجید. شریف واقفی٬ خالصه پرونده ها...: .1

شریف واقفی 1  مجید
اداره فرهنگ و که کارمند که پدرش حبیب اهلل روزه بود 12 شد. تهران متولد در سال 1327 در مجید

در گذراند. آن شهر در دبیرستان را تحصیالت ابتدایی و به اصفهان منتقل شد. زری بافی بود استاد و هنر

خاتمه تحصیالت دبیرستانی به پس از اجتماعی روی آورد. که به فعالیت های دینی و همین دوران بود

زمره اولین دانشجویان دانشگاه صـنعتی در در سال 45 در استان شناخته شد. ممتاز عنوان دانش آموز

بنیانگذاران انجمن اسالمی آن دانشگاه بود. یکی از رشته برق به تحصیل پرداخت و

به سازمان می نویسد: نحوه وصل او مورد اعضای سازمان در یکی از
انجمن اسـالمی در و اوایل دوره دانشگاه شروع شد شریف واقفی از مجید آشنایی من با ...
جلسه اسماعیل خانیان در شریف واقفی توسط مسعود من و سال 48 در شرکت داشتیم بعدًا

قاضی . برگ بازجویی حسین شیخ باقر شریف واقفی: پرونده مجید .2

شد. 2 به عضوگیری ما آشناشدیم که منجّر مذهبی خوابگاه دانشجویان دانشگاه آریامهر
به دست «خانه جمعی» مدارکی که در و اسناد رابطه با در سال 1350 جریان ضربه اول شهریور در

آن هنگام وی به عنوان افسر در مأمورین به سراغ وی رفتند. رفته و لو نام شریف واقفی نیز آمده بود

اداره برق منطقه فارابی تهران مشغول خدمت بود. وظیفه در

محسن سیدخاموشی می نویسد:
پیش او کنند دستگیر را که او طرف ساواـک آمدند از محل کارش بود شریف واقفی در یک روز
ااۤلن مـی روم بـایستید جواب گفته هـمین جـا در آقای شریف واقفی کجاست او آمده گفتند

برگ بازجویی سیدمحسن سیدخاموشی . همان: .3

متواری شده بود.3 و رفته بود بعد صدایش می کنم و
رضایی به بازسازی سازمانی پرداخت که تمام شریف واقفی به همراه احمد شروع زندگی مخفی٬ با
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فعالیت به عنوان معاون کاظم ذواالنوار این زمان مجید در دست داده بود. از را ـکادرهای برجسته خود

رضایی هم ردیف رضا با به مرکزیت سازمان راه یافت و مجید مهرماه 51 بازداشت کاظم در از بعد می کرد.

مسئول شاخه کارگری شد. نیز او کشته شدن رضا از بعد و شد.

نـام ماه یک نشریه داخلی با هر و بود مسئول امنیتی سازمان نیز مسئولیت مزبور عالوه بر مجید

منظم ترین نشریات سازمان مـحسوب یکی از 53 آذر این نشریه تا می کرد. منتشر را «نشریه امنیتی»

می شد.

معروف به خسرو منیری جاوید عبدالرضا نظارت او با و بود «ـگروه الکترونیک» مجید مسئولیت دیگر

کنترل کند. کشف و امواج رژیم را و فرکانس ها بسیاری از الکترونیک موفق شد

بود. مسئولیت های او جمله دیگر از تحلیل برای آنها پیام و ارسال خبر٬ و کشور خارج از افراد رابطه با

محسن سیدخاموشی می نویسد: به کارگری می فرستد. را مجید مواضع٬ جریان تغییر سازمان در
به دیگرحاضر درجریان خانهـگردی شبانه او و مذهبی بود کمیته مرکزی بوده است او عضو ...
نشریه داخلی چاپ به دلیل چاپ مقاله پرچم که در همکاری کند بچه ها با همکاری نمی شود
اوحاضر به همکاری نشوی خیانت کرده ای و که اـگرحاضر می گویند درجواب به او شده بود.
مدت شش ماه به کار به ظاهر او برود می شود کارگری قرار می شودهمکاری کند.باالخره به کار
و کریم (سعیدشاهسوندی) و پنهان باحسین (مرتضی صمدیه لباف) ـکارگری می رفته ولی در
با و پیش اعضای پایین می رفتند آنها بوده است. زنش مشغول فعالیت برای تشکیل گروه جدید
مدت شش ماه طی نامه ای که برای از شریف واقفی بعد آنهاصحبت می کردندباالخره زن مجید

بازجویی سیدمحسن سیدخاموشی . شریف واقفی٬ پرونده مجید .1

فاش می کند.1 را مسائل پنهانی آنها ـکمیته مرکزی می فرستد٬
تشکیالت سازمان ناـکام کردن منحرفین از دور یا و برای تشکیل گروه جدید تالش خود در مجید

جسدش سوزانـده و ترور به تصویب مرکزیت مارکسیست شده٬ اردیبهشت 54 تاریخ 16 در و می ماند

می شود.

کریمی . احمدرضا گوها: گفت و ذیل صفا. پرونده افراخته: فرهاد. صفا٬ همان: .2

صفا2 فرهاد  
در صـفا٬ فضل اهلل پدرش دکتر خانواده ای فرهنگی داشت و آمد. سمنان به دنیا در سال 1326 در
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بـه دانشکـده تـحصیالت مـتوسطه٬ پس از تـدریس مـی کرد. مؤّسسات آموزش عـالی٬ و دبیرستان ها

درجه مهندسی گرفت. دفع آفات نباتی٬ رشته گیاه پزشکی و در و شد ـکشاورزی کرج وارد

سال 49 تا به سازمان وصل شد. توسط او و شد عبدالّرسول مشکین فام آشنا با اواسط سال 1346 در

مـحمد و کـاظم شـفیعیها رسـول مشکـین فام ٬ از تشکیالت به ترتیب عبارت بودند مسئولین وی در

برای سال ٬1349 در تحصیل٬ فراغت از پس از گذراند. مراحل آموزشی را که تحت نظارت آنها بازرگانی ؛

اشتغال یافت. اداره کشاورزی آنجا در و اعزام شد به شیراز انجام خدمت وظیفه به عنوان «سپاهی ترویج»

قرار حنیف نژاد محمد محسن و مسئولیت تشکیالتی سعید که تحت نظارت مستقیم و همین دوره٬ در

به عهده گرفت. شاخه شیراز در سازمان را عضو مسئولیت آموزش چند ـگرفته بود٬

هنگام ماه ٬1350 شهریور 30 در مدتی بعد٬ به تهران بازگشت و پایان دوره خدمت وظیفه٬ از پس 

طول در به سه سال حبس محکوم گردید. طی دوران بازجویی٬ پس از و شد تشکیالتی دستگیر یک قرار

فـعالیت همین زمـینه ها در جهت کادرسازی٬ فعالیت تعلیماتی در آموزشی و به دلیل سابقه کار زندان٬

اسالمی٬ دید از تبیین مسائل ایدئولوژیک٬ و تدوین پاسخ به اشکاالت مارکسیست ها جمله در از داشت؛

عنوان «مقاله محسن با تقریرات سعید تحریر جمله کارهای مشّخصی که وی به انجام رساند٬ از بود. ـکوشا

انتقال دهد. زندان نیز به بیرون از که توانست آن را بود اقتصاد»

و سازمان گردید ارتباط با بالفاصله موفق به ایجاد شد. زندان آزاد از 1353 شهریور 13 در صفا فرهاد

آن اوقات که تقی شهرام در عنصری تئوریک مثل صفا٬ وجود پیش گرفت. زندگی مخفی در اندکی بعد٬

وی لیکن تقید می توانست مغتنم باشد؛ بود٬ انداختن جریان به اصطالح «مبارزه ایدئولوژیک» جا صدد در

بود. مرکزیت» که برخالف خواست «باند شرایطی پیش آورد به مارکسیسم٬ نگرش انتقادی او به اسالم و

که افراخته این بود تحلیل وحید مقاومت کرد. او برابر سخت در بهرام آرام ارتباط داشت و با مستقیماً صفا

حرکت مستقلی و انشعاب می کرد یا و دست به تشکیل شاخه مذهبی می زد می توانست٬ اـگر صفا «فرهاد

به نیز٬ خود و بی ارتباط نبود شریف واقفی نیز با سال 53 فاصله سه ماهه آخر در صفا انجام می داد». را

سرانجام به کارگری فرستاده شد. مرکزیت دگردیسی شده٬ علت ناسازگاری با

خیابان در حسین زاده ) (دکتر عطّارپور» منزل «رضا مأموران حفاظت از ماه 1354 اسفند تاریخ 19 در

اصـابت ولی مـورد کرد وی اقدام به فرار مشکوک شدند؛ می کرد آن حوالی ترّدد به فردی که در ـکاج٬

که مقتول مشخص شد بررسی هویت وی٬ در دم کشته شد. در گرفت و ـگلوله های مأموران ساواـک قرار
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به قصد آن منطقه تصادفی بوده یا وی در که حضور البته مشخص نشد غیرمسلّح است. و صفا فرهاد

وی شاخه کارگری فعالّیت داشته می توان گفت که ترّدد وی در آن زمان٬ به اینکه در ولی نظر شناسایی؛

زمینه تصفیه توسط مرکزیت مارکسیست بوده است. مقوله ایجاد از صفا قتل فرهاد برخی معتقدند .1

تصادفی بوده است.1 آن مکان٬ در

میثمی . نقل قول های لطف اهلل برخی مکتوبات و نیز مرتضی . صمدیه لباف٬ خالصه پرونده ها...: .2

مرتضی صمدیّه لبّاف 2ـ  
پس از آمـد. بـه دنـیا خانواده ای مذهبی٬ در اصفهان٬ در سال 1325 محمدعلی در مرتضی فرزند

دانشگاه با در رشته مهندسی فیزیک دانشگاه صنعتی مشغول به تحصیل شد. در تحصیالت متوسطه٬

جـمله٬ از سـیاسی و به مطالعات مذهبی ـ توسط او و کرد آشنایی پیدا سازمان٬ عضو یزدانیان ٬ محمد

مسـجد الجـواد٬ جلسات سخنرانی های مذهبی مسجد شرکت در خواندن کتاب های مهندس بازرگان و

پیش از و یک تشکیالت پی برد به تدریج به ارتباط یزدانیان با او شد. عالقمند حسینیه ارشاد هدایت و

توسط وی عضوگیری شد. 50 ضربه شهریور

مخفی شده رفته و آن زمان لو که در یزدانیان ٬ با را صمدّیه لّباف ارتباط خود ضربه شهریور٬ پس از

که این آنجا تا جهت فعالیت هایی برای سازمان مصروف کرد؛ در مجموع اوقات خویش را و ادامه داد بود٬

احـتمال اخـراج از وضـعیت نـامطلوب درسـی و داشت. پیگیری دروس دانشگاه باز از را او اشتغاالت٬

سازمان به شدید به رغم نیاز بدین جهت٬ می انگیخت؛ بر او مورد در بی گمان حّساسیت هایی را دانشگاه٬

زندگی مخفی سال 1351 اواخر از ـ بود نیز که مسئول تشکیالتی او به توصیه یزدانیان ـ علنی٬ عنصر

مجید بهرام آرام ٬ میثمی ٬ مسئولین وی به ترتیب لطف اهلل شد. منازل امن سازمان مستقر در و کرد اختیار

افراخته بودند. وحید شریف واقفی و

بـه تـهیه کـارهای مـطالعاتی ـ عـالوه بـر خانه های تیمی ـ در مسئولیت شریف واقفی ٬ پیش از تا

برنامه های فارسی رادیوهای خارجی و نوشتن اخبار ضبط و نیز مدارک سازمان و و اسناد میکروفیلم از

نحوه استفاده از با فراـگرفت و تهیه بمب را طرز اوایل دوران مسئولیت شریف واقفی ٬ در اشتغال داشت.

وی که با انتظارالمهدی ـ به اتفاق ابراهیم (ناصر) مدتی نیز همین دوره٬ در شد. سالح های مختلف آشنا

جریان این کالس و چه در شریف واقفی ٬ کالس آموزشی تقی شهرام شرکت می کرد. در ـ همخانه بود
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با شده بود٬ سلطه شهرام آغاز بحران های ایدئولوژیک سازمان که با زمینه مسائل و در آن٬ چه پس از

داشت. مرکزیت حضور شریف واقفی در هنوز بود٬ 53 پاییز که مصادف با آن زمان٬ در .1

شهرام ـ آرام و ـ مرکزیت 1 دیگر عنصر دو با جریان اختالفات خود در را او و صمدّیه لّباف بحث می کرد

می گذاشت.

تکثیر صمدّیه لّباف تایپ و مرکزیت٬ آستانه اخراج وی از در آخرین اّیام مسئولیت شریف واقفی ٬ در

کـه اعـالم صـریح تـغییر مـقاله «پـرچـم» همین زمان٬ در به عهده داشت. نشریات داخلی سازمان را

و یافت؛ نشریه داخلی انتشار در کرده بود٬ تحریر تقی شهرام آن را و سطح سازمان بود ایدئولوژی در

مسئولیت هایش خلع شد. شریف واقفی از اندکی بعد

نسبت به همان آغاز٬ از وحید گرفت و افراخته قرار مسئولیت صمدّیه لّباف به عهده وحید آن٬ پس از

ضمن پذیرفت و انتقادات افراخته را وی ظاهراً موضعگیری کرد. مذهبی او٬ تعهد مواضع ایدئولوژیک و

کرد. شریف واقفی ارتباط برقرار نهان با لیکن در نمود؛ تشکیالت برقرار رابطه متعادلی با خود٬ از انتقاد

تبلیغ روی نیروهای مسلمان سازمان به ویژه آزادشدگان بر را خود شریف واقفی مبنای کار صمدیه لّباف و

مدارکی که دسترسی به آنها مخفی نمودن امکانات و ـ بود امیدوار که مرکزیت به عضویت آنها زندان ـ از

دادند. قرار تشکیل گروهی دیگر نهایتًا و داشتند

کاظمیان به نام سیف اهلل سمپات های خود صمدیه لّباف توسط یکی از جهت این حرکت انشعابی٬ در

محتویات آن را داشت٬ اختیار در که یک انبارک سازمان را اعضا٬ یکی از تماس با در و خانه ای اجاره کرد

همه تعدادی فشنگ٬ سه قبضه اسلحه کمری و جزوه٬ تعدادی کتاب و به کاظمیان سپرد. و تخلیه نمود

که تدارک شد. آن چیزی بود

رییس کمیته «سرتیپ زندی پور» جریان ترور در سازمان٬ شدن اختالفات صمدیه لّباف با به رغم رو

صمدیه از به عهده داشت ـ که فرماندهی عملیات را افراخته ـ وحید ماه ٬1353 اسفند آخر مشترک در

٬53 و آن طی سال های 52 قبل از استفاده کرد. لّباف به عنوان ضارب اّول (شلیک کننده به زندی پور)

پست برق شرکت انگلیسی کری مکنزی٬ دفتر دکل برق جاده کرج٬ عملیات انفجار 4 صمدیه لّباف در

ص 7. ش 21: نشریه مجاهد٬ .2

سنگی شرکت کرده بود.2 پاسگاه ژاندارمری کاروانسرا و ـکارخانه ایرانا

شریف اردیبهشت ماه 1354 16 روز در صمدیه لّباف ٬ شریف واقفی و تصمیم مرکزیت به ترور پس از
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وی زخمی و افراخته به صمدیه لباف ٬ جریان تیراندازی وحید در حوالی غروب آن روز و شد واقفی ترور

مورد صمدیه لّباف در جریان بازجویی ها در به دام پلیس افتاد. بیمارستان سینا سرانجام در و متواری شد

لیکن پس از اختالفات ایدئولوژیک اشاره نمود؛ به بروز صرفاً و اعتراف نکرد تشکیالت٬ در نقش خود

در و صمدیه لباف می دانست بیان کرد مورد وی هرآنچه در ٬54 پنجم مرداد افراخته در دستگیری وحید

هیچ یک وی نه تنها به شدت شکنجه کردند. را او بازجویی های مجدد٬ در نتیجه مأموران کمیته مشترک٬

مرکزیت مارکسیست فاش نساخت بلکه اطالعات فراوانی که از را خود اعضای همفکر سازمان و اسرار از

پرونده مرتضی صمدیه لباف . آن زمان باقی مانده اند. اعضای زندانی سازمان که از اظهارات سایر و همان. .1

طـاهره سـجادی ناـکام گذاشت.1 بازجویان ساواـک را مخفی نگاه داشت و داشت٬ نیز همفکران آنها و

و «صمدیه هم لخت بود این گونه نقل کرده است: اتاق بازجویی کمیته مشترک را وی در خاطره مواجهه با

داخل زردچوبه کرده اند٬ مثل اینکه آن را شده بود٬ زرد صورتش آن قدر فقط یک پیژامه به پایش بود.

سـلول طـاهره سـجادی مشاهدات اتـفاقی٬ یا مختلف مواجهه و موارد عالوه بر ص 82. خورشیدواره: سجادی٬ .2
مقابل سلول صمدیه لباف بوده است. شهربانی٬ کمیته مشترک ساواـک و در

مرتضی است.»2 روحیه خیلی باالیی برخوردار که از مشخص بود گردنش بود... و پاها به دست ها٬ زنجیر

دادگاه محاـکمه در پس از کرد٬ پایبندی اش به مذهب تأـکید بر وصیت نامه خویش نیز که در صمدیه لّباف ٬

تیرباران گردید. اعضای سازمان٬ از تن دیگر به همراه 8 تاریخ چهارم بهمن ماه ٬1354 در نظامی رژیم٬

که شکـنجه های متدینی بود مذهبی و «مرتضی صمدیه لباف جوان بسیار می گوید: سجادی درباره او

چراغ الکلی روی تخت فلزی با کشیده بودند٬ را ناخن های او این همه آرام بود. با اما طاقت فرسایی دید٬

ص 105. همان: .3

که خیلی مقاوم است.»3 ولی مشخص بود سوزانده بودند٬ را او

محمد. طاهررحیمی٬ خالصه پرونده ها...: .4

طاهررحیمی 4ـ  محمد
جـلسات در دوران دبیرستان٬ از آمد. به دنیا مشهد خانواده نیمه مرفهی در در سال 1326 وی در

بـه ٬1342 خـرداد قیام خونین 15 پس از بود. به مطالعات مذهبی عالقه مند و مذهبی شرکت می کرد

سیاسی یافت. اجتماعی و ُبعد سوی عالقه اش به مذهب٬ سمت و و کرد سیاست گرایش پیدا
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لیسانس گرفت. تکنولوژی٬ انستیتو از رشته مکانیک٬ در و برای تحصیالت دانشگاهی به تهران آمد

اواخر در مباحثات سیاسی شرکت می کرد. در جلسات مذهبی٬ در ضمن حضور دوره دانشجویی نیز٬ در

به فعالیت و کرد سازمان مجاهدین خلق ارتباط برقرار با توسط ابراهیم محمدزاده ٬ تحصیل دانشگاهی٬

آن مشغول شد. در

همان سال٬ اسفند به خدمت سربازی رفت ولی در هدایت تشکیالت٬ با ٬1350 ضربه شهریور از پس

خود استعداد همان نخست٬ از وی٬ به زندگی مخفی روی آورد. و کرد خدمت فرار از سازمان٬ به دستور باز

فاصل حّد وی در گرفت. سپس بهرام آرام قرار شریف واقفی و تحت مسئولیت مجید ابتدا و داد بروز را

مسـئولیت مـقاطعی٬ در طاهررحیمی ٬ به عهده داشت. مسئولیت شاخه اصفهان را نیز دی 53 و خرداد

حسـین مـحسن و ابراهـیم داور٬ مرتضی کاشانی ٬ خلیل دزفولی ٬ اعضای مهم سازمان مانند برخی از

آن نـقش داشـته رحیمی در که طاهر ترورهای سازمان٬ انفجارات و برخی از بود. عهده دار سیاهـکاله را

دکـل بـرق انـفجار نمایشگاه بین المللی تهران٬ غرفه صنایع آمریکا٬ در انفجار بودند: این قرار از است٬

تـرور دانشگـاه صـنعتی (آریـامهر)٬ گـارد مقّر در انفجار سفارت انگلیس٬ در انفجار طرشت٬ - شهریار

ایران٬ در نظامی آمریکا مستشار دو ترور رییس کمیته مشترک ضدخرابکاری٬ زندی پور»٬ «سرتیپ رضا

نافرجام مرتضی صمدیه لّباف. ترور و «سرهنگ ترنر» و «سرهنگ شفر»

بـه مـعتقد ابتدای فعالیت سیاسی٬ در داشته است که٬ اظهار اندیشه سیاسی خود بیان روند وی در

بـرقراری خـواسـتار به مرام مـارکسیستی٬ اعتقاد ایدئولوژی و تغییر پس از و برقراری «نظام اسالمی»

بوده است. «جمهوری دموکراتیک خلق»

صـورت ادامـه مـرکزیت بـوده کـه در از کادرهای بالفاصله بعد رحیمی از طاهر تشکیالتی٬ نظر از

مـرکزیت سـازمان جـای در به جای حسین سیاهـکاله ٬ قطعاً نشدنش) دستگیر سازمان (و حضورش در

عملیات مسلحانه نسبت به تشدید آن اواخر اهمیت است که وی در حایز البته این نکته نیز می گرفت؛

بفرستد. کشور به خارج از به همین جهت بهرام آرام تصمیم داشته وی را معترض بوده؛

منیژه نیز و به دستگیری او که منجر داد طاهررحیمی لو با وی قرارش را دستگیری کاظمیان ٬ پس از

دادگاه نظامی محکومیت در پس از رحیمی ٬ طاهر شد. ماه 1354 تاریخ نهم مرداد اشرف زاده کرمانی در

تیرباران شد. چهارم بهمن ماه 1354 سرانجام در شاه ٬
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و 157 و 137 و 134 و 132 و صـص 131 خـورشیدواره: سـجادی٬ مـرتضی . ـافی نژاد٬ لبّ خـالصه پـرونده ها...: .1
.168

مرتضی لبافی نژاد1  
پدرش کارمند شد. متولد شاهرود خانواده ای مذهبی در در غدیر) (عید سال 1323 آذر 14 روز وی در

قابل توجهی برخوردار استعداد وی که از مأموریت داشت. شاهرود مرتضی در هنگام تولد و راه آهن بود

تهران پذیرفته شد. دبیرستان البرز تحصیالت ابتدایی در پس از بود٬

آمـوزش قرآن و به جلسات تفسیر و کرد همان اوان جوانی آغاز از را وی فعالیت های سیاسی خود

اعالمیه های امام خمینی همت گماشت. توزیع عکس و در معارف دینی راه یافت و

سـال 49 در پشت سـرگذاشت و را مـوفقیت تـحصیالت خـود رشته پـزشکی بـا قبولی در پس از

بـه روستاهای اطـراف نـهاوند این مدت به عنوان پزشک در در به سربازی رفت. و فارغ التحصیل شد

میان روستائیان پراـکنده در را خوی مرتضی به زودی آوازه او خلق و تدین و خدمت به محرومین شتافت.

آن به استخدام سازمان تأمین اجـتماعی پس از و حج بیت اهللالحرام بود خارجی او اولین سفر ساخت.

به قزوین منتقل گردید. و درآمد

ازدواج مذهبی بود خانواده ای متدین و پروین سلیحی که از با 51 شهریور 16 در مرتضی لّبافی نژاد

دوران دانشکـده بـه از لّبـافی نژاد گذاشـتند. یاسر که نام وی را که حاصل این وصلت پسری بود ـکرد

اجـتماعی فـرهنگی و امور در و فعالیت هایی چون تأسیس انجمن اسالمی دانشکده پزشکی دست زد

مشارکت فعال داشت.

تـمام مـدت وی در به عضویت تیم پزشکی درآمـد. و شد سازمان آشنا با سال 1350 مرتضی در

ایدئولوژی قاطعانه مقاومت نمود. تغییر برابر در و ماند پایدار اعتقادات مذهبی خود سازمان بر عضویت در

از و توصیف کرد «راه خطا» را همکاری قبلی خود مرکزیت سازمان٬ عملکرد ماهیت و اطالع از پس از و

بازداشت و تبریز در 54/5/11 در و می رود لو نیز لّبافی نژاد اعترافات افراخته ٬ با پشیمانی نمود. آن ابراز

به همراه مأمورین به تهران قراری دارد کردن اینکه در وانمود با تهران نیز در به تهران منتقل می شود.

تیراندازی مأموران از با و موفق نمی شود اما می کند. یک فرصت فرار در و می شود وارد منطقه موردنظر

به جرم همکاری با همسرش پروین سلیحی نیز شد. دستگیر مجددًا و مجروح گردید بازو ناحیه شانه و

زمان بازداشت نوزده که در او سال زندان محکوم گردید. دادگاه نظامی به دو که در سازمان بازداشت شد
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همچون مرتضی دینی خود٬ استوار اعتقاد بر و برد زندان انفرادی به سر یک سال در حدود سال داشت٬

به نقل شاهدان٬ این حال بنا با گرفت٬ قرار مرتضی تحت شکنجه های طاقت فرسا ماند. پایدار لّبافی نژاد٬

سـرانـجام در بود. روزه دار غالبًا سلول انفرادی بود٬ ماه در بازجویی که مدت 6 طول دوران زندان و در

اعدام گردید. مرتضی لّبافی نژاد چهارم بهمن 54

لطف اهلل. میثمی٬ خالصه پرونده ها...: .1

میثمی 1ـ لطف اهلل  
زادگاه در تحصیالت متوسطه را شد. اصفهان متولّد یک خانواده مذهبی بازاری در در سال 1319 در

وی به دانشگاه ورود به تحصیل کرد. دانشکده فّنی دانشگاه تهران آغاز در سال 1338 در و طی کرد خود

به دانشگـاه٬ ورود با میثمی ٬ تشکیل نهضت آزادی مقارن بود. فعالیت های سیاسی جبهه ملی دوم و با

فعال در به طور گرفت. جریان فعالیت های دانشجویی آن دوره قرار در و کرد سیاسی پیدا عالیق مذهبی ـ

طالقانی سخنرانی های آیة اهلل هدایت و جلسات مسجد در داشت٬ انجمن های اسالمی دانشجویان حضور

جریان پخش اعالمیه های نهضت در و محسن مرتبط شد فّعالی چون سعید عناصر با شرکت می کرد٬

در شش ماه را و شد دستگیر ماه 1342 آذر در به دلیل همین فعالیت ها٬ دانشگاه فعالیت کرد. آزادی در

زندان گذراند.

به طول این دوره٬ در عازم خدمت وظیفه شد. زندان٬ آزادی از پس از که مهندس نفت بود٬ میثمی ٬

به استخدام شرکت پایان خدمت٬ پس از دانشکده سررشته داری ارتش بود. استاد دلیل تخّصص خود٬

سوی وی از فعالیت سیاسی بردارد. که دست از سپرد به ساواـک تعهد علی الظاهر و ملی نفت ایران درآمد

به انگلستان فرستاده شد. 1349 در نیز یک بار و به آمریکا سال 1346 در یک بار شرکت نفت٬

او محسن بـا این سال سعید در شد. آغاز سال 1349 سازمان مجاهدین خلق از فعالیت میثمی در

که اـکثر جمله شاغلینی بود میثمی از مطالعات تشکیالتی قرارش داد. و چرخه آموزش ها در تماس گرفت و

شهریور در میثمی نیز رفتن سازمان٬ به دنبال لو تشکیالت می گذاشت. اختیار در را حقوق دریافتی خود

سال زندان محکوم گردید. به دو دادگاه نظامی رژیم٬ محاـکمه در پس از و شد دستگیر ماه 1350

وی با جوهری داشت٬ محمدابراهیم (ناصر) زندان با قراری که در با زندان٬ آزادی از ماه پس از چهار
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زندگی علنی داشت ولی پس از زمستان 52 اواخر وی تا به سازمان مّتصل شد. دیگر بار تماس گرفت و

روزهای زمسـتان یکی از در شده بود) که آزاد زندانیان ضربه شهریور٬ دیگر (از کریم رستگار میثمی و لطف اهلل .1
سـال 50 از آن ایشان را افراد یکی از قضا که از خیابان وصال شیرازی توسط یک اتومبیل گشت ساواـک٬ در 52
خـالصه پـرونده ها...: گـردید. ولی میثمیمـوفق بـه فـرار شد دستگیر کریم رستگار مشاهده شدند. می شناخت٬

متن گزارش دستگیری کریم رستگار. نیز کریم . رستگار٬

سازمان به سرعت طی کرد. در مدارج تشکیالتی را پیش گرفت و زندگی مخفی در یک حادثه فرار1٬

بـا شریف واقـفی ٬ شاخه کارگری به مسئولیت مجید مدتی که در پس از سال ٬52 اواخر میثمی از

به اتفاق گرفت و تحت مسئولیت بهرام آرام قرار داشت٬ یک تیم قرار انتظارالمهدی در صمدیه لباف و

خانه مرکزی شاخه آرام در خوِد جوهری و ناصر بهرام آرام )٬ همسر سیمین صالحی (پزشک سازمان و

که قریب به پنج ماه به طول انـجامید٬ همین دوره٬ در شد. خیابان شیخ هادی مستقر نظامی واقع در

ماه خرداد این زمینه اشتغال داشت ولی از تدوین جزوه ای در و تاریخ معاصر مورد نخست به تحقیق در

مسئول یک گروه مسلّح شد پزشکی خود کلیاتی از آموزش اسلحه شناسی و پس از که مسلّح شد٬ ٬1353

پرداخت. به آموزش آنها و

منزل مرکزی شیخ میثمی در لطف اهلل حالی که سیمین صالحی و در ٬1353 مرداد 27 ظهر از بعد در

شد. منفجر بمب مزبور بودند٬ مرداد) 28 روز در هادی مشغول آماده سازی یک بمب ساعتی (برای انفجار

سیمین صالحی ٬ دست داد. از شنوایی یک گوش را یک دست و چشم و دو میثمی به شدت زخمی گشت؛

به میثمی نیز شد. خیابان دستگیر در اقدام به فرار٬ پس از شد٬ یک چشم نابینا از و مجروح بود ـکه خود

بـا ایـن رو از بیمارستان انجام گرفت؛ سیمین صالحی در وی و بازجویی از کرد. بیمارستان انتقال پیدا

دسـتش٬ بمب در انفجار اثر در جوهری نیز٬ ناصر بنابراین مطالب مهمی فاش نشد. فشاری توأم نبود.

توسط زمستان 53 در سه نفر هر نرفت. صالحی لو میثمی و ولی ارتباطش با شده بود دستگیر زخمی و

محکوم شدند. دادگاه نظامی رژیم به حبس ابد

فوق برای نقش تشکیالتی سه نفر اهمیت و افراخته ٬ سپس وحید دستگیری خلیل دزفولی و پس از

وضـعیت مـحکومیت لیکن در گرفتند؛ بازجویی قرار مورد مجدداً و شد کمیته مشترک محرز ساواـک و

نزدیک به مارکسیست ها اوایل دوره زندان٬ در ساواـک مواضع میثمی را سندی از ایشان تغییری داده نشد.

تـرس بوده است ولی از سازمان بی خبر ایدئولوژی در تغییر از چند وی گفته است هر برشمرده است؛
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ولی [ صالحی] مارکسیست شده بـود «سیمین گفته بود: بازجویی خود افراخته در وحید پرونده محمدتقی شهرام. .1
من هم نمی خوانید که نماز می گفت به احترام شما و نمی خواند نماز این اواخر چند هر مذهبی بود٬ میثمی هنوز

ص 112. ج 2: افراخته٬ پرونده رحمان (وحید) نمی خوانم.» نماز

که بودند اعضای سازمان معتقد برخی از نمی خوانده است.1 نماز آنها بهرام آرام نزد محمدتقی شهرام و

مذهبی گشت و زندان مجددًا در بعدها اما پیوسته بود به مارکسیست ها و ایدئولوژی داده بود تغییر وی نیز

تداوم راه مدعی رهبری سازمان و طرفدارانش٬ رجوی و مسعود برابر در و ترتیب داد را جمع خاص خود

بنیانگذاران گردید.

محمد. یزدانیان٬ خالصه پرونده ها...: .2

یزدانیان 2ـ  محمد
تحصیالت پس از شد. کاشان متولد در وضع مالی متوسط٬ با خانواده ای سّنتی٬ در سال 1327 وی در

رشته مهندسی شیمی مشغول به تحصیل گشت. در و شد دانشگاه صنعتی تهران (آریامهر) متوسطه وارد

صمیمی بهرام آرام بود. دوستان نزدیک و دوران دانشگاه از در

به عـضویت سـازمان تشّید٬ علیرضا آشنایی با رضایی و طریق معرفی به احمد از سال ٬1349 در

به باـکری ٬ تحت مسئولیت علی (بهروز) گروه شیمی٬ در و به سرعت طی کرد مراحل آموزشی را درآمد.

فعالیت پرداخت.

تا قم دنبال کرد. و مشهد تهران٬ در را زندگی مخفی خود و متواری شد ٬1350 ضربه شهریور از پس

بیشترین مسئولیت یزدانیان تـدوین جـزوه آمـوزش وی به مرکزیت٬ ورود تقی شهرام و فرار پیش از

منفجره بود. تهیه مواد شیمی انفجاری و

مجید بهرام آرام ٬ کنار یزدانیان در زندان٬ شهرام از فرار پس از اوایل تابستان ٬52 و بهار اواخر از

به همین مشارکت داشت. سازماندهی جدید در تقی شهرام ٬ سپاسی آشتیانی و علیرضا شریف واقفی ٬

پیش از تا که مارکسیست شد. اولین کسانی بود از نیز خود و بود مؤثر ایدئولوژی نیز تغییر روند در میزان٬

جـمع اعضای خانه و یزدانیان از داشت٬ رأس شاخه کارگری قرار در زمانی که او قضیه شریف واقفی ٬

زندگی می کرد. یک جا افراخته در وحید زمردیان و لیال شریف واقفی ٬ با و مرکزی این شاخه بود

در شاخه تقی شهرام فعالیت داشت و همان زمان در از و ازدواج کرد محبوبه افراز با 53 پاییز وی در
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به عهده یزدانیان بوده٬ شاخصی که مسئولیت آنها افراد رفت. کشور طرف سازمان به خارج از از سال 56

سـلطانی غـالمرضا محمدحسن ابراری جـهرمی ٬ عباس جاودانی ٬ هاشمیان قزوینی ٬ احمد از: عبارتند

ثقفی خراسانی. علیرضا مصطفی فرهادی و عّزت شاهی (مطهری )٬ کبیری ٬ علیرضا جهرمی ٬
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فصل سوم:

مرکزیت و
 تناقض ایدئولوژیک

تصفیه مذهبی ها نوع دیگر  
خود از به انتقاد ساختن فرد وادار جمله آنها داشت که از تصفیه وجود شیوه های گوناـگونی برای دفع و

شرح وضعیت تشکیالتی خلیل دزفـولی در که این نمونه را لجن مال کردن خودش بود؛ به نوعی ـ و ـ

به نوع دیگری اینجا در تصفیه فیزیکی بود. و ترور شد٬ یاد آن مکّرر هم که از نمونه دیگر شدیم. یادآور

به بخش مستقلی داشت. نیاز به اهمیت آن٬ اشاره می کنیم که نظر

مورد این تنبیه در بود. آنها سیانور گرفتن اسلحه و مذهبی٬ نخستین اقدامات محدودکننده عناصر از

مذهبی و عناصر مورد لیکن در موقت داشت؛ حالت مقطعی و اما انجام می شد اعضای مارکسیست نیز

وضعی چنین کاری٬ اثر نتیجه و داشت. این خصوص وحدت روّیه وجود در و مقاوم این تنبیه دایمی بود

این بود: داشت٬ چکیده توجیهاتی که سازمان برای این امر پلیس بود. با صورت برخورد در دستگیری فرد

چنین سوی مرکزیت٬ از فایده دستگیری اعضای مذهبی٬ دستگیری های گسترده سال ٬54 پیش از تا 1ــ

سـوی از مطالب دروغ نـیز بسته شده و و قبل محدود از که چون اطالعات این افراد توجیه می شد

که داد خواهند قرار اختیار اطالعات گمراه کننده در پلیس٬ با برخورد در شده٬ مسئوالنشان به ایشان القا

رفتن ترورهای لو و افشای فجایع سال 54 پس از اما نتیجه اش سردرگمی دستگاه های امنیتی است.

حضور مذهبی و دستگیری عناصر آن اینکه٬ و یافت؛ دستگیری اعضای مذهبی توجیهی دیگر درونی٬
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اعـضای که مرکزیت مارکسیست سازمان دست به کشتار شایعه را این تلّقی و جمع زندانیان٬ در آنها

است. مشهود این تمهید نیز متن بیانیه اعالم مواضع... در .1

کرد!1 خنثی خواهد مذهبی زده٬

هیچ گونه دیگر تحت تعقیب گرفته می شد٬ مخفی و یک عضو از سیانور وقتی که اسلحه و همچنین٬ 2ــ

دادن قـرار تـحت فشـار چه این تنبیه برای به تسلیم واداشـتن و اـگر نمی دید. تکیهـگاهی برای خود

حال به صورت یک تاـکتیک اصـلی به هر اما نداشت٬ نیروهای مذهبی سازمان نتیجه مطلوبی دربر

تابستان و بهار و 50 ضربات شهریور بحران های پس از (به خصوص در آن سال ها در ِاعمال می شد.

گروه های مسلّح رواج یافته بود دیگر سازمان مجاهدین خلق و این گفته به صورت ضرب المثل در (51

تشکیالت به تبعیت از واداشتن آنها و تسلیم اعضا این تنبیه در خدای دوم شخص است». ـکه «اسلحه٬

که می کرد ایجاد او در حالتی را خلع سالح شده٬ گاهی وضعیت روحی عضو بود؛ مؤثر گهگاه ـ ـ نیز

ـ بـود ایدئولوژی» پذیرفتن «تغییر جمله آنها که از به پذیرش خواست مسئوالن ـ خواه ناخواه مجبور

ذیل «خلع سالح». فقیه دزفولی: پرونده محمدعلی (خلیل) پرونده علی خدایی صفت . .2

کرد.2ـ خواهد رشد و شد مسلح خواهد مجددًا صورت تمکین٬ می دانست در به خصوص که فرد می شد؛

دسترس خارج کردن آن از یا اعتماد٬ مارکسیست مورد عناصر اختیار دادن امکانات سازمان در قرار 3ــ

کادرهای مسئول دگردیسی مرکزیت و قاموس باند در عدم آن٬ و همچنین «صالحیت» نامحرم. عناصر

امکانات محدود که تشکیالت٬ منطقی بود و مذهبی ماندن؛ مارکسیست شدن یا با مساوی بود شده٬

به اندازه کافی گویاست. یاران او شریف واقفی و مرکزیت با باند کارنامه برخورد .3

رسیده اند!3ـ که به «صالحیت جدید» دهد عناصری قرار اختیار در صرفًا را خود

از نیز مارکسیست شدن مرکزیت مقاومت به خرج می دادند٬ برابر روانی افرادی که در ایذای روحی و 4ــ

مسـئوالن شـنیده گاهی تعبیراتـی از مذهبی٬ خلع سالح عضو پس از بود. جمله اهداف این رفتارها

«اسلحه و قبیل٬ تعبیراتی از بود؛ دادن فرد قرار تنگنا در و آزار از ارضای روحی آنها که نشانگر می شد

به این گونه اظهارات٬ حسابی گرفتم» «حال فالنی را یا کیف کردم» باالخره گرفتم و فالنی را سیانور

کریمی . احمدرضا گوها: گفت و .4

افراخته نقل شده است.4ـ وحید ـکّرات از

داشت که مستقیمًا مواردی وجود فضای پلیسی٬ در کردن عضو بی دفاع رها خلع سالح و هم زمان با
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که فالن به ساواـک تلفن می شد مثًال توسط سازمان زمینه سازی دستگیری های متعددی فراهم گردید.

گاهی هم قرارهای می شود. مقداری اعالمیه حاضر فالن محل با در مشخصات کامل) نام و شخص (با

ایـن برخـی از مذهبی بودند. می رفتند افرادی که لو البته بیشتر و به پلیس اطالع می دادند تماس را

بازجوی کمیته مشترک سابق اعتراف نموده است. (ـکمالی) کمانگر را موارد

این توضیح که این با نقل می کنیم؛ به عنوان نمونه٬ سازمان را٬ مصادیق این نوع برخورد از مورد دو

کم نبوده است. این گونه موارد وگرنه از نمادین بودنشان نقل می شود به خاطر صرفاً مورد دو

قتل کرمانشاهی اصل زمینه سازی دستگیری و  
نیروهای مـذهبی٬ تن از به همراه چند خود٬ و شد سازمان جدا نبوی نوری از آنکه علی اـکبر پس از

به آن سـرویس که به رغم مذهبی بودنش٬ مرکزیت مدعی بود باند که بعدها جمله جریان هایی بود از این گروه٬ .1
آن همکاری داشته است. با می داده و

گروه قطع شده و وی که ارتباطش با اعضای مرتبط با یکی از تشکیل داد1٬ خلق» ـگروهی به نام «فریاد

وی حسین توسط سازمان خلع سالح شد. گرفته بود٬ مارکسیست سازمان قرار تحت مسئولیت یک عضو

زندگی سال ها پیوستن به سازمان٬ پس از و بود «حزب اهلل» عضو ـکرمانشاهی اصل نام داشت که پیشتر

که به هیچ وجه تهیه شده بود برای او شناسنامه ای نیز سیانور٬ گرفتن اسلحه و عالوه بر مخفی داشت.

میان در آن زمان٬ در توضیح اینکه٬ برای آن یافت. ضربه زدن به وی٬ قصد و ایذا جز نمی توان علتی٬

عکس هایی متفاوت با و که عکسی جدید چنین معمول بود غیرمسلح٬ مسلح و ـگروه های سیاسی مخفی ـ

اختیار اشخاص در تصاویری که از معمواًل تهیه می شد. فرد از داشت٬ ساواـک قرار اختیار در ـکه احتمااًل

پرونده های که در عکس هایی بود مربوط به کارت دانشجویی و یا می گرفت٬ کمیته مشترک قرار ساواـک و

عنایت با آلبوم های خانوادگی برداشته شده بود. از یا داشت و استخدامی قرار دانش آموزی و دانشجویی٬

هم عکسی که روی مدارک مخفی و فراری و که هم هیئت ظاهری فرد تالش می شد به این مسئله٬

با عکس فرد اـگر مثاًل داشت؛ دست ساواـک قرار که در عکس هایی باشد با مغایر دقیقاً جعلی نصب می شد٬

برخالف آن عمل می شد. عینک بود٬ سبیل یا

روی شناسنامه جعلی اش وی بر عکسی از همان زمان که حسین کرمانشاهی اصل خلع سالح شد٬ در

آلبوم مخصوص شده ای که در یعنی عکس تکثیر داشت؛ اختیار در ساواـک عیناً که همان را نصب شد
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هیچ توجیهی نمی توان برای این حرکت سازمان قایل شد٬ چریک های فراری چاپ شده بود. مجاهدین و

به خصوص که ردهای ارتباطی بینجامد؛ به دستگیری آن فرد تا می گردید وسایلی تمهید این که عمدًا جز

مروری اجمالی بر برسیم٬ آنکه به سرانجام این امر پیش از یکطرفه بود. تماس ها پاـک شده و وی نیز

سازمان می کنیم. علت این نحوه برخورد

(شریف)٬ دانشجوی سابق دانشگاه صنعتی آریامهر و اهواز در 1328 متولد حسین کرمانشاهی اصل ٬

شکنجه دستگیری خلیل رفیعی طباطبایی ـکه زیر به خصوص پس از به دالیل امنیتی ـ سال 1351 از

دستگیری مفیدی ٬ پس از مفیدی مرتبط بود. محمد که با کرد حالی آغاز در زندگی مخفی را ـ ـکشته شد

شـریف توسط بهجت تیفتکچی به مجید 51 پاییز اواخر ولی باالخره در سازمان قطع شد ارتباطش با

وقتی توسط یکی ازمسئوالن مارکسیست دوران شکل گیری مرکزیت مارکسیست٬ در واقفی وصل گردید.

ندارید». را نام مجاهد حق استفاده از گفت که «شما صریحًا و مقاومت کرد گرفت٬ قرار جریان امر شده در

فـردی کـه تـحت و وی گـرفته شـد مسئولیت های سازمانی از بسیاری از به دلیل همین موضعگیری٬

جریان در قضا از به عنوان مسئولش انتخاب گردید. داشته ولی مارکسیست شده بوده٬ قرار مسئولیت او

نیز خلق» گروه «فریاد نبوی نوری و تماسش با همانجا از و بیمارستانی بستری گردید در او یک بیماری٬

قطع شد.

پشت از یک حمام٬ خروج از پس از بعدازظهر٬ ساعت 3 در روزهای فروردین ٬54 یکی از سرانجام در

نام بازرسی شد. گرفت و قرار که سرپرست یک اـکیپ گشتی کمیته بود٬ شهربانی٬ ظّن یک افسر مورد سر

روی آن عکسی را کمال تعجب ـ با مربوطه ـ ولی افسر بود٬ «صالح نّیری» شناسنامه همراهش٬ وی در

توسط منوچهری به کمیته مشترک٬ ورود پس از دیده بود. آن را آلبوم مخصوص نیز که در مشاهده کرد

وضـعی فـجیع و بدون هیچ گونه اعـترافـی در ساعت مقاومت٬ 18 پس از گرفت و تحت شکنجه قرار

به نقل کریمی؛ گوی احمدرضا گفت و صص 58ـــ60. زندگی...: شرح مختصر نادری پور. و متن اعترافات توانگر .1
اتـاق شکـنجه٬ حسـین کـرمانشاهی اصـل از «موقع بیرون آوردن جسـد کمیته مشترک: پزشکیار «میرحسینی » از
هیئت یک آدم تکه پاره شده که دیگر الش و آش و آن قدر می آمد به نظر یک گونی انداخته اند٬ در را دیدیم که او
بازجویی های دوران پهلوی٬ و تاریخ دستگیری ها که در افرادی بود معدود حسین کرمانشاهی اصل از ندارد.». را
«بـهمن نـادری پور» و (مـعروف بـه «آرش») متن اعترافات «فـریدون تـوانگـر» گونه اقراری نکرده است. «هیچ»

محاـکمات دادگاه انقالب اسالمی. مصاحبه تلویزیونی و در (معروف به «تهرانی»)

کشته شد.1 غیرقابل وصف٬
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طـریق تـعقیب و نـحوه دسـتگیری وی از پیروزی انـقالب٬ کتاب منتشره سازمان پس از البته در

زمـینه سازی ایـن نقش مرکزیت مارکسیست در و گردید٬ ذـکر اعضای سازمان٬ از پی گیری یکی دیگر

ص 59. زندگی...: شرح مختصر .1

موضوع پوشانده شد.1

اعدام ابراری زمینه سازی دستگیری و  
مسـئوالن از که طی سال ها٬ سابقه سازمان بود با اعضای قدیمی و محمدحسن ابراری جهرمی از

مرکزیت به همراهی ایدئولوژیک با حاضر ایدئولوژی٬ جریان تغییر پس از چاپ سازمان بود. انتشارات و

فی المثل تمکین داشت؛ به حالت انفعال و تظاهر برای ایمن ماندن٬ ابتدا تشکیالتی در نظر ولی از نشد

قطع جیبی و در (به صورت قطور مواضع ... ـگفته شده که متن دست نویس اولین چاپ بیانیه اعالم تغییر

که ابراری خانه چاپ به بهرام آرام گزارش شد فعالیتش در اواخر در به خط ابراری بود. پلی کپی الکلی)

به کارگری گسیل داشتند؛ و خانه چاپ اخراج کردند از را او نیست. قابل اعتماد و ایدئولوژی نمی دهد تغییر

هم گرفتند. سیانورش را اسلحه و همان نخست٬ از ضمن اینکه٬

داده است٬ وی همه اطالعاتش را مرکزیت سازمان که پی برده بود افراخته ٬ دستگیری وحید پس از

را او ابراری دارد٬ مناسبی از رّد وحید اینکه می دانستند لیکن با سراغ داشت پاـک کرد؛ که او ردهایی را

بـه نـام حـاج مرتضی سـمپات های مـذهبی خـود یکی از می دانست که ابراری با وحید توجیه نکردند.

آن مـغازه خـوابـیده است. در حتی گاهی شب هـا و وی کمک مالی می گیرد از و رابطه دارد تجریشی ٬

کردند. دستگیر به همراه تجریشی ٬ مأموران به کمک افراخته وی را

به گرفت. قرار شکنجه «منوچهری» زیر انتقال به کمیته مشترک٬ پس از دستگیری٬ بدو در ابراری٬

سؤاالت جلسات بعدی نیز در و باالی سرش آوردند افراخته را وقتی وحید رغم مقاومتی که نشان داد٬

مسئول وی بود)٬ مدت ها (چون به اغلب اطالعات ابراری آـگاه و عنوان می کرد وحید معمواًل بازجویی را

تیرباران شد. 1355 پاییز محمدحسن ابراری جهرمی در اعتراف کرد. را مسائل مربوط به خود
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مرکزیت مارکسیست  «شاخه مذهبی»
در هم به بدبینی های موجود تا کرد تصمیمی حیاتی اّتخاذ ـ به زعم خود مرکزیت ـ دی ماه 1354 در

«جبهه مّتحد در نیروهای مترّقی مذهبی را وعده حضور تبلیغاتی٬ یک مانور هم با و سازمان خاتمه دهد

درون در نوعی استقالل نسبی٬ با که یک بخش مذهبی٬ این بود تصمیم مزبور محّقق سازد. توده ای»

ص 94. بیانیه اعالم مواضع...: .1

ادامه دهد.1ـ به فعالیت خود «سازمان مادر»

به بنا گرفت. قرار کار دستور در که حفظ همه نیروهای موجود به حّدی بود سال 54 تلفات سازمان در

یک سعی کرد این دوران داشت٬ در مبرمی به جذب نیرو که نیاز سازمان٬ یادداشت های حسین روحانی ٬

به تحت نظارت گرفته و فعالیت می کردند٬ اینک مستقاًل و اعضای سابق بودند که از هسته مذهبی را

این مورد در سازمان باشند. نیاز امکانات مورد و برای نیرو منبع تغذیه ای نیز تا نماید نوعی وابسته به خود

بـرخـی افـراد اسـتفاده از با تماس می گرفت و نیز مذهبی روشنفکر افراد با جهت عضوگیری٬ سازمان٬

کار مدتی روی این افراد کوشش می نمود. برای جذب آنها مارکسیست٬ فعاًل مذهبی و سرشناِس سابقاً

به این هسته مذهبی معرفی آنان را نمی شدند٬ اـگر و جذبشان می کرد مارکسیست می شدند٬ اـگر می کرد؛

این هسته مذهبی داشت که چنانچه فردی تمایالت مذهبی داشته قراردادی ضمنی با مرکزیت٬ می نمود.

توسط هسته کس مارکسیست شد٬ هر آن طرف نیز از و توسط سازمان به این هسته مّتصل شود؛ باشد٬

مذهبی به سازمان وصل شود.

که سازمان امکان کـافی بـرای باعث می شد کردن صفوف سازمان٬ پر و البته این شیوه جذب نیرو

جسته گـریخته وارد آموزش های پراـکنده و با این افراد و نکند پیدا پایه ای افراد آموزش مارکسیستی و

ِصرف مخالف رژیم دگرگون شده بود؛ کاماًل برای عضوگیری٬ این مرحله٬ تکیه سازمان در سازمان شوند.

میزان عضویت بود. و معیار انگیزه مبارزه داشتن٬ اعالم آمادگی برای مخفی شدن و و بودن افراد

حـول هـمکاری های مـذهبی٬ مـنفرد افراد و گروه ها ارتباط سازمان با و چارچوب توجیهی برخورد

به خصوص سازمان با این دوره٬ در می زد. برخی کمک های متقابل دور اطالعاتی و فّنی و تکنیکی و

کامل به به طور اصلی آن٬ کشته شدن افراد ضربه ساواـک و پس از که بعدًا «انسجام» یا «ـگروه الفت»

دوستان مذهبی اش دیگر نبوی نوری و که توسط علی اـکبر خلق» «ـگروه فریاد مجاهدین خلق پیوست٬
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تماس «هسته مذهبی» یا «ـگروه اـکبری آهنگر» و سرنوشتی مشابه گروه انسجام داشت٬ و شده بود ایجاد

ص 65. دست نویس احمدعلی روحانی: نقل از صص 134ـــ135؛ ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬ .1

داشت.1

از: که اعضای اصلی آن عبارت بودند بود گروه اـکبری آهنگر قوی ترین این گروه ها٬

اـکبری آهنگر محّمد 1ــ

صفا فرهاد 2ــ

محسن طریقت منفرد 3ــ

صادق محّمد 4ــ

طی دوران سه پس از و به زندان افتادند 50 ضربات شهریور که در جمله کسانی بودند از نفر چهار هر

به سازمان پیوستند. و مخفی شدند امکان برای ارتباط٬ ایجاد آزادی و از بعد ساله محکومیت خویش٬

از صادق ٬ طریقت و تشّتت بود. ناهماهنگی و دچار نیز درون خود در ابتدا از هسته مذهبی٬ این شاخه یا

ایدئولوژی مقاومتی جریان تغییر برابر در می آمد به نظر و داده بودند بروز خود ضعف هایی از درون زندان٬

تـدارک تکـمیل در مـحسن ٬ سـعید بـا به علت سابقه کار که مذهبی محکمی بود٬ صفا٬ فرهاد نکنند؛

زمینه «ارتداد»٬ که انحراف و رسیده بود به این باور نیز اـکبری آهنگر آموزش های ایدئولوژیک سازمان بود؛

به همین آن پرداخت. در به تجدیدنظر بنابراین باید بوده و مبانی ایدئولوژیک سازمان موجود در ابتدا٬ از

کتاب اصول فلسفه به ویژه پاورقی های ایشان بر نوشته های آیة اهللمرتضی مطّهری ٬ استفاده از جهت با
به مـبانی شدیدًا که ضمن آن٬ ادراـک»؛ تحت عنوان «معرفت و جزوه ای تدوین کرد روش رئالیسم ٬ و

تـیر «جـامعة الصـادق»٬ در نبوی (به عنوان سخنگوی سـازمان مـجاهدین انـقالب اسـالمی) سخنرانی بهزاد نوار .2
ص 5. ش 114: ما٬ نشریه عصر .1359

کرده بود.2ـ انتقاد نظریه شناخت آن مکتب٬ جمله دیالکتیک و از فلسفی مارکسیسم٬

اوایل در کشته شد. 54 اسفند 19 در صفا که فرهاد تشکیل این هسته مذهبی نگذشته بود چندی از

گفته شده است آزادی ساـکن ایران است. پس از مدتی زندانی شد. و دستگیر 62 و سال های 61 صادق در محمد .3
ـکه وی مارکسیست باقی نماند.

صاحب یک کاباره می باشد. است و طریقت ساـکن سوئد محسن (محمود) .4

مـارکسیست اعضای شاخه اـکبری آهـنگر٬ از تن دیگر دو محسن طریقت ٬4 صادق 3و محمد سال ٬55

به ایدئولوژی اتکا با الفت ارتباط داشت که می توانستند محمد و علیرضا با چندی هم اـکبری آهنگر شدند.
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متالشی کرد. این جمع را لیکن تلفات پی درپی٬ اسالمی جمع منسجمی داشته باشند؛

سه مستشار مقدمات ترور که همکاری در سازمان٬ آخرین همکاری عملی اش با پس از اـکبری آهنگر٬

سوءظن مأمورین کمیته آالدپوش مورد به همراه سرور 55/7/6 روز در بود٬ 55 شهریور آمریکایی در

توکّلی خواه استفاده می کردند. همکاری محمد که از ظنین شدند نفر حالی به این دو مأموران کمیته مشترک در .1

که آالدپوش توسط مأمورین کشته به طرف مأمورین تیراندازی کردند ضمن فرار و گرفت 1 مشترک قرار

آن انفجار اثر در به هنگام کشیدن ضامن نارنجک برای پرتاب به طرف مأمورین٬ نیز اـکبری آهنگر و شد

.1355/12/21 تا 1355/6/21 بولتن نوبه ای ساواـک٬ .2

ـکشته شد.2

تصادفی با برخورد دی ماه همان سال در 27 در الفت نیز محمد و ماه 55 مهر 22 در الفت ٬ علیرضا

ذیل همین اسامی. همان: .3

کشته شدند.3ـ سیانور استفاده از با به عنوان مظنون٬ اـکیپ های کمیته مشترک٬

این است که سازمان از سازمان می توان اضافه کرد٬ فعالیت بخش مذهبی مرتبط با مورد آنچه در

سازمان موفق ناـکام ماند. جهاتی نیز از و رسید پی آن بود٬ در ابتدا که از خود٬ جهاتی به اهداف موردنظر

منفی آثار اندکی از و آورد درون تشکیالت پدید در جّوی مساعد و حفظ کند کارآمدی را و مؤثر عناصر شد

جهت عقیدتی نتوانست کاری از لیکن از ایدئولوژی بکاهد؛ بیانیه تغییر انتشار ترورهای درون سازمانی و

کـه آن چیزی نـبود این٬ و تداوم یافت؛ تشکیل گروه های جدید جدایی نیروهای مذهبی و پیش ببرد.

تأسیس یافتند. همین برهه٬ در گروه های داخلی تشکیل دهنده سازمان مجاهدین انقالب اسالمی٬ .4

مرکزیت مارکسیست سازمان می خواست.4ـ
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آفات یک تشکیالت استالینیستی  
لوازم و جلوه ها یکی از است. استوار اصالت تنازع بقا و اصالت تضاد اصالت زور٬ بنیاد استالینیسم بر

اطاعت کـورکورانـه از تشکیالت یک سازمان سیاسی٬ به ویژه در عرصه جامعه٬ منطقی این اصول در

بلکه پیامدهای آن آورد٬ روسیه به بار در آن همه فاجعه را به کارگیری این اصول نه تنها مافوق است.

سازمان مجاهدین خلق با شد. جهان نیز نقطه دیگر هر این ایدئولوژی در تشکل دیگری با هر ـگریبانگیر

شد. گرفتار مصیبت بار به آن سرنوشت دردناـک و عمل٬ که در چنین رویکردی بود تأثیرپذیری از

درون در ارتـقا و رشـد مـعیار رضایی ٬ دوران حاـکمیت رضا به ویژه از ابتدای تشکیل سازمان و از

دوران حاـکمیت باند این واقعیت در نسبت به مرکزیت بوده است. تسلیم اعضا میزان تبعیت و تشکیالت٬

برای روشن به اوج رسید. و کرد پیدا بروز فاش ترین شکل خود در ایدئولوژی٬ تغییر پس از و تقی شهرام

بررسی آن دوران٬ در یک حلقه ارتباط تشکیالتی سازمان را مستعار٬ نام های مفروض و با شدن این امر٬

دارند: سلسله روابط طولی تشکیالت قرار در این افراد فرض ما در می کنیم.

مرکزیت) بهرام (عضو

درجه یک) (ـکادر ناصر

مسئول) (عضو بهروز

تحت مسئولیت ) هاشم (عضِو

نفر تصمیمات مسئول و موظف اند به ترتیب مراتب تشکیالتی٬ این است که نفرات پایین٬ اصل بر

اـگر عالم عمل٬ در اما بکنند. می توانند نیز نقد و اظهارنظر عالم نظر٬ البته در و اطاعت نمایند؛ را باالتر

به وی ـ چه مسائل دیگر چه ایدئولوژیک و خاصی ـ موارد در (بهروز)٬ مسئول خود با برخورد هاشم در

مـعرفی «مسـئله دار» یک عنصر هاشم را (ناصر)٬ گزارش به مسئول خود در بهروز داشته باشد٬ انتقاد

این دست داشته باشد٬ چالشی از ناصر با نیز بهروز اـگر بود. مشکل آفرین خواهد ـ احتمااًل که ـ می کند

تشکـیالت یک در این نـیز است. «مسئله دار» که بهروز داد گزارش خواهد به مسئولش (بهرام ) ناصر

در صورت تمکین نسبت به مسئول خود٬ در نهایتا٬ً و تنّزل داده شوند مسئله دار اصل است که عناصر
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متوقف بمانند. همان جایگاه٬

پیامدهای کاماًل با چنین جریانی ـ انفعاالت ناشی از قضیه این است که نفرات به فعل و وجه دیگر

و یک تشکیالت همواره مایل به ارتقا عناصر تجربه کرده باشند. خود یا آـگاه باشند معلوم آن ـ مشخص و

به مرحله «عضو صورت آماده بودن شرایط٬ در یک سمپات فّعال دوست دارد آن تشکیالت اند؛ در رشد

به همین ترتیب... و برسد؛ مسئول) (عضو به سطح یک کادر ساده دوست دارد یک عضو و برسد؛ شدن»

این چنین گروه هایی که اصول تشکیالتی شان مبتنی بر و همه سازمان ها در ساختاری٬ چنین زمینه و در

ارتـقا و به رشد اصِل میل روانی اعضا مرکزیت از ـ استالینیسم می چرخد مدار یعنی بر روابطی است ـ

پیدا ارتقا مسئول) (عضو صورتی به سطح بهروز در یعنی هاشم می داند می کند. کرده و استفاده را حداـکثر

به همین نیز ناصر و بهروز تأییدش کند. همه موارد در و مطیع محض باشد او برابر که در کرد خواهد

این وضعیت٬ در است. نفرات باالتر اطاعت از که شرط رشدشان سکوت و اول آـگاهی دارند از ترتیب٬

عضوی مثل هـاشم نسـبت بـه مسـئولش دارند. قرار اعضای باالتر تحقیر اعضای پایین همواره مورد

تـا هـمین طور و دارد؛ نسبت بـه نـاصر چنین احساسی را نیز بهروز و احساس حقارت می کند (بهروز)

کـه ذهن وی جـای گـرفته استــ به تدریج در باور و این اعتقاد و است ـ معتقد عضو رده های باالتر.

مسئولش:

تشخیص این در مرکزیت یقیناً و دارد قرار مرتبه ای باالتر در صالحیت های انقالبی٬ به دلیل احراز (1

صالحیت اشتباه نکرده است؛

وگرنه مسئول نمی شد؛ مبارزه کرده؛ بیشتر و «می داند» بیشتر او از (2

هـم که هـم دارای صـالحیت است و چرا تبعیت باشد؛ توسط اعضای تحت مسئولیتش مورد باید (3

مصالح تشکیالتی چنین ایجاب می کند؛ اصول و

اعمال کند. تحت مسئولیت) وی (عضو مورد در گونه تنبیه سازمانی را که هر دارد این حق را (4

«مـرشد» و به مثابه یک «قطب» پایین همواره مسئول خویش را عضو ذهنّیت ها٬ و این باورها با

«قبله» یا همچون یک «معبد» و می شناسد کانون همه صالحیت ها مرکزیت را سوی دیگر از و می نگرد؛

و حتی پـرسش ها (و ایستادگی کند مسئول خود برابر که چنانچه در هم می داند این را تقدیس می کند.

ـ را او یا و شد حذف خواهد یا مخالفت٬ به درجه مقاومت و نظر مطرح نماید) «اـگر»های خالف میل او

چون تمایل نفسانی او و به کارگری می فرستند؛ واقع نافرمانی ها) در (و برای اصالح خصلت ها فی المثل ـ
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تشکـیل مـی دهد٬ انگیزه اصـلی روابـطش را ـ گاهی بدون اینکه خودش بداند تشکیالت ـ در به رشد

می گوید. «بله قربان» تسلیم است و بنابراین کامًال

در ندارد. اعم ـ به طور درون سیستمی مثل نظام شاهنشاهی ـ روابط در هیچ گونه فرقی با این روابط٬

میزان های ارتقای کوتاهی نکند. مافوق خود «تعظیم» که در کند رشد یک مادون زمانی می تواند آن نظام٬

تنّزل استالینیسم ندارد. یک تشکیالت مبتنی بر در موازین ارتقا چنان سیستمی تفاوتی با در یک فرد

و پس شرط رشد یک سازمان استالینیستی است؛ رژیم پادشاهی همانند سیستمی مانند در مراتب نیز

عّزت نفس کسی که قّوت و انتقاد. به شخص حاـکم است نه استقالل عمل و انقیاد تسلیم پذیری و ارتقا٬

طی کند. چنان سیستمی مدارج ترقی را در نمی تواند دارد٬

دوام افرادی می توانستند مدارک٬ به گواهی مجموعه تجارب و سازمانی چون مجاهدین خلق نیز٬ در

مشاهده اـگر نباشند. «مرکزیت» برابر در چرا که اهل چون و تشکیالت بپیمایند در ترقی را روند یا آورند

به رژیم تسلیم می شود بدان حد دستگیری٬ پس از افراخته ٬ ضعیف الّنفسی مثل وحید که عنصر می شود

انگشت حیرت و شگفتی شد دچار نباید رهبری می نماید٬ و سرکوب مبارزان ارشاد در ـکه حتی ساواـک را

این ضعف را اـگر و کرده است؛ تشکیالت رشد در به دلیل همین «ضعف نفس» اصواًل او به دندان گزید.

مـعمولی هـم سـطح یک عـضو حـتی در و آن مجموعه همگن بـاشد هیچ گاه نمی توانست با نداشت٬

نمی توانست باقی بماند.

این ضرورت حذف یکی از و نیروهای متضاد مستمر وجود اساس بینش مارکسیستی درباره تاریخ٬

امور به صورت یکی از را قهر و اعمال فشار جبراً دایمی٬ چنین برخورد برای بقای دیگری است. نیروها

دهنده ای نیاز به منبع نیرو قهر و این فشار می آورد. سیاسی در همیشگی جریانات اجتماعی و عادی و

زندگی یک گروه اجتماعی و میل بهبود کینه طبقاتی تنها کینه طبقاتی نیست. این منبع چیزی جز و دارد؛

نوعی غریزه بقای حیات در دیگری و انتقام جویی از آن نیست بلکه شوق شدید ظلم از و رفع استثمار

یافت زندگی اجتماعی ادامه نخواهد این کینه نباشد٬ مارکسیستی اـگر تفکر در هست. شکل حیوانی آن نیز

به تشریح بارها «لنین» آثار در و مشّوق زندگی اجتماعی است؛ کینه طبقاتی نیروی محرکه تاریخ و زیرا

می خوریم. این کینه توزی بر

روسّیه در توانست قدرت را کسب قدرت سیاسی خود٬ مسیر در این کینه٬ استفاده ابزاری از با «لنین»

روسیه آن زمان٬ در مجموعه نیروهای درگیر در گروه خود کوچکی دسته و به رغم همه ضعف و تزاری٬
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پـوشش «مـرکزیت کـه در سـازماندهی خـاص آن بـود با «حزب» این کارزار٬ لنین در ابزار ـکسب کند.

دارای حق ویژه برای (آوانگارد) «پیشاهنگ» و به عنوان «پیشتاز» را انسان ها بخشی از ابتدا دموکراتیک»

سـلّول بندی در ایـن گـروه ویـژه را سپس خـود و می کند بشریت قلمداد و تعیین تکلیف همه انسان ها

سـلسله مـراتب استقرار و کنترل ارتباطات بین آنها با و می سازد؛ مجّزا یکدیگر سازماندهی ویژه اش از

به این گروه ویژه را ـ مراتب تشکیالتی مجاهدین خلق عنوان گردید که نمونه اش در ـ روابط بین آنها

هم تنها «دموکراسی» این میان٬ در می گیرد. قرار دست «مرکزیت» که در ماشین بی اختیاری بدل می کند

کل جامعه است. بر برای سلطه همان گروه معدود فریبنده٬ و توجیه سفسطه آمیز یک لعاب و

ِاعـمال کـه آن شـیوه٬ شیوه مبارزه خاصی تـلفیق مـی گردد با «لنین» عملکرد و تفکر در این ابزار

توّسل به همه وسایل با حذف رقبا٬ سپس ِاعمال دیکتاتوری و سیاست های متنوع برای کسب قدرت و

پـیشتازان دارای حـق ویـژه مـطلق اندیشه «لنـین »٬ و تفکر ادامه ِاعمال قدرت در برای حفظ و است.

می گردد. عملی مجاز توّسل به هر می دانند٬ مسلّم خود برای کسب قدرتی که حق انحصاری و و می شوند

کافی است مباح می شود؛ و مجاز حیله ها و کشتن ها تصفیه ها٬ افتراها٬ همه تهمت ها٬ به همین دلیل نیز

اصول بنیادین زندگی بشر کدامیک از حال این عمل با باشد؛ جهت کسب قدرت پیشتازان مفید عملی در

انسانی فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی ـ عواقب ناـگوار چه اثرات و یا تناقض است و مبانی ارزشی آن در و

در تشکیالت است و تحکیم سلطه حزب و آنچه مهم است٬ به هیچ وجه مهم نیست؛ آورد٬ خواهد به بار

بدین و کسب قدرت برای مرکزیت باقی نمی ماند انسانی جز اصول اخالقی و هیچ ضابطه و این مسیر

می کند. بروز ـ اوج خود در ـ ـگونه «ماـکیاولیسم»

اصول از رفته است و به خطا معصوم بوده ولی «استالین» که «لنین» آنند بر مارکسیستها عده ای از

استالینیسم که می خواهند آنها و فرزندان خلف «لنین»اند ولی استالینیست ها منحرف شده است. «لنین»

باورمندان اسبِق به قول یکی از اندازند. به دور «استالین» همراه با نیز را «لنین» ناـگزیرند نفی کنند٬ را

اطمینان می توان ثابت با لنینیسم بود. اجتناب ناپذیر طبیعی و پیامد َخلَف و «استالینیسم فرزند «استالین »٬

مبانی آن اصول و لنینیسم و حرکت از الهام و دموکراتیک با پلورالیست و و که برپایی جامعه آزاد ـکرد

ص 171. درون...: از نظر خسروی٬ امیر .1

انحا٬ کسانی که به نحوی از و ـ «مارکس» اساسی خود عقاید اصول و بسیاری از نیز ناممکن است».1ـ



99 تناقض ایدئولوژیک   مرکزیت و

اردوگاه های کـار به استالینیسم و جبراً ـ مخالفت دارند استالینیسم نیز با و مارکسیست می دانند را خود

انجامید. انسان بی گناه خواهد میلیون ها کشتار اجباری و

سازمان مجاهدین خلق نامگذاری ها. و نه ادعاها شیوه عمل اهمیت دارد و اساس تفکر این زمینه٬ در

تمایالت ارتجاعی بود؛ از به دور و مّدعی «اسالم راستین» و می داد قرار باالی آرم خود قرآن را آیه ای از
مجاز استالینی ها و خصیصه عمده لنینی ها استالینیسم بود. تکوین اش لنینیسم و لیکن مبنای تشکیل و

روشن پر و ارزش های اخالقی است؛ و زندگی همه انسان ها به عنف به حقوق و برای تجاوز دانستن خود

چه بدون آن٬ و صورت پذیرد به نام خلق قهرمان ایران» و «به نام خدا به عنف چه با است که این تجاوز

اصل قضیه نمی دهد. تغییری در

شریف واقفی ٬ ترور با به دست مرکزیت به اصطالح «مسلمان»٬ ٬1352 پاییز در سعیدی ٬ جواد ترور

این مورد دو هر ماهوی ندارد؛ هیچ گونه تفاوت کیفی و به دست مرکزیت «مارکسیست»٬ ٬1354 بهار در

صورت گرفته تصفیه» به «حذف و اعتقاد تصلّب آن به استالینیسم و تشکیالت و باور ناشی از ترورها

ارزش هـای قابل مالمت نیست بلکه اجرای دقیق اصـول و دیدگاه چنین سازمانی این ترورها از است.

مـرکزیت٬ بـرابـر ایسـتادگی در مـخالفت و این ویژگی ها٬ با یک تشکیالت٬ در سازمان است. حاـکم بر

که به سعیدی این بود جواد ذنب الیغفر داشت. به دنبال خواهد تصفیه فیزیکی را محکومیت به مرگ و

آن از و سازمان مجاهدین خلق نباشد به ادامه همکاری با که حاضر حق می داد عنوان یک انسان به خود

یعنی «رعـایت نکـردن همین توجیه٬ با و همین بود به یک تعبیر جرم شریف واقفی نیز ـکناره بگیرد؛

زیرا مارکسیست نشدن باعث آن فجایع نبود؛ ِصرف مذهبی ماندن و تصفیه گردید. اطاعت تشکیالتی»

هدف جفایی از که به دلیل تمکین ظاهری شان به تشکیالت٬ متعّبدی هم بودند و مذهبی معتقد عناصر

افـرادی چـون مـحمدحسن چـرا یابند. ارتقا نتوانستند نیز به مراتِب باالتر هرچند نگرفتند٬ آن نوع قرار

بـرای نگـرفتند؛ شخصی قـرار ترور تصفیه فیزیکی و مورد و... منیری جاوید عبدالرضا ابراری جهرمی ٬

شریف واقفی ٬ سعیدی و مورد ولی در نایستادند؛ مرکزیت ـ باند به عبارتی٬ و مقابل تشکیالت ـ اینکه در

شـریف واقـفی از و یک سو سعیدی از ترور با شده است٬ توسط تقی شهرام ادعا بیانیه اعالم مواضع... آنچه در .1
نقض گردید. سوی دیگر

مسئله فرق داشته است.1ـ

«َوحِی باید کند٬ امر و هرچه بگوید و می گیرد را جای «خدا» ـ عماًل ـ «مرکزیت» چنین سازمانی٬ در
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تحریف آن را یا ایمان می آفریند؛ حتی عقیده و «مرکزیت» بدان تسلیم گردند. اعضا و تلقی شود ُمنَزل»

فـی سبیل اهلل تو «این کار می گوید: به عضو سازمان عنوان مذهبی داشت٬ اـگر می دهد. تغییر و می کند

بود». خواهد راه رهایی پرولتاریا در تو «این کار می گوید: مارکسیست بود٬ اـگر و است »



ـگفتارهشتم:

اعالم رسمی
ایدئولوژی تغییر





فصل اول:

بیانیه انتشار بن بست و
 اعالم مواضع

علنی ساختن «ارتداد»  
ساواـک صورت افراخته با دستگیری های گسترده ای که به دنبال همکاری های وحید اندکی پس از

در کرد. منتشر مهرماه 1354 در را مرکزیت سازمان بیانیه معروف «اعالم مواضع ایدئولوژیک» ـگرفت٬

سازمان اعالم شده بود. «ارتداد» به عبارتی دیگر ایدئولوژیک و مواضع جدید صریح٬ به طور این بیانیه٬

آنها و آن اطالعی نداشتند انتشار متن این جزوه قبل از سازمان از «نکته جالب این است که اـکثریت افراد

این است که این جزوه در جالب تر و برون سازمانی این جزوه به مطالعه آن پرداختند انتشار پس از نیز

تـحوالت ایـدئولوژیک سـازمان و تـغییر از سازمان که هـنوز از یافت که افرادی بودند شرایطی انتشار

ص 113. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .1

که پی به جریانات درونی سازمان می بردند».1 مطالعه این جزوه بود مشاهده و پس از و بی اطالع بودند

به نوشته حسین روحانی:
پـذیرا مواضع مارکسیستی را سال ٬1353 اواخر مسئولین از برخی از ـگرچه رهبری سازمان و
آرم سازمان بدون منتشره درتابستان ٬1354 عراق» شده...همچنین جزوه «تحلیل روابط ایران و

درباره حـمله اطالعیه تیرماه 54 مستشاران آمریکایی و درباره ترور 54 اطالعیه سیاسی نظامی مورخ اول خرداد .2

اعالم مـواضـع پیش درآمد مقدمه و باید لیکن این اقدامات را آیه طلیعه آن چاپ شده بود2٬
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شدند. آیه منتشر آرم فاقد با دو هر نیز ناموفق به اتومبیل کنسول سفارت امریکا٬

جزوه «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک» انتشار با که بعدًا ایدئولوژیک سازمان به حساب آورد
به عنوان «اعالم موجودیت رسمی سازمان با گرفت و جنبه رسمی به خود مهرماه ٬1354 در
که عـنوان توضیح داده شود باید همین جا در تلقی گردید. مواضع ایدئولوژیک مارکسیستی»
جزوات سازمانی و تمامی اعالمیه ها هیچ تغییری نکرده و آن٬ علی رغم مواضع جدید سازمان٬
مواضع ایدئولوژیک رهبری سازمان٬ میگردید... منتشر به عنوان «سازمانمجاهدین خلق ایران»
مواضع اـکثریت قریب نتیجه تکامل منطقی ایدئولوژی گذشته سازمان دانسته ومضافًا را جدید
سـازمان مـواضـع ایـن اسـاس٬ بـر و این جهت ارزیابی مـی کرد. در اتفاق اعضای آن را به
آن آن می دانست که از نتایج مترتب بر جهت وارث هویت گذشته و هر از مارکسیستی آن را

ص 143. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .1

نام برد...1 جمله می توان اسم سازمان را
عمل انجام برابر که سازمان در نشان می دهد ظاهرًا شده٬ مقدمه آن ذـکر بیانیه که در دالیل انتشار

که چـنانچه داده اند همان زمان برخی چنین نظر در بوده است. ناـگزیر به این انتشار داشته و شده قرار

ضربه توده های مسلمان کمتر متن جامعه و دست کم در اعالم نمی کرد٬ را مرکزیت سازمان مواضع خود

نظر در داشت٬ ایدئولوژی وجود اعالم تغییر اجباری که در این نظریه اصل جریان و لیکن در می خورد؛

بودند: این قرار بیانیه از اصلی انتشار آن است که دالیل عمده و واقعیت حاـکی از ـگرفته نمی شد.

طریق تبلیغات ساواـک پس از سازمان٬ تصفیه های خونین فیزیکی در ماجرای اختالفات ایدئولوژیک و (1

قابل پرده پوشی نبود. دیگر شده و سطح جامعه افشا در دیگران٬ دستگیری افراخته و از

علل آن و برآید خود توجیه عملکرد توضیح یا صدد به همان علت لزوم داشت که سازمان به سرعت در (2

به صورت رسمی بیان کند. را

چریک های مانند ـ سوی جناح های مارکسیستی دیگر از مسائل٬ افشای بسیاری از پس از سازمان٬ (3

تحت فشار ـ کشور) خارج از غیرکنفدراسیونی (در گروه های چپی کنفدراسیونی و و ایران) فدایی (در

کند. بازگو را حقایق(!) سطحی وسیع٬ در داشت که به صورت تحلیلی و قرار

یک انتشار آن اوضاع٬ چنین می پنداشت که در اجبار٬ وقوف به این ناـگزیری و پس از مرکزیت٬ باند (4

صص 212ـــ214. یادداشت های احمدعلی روحانی: اظهارات تقی شهرام . اقتباس از با .2

داد.ـ2 خواهد جوان رشد و بین نیروهای مبارز در گرایش به مارکسیسم را روند بیانیه توجیهی مفصل٬
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در ماه 54 خرداد تکان دهنده ای که در به رغم جنبش قهرمانانه و که مرکزیت٬ شرایطی بود این در و

بـه تشیع و ضدیت با طبل ماتریالیسم و همچنان بر درس عبرت نگرفت و قم به وقوع پیوست٬ شهر

بیانیه پرداخته شود٬ کیفیت انتشار آنکه به نحوه و پیش از ایران کوبید. جریان دینی در خصوص جدال با

گیرد. مطالعه قرار مورد قم رخ داد٬ الزم است آنچه در

قم 54 خرداد  جنبش 17
شرح واقعه  

سال 1342 خرداد برای بزرگداشت قیام 15 روحانیون٬ طالب و جمع کثیری از 54/3/15 روز عصر

عشا جماعت مغرب و نماز پس از کردند. مدرسه فیضیه برگزار مجلس یادبودی در ساله٬ مطابق برنامه هر

در 1349 خرداد تاریخ 20 در شجاع حامی نهضت امام خمینی٬ و روحانی مبارز سعیدی٬ محمدرضا سید آیة اهلل .1
زندان قزل قلعه به شهادت رسید. شکنجه های فراوان ساواـک در اثر

سعیدیها٬1 بر «درود شعارهایی چون: داخل مدرسه با پیام امام خمینی از تبعیت از طالب با ـگروهی از

مـی شد. برگزار مدرسه فیضیه بزرگداشت شهدای 42 سال در سرخوردگی هر ناامیدی و سال های سکوت و «در .2
مسلط شـده حزب فراـگیر که دیگر چرا وحشیگری عمال رژیم قدرت بیشتری یافته بود سرکوبی و سال 54 در
چه هر را خرداد خاطره 15 طالب خواست تا روحانیون و از امام خمینی طی بیانیه ای ضمن تحریم حزب٬ بود.

ص 222. ج 2: تاریخ سیاسی...٬ مدنی٬ دارند.» برقرار باشکوه تر

مأمورین با به راه انداختند.2 به سمت میدان آستانه٬ تظاهراتی را شاه مزدور» مرگ بر خمینی ٬ سالم بر

سپس گـاز ولی موفق نشدند؛ نمایند؛ سّد حرکت تظاهرکنندگان را کوشیدند ماشین آب پاش٬ استفاده از

و بسـتند درب مـدرسه را نتیجه طالب به داخل مدرسه عقب نشینی کـرده٬ در شلیک کردند. اشک آور

به منازل یا تا خروج داشتند طالب که قصد شب بعضی از ساعت 10 در ادامه دادند. را تظاهرات خود

نام گزارش خود که ساواـک در توسط نیروهای محاصره کننده بازداشت می شوند بروند٬ خوابگاه های خود

گاهی تا از آن شب محاصره شدگان هر بازجویی های آنان آورده است. مختصری از ذـکر با آنان را تن از 23

خرداد 16 روز بامداد دادند. سر را بله» پهلوی بیزارید: «از بله»٬ بیدارید: صبح شعارهایی چون «طلبه ها

روی بـام های بـر پوشاندن صورت خـود با آنان نیز تعدادی از طالب دست به تظاهرات زده و مجددًا

همان روز٬ عصر مأموران محاصره کننده برخاستند. با به نبرد آجر سنگ و شعارگویان با مدارس آمده٬

عشا مغرب و برگزاری نماز پس از و دست به تظاهرات زدند مجددًا مدرسه فیضیه٬ اجتماع در طالب با
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از: عبارت بودند این شعارها برخی از دادن شعارهایی به تظاهرات ادامه دادند. سر با

پهلوی کثیف است» شما است رهبر خمینی عزیز ما «رهبر

است» پهلوی بیزار است از بیدار شاه مزدور» «ملت ما خمینی مرگ بر بر «درود

این سلطنت یزیدی» «مرگ بر

مدرسه خروج از شکستن محاصره و قصد آجر پرتاب سنگ و با دادن٬ آنان به هنگام شعار ـگروهی از

مجبور اشک آور شلیک گاز توسط ماشین آب پاش و عکس العمل مأمورین مواجه شده٬ که با داشتند را

کـه نـقش بـیشتری داشـتند٬ طالب را مأمورین پنج تن از این اثنا در به داخل مدرسه بازگردند. شدند

به شهربانی اعزام نمودند. بازداشت و

قیام امام حسین(ع) از به نشانه پیروی جنبش خود مدرسه پرچم سرخی را مرتفع ترین گنبد در طلبه ها

آریم آن «به یاد که شعارهایی چون: نصب کردند پالـکاردهایی را مدرسه نیز کنار گوشه و در و برافراشتند٬

بر سعیدی ها» سعیدی و خمینی ها٬ «خمینی و یا خروش خشم انسان های آزاد» نیمه خرداد٬ ماه محرم٬

نوشته شده بود. آنها

از به سرکوبی آنان نشدند٬ شدت مقاومت روحانیون قادر حجم گسترده جمعیت و که از مأموران حاضر

طریق گلدسته های دوم از روز داخلی مدرسه از جو برای شناسایی بیشتر و تقاضای کمک کردند مرکز

طی این طالب در تظاهرکنندگان عکس برداری نمودند. از درآوردن بالگرد به پرواز با مشرف به مدرسه و

تغذیه به شکل مخفیانه به داخل فرستاده می شد٬ بیرون و پنیری که از بعضًا و خرما نان و از سه روز

توسط ساواـک قطع شده بود. برق مدرسه نیز آب و ایام محاصره٬ در می کردند.

روحانیون برای بسیاری از گرمای طاقت فرسای خردادماِه قم٬ محاصره در درگیری و طول سه روز در

آنان به منزل تن از 500 بیش از به فعالیت مشغول بودند. بیرون مدرسه ـ در محاصره شدگان ـ همراهی با

مراجع رفتند. به منزل سایر عده ای دیگر و ایشان تقاضای چاره اندیشی نمودند از گلپایگانی رفته٬ آیة اهلل

طالب بیرون اـگر تا هم آمده بودند نزدیک درب اصلی مدرسه گرد اطراف میدان آستانه و ـگروهی هم در

تعرض مأموران رژیم جلوگیری کنند. از میان گرفته٬ در آنان را آمدند

حاج شیخ مرتضی حائری تشکیل منزل آیة اهلل مراجع ثالث قم در هجوم وحشیانه مأموران٬ پیش از

طالب حمله به مدارس پیش بینی می شد چون هجوم و برای رهایی طالب رایزنی نمودند. جلسه داده٬

این تالش ها ولی هیچ یک از تماس تلفنی می گرفتند؛ بالد٬ سایر قم و مراجع تهران٬ دفاتر با دائمًا نیز
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حماسه و شدند تبدیل به میدان نبردی نابرابر هفدهم خرداد روز عصر در دارالشفاء فیضیه و و نتیجه نداد

سرکوب شد. 1354 خرداد 17 تا قهرمانانه جنبش سه روزه 15 خونین و

و شـدند آسـمان ظـاهر بـر هفدهم بـالگردهای اعـزامـی مـجددًا روز ظهر از بعد ساعت 4/30 در

جاویدان شاهنشاهی نیروهای ویژه گارد هم زمان نظامیان ورزیده ای که گفته می شد و قدرت نمایی کردند

شتم طالب پرداختند. به ضرب و و پشت بام های اطراف مدرسه به داخل حیاط هجوم آوردند از هستند٬

ضرب و همراه با این معبر از دستگیرشدگان را نیروهای باتوم به دست٬ تشکیل داالنی انسانی از آنان با

اشغال نیروهای رژیم مدرسه را مجروحین به زندان٬ انتقال مضروبین و پس از می دادند. عبور شتم شدید

مـضروب و پناه گرفته بـودند٬ آنجا که در جستجوی حجره به حجره تمامی کسانی را آنکه با پس از و

تعطیل مدرسه را داخل حیاط ریختند٬ را اثاثیه آنها و شکستند را پنجره ها و همه درها و بازداشت کردند

حـرکت انـقالبی آن تـاریخ بـا در و طـول کشـید دوازدهم فروردین 1357 روز این تعطیلی تا نمودند.

فراهم بازگشایی مدارس٬ و امکان تعمیر وساطت مراجع٬ با و تظاهرکنندگان مدرسه به تصرف مردم درآمد

شد.

صـدور 1342 خـرداد بزرگداشت قیام خـونین 15 عالوه بر ساواـک علت شکل گیری این جنبش را

مالاحمد تخطئه برنامه اصالحی شاه گزارش کرده و و حزب رستاخیز مخالفت با اعالمیه امام خمینی در

جـمعیت بـود٬ از کـه مـدرسه مـملو عصرها و شده بود مدرسه مستقر قبل در روز چند که از را ـکروبی 

که طالب از اذعان کرده بود ضمنًا عوامل مشخص تحریک طالب دانسته است. از سخنرانی می نمود٬

به نظریه ساواـک: بنا بستن درب اصلی مدرسه مطلع شده بودند طرحی مبنی بر
توزیع آن الصاق اعالمیه های مضّره و قبیل: مدرسه فیضیه همیشه مرکزفعالیت های برخالف از
تظاهرات ضددولتی است... مرکز ضمنًا نوشتن شعارهای ضدمیهنی بوده و به صورت شبانه و
رفت درب مدرسه دارالشفاء طالب از و صالح آن است که این درب ورودی به کلی بسته شود
ترّدد داردطبعًا قرار انظار از دور درخیابان خلوت و وچون درب مدرسه دارالشفاء آمدکنند و

بود. آسان ترخواهد کنترل آن نیز شده و کمتر غیرطلبه به مدرسه مذکور افراد
بود٬ نفر ظرفیت آن 100 که حداـکثر شهربانی قم٬ زندان «نسوان» در دستگیرشدگان٬ تن از صد چند

آنـان را «نـیروهای شـهربانی قـم٬ شـد. آغاز افراد شکنجه از سپس بازجویی همراه با جای داده شدند.

اینکه اعمال خالف شأن یا و که به امام خمینی توهین کنند آنان می خواهند از و شکنجه روحی می دهند
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ص 48. ش 25: خرداد٬ نشریه 15 .1

انجام دهند.»1 شرع (رقص و...) طلبگی و

روی گـلدسته های حـرم حـضرت مـعصومه(س) از جریان تـظاهرات٬ که از مأموران عکس هایی را

همچنین یک و که هنگام تظاهرات نقاب نزده بودند یک عده را و تطبیق می دادند افراد با برداشته بودند٬

مشغول شدند. آنها به آزار و شناسایی کردند نقابداران را عده از

کمی جا٬ دستگیرشدگان و زیاد به علت تعداد شب ادامه یافت. اواخر بازجویی مقدماتی تا شکنجه و

خرداد صبح 18 ساعت 8 دوباره٬ و شب شکنجه متوقف شد اواخر در هیچ کس نتوانست آن شب بخوابد.

آنـهایی کـه شـدیداً تعداد بین دستگیرشدگان٬ در گردید. پرونده سازی آغاز شکنجه و بازجویی همراه با

می کرد. تجاوز نفر یکصد از به وخامت می رفت٬ حالشان رو و زخمی بودند

پـاسبان ژانـدارم و نـفر اتوبوس 12 هر در قم روانه تهران نمودند. از را «اسیران» خرداد٬ 18 عصر

قبیل از هیچ گونه توهین ـ نگهبانان از داده شده بودند. زندانی جا نفر 42 تفنگ و مسلح به مسلسل و

قم تا از خودداری نکردند. ـ اذیت ها و انواع آزارها کندن ریش و شتم و ضرب و فحش های وقیحانه و

بلکه تحت مراقبت آب ندادند به افراد نه تنها گرمای طاقت فرسا٬ وجود با شش ساعت طول کشید. تهران٬

همان صفحه. همان: .2

قنداق تفنگ قرارشان می دادند.2 ضربات باتوم و پیوسته زیر

به حـالت سـجده٬ سنگریزه٬ روی زمین پوشیده از طالب را ابتدا شب به تهران رسیدند. ساعت 9

سرش فرود شالق بر باتوم و لب به اعتراض می گشود٬ یا و جایش تکان می خورد کسی از اـگر خواباندند.

به گروه های سپس دستگیرشدگان را ادامه یافت؛ خرداد 19 بامداد ساعت 4/30 تا این پذیرایی! می آمد.

پیش تعیین شده منتقل کردند. به سلول های از نفره تقسیم و 25ـــ30

زندانیان را آن٬ پس از و کردند پیدا عوامل اصلی حرکت را شکنجه٬ الی سه هفته بازجویی و دو پس از

به سه دسته تقسیم نمودند:

شدند. آزاد بودند٬ اینکه خیلی پیر یا و سال بود 17 از کسانی که سن شان کمتر الف)

بیرجند به بهانه سربازی به پادگان های نظامی شهرهای شاهرود٬ سال سن داشتند٬ کسانی که 18ـــ19 ب)

کرمان اعزام شدند. و

حرکت نقش مـؤثر در و ایشان اعترافاتی شده بود مورد در به دست آمده یا آنها کسانی که مدرکی از ج)
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اندکی تصرف. تلخیص و با صص 48ـــ49؛ همان: .1

محکومین به زندان از تعداد شکنجه های شاق محکوم شدند.1 به حبس های چندساله همراه با داشتند٬

بود. نفر یکصد سال٬ 15 سه سال تا

میان آنها در نیز کارگر دو و یک دانشجو و سال کم نبودند 18 زیر افراد میان جمع دستگیرشدگان٬ در

زندانیان بودند؛ جزء فیضیه زخمی شده بودند٬ که در طلبه افغانی نیز دو طلبه پاـکستانی و نفر چهار بودند.

رانده شدند. کشور از بازجویی٬ شکنجه و از ـکه بعد

سـاله ای را نوجوان 12ـــ13 جمله٬ از شگفت بود؛ نوع خود که در ـگاهی مقاومت هایی روی می داد

امتناع این کار از ولی او اهانت کند که به ساحت امام خمینی(ره) خواسته بودند او از کرده و شکنجه بسیار

جمع لیکن وقتی سایرین را انجام دهد؛ را که این کار قبول کرد ظاهرًا شکنجه فراوان٬ پس از می کرد.

حسین و علی ٬ فرزند او است؛ پیامبر «خمینی فرزند زد: فریاد او به امام اهانت کند٬ آنها جلو در تا ـکردند

این لحظه تمامی زندانیان که در جسارت کنم؟!» من چگونه به او [ علیهم السالم] است. موسی بن جعفر

اصرارش برداشت. دست از موقتاً این صحنه ها٬ تحت تأثیر نیز شکنجهـگر شده شروع به گریه کردند. متأثر

غیرقابل طوالنی و بسیار محکومیت ها به طول انجامید. روز بازجویی 12 دوران شکنجه و مجموعاً

طوالنی این قدر یک تظاهرات٬ سابقه نداشت که محکومیت شرکت در آن زمان ـ تا هیچ گاه ـ و بود تصور

سال حکم داده بودند. 15 حداـکثر سال و به طوری که حداقل 3 باشد.

قریب به اتفاق آنان تنی چند٬ روحانیون که جز طالب و تن از 500 حدود این حرکت خودجوش٬ در

تن طلبه مشغول مدارس طلبگی قم 6414 در سال 1354 اساس آمار بر بازداشت شدند. جوان بودند٬

ایـن واقـعه میزان باالی مشارکت آنـان در بازداشتی نشانگر این اساس رقم افراد که بر تحصیل بودند

گوشه ای یک از زیادی روحانی به زندان های رژیم که هر یک باره تعداد ورود است. تأثیرگذار شجاعانه و

نیز داخل زندان ها ضمن اینکه در داشت. تمامی نقاط کشور انعکاس گسترده ای در خاـک ایران بودند از

زندانیان گروه های چریکی و که بخش قابل توجهی از چرا داد. به نفع نیروهای مذهبی تغییر موازنه را

شـرایـطی کـه در بحران ایدئولوژیک رنـج مـی بردند. التقاط و از یا نداشتند به اسالم اعتقاد سیاسی یا

خرداد جنبش 17 خط مشی مواجه شده بودند٬ ایدئولوژی و بن بست در التقاطی با ـگروه های مسلح چپ و

اندام مبارزه جاری ساخت. خون تازه ای در قیام علیه رژیم شاه و در روحانیت نقطه عطف نوینی شد
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خرداد 15 روحانیون به تأسی از نجف ضمن ستایش قیام طالب و اعالمیه ای از صدور امام خمینی با

پیوند در موجب افزایش بیداری مردم و این حرکت را محکوم ساخت و به شدت جنایات رژیم شاه را ٬42

ایران توصیف نمود. به ویژه دانشگاهیان سراسر مختلف و مبارزات اقشار با

در که تالش داشت مذهب را قطعی تئوری های مرکزیت سازمان بود رّد نفی عملی و این جنبش٬

صرفًا نوع مبارزه را هر و نفی کند به عنوان یک عامل بازدارنده معرفی و اجتماعی٬ حرکت های سیاسی ـ

اضافات). تلخیص و (همراه با صص 289ـــ321 مدرسه فیضیه...: .1

موجه بداند.1 چارچوب «بی دینی» در

مراجع واـکنش امام و تحریف رژیم و  
مطبوعات رژیم شاه بدان گونه که انتظار قم٬ 1354 خرداد تحلیل حوادث 15ـــ17 و انعکاس اخبار در

نقابداران شورشی تیترهایی چون «اطالعات تازه ای از با تحریف عمل کردند. تشبث به دروغ و می رفت با

شناسایی که برای جلوگیری از لباس غیرروحانی را روحانیون در تظاهرات طالب و عکس هایی از قم»٬

نامی خرداد مناسبت 15 بی آنکه از و ساختند منتشر زده بودند٬؛ چهره خود نقاب بر شدن توسط ساواـک٬

عوامل ارتجاع سیاه و و داده شده است٬ «شعارهای کمونیستی» این تظاهرات٬ که در مدعی شدند ببرند٬

ص 2. :54/3/18 روزنامه کیهان٬ .2

لباس روحانیت آشوبگری کرده اند.2 سرخ در

نوشت: پیام خود امام خمینی در
حسب بر ایران ـ مخالفت دانشگاه های سرتاسر است. بیداری ملت مایه امید همه مصیبت ها با
و همه فشارها با طبقه محصلین وطبقات مختلف ملت٬ ومخالفت علمای اعالم و اعتراف شاه ـ
این لحظه های من در است... استعمار قید رهایی از طلیعه به دست آوردن آزادی و قلدری ها٬
حـیله ای [شاه] ـکه به هـر آن دارم که این شخص خوف از نگرانی های فراوان دارم. عمر آخر
این مبتالی به تشنج اعصاب شود بیش از طبقه جوان شد٬ متشبث شدمواجه بامخالفت ملت و
بی وطن سـرخ٬ تهمت مرتجع سیاه و با و خون کشد این به خاـک و بیش از ملت مظلوم را و

ص 102. ج ٬3 صحیفه امام٬ .3

قتل عام کند.3 روشنفکران را دانشمندان و علمای اسالم و
اعالم داشت: اطالعیه خویش٬ در گلپایگانی ٬ آیة اهلل
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وساحت تکذیب می شود؛ مطبوعات نسبت به روحانیت درج شده٬ تهمت های ناروایی که در

ص 5. تیرماه 54: ش ٬32 نشریه پیام مجاهد٬ .1

مبراست.1 مرام کمونیسم منّزه و ازتأیید مقدس روحانیت شیعه٬
«تـوبیخ خـواسـتار ضمن تقبیح عمل مطبوعات رژیم٬ اطالعیه خود٬ در سیدصادق روحانی ٬ آیة اهلل

شد: به مقدسات دینی» اهانت بیشتر جلوگیری از و روزنامه نویس ها
طالب] داده و [ ـ= به آنها ناروا آنچه ممکن بوده است٬نسبت های دروغ وبی اساس و روزنامه ها
نفرت عمومی موجب خشم و و سیاه٬ که راستی روی تاریخ را به جایی رسانده اند وقاحت را

همان. .2

گرفته اند.2 قرار
که: یادآوری کرد اطالعیه خود٬ در شریعتمداری نیز٬ آیة اهلل

و مادی گری به هیچ وجه سازش نـدارد مرام کمونیستی و حوزه علمیه قم با روحانیت شیعه و
آنچه در و این مرام نیستند هیچ کدام وارد دارالشفاء مدرسه فیضیه و طالب بازداشت شده از

همان. .3

تکذیب می شود.3 نوشته شده است٬صحیح نیست و جراید
آمده بود: اطالعیه آیة اهللمرعشی نجفی نیز در

مورددستگیرشدگان می باشد. در جراید اـکاذیب واضحه بعضی از مفتریات و علت٬ بر مزید و
به طالب علوم دینیه که مرام٬ حیث افعال و از جای بسی تأسف است که این اسنادهای ناروا٬

همان. .4

داده شود.4 ولّی عصر(ع)می باشند٬ سربازان مذهب و
اتـهام دروغـین بـا نـیز طـالب را حتی مبارزات روحانیان و فضایی که رژیم شاه تالش می کرد در

اردوگـاه بـین بـلوک غـرب و چـارچـوب جـنگ سـرد در را دشمن خود تنها و ـکمونیسم سرکوب نماید

بـین تداوم مبارزات اسالمی در به رغم بالندگی و و چپ گرایان معرفی کند٬ و کمونیست ها مارکسیسم٬

ایدئولوژی سازمان٬ بیانیه تغییر انتشار مرکزیت مارکسیست با مختلف جامعه به رهبری روحانیان٬ اقشار

می ساخت. مبارزین مسلمان ضربه وارد هم به پیکر و هم به سیاست تبلیغاتی رژیم شاه کمک می کرد

«بیانیه» مروری بر  
بـه مـهرماه 1354 در اولین چاپ «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران»
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پـلی کپی شده با تکثیر و صفحه) 400 قطع جیبی (حدود سطح محدودی در در صورت دست نویس و

انتشار٬ قبل از و تقی شهرام تهیه شده بود توسط خود «این بیانیه که متن آن قبًال الکلی صورت گرفت.

همراه با مطالعه کرده بودند٬ [ سازمان] هم آن را مسئولین برخی از بهرام آرام] و [ ـ= رهبری دیگر عنصر

سطح در قطع جیبی چاپ و در شده بود [ سازمان] منتشر نشریات داخلی هم در ضمیمه که قبًال چند

ص 108. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .1

منتشر چاپ و کشور خارج از داخل و صفحه در 247 متن تایپ شده در مدتی بعد گردید.»1 جامعه منتشر

شد.

سه فصل تشکیل شده به همراه یک مقدمه و از متن بیانیه که خود طوالنی و یک مقدمه مفصل و

شامل می شد. را کتابچه «بیانیه» مطالب تحلیلی مارکسیستی٬ ضمیمه از چهار

مهم ترین در و کرد ایفا مبارزات دهه 50 روند نقش منفی تعیین کننده ای در بیانیه اعالم مواضع...
شریف واقفی و اشـاره داشت و ایدئولوژی به ترورهای سازمان نیز تغییر قسمت آن ضمن توجیه روند

محکوم به اعدام معرفی می کرد. خائن و بالّصراحه ـ ـ یارانش را

نگاه با بیست ـ شهریور پس از مبارزات مردم ایران ـ سیر این بیانیه٬ مقدمه درباره لزوم نشر پس از

آن تشکیل پس از دنبال شده است. 42 شکست نهضت خرداد تا این مسیر مارکسیستی تحلیل گردیده و

جهت تدوین ایدئولوژی صورت گرفته٬ تالش هایی که در نیز آن گذشته و مراحل مختلفی که بر سازمان و

تمامی در این دوره پرداخته شده و آمده در مذهبِی پدید به بیان جریان فکر هم زمان٬ ـگزارش شده است.

«بـخش عـمده ای از مـبنای دیـدگاه های مـارکسیستی است. بـر دقیقًا معیارهای تحلیل٬ نیز این موارد

[ ـ= ایده آلیسم سرگردانی میان ماتریالیسم و سازمان و تفکر در تحلیل دوآلیسم موجود محتوای بیانیه ٬

چه اصولی سنتی در اسالم رایج و این که تفاوت اسالم مجاهدین با نگاه مارکسیسم] است. مذهب از

ایدئولوژیک که از فعالیت های جدید از ادامه٬ در بسط داده شده است. مختلف شرح و ضمن موارد بوده٬

که به رغم همه نشان داده شود کوشش شده است تا سخن به میان آمده و شده٬ آغاز به بعد سال 47

بـراسـاس انـدیشه های قالب های اصلی کار٬ نهج البالغه صورت می گرفته٬ تالش هایی که روی قرآن و

به دلیل آشنایی هم درست همین بوده است که جهت گیری فکری اوًال اشکال کار مارکسیستی بوده است.

توان تحلیل کـامل را ناقص بوده و همین دوآلیسم٬ به دلیل وجود ثانیًا مارکسیسم و ناـکافی سازمان با
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ص 425. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .1

نداشته است.»1

بـه سـمت غـلبه آمـوزه های چـه بـیشتر هر زمان٬ به موازات گذر که جهت گیری مطالعاتی٬ آنجا از

این در آن صورت می گرفته است. ضد سازمان بر مقاومت هایی هم در مارکسیستی سوق داده می شد٬

در تناقضات ایدئولوژیک موجود این دوره و اشاره به برنامه های آموزشی سازمان در با «بیانیه» در مورد

آن چنین آمده است:
اقدامات تدافعی سازمان٬ لنینیستی در به موازات گسترش مطالعات مارکسیستی ـ بدین ترتیب٬
دوباره یک برنامه شد. نظرات مطنطن ایده آلیستی آغاز و علیه آن توسط خیل مقاالت٬بحث ها
مطالعات حجیمی ومجددًا طرح ریزی شد تدوین ایدئولوژی انقالبی اسالم» «بررسی و جدید
مبارزاتـی کـه مخصوصًا درباره محتوای ایدئولوژیک مبارزات گذشته و درباره تاریخ اسالم٬
سـربداران٬ علویان٬ (مبارزات تشیع٬ توجیه می شوند تحت عنوان ایدئولوژی اسالم (تشیع...)
هـمچنین و نقش قابل اهـمیتی داشت) مذهب ظاهرًا که همه جا جنگل و... نهضت مشروطه٬
روی کارشدید و تدوین تفاسیر درک مفاهیم دینامیک آن٬ بررسی درباره معنای آیات قرآن و
البـته ایـن مـطالعات٬ کـنار در گرفت. قرار دستور اسالمی در متون معتبر سایر نهج البالغه و
بودیم اسالم نه معتقد به ویژه که مقدمتًا بود دستور در متون مارکسیستی نیز آموزش برخی از
انـقالبی بلکه آنگاه اسالم حقیقی و مباینتی ندارد تجربی بشر دست آوردهای علمی و با تنها
تغییراجتماع (مارکسیسم ـ این زمینه به دانش شناخت و در که به دانش زمان و فهمیده می شود
عمده گروه مصروف آن شد٬ یک سال کار که بیش از مسلح باشیم.حاصل این برنامه ها لنینیسم)
سه قسمت «ـکتاب شناخت»٬ اساسی در که به طور مقاالت ایدئولوژیک بود یک دوره کتب و
اصول شناسایی دینامیک و از کتاب «شناخت» در مشخص می شد. «راه انبیاء» و «جزوه تکامل»
انطباق آن بـا جزوه تکامل درباره قانون تکامل و بحث می شد. روش تحلیل رئالیستی قضایا
«راه انـبیاء» و همچنین خـصوصیات ویـژه انسـان صـحبت مـی کرد٬ نظرات اصیل مذهبی و
و راه انبیاء نه تنهاتضادی با (یعنی علم وحتی فلسفه علمی!) که راه بشر می خواست ثابت نماید
معرفت بشری راه پرپیچ وخم شناخت و نه تنها و ندارد مضمون ومحتوای رسالت وعقایدآنها
نـقطه بسـیار بـاالخره در سرانجام کوشش های خود در بلکه بشر٬ نمی شود٬ دور راه انبیاء از

.117 ـ صص 116 بیانیه اعالم مواضع...: .2

آن منطبق خواهدشد.2 بر و کرد تالقی خواهد راه انبیاء واالیی با
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چنین تشریح شده است: سازمان درباره مارکسیسم٬ دیدگاه اولیه رایج در ادامه «بیانیه» در
اسـاس یک قسمت پایه فلسفی آن که بـر قسمت بود. دو آن موقع) (در ما نظر مارکسیسم از
آن را عملی آن که ما اجتماعی و قسمت دیگرش تجربیات سیاسی٬ داشت و ماتریالیسم قرار
یک صدسال رهبری مبارزات طبقاتی در و یک پروسه طوالنی مبارزه توده ها حاصل شرکت در
می کردیم تصور تکه پاره می کردیم و مارکسیسم را بدین ترتیب ماناآـگاهانه٬ می دانستیم. اخیر
درک هـمچنین قـبول و تجربی مارکسیسم و اجتماعی ـ درک مفاهیم سیاسی ـ ـکه پذیرش و
عمیق به مبانی ماتریالیسم امکان پذیر بدون اعتقاد دیالکتیک به عنوان اسلوب شناخت علمی٬

است.
پذیرش تبیین مارکسیستی یک طرف و به وحی از اعتقاد اذعان به تنافی میان ایمان و با «بیانیه »

بین درک علمی و مدعی تضاد سوی دیگر٬ از مناسبات تولید و دانستن ابزار اساس زیربنا تحول جامعه بر

پس از مساوق علم تجربی گرفته است. دقیقًا به عنوان فلسفه علمی٬ مارکسیسم را ایمان به وحی شده و

برجسته طرح شده و پررنگ و علم٬ دین و ادعای تضاد مارکسیسم٬ دین با به جای تضاد تبختر٬ آن با

چنین آمده است:
عدم تلفیق کنیم و نقش انبیاء با برای اینکه درک علمی تاریخ را که ما بود اینجا جالب توجه در
دل مـذهب از برای این که درک علمی تاریخ را به بیان دیگر یا بپوشانیم و را تناقض این دو
لنگی ها دهیم٬ دست مذهب قرار به عنوان عصایی در بودیم مارکسیسم را مجبور بیرون بیاوریم٬
پوشش وقالب آیات و در منتها تفسیرات مارکسیستی٬ تعبیرات و با ونارسایی های آن راجابجا
تـفکری کـه مـحصول شـرایـط آن وقت نتیجه بگیریم که ایدئولوژی و و احکام جبران کنیم!!
را می تواندمسائل مبارزاتی امروز وسیصدسال قبل است٬ اقتصادی هزار تاریخی٬اجتماعی و
باالخره هم نتوانستیم به چنین نتیجه ای حقیقت ماهیچ گاه نمی توانستیم و در پاسخگوْی باشد!!
به دلیل عدم آمادگی هسـته درونـی انـدیشه مـذهبی٬ کوشش های نوجویانه ما٬ دست یابیم...

همواره عقیم می ماند...
هنرهای ازصنایع مستظرفه و مملو زربفتی بود اندیشه مذهبی٬مانندقبای قدیمی اما بدین قرار٬
فـقط هـیئت پـوشانده و پـودهای آن را و تـار ایام تمام نسوج و شگفت ابداعی ای که مرور

آن به جامانده است. ظاهری ای از
به تارهای خاـک پودهای متالشی شده آن را ترمیم کنیم٬ بودیم نسوج پوسیده آن را درصدد ما ...
ترمیم مقابل هر در نتیجه معلوم بود٬ بی جان آن روحی تازه بدمیم. درکالبد شده آن گره بزنیم و
صدجای دیگر به یکی نپرداخته در هنوز می شد؛ ظاهر پارگی دیگر گرهی ده هاگسیختگی و و
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.125 ـ صص 124 همان: .1

می آمد...1 رخنه به وجود
مردم مؤمن اسالم و مبارزه پیامبر دوران سراسر و واقعیات تاریخ انبیا چشم پوشی از این بیانیه با در

تا تحوالت اجتماعی برشمرده شده بود اعتقادات دینی موجب نفی نقش مردم در استثمار٬ علیه ظلم و

گردد: مبارزه قلمداد در توجه به نقش توده ها ایدئولوژی٬ تغییر و یک علت مهم ارتداد
تا تنزل دادن توده ها الهی پیامبران مترادف است با قبول نقش استثنائی و قبول مسئله وحی٬ ...
نـقش انکـار مترادف است بـا اراده گوسفندان٬ بی عقل و حوصله و سطح گله های بی حال و

ص 127. همان: .2

به دست خودشان.2 درساخته شدن تاریخ خودشان و توده ها

بازرگان  تحلیل تماس بنیانگذاران با
سـازمان و بطن تفکر در اجتماعی ایده آلیسم موجود تحت عنوان «منشأ «بیانیه» ضمیمه شماره 3

شده داخل سازمان منتشر در «جزوه سبز» به عنوان بخشی از سال 53 در که قبًال ماهیت طبقاتی آن»

یک پـاورقی در داده بـود. بـررسی قـرار مورد زمینه های تغییرات ایدئولوژیک سازمان را بعضی از بود٬

درباره ارتباط بنیانگذاران مذهبی سازمان»٬ برای توضیح «علت تمایزات کیفی تفکر طوالنی این مطلب٬

چنین آمده است: مهندس بازرگان ٬ سازمان با
بین اختالف نظر و برخورد درازی از و لیست دور نگاه کوتاهی به تاریخچه تجربیات سازمانی٬
انـقالبی معتقدین بـه اسـالم مـترقی و حتی از را کسان دیگری که خود با را مذهبی ما تفکر
درس آموزترین ایـن بـرخـوردها٬ جالب ترین و یکی از می دهد. مقابل قرار در می دانسته اند٬
بود. ما با مخالف او نظرات کامالً آشنایی حضوری با مهندس بازرگان و رویاروی با برخورد

چگونگی واقعه چنین است:
نـظر از همان روز) حد به انسجام مناسبی (در اینکه سازمان توانسته بود از بعد سال ٬47 در
و مهندس به عمل آید که مالقات خصوصی با تصمیم گرفته می شود تشکیالتی برسد٬ فکری و
سطحی که منافع جنبش ایجاب فقط در مجمل و که به طور می گذارند قرار این مالقات رفقا در

به اطالع برسانند. مخفی را مسئله تشکیل یک گروه سیاسی - می کند٬
دستگیری اش (اردیبهشت از بعد اما نزدیک می شناخت؛ از مهندس رفقای مؤّسس سازمان را
آنـها هیچ گونه اطـالعی از همین موقع یعنی سال ٬47 حتی تا زمان آزادی (سال 46)٬ تا (42
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با ولی وقتی رفقا اظهارشادمانی می کند رفقا دیدار مهندس از ابتدا این مالقات٬ در نداشت.
او تقریبًانامساعد و عکس العمل سرد با مطرح می کنند٬ مقدماتی مسئله تشکیل سازمان را ذـکر
به عنوان اساسی ترین ویژگی موجود را مسئله «استثمار» وباالخره وقتی رفقا می شوند. روبه رو
مـخالفت کـرده و مـهندس شـدیدًا مطرح می سازند٬ انقالبی ما تفکر خط مشی سیاسی و در
پـایان در مـی کنید). (یعنی گرایشات مارکسیستی پـیدا منحرف می شوید! دارید می گویدشما
حتی به اندازه پشیزی ما کار و برای ما «شما باحالت گالیه می گوید: رفقا وقتی یکی از جلسه٬
خونسردی جواب می دهد: مهندس با (چیزی شبیه به همین مضمون)٬ هم ارزش قایل نشدید»
سـازمان راحت زحـمت هـمکاری بـا و رنج کار از را به این ترتیب خود و باشد». «این طور

کـه بـه مـهندس بـازرگان فـردی را نقل کرده و حنیف نژاد محمد به نقل از میثمی ماجرای این مالقات را لطف اهلل .1
مجاهدین: نهضت آزادی تا از میثمی٬ معرفی نموده است. نیک بین) عبدی (عبدالرضا گالیه کرده بود٬ اعتراض و

.335 ـ صص 334

می کند.1
آن موقع برای سازمان ایدئولوژی مهندس در و ماهیت تفکر کالً و این اختالف نظر منشأ هرچند
که نـقاط درست آن موقع به سازمان کمک کرد شدن این اختالف در آشکار اما روشن نشد٬
ضعف های نهضت آزادی که مهندس سمبل رابطه با (در درک کند بهتر را فکری وسیاسی خود
این بهترین درسی بود بیشتری نماید. روی آنهاتأـکید و می آمد) نقطه نظرهای آن به شمار و تفکر

گرفته شد. این برخورد ـکه آن موقع از
که جمع بندی اواخرسال 48 در بدین معنی که بعدها٬ البته این واقعه به همین جاخاتمه نیافت.
در اینکه تـئوری جـذب «قـطب»هـا از بخصوص بعد و به عمل آمد این برخورد مناسبی از
مهندس تماس با دیگر یک بار مشروط» «به طور شد قرار گرفته بود٬ توجه قرار استراتژی مورد
به موقعیت سیاسی او و نفوذ بلکه استفاده از این بارهدف نه به توافق کامل رسیدن٬ ـگرفته شود.
یعنی عمدتًا روی به اصطالح نقاط اشتراـک٬ به همین جهت قرارشد و مبارزه بود نفع سازمان و
امروز که تنها هرچند می رفت. (نه مسائل اقتصادی که نقطه افتراقی به شمار تکیه شود مذهب٬
با این شیوه٬ کاربرد می فهمیم). این قبیل عناصر با را اشتراـک واقعی خود است که نقاط افتراق و
تأثـیری عـمل واقـعًا در امـا موجب شـد٬ ظاهری مهندس را استقبال حرفی و ابتدا اینکه در
کمکی را همکاری یا هیچ گونه) واقعًا نتوانست هیچ گونه (و و نمی توانست بگذارد) نگذاشت (و

مـهندس بـازرگان چپ روانـه و بـا شیوه برخـورد اشاره به جمع بندی مالقات اول که نتیجه گرفته بودند میثمی با .2
[ محسن سعید می روند. سه نفر یا دو «دفعه دوم٬ درباره مالقات دوم گفته است: مدارش بوده٬ خارج از اشتباه و

افرادی (و او با رابطه خودمان را به دلیل اینکه ما این بار به همراه داشته باشد.2منتها ازجانب او
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سـؤاالت راه طـی شـده کـرده بـودند. خصایل مثبت مهندس برخورد با این بار بوده است. هم همراه حنیف نژاد] 
که مهندس می پرسد: برایش گفته بودند تاریخچه سازمان را برده و سازمان برای آموزش اعضا] را [تنظیم شده در
شـدن جـدا از دوم بـعد (برخـورد نیست». ما با «دیگر گفته بودند: کجاست؟» کرد را «آن دوستتان که آن برخورد
ما استاد حاال من بودید٬ [ شما] زمانی شاـگرد که [ مهندس بازرگان] گفته بود این برخورد٬ از بعد عبدی بوده است.)
«مـهندس حـنیف[ نژاد] مـی گفت: من برمی آید؟ چه کمکی از من نمی توانم اسلحه بدهم٬ گفته بود بعد و شده اید
نـمی خواهـیم او ما صادقی است. عنصر مبارزه کرده و مقطع زندگی٬ هر در بازرگان یک سرمایه مبارزاتی است.
هم الزم حتی تأیید می شناسم؛ را من اینها توقع داریم که بگوید وقتی مبارزه مسلحانه شروع شود٬ چریک شود.
و جـریان ها بـاید بـین مـردم است. «مشکل اولیه تمام مبارزات چریکی نـاشناخته بـودن در می گفت: او نیست.»
این موضوع خیلی مهم می شناسیم. را آنها ما بگویند و معرفی کنند را که آنها بین مردم باشند آدم های صادقی در
ایـنکه عـالوه بـر مایه گـذاشت. توقع داشت٬ او از اندازه ای که حنیف نژاد البته مهندس بازرگان بیش از است.»...
.336 ـ 335 مجاهدین: نهضت آزادی تا از میثمی٬ آدم های خوبی هم هستند.» گفته بود می شناسم٬ را ـگفت آنها

واقع که در روبنایی٬ یک سری مفاهیم مجّرد اساس توافق به اصطالح ضمنی در بر این قبیل) از
محتوای با این محتوا اول تضاد بار که در کرده بودیم (چرا بنا محتوای خاص خودش بود٬ فاقد
نتوانستیم باقاطعیت موضع روشن گشته بود) نوع او ایدئولوژیک مهندس وتیپ های از فکری و
مـقابل جـنبش٬ در دقیقًا را موضع او متقابالً کنیم و مقابل مهندس اتّخاذ روشنی در صریح و
ضعف ایدئولوژیک مهندس به ضعف دانش سیاسی و نارسایی و به همین جهت٬ تحلیل نماییم.
(البته این چنین تشخیص نادرستی خودنشان دهنده شد فرهنگ انقالبی تعبیر با عدم آشنایی او
این کرده ایم.). صحبتش را که قبالً بود ما آن روز جّوحاـکم بر حاـکمیت معیارهای روبنایی در
که واقعًا کارسازمان برای رفع این نقیصه٬ انرژی و که مقداری از تشخیص نادرست موجب شد
را و... مـائو «تضاد» لنین و کرد» مهندس «چه باید شد قرار مثالً داده شود. به هرز اصل نبود٬
او با رفقا آن) زیاد طی تماس های مستمری (علی رغم اشکاالت امنیتی بسیار مطالعه کرده و

بحث کنند.
نامفهوم بود. کامالً برای ما این تقریبًا و نشان نمی داد خود حرکتی از و مهندس هیچ گونه شور
که ماسک خوش ظاهر الزم بود شرایط سخت وخشونت بارسال های 50 فقط جریان عمل و
ومهندسین پاره کند. لرزان آقایان پروفسورها ترسان و ازچهره های مأیوس٬ را «مبارزین قدیم»
کردن استعدادهای مدیون نابود را که شهرت ونام کذایی خود این آقایان به اصطالح روشنفکر٬
پاسازشکارانه این سال ها تا سر از رفرمیسم منحط و هواداری از و انقالبی سال های بحرانی 40
وعده های بکنند؟ اوجگیری مبارزه انقالبی چه می توانستند چنین شرایطی از اـکنون در بودند٬
حمالت پیاپی و یک طرف٬ خرده بورژوایی خودشان از احالم شیرین تر شیرین بورژوازی و
هـمچنین دیـدن طرف دژخـیمان رژیـم حـاـکـم و آنان از شکنجه شدید پلیس به مبارزین و
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ماهیت آنان کافی بود. برای یکسره کردن کار طرف دیگر٬ تیرباران های پشت سرهم انقالبیون از
محراب بورژوازی به سجده وقتی تضرع کنان بر پشت همه تظاهرات ریاـکارانه٬ از واقعی آنها
شناعتش بـه همه زشتی و با خاـک درگاه ساییدند٬ پیشانی بر گناهان گذشته٬ به عذر و افتادند

خوبی روشن شد.
تجربه بیشتر ازجمله همین آقای مهندس٬چنانکه ما این آقایان٬ عاقبت ونهایت عبرت آموز
در واقع گذشت زمان٬ در و نیزقابل پیش بینی بود درهمان روزها درک روشن تری می داشتیم٬ و
ایشان که روزگاری نه تغییردهنده سرنوشت آقای مهندس! بود جبران کننده نقایص ما تنها اینجا
معتقد! روشنفکران مؤمن و مردم محروم و قشرهای وسیعی از ـکبّاده رهبری مبارزات مذهبی و
جـوانـان از تنی چـند استثمار با وجدانی راحت! با و کارخانه ای دارند امروز می کشیدند٬ را
بـه را روزگـار ـ داشتند کردنشان را آزاد که روزگاری ایشان قصد ـهمان ها زحمتکش وطن!
- سمت قـبله ای کـه داده انـد مقداری تغییر البته با ـ را درگاه منّان! شکر و خوبی می گذرانند

صص 233ـــ236. بیانیه اعالم مواضع...: .1

خالصانه به جای می آورند!!1
شکـل گیری مـهندس بـازرگان در افکـار و توجه به نقش تـعیین کننده آثـار با بار چند «بیانیه»٬ در

مـواضـع و اشکاالت دیدگاه ها تحلیل طبقاتی٬ نگاه مارکسیستی و با تالش شده تا ایدئولوژی سازمان٬

بـه تـعبیر یـا حـمله بـه بـازرگان و ویـژگی های «بـیانیه»٬ یکی از بعدها این رو٬ از بازرگان ارائه شود.

ص 336. مجاهدین: نهضت آزادی تا از میثمی٬ .2

البته همان گونه که محمدمهدی محسوب شده است.2 او٬ کردن» عالقه مندان وی «تالش برای بی اعتبار

مهندس بـازرگان زیـربنای «افکار به این واقعیت اذعان دارند: نیز بسیاری دیگر جعفری گفته است و

ص 35. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ .3

فکری سازمان بود.»3
در 1358 بهار موسی خیابانی در رجوی و سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود سال بعد٬ چهار

کتاب «تحلیل در وی برخاست. به دفاع از به مهندس بازرگان شده بود٬ «بیانیه» واـکنش به حمالتی که در

چنین آمده است: آموزشی بیانیه اپورتونیست های چپ نما»
بیانیه علیه تمامی شخصیت افترایی که در دروغ و گاه سراسر حمالت بیمارگونه و ما به اعتقاد
آنـچه مسـلم است٬ نشان چیزی نیست. فرومایگی نویسنده٬ مهندس بازرگان عنوان شده جز
افـتخار است٬ اسالم وارد برداشت های ایشان از تمام انتقاداتی که به مهندس و از صرفنظر
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آن ایشـان از ما تاریخ معاصر شکافتن علمی تبیینات واحکام اسالمی در مسیر پیشگامی در
مدیون مهندس بازرگان را این لحاظ خود پیوسته از ومجاهدین نیز کتاب راه طی شده) است (با

پانوشت. ٬95 ـ صص 94 تحلیل آموزشی بیانیه...: .1

دانسته اند.1
اقـتصادی و «دیـدگاه های سـیاسی و با ابتدا شده که سازمان از تأـکید بار همین کتاب چند البته در

به اطالع خود همان سال ها در را حتی انتقادات خود مهندس بازرگان اختالف جدی داشته و تشکیالتی»

این گونه به مهندس بازرگان را انقالب علت اصلی حمالت «بیانیه» پس از سازمان٬ رسانده بود. وی نیز

حمله و بازرگان بود دنباله تفکر ابتدا سازمان از ایدئولوژی٬ دیدگاه رهبران جریان تغییر که در تحلیل کرد

ص 94. همان: .2

ایدئولوژی آن است.»2 سازمان و سرپوش حمله به خود «اساسًا به او

مهندس اعضای اولیه نهضت آزادی درباره نوع ارتباط بنیانگذاران سازمان با محمدمهدی جعفری از

که ایشـان بـرای کـار مهندس بازرگان این بود تحلیل سازمان از آغاز٬ «در بازرگان چنین گفته است:
این باره ایشان در با ما ازاین رو آن موافق هم نیست٬ با اصوًال و قیام مسلحانه آمادگی ندارد چریکی و
چریکی و من کار از که خودتان گفتید همان طور مهندس بازرگان هم گفته بود: صحبتی نمیکردیم...

ص 29. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ .3

کمک خواهم کرد.»3 به شما هیچ دریغ نمی کنم و زمینه ای که کمک بخواهید هر در اما برنمی آید. حاد
همچنین برخـالف و داشت مهندس بازرگان کمکی به سازمان نکرد که تأـکید برخالف «بیانیه» اما

جعفری از کرده٬ ذـکر سازمان را حمایت تبلیغاتی بازرگان از کمک های معنوی و ـگفته میثمی که صرفًا

از پیروزی انقالب اسالمی ـ پس از و ـ بعد سخن گفته است:«سال ها ـکمک های مالی وی به سازمان نیز

مقاطع گوناـگون کمک مـی کرده انـد٬ دیگران شنیدم که ایشان به مجاهدین در مهندس بازرگان و خود

ص 31. همان٬ .4

نمی کردند.»4 به هیچ وجه تظاهری به این کار اما خصوصًاکمک های مالی بسیار٬
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فصل دوم:

بازتاب های
بیانیه  انتشار

آغاز در رویکرد دو  
افرادی برخی از واـکنش های متفاوتی برانگیخت. خارج کشور٬ داخل و در بیانیه اعالم مواضع ٬ انتشار
که به مطلب تازه ای چرا کردند؛ برخورد خونسرد بیانیه٬ انتشار با جریان مسائل بودند٬ در فی الجمله ـ ـکه ـ

استقبال محتاطانه ای از چریک های فدایی» عمدتاً ایران «و جریان چپ مارکسیست در برنخورده بودند.

سـازمان٬ وسـمپات های خـود کـادرها بـرخـی از دسـته ای٬ گـروه و هر «پیش از این مسئله کردند.
به آن٬ هواداری از به دریافت اسالم راستین و امید واـکنش هایی ازخودنشان دادند.ساده اندیشانی که با
سرخوردگی کشیده شده برخی به نومیدی و روحی سخت آسیب دیدند٬ نظر از سازمان پیوسته بودند٬
سازمان از به اصطالح «انتقاد» برخی به پرخاشگری و مبارزه کنارهـگیری کردند. از اصوًال سازمان و از
به پـذیرش ناـگزیر کشان سازمان٬ هفت تیر و «قداره بندان» بیم از روی ترس و برخی از بسنده کردند.

ص 433. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

آمد.»1 سازمان پدید شگفتی در حیرت و روی هم رفته نوعی سردرگمی٬ و ایدئولوژی سازمان شدند.
اعالم تغییر مارکسیسم درباره آثار از نگرش تحلیل طبقاتی متأثر سازمان با پیروزی انقالب٬ پس از

ارائه کرد: را ایدئولوژی جمع بندی زیر
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و کارگر و روشنفکر از اقشارحامی این سازمان را و تمامی نیروها یأس وبدبینی گسترده ای٬ 1ـ
خلق که مهم ترین اعتماد و به امید محصل فراـگرفت و و دانشجو روحانی و تا گرفته٬ پیشه ور

شد. سرمایه های انقالبی است ضربه ای بسیارجدی وارد
هستی بالفعل تشکـیالتی خـود از موقتًا رأس جنبش انقالبی مسلحانه بود سازمانی که در 2ـ

به این ترتیب پای اصلی مبارزه مسلحانه فلج گردید. و ساقط شد
بخش چه در [مسلحانه] چه درشاخه مذهبی و موضع گیری های ضدمشی به دنبال این فلج٬ 3ـ

اپورتونیستی تقویت شد... مارکسیستی جنبش به صورت گرایشات ارتجاعی و
4ـوحدت عام جمیع نیروهای خلقی باجهت گیری های مختلف ایدئولوژیک ووحدت خاص
به نحوبسیار علیه دشمن واحد... نیروهای حامی مشی مسلحانه (چه مسلمان وچه مارکسیست)
روی بر بسیارچشم گیر به نحو رژیم شاه] را [ ـ= دشمن قدرت مانور و گرایید خطرناـکی به تضاد

افزایش داد... این تضادها
چـتر زیـر در عینی مـوجود٬ امکانات ذهنی و سرحد رادیکالیسم انقالبی که مجاهدین تا 5ــ
طبقه متوسط علی الخصوص اقشار مختلف مردم و به اقشار ایدئولوژیک خود رهبری سیاسی ـ
انـبوهی بـا جریان ارتجاعی راست نـیز زیادی خنثی گردید... بسیار تاحدود هدیه می دادند٬
اـکـنون داد. قـرار فشـار مـضاعف زیـر بـه طـور ردّیـه هامـجاهدین را و داعیه ها حمالت و
برزن گشت... زیادی آواره کوی و تاحدود هرخانه ای پرارج بود که در مجاهدگرایی دیروز٬

تدارکاتی و... مالی٬ تکنیکی٬ تاـکتیکی٬ امکانات مختلف عضوگیری٬ اطالعات و انبوهی از 6ـ
بـه دست یا بین رفت و به دنبال تالشی سازمان از امکان ندارد٬ هم تمامًا هنوز ـکه شرح آنها

.21 ـ صص 15 تحلیل آموزشی بیانیه...: .1

دشمن افتاد... 1
و ایدئولوژیک نبود جریان ارتداد به مرزبندی حقیقی اعتقادی با قادر انقالب مایل و سازمان که پس از

داده «بیانیه» پاسخ هایی که به انتشار مورد در سابقه ایدئولوژیک سازمان دفاع کند٬ از به شدت می کوشید

چنین اعالم موضع نمود: شد٬
طرفداران گذشته یاحال مجاهدین بسیاری که درمیانشان هواخواهان و به دنبال انتشاربیانیه٬ ...
کـمبود یـا ضعف دیـد پاسخ هایی که اغلب به خاطر به پاسخ گویی بیانیه شتافتند. ـکم نبودند٬
قبل ازبیانیه] ٬ [ ـ=دیدگاه ایدئولوژیک سازمان تا ایدئولوژی اسالم ادراـکاتخالصانه توحیدی از
اسالم انقالبی اصـیل نامیدن مجاهدین و نظرگاه مادهـگرایانه «التقاطی» گاه حتی مؤید و نارسا
به تحلیل تمایالت طبقاتی وغیرتوحیدی٬ با و موضعی «راست گرا» از به این معنی که آنها است.
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فـی الواقـع بـه رغـم هـمه و فرصت طلبانه] پرداخـتند [ ـ= بیانیه اپورتونیستی نقد مجاهدین و
نقض تئوریک٬ نظری و سرانجام به طور علیه فرصت طلبان٬ بر تیز و وجواب های تند سرزنش ها
درحقیقت آنها کرده اند. علیه اسالم ومجاهدین تأیید موضع مادهـگرایانه را غرض کرده واساسًا
مـوجه و «طـبیعی» را حرکت انحرافی خود التقاطی خواندن مجاهدین٬ که با فرصت طلبان را

.28 ـ صص 27 همان: .1

داده اند.1 غسل تعمید جلوه می دهند٬
درباره آثار می برد به سر کشور آن زمان خارج از اعضای اولیه سازمان که در محسن نجات حسینی از

خارج می نویسد: بین وابستگان سازمان در ایدئولوژی در اعالم تغییر
برخی بدون وآنجامقاومت هایی رخ می داد. اینجا همه درگیربحث های ایدئولوژیک شدند. ...
در شیوه غیردمکراتـیک آن مـخالف بـودند. با ایدئولوژی مخالفتی داشته باشند تغییر اینکه با
آن بود برابر مقاومت در از مجموع می توان گفت که انگیزه گرایش به مارکسیسم به مراتب بیشتر
داشت. اعضای سازمانمجاهدین وجود که دربخش قابل توجهی از زمینهای بود این ناشی از و
هـدف سـازمان بـه مـاهیت و باید عین حال ناآشکار٬ در و برای بررسی این گرایش موجود
گـویای فرهنگ آموزشی سازمان٬ نیز شرایط عضوگیری و نگرشی بر مجاهدین اولیه پی برد.
مـارکسیسم مـتولد مـذهبی٬ بطن یک سـازمان ظـاهرًا پاسخ به این سؤال است که چگونه از

ص 415. خلیج فارس: برفراز نجات حسینی٬ .2

می شود.2
متون تشکیالتی منابع و با کامًال گرفته و تحت آموزش های اولیه سازمان قرار نجات حسینی که خود

از خارج کشور در سال 1355 در نزدیک آشنایی داشت و ایدئولوژی از تغییر فرهنگ سازمانی قبل از و

چنین نوشته است: سال 54 زمینه های مارکسیست شدن سازمان در مورد در سازمان کناره گرفت٬
دیدگاه مـتضاد دو مجموعه ای از پرمحتوای سازمان٬ یک نگاه کوتاه به فرهنگ آموزشی و با
نه و این فرهنگ مختلط نه ماتریالیستی بود آن به چشم می خورد. مذهب در یعنی ماتریالیسم و

شـناخت نـاقص دیـن در توجه به محدودیت علمی و با پاسخ منطقی به سؤال» مذهب از بدیهی است که «عجز .3
بـه قـادر سـازمان آمـوزش داده مـی شد کـه در واقـع «آن مـذهبی» در مصداق مـی یافت و آموزش های سازمان٬

پاسخگویی به سؤاالت آنان نبود.

با بود3٬ پاسخ منطقی به سؤال عاجز که مذهب از هرکجا آموزش ناهمگن سازمان٬ در مذهبی.
عاطفی مطرح وقت که مسئله ای احساسی و هر و توسل به ماتریالیسم علمی جواب داده می شد
وظیفه شرعی پاسخ می گرفت. توجیه مذهبی و با قالب ماتریالیسم مجردنمی گنجید٬ که در بود
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بـافت تصمیم خودسرانه یک سازمان نـبود. یا و خواست یک فرد آموزش٬ این دوگانگی در
ایجاب می کرد... سرشت عناصری که به تشکیالت پیوسته بودند٬چنین اختالطی را اجتماعی و
براساس اعتقادات مذهبی به مبارزه عناصری که صرفًا طیف مشخص می بینیم؛ سازمان] دو [ در
رژیم شاه ٬ مبارزه با به خاطر عناصری نیز طیف مذهبی می نامیم و را که آنها روی آورده بودند
این دو ضمن اینکه بامذهب نیزمخالفتی نداشتند. به سازمان پیوسته بودند٬ بدون انگیزه مذهبی٬

التقاط سهیم بودند. ایجاد هرکدام به دلیلی در مبارز٬ طیف روشنفکر
و که بدون دانش انـقالبی روز بود این باور در خویش به مذهب٬ طیف مذهبی ضمن اعتقاد
نمی توان به خواست مبارزاتی جامعه ایران تحقق بخشید. مبارزات مردمی عصرجدید درس از
ازآنجا و ضروری می شمرد بود٬ پایه ماتریالیسم استوار که بر آموختن علم مبارزه را این رو از
دو یـعنی هـر به التقاط تن می داد. فدای این ضرورت کند را ـکه نمی توانست اعتقادات خود
توجه به بـافت اجـتماعی با بخش غیرمذهبی سازمان نیز هم زمان قبول می کرد. خط مشی را
بلکه آن را سازمان مخالف نبود گرایش مذهبی در با نه تنها آن٬ نقش مذهب در جامعه ایران و
برای پیشبردهدف های مبارزاتی به التقاط رضایت الزمه ترویج مبارزه درجامعه می دانست و
ایدئولوژی بر مبارزاتش را اصول کار و مذهبی بیندیشد که انسانی٬ چگونه ممکن بود می داد...
گروهی مذهبی با و که انسانی غیرمذهبی بیندیشد وچگونه ممکن بود کند. ضدمذهب استوار

.422 ـ صص 421 همان: نجات حسینی٬ .1

همفکرباشد.1 همراه و
کرد. متفاوتی ایجاد هم تأثیر سرعت بیشتری صورت گرفت و با «بیانیه» هم انتشار کشور٬ خارج از در

طـرح مـوضع تـغییر بـا بخصوص هواداران سـابق سـازمان٬ کشور٬ میان نیروهای مسلمان خارج از در

دو هر اینجا در نمود. موضع گیرانه پیدا باالخره جهت جّدی و و کرد نوعی سردرگمی بروز ایدئولوژی ابتدا

می کنیم. مرور را کشور خارج از سازمان در فعال نیروهای مسلمان هوادار موضع منفعل و

(انفعال) تردید و هشدار اولیه: رویکرد  
طی مقاله ای در می شد منتشر آمریکا در کشور که توسط نهضت آزادی خارج از نشریه «پیام مجاهد»

در بیانیه سـازمان و انتشار قبل از مارکسیست اسالمی چرا؟» هم: «باز عنوان: با شماره مهرماه 1354

تبلیغات رسمی رژیم در شده سازمان و اظهارات اعضای دستگیر اعترافات و منتشره از واـکنش به اخبار
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مبارزات علیه رژیم شاه جریان ضمن شرحی از و نمود انکار اساسًا اصل موضوع را آنها٬ سوءاستفاده از

آن مقاله آمده است: بخشی از در ناباورانه تحلیل کرد. مواضع ایدئولوژیک را تغییر
که اتهام مارکسیست بودن یاشدنمجاهدین مسلمان وصله کس میداند هر از رژیم بهتر ...خود
پـذیرفت. نخواهند آن را مردم ما و من سریشم هم نخواهدچسبید٬ هزار ناجوری است که با
نه به صورت اتهامی ازجانب رژیم شدن مجاهدین٬ مارکسیست بودن یا -چنانچه - حتی اـگر
قبول واقع نخواهدشد. مورد باز دیگری هم مطرح گردد٬ بلکه به صورت اّدعایی ازجانب افراد
نه براساس عالیق خاص ایدئولوژیکی خودشان٬ به خاطر ذهنی گری ویا اـگرباشندکسانی که با

پذیرفت؟... چه کسی آن راخواهد کنند٬ پیشداوری بخواهندچنین ادعا با مصالح جنبش و
واستحکام نمّو و رشد خون خود با که این شهیدان عالیقدر چه کسی می تواندبیایدسازمانی را
مردم مگر مارکسیست شده است؟ مارکسیست است یا بگوید آبیاری کردند٬ انسجام آن را و
تغییرماهیت دادند بعدًا اما یابودند... و که مسلمان هستند کنند ادعا و که افرادی بیایند می پذیرند
چـنان اـگر عوض کنند! هویت اعتقادی سازمان را می خواهند و مارکسیست شده اند؟ حاال و
عواطف واحساسات مردم بازی که با بود عوام فریبانی خواهند مردم٬ نظر در ـکسانی باشند٬
که اینها این مردم نیستند مارکسیسم کدام است. اسالم چیست و مردم به خوبی می دانند می کنند.
لذا و هـم التـقاط دهـد. بـا را ایـن دو این رژیم شاه است که می خواهد مخلوط می کنند٬ را
را هم مسلمان ها و هم مارکسیست ها آن٬ با بتواند ابداع کرده است تا را «مارکسیست اسالمی»

بکوبد.
بـرچسب بـا گـرفته بـود٬ بن بست قرار جهت هویت عقیدتی مجاهدین اصیل در رژیم که از
قـرآن صـحبت و خدا اـگرچه از که این افراد بگوید واقع می خواهد در «مارکسیسم اسالمی»
به حال نتوانسته است کوچک ترین سندی و چون تا اما واقع مارکسیست هستند! در اما می کنند
اصطالح لذا ثابت کند٬ را مارکسیست بودن آنها تا خودمجاهدین ارائه دهد اسناد مدرکی از
ایـن صـورت مـی توانست بـرای اثـبات غـیر در ابداع کـرده است٬ را «مارکسیسم اسالمی»
صفوف مـبارزین در خودمجاهدین استفاده تبلیغاتی کرده و اسناد از مارکسیست بودن آنها٬
سازد... توده های پشتیبانش جدا از را آنها ایزوله ساخته و اختالف نموده ومجاهدین را ایجاد
بـه امـا مـی دانـد٬ مـارکسیسم را عین حال که تفاوت میان جهان بینی اسـالمی و در ملت ما٬
و که به مسلمانان مجاهد اصیل وصادق همان اندازه احترام می گذارد مارکسیست های انقالبی و
اوهام روشنفکرانه بدترین نوع ایده آلیسم و که دچار به شرطی که کسانی نباشند متعهد٬ صادق و
است٬ تحرک بیشتری برخوردار که چون ایدئولوژی انقالبی اسالمی از وخیال کنند شده باشند
سـپس تـغییر و بیفتد جا و توسعه یابد کار تا تن کرد بر پوشش اسالمی را پس می توان موقتًا
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مـی توان هـویت آن یک سـازمان٬ مارکسیست در نفر بودن چند با یاخیال کنند پوشش داد.
داد... تغییر سازمان را

انـقالبی مـارکسیست های راسـتین و حرکت انـقالبی است. الینفک هر صداقت انقالبی جزء
فعالیت کنند؛ و بروند نظیرمجاهدین ـ که درسازمان های انقالبی اسالمی ـ احتیاجی نمی بینند
آن جمله سازمان چریک های از پیوستن به سازمان های انقالبی مارکسیستی٬ چه آنهامی توانندبا
لزومـی این گونه مـارکسیست ها انقالب ایران کمک کنند. به امر متشکل شده و فدایی خلق٬
را سپس ماهیت عقیدتی آنها و سازمان های اسالمی رخنه کنند در بروند و که بیایند نمی بینند

تغییربدهند...
نظامی٬ به علتساختمان درونی یک سازمان سیاسی ـ و شرایط خفقان شدید٬ ممکن است در
رهبری سـازمان حتی بخشی از یا اشتباهاتی بنمایند٬ آنجا یا مسئولین تبلیغاتی سازمان اینجا
همه اعضای آن نمی باشد. کلی همه سازمان و بنیادی و این به معنای تغییر اما منحرف شود؛

به درون متالشی سازد٬ بیرون نتوانسته است سازمان انقالبی را از اـگر دشمن خواهدکوشیدتا ...
این ناظر خود ما سازد. مبتال یکدیگر کشتار نفاق و درون به شقاق و از آن را رخنه نموده و آن
بااحساس هشیاری٬ با تنها می باشیم. آفریقا آمریکای التین و در وقایع تأسف آور جریانات و

.7 و صص 3 ش 35: نشریه پیام مجاهد٬ .1

خطرات جلوگیری کرد.1 این انحرافات و عمیق انقالبی است که می توان از تعهد مسئولیت و
محسوب می شد٬ به گونه یک بیانیه اعالم موضع نهضت آزادی خارج کشور واقع و این سرمقاله که در

اعالم می داشت: «صادق» خود٬ مبارزات مارکسیست های به تعبیر تجلیل از با
این احترام به معنای مارکسیسم جداست و از [و] ایدئولوژی اسالمی ما بدون شک جهان بینی
هـرگونه شـرایـط آتـی٬ چه در شرایط کنونی و در ... مارکسیستی نیست. افکار و قبول عقاید
شرایـط سـخت کسانی که در ـکوششی برای تخطئه ایدئولوژی انقالبی اسالمی محکوم است.
واقـعیت های نمی توانـند و اسطوره پرستی مبتالشده اند ـکنونی مبارزه به بیماری الگوسازی و
«ایدئولوژی خـرده بـورژوازی» اسالم راستین را تا دارند اصرار و درک کنند و ببینند عینی را
اسـاس غـریزه «بـر تـنها و نـدارد مبارزه اش «جـنبه عـلمی» که گویا ـ معرفی کنند جامعه ما
سخت دراشتباهند... دارد... «رنگ عاطفی» یا است و به خودی» و«خود طبقاتی»اش می باشد
واقـع بینی و بـا راستین ـ بخصوص مجاهدین مسلمان و مطمئن هستیم که عناصرانقالبی ـ ما
[ ـ=سازمان مجاهدین خلق] را جنبش دیگر برداشته بار پیش پا از موانع را تحرک انقالبی خود٬

داد. سوق خواهند چه بیشتر این مرحله سخت بحرانی به سوی تشکل وانسجام هر از
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اهمیت ویژه ای داشت که ناشر آن رو درباره سازمان از دیدگاه های نهضت آزادی خارج کشور مواضع و

و بین نیروهای مسلمان خارج محسوب می شد تشکل حامی آن در اعالمیه های سازمان و و اصلی آثار

حـوش آن قـرار حـول و یا این جمع و در اروپا و آمریکا مرتبطان سازمان در بخش عمده هواداران و

داشتند.

آنجا از ایدئولوژی بود٬ تغییر روند مسائل داخل سازمان و اطالع دقیق از که نشانگر مقاله مزبور انتشار

آخرین تالش در نوعی پیام و استنادی نداشت٬ اشاره و ماهیت جریان مزبور ـکه به ترورهای داخلی و

تعبیر به تأخیرانداختن آن نیز٬ یا ایدئولوژی و اعالم تغییر برای جلوگیری از آخرین فرصت های موجود

منتشره برخی از اعترافات علنی و واقعیات درون سازمان و این نوع موضع گیری که متناسب با شده است.

آن زمـان بـرای در بـود٬ آشکـار محافظهـکارانه آن کامًال غیرفعال و رویکرد و شده نبود٬ دستگیر افراد

برانگیخت. سؤاالتی را نیروهای مسلمان٬



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  128



129 بیانیه    بازتاب های انتشار

دفاع وتهاجم دوم: رویکرد  
جـریانات «بـیانیه» انـتشار شرایطی که بـا در نشریه پیام مجاهد٬ ماه 54 شماره آذر در ماه بعد٬ دو

شبه بیانیه دیگری عرضه شد مقاله یا نداشت٬ موضع غیرقاطع وجود امکان اتخاذ دیگر شده و روشن تر

فعاالن سیاسی مبارزان و دیدگاه بسیاری از در دوم٬ رویکرد بود. انحراف» ـکه عنوان آن «درباره خیانت و

خالصه تن عامل ماجرا محکومیت چند و افشا در عمدتًا موضوع٬ اما شد؛ قلمداد خارج «فعال» داخل و

در «پیام مجاهد روحانی: سیدحمید به تعبیر هویت سازمان تبرئه گردید. سرشت ایدئولوژیک و و شده بود

که کمونیست را تن به ظاهر سرمقاله ای «چند در پی پخش «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان»
و داد... قـرار تـاز تـاخت و مـورد به بن بست کشـانیده انـد»!! سازمان را داخل سازمان رخنه کرده و
به بیراهه پویی و که این ایدئولوژِی التقاطی نبوده که مایه کژراهگی و می خواست به ملت ایران بباوراند

ص 441. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

بن بست کشیدن سازمان گردیده است.»1
این سرمقاله چنین آمده بود: در

شـده منتشر امضای «سازمان مجاهدین خلق ایران» اطالعیه هایی به نام و ماه گذشته٬ درچند
بـنیان های اصـلی مـاهیت خطوط اسـاسی و از یک انحراف آشکار از است که محتوای آنها
ازخیانت عظیمی به جنبش انـقالبی و نظامی آن٬ استراتژی سیاسی ـ ایدئولوژیک سازمان و
[ از] اسناد که خود این بیانیه٬ انتشار جنبش انقالبی اسالمی حکایت می کند. ایران وخصوصًا
نسبت به عاملین آن در را انزجار و تنفر موج وسیعی از انحرافات است٬ و اینخیانت ها آشکار
همه عالقه مندان آورده است. انقالبی به وجود و وسازمان های مبارز گروه ها و میان همه اقشار
یا اسالمی و اعم از انقالبی ـ همه سازمان های مترقی و همه مبارزین اصیل٬ بهجنبش انقالبی٬
نسبت به تأثیرات مـنفی ایـن انـحراف و ضمن بیان احساس نگرانی عمیق خود غیراسالمی ـ

محکوم کرده اند... را مرتد ـ ـاحتمااًل تن منافق وخائن و اَعمال چند خیانت٬
مدارکی و به موجب اسناد وبیانیه ها٬ این اعالمیه ها انتشار قبل از نهضت آزادی ایران ازمدت ها
چه خیانت می دانست که آنها و تمایالت انحرافی این گروه مطلع بود از داشت٬ اختیار ـکه در
فوق انتشاراخبار دلیل٬ نهضت به دو اما درون سازمان مجاهدین مرتکب شده اند. در عظیمی را
که بود دلیل اول آـگاهی به این امر آن هنگام به صالح جنبش انقالبی ایران تشخیص نداد. در را
دست بـه انـقالبی مـتعددی٬ دسـتجات سـیاسی یـا و گـروه ها صادق جنبش انقالبی٬ عناصر
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تاحل وسیع این اخبار٬ انتشار که حداقل باجلوگیری از امیدواربودند و فعالیت هایی زده بودند
دلیل نتیجه لطمه عظیم به جنبش انقالبی ایران بشوند. در و مانع ضربه شدید دفع این انحراف٬ و
اولین موج اعتراض و برابر در مواضع انحرافی جدید٬ دوم عقب نشینی ظاهری این منحرفین از
آرم تعویض شده که با نظامی شماره 22 پخش اطالعیه سیاسی ـ از به خصوص بعد مردم٬ انتقاد
شـد٬ طرف مبارزین روبـه رو عکس العمل شدیدی از با و گردید داخل ایران منتشر در جدید

به تعویق بیندازند. که اعالم مواضع را پذیرفتند ـ علی الظاهر گروه منحرفین ـ [بود] ؛
منحرفین طرد محکوم ساختن قاطعانه آن و این انحراف٬ برابر خط مشی نهضت آزادی ایران در
نشریات عدم انتشار مرحله اول سکوت موقتی و در و ابتدا به مالحظات باال٬ بوده است که بنا
و تکـثیر می شد٬ منتشر که به نام «مجاهدین» نشریات جدیدی را لذا پیش گرفت و در را آنها
بـه خـصوص و مبارزات انـقالبی درون کشـور اخبار که انتشار نهضت آزادی٬ توزیع ننمود.
هم به لحاظ استراتژی هم به لحاظ پیوستگی مبانی ایدئولوژیک و ـ سازمان مجاهدین خلق را
می دانست و میهنی خود عقیدتی و همیشگی انسانی٬ اصلی و وظیفه عمده و جهادمسلحانه ـ
عـدم تـوزیع سـایر و 23 و اطـالعیه های شـماره 22 عدم انتشار با عمل کرده است٬ متناسبًا
ضـمیمه و نشریه خبری شماره 17 «امپریالیسم ایران»٬ شماره ٬5 قبیل «مجاهد» نشریاتشان از
سرمقاله در آن٬ عالوه بر و نشان داد گروه منافقین وخائنینشان٬ از را عدم شناسایی خود آن...٬
خطرات عظیم مواضع انحرافی و چرا؟»٬ هم مارکسیست اسالمی٬ تحت عنوان «باز شماره 35

بیان کرد. آن را
مـواضـع شماره 5 انتشار«مجاهد» منحرفین با «پیام مجاهد»٬ این شماره از انتشار هم زمان با
در مـاه 54) سپس (مهر و (54 (خرداد اعالم کردند. نه مستقیم - اما - آشکارا را خود جدید
صریحًا را لنینیست بودن خود مارکسیست ـ جزوه ای به نام «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک»
نه به دست پلیس افشای عملیاتخائنانه کشتارمجاهدین اصیل ـ ...انتشاربیانیه و اعالم نمودند.
انزجار و تنّفر -چنان موجی از مرتد منافق وبعضًا شاه بلکه به دست عناصری منحرف٬خائن٬
آنها سخت به وحشت انداخته و برانگیخت که منحرفین را مبارزات مردم درون کشور مراـکز در

ایزوله ساخته است. کامال را
آریامهر] انتشاربیانیه [ ـ= مهر) وبخصوص دانشگاه صنعتی تهران (عاری از دانشگاه تهران٬ در
به طوری که منحرفین شد. طرف دانشجویان روبه رو عکس العمل شدیدی از با [ در] 54/9/2
حـق خشـم بـر توزیع کـردند.امـا آن مجددًا باحذف قسمت هایی از جمع کرده و را بیانیه ها
باکمال وقاحت٬جهانبینی انقالبی توحید[ ی] به این بیانیه٬ در که چرا آن نبود از دانشجویان تنها
انحرافی و کّل عمل خیانت آمیز از باحذف آن آرام گیرند٬خشم آنها گرفته شده است تا تمسخر
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است. ـگروه معدود
به طوری که آخرین نمونه ای ازبیانیه که نیزحذف کردند؛ مطالب دیگری را ناشرین بیانیه مجددًا
جزوه به کرده بود. 80صفحه تقلیل پیدا 247صفحه به حدود دردانشگاه منتشرشد٬حجم آن از
بـه دست شـده بـود٬ دانشگاه منتشر در که توسط این افراد اصطالح «دیکتاتوری پرولتاریا»٬
دانشجویان شعارهای تندی علیه انحراف آذر٬ 16 و تظاهرات 7 در دانشجویان پاره پاره شد.
که نام سـازمان مـجاهدین را کسانی را «ما که: این بود که مضمون آنها رهبری سازمان دادند
که به راه مؤسسین سازمان وفادارند». نمی پذیریم؛مجاهدین همان هایی هستند غصب کردهاند٬
بیانیه به اصطالح اعالم مواضـع در منحرفین٬ طرف منافقین و شده از منتشر بررسی اسناد ...
به پذیرش ایدئولوژی انقالبی اسالمی با تظاهر نفری مارکسیست با که چند ـکامًالنشان می دهد
و صداقت انقالبی مجاهدین اصیل به درون سازمان مجاهدین خلق راه یافته اند سوءاستفاده از
جهت اول در جهت مشخص حساب شده حرکت کرده اند. دو موذیانه در سپس به تدریج و
جهت کنترل مواضع دوم در و درون سازمان٬ در مارکسیستی خود پیاده کردن تدریجی عقاید
یک یاچند در اـگرچه ناشرین بیانیه مزبور ... درون سازمان (هژمونی) سلطه در ایجاد قدرت و
چهره نقاب تکامل ایدئولوژیک سازمان٬ زیرکی زیر با کرده وخواسته اند جای این بیانیه ادعا
هـدف برای خـود همان آغاز این حرکت انحرافی از پنهان سازند... را منافق خود انحرافی و
هم کوبیدن بنیادهای ایدئولوژیکی اسالمی سـازمان و آن در تعیین کرده است و مشخصی را
بـررسی مـحتوای ایـدئولوژیک مارکسیستی به جای آن بوده است... جایگزین ساختن عقاید
یک آبـان 53] از [ ـ= آن تـاریخ که کلیه نشریات سازمان تا نشان می دهند نشریات سازمان...
آبان 53 از تنها ایدئولوژی انقالبی اسالمی برخوردارمی باشد. محتوای همگون اصیل متناسب با
تغییرات ایدئولوژیک کامًالمحسوس و کرده اند٬ یعنی همان تاریخی که درسازمان کودتا به بعد

مشخص شروع می گردد...
ادامه استراتژی جهاد از اصلی خود٬ مسیر از را جنبش ما بود نخواهد قادر این خیانت نیز ...
نفری مرتّد وچند رسواخواهندشد منحرفین همچون اعقاب خود دارد.خائنین و باز مسلحانه٬
نابودخواهندشد. و همراه منحرفین رسوا گشت یا به راه خلق بازخواهند یا فریب خورده نیز
و که به مشی چریکی معتقدند خواه آنها لنینیستی٬ گروه های مارکسیست ـ و سایرسازمان ها ...
در نسبت به این خیانت عظیمی که٬ موضع خودشان را وظیفه دارند که معتقدنیستند٬ خواه آنها
نسبت به اصیل ترین جنبش انقالبی بربنیان ایدئولوژی انقالبی اسالمی تحت پوشش مارکسیسم٬

اعالم دارند. آن را روشن کرده و مرتکب شده اند
عالقه به مارکسیسم عشق و پوشش کمونیزم و زیر را چون منافقین انحراف وخیانت خود ...
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و به سوی کسانی که حتی صادقانه مارکسیست هستند انزجار و الجرم این تنفر انجام داده اند٬
سـادگی بـه خـوبی و ایـن را شد. متوجه خواهد صادقانه برای انقالب ایران مبارزه می کنند٬
ظهورچنین عکس العملی به خوبی مشهود هم اـکنون عالیم وشواهد و دید و می توان حس کرد

.5 ـ صص 1 آذرماه 54: ش ٬36 نشریه پیام مجاهد٬ .1

است...1
به نوشته کتاب «نهضت امام خمینی»:

ایـدئولوژی پـیرامـون تـغییر نوشته های خـود مذهبی در گروه های برون مرزی به ظاهر بیشتر
رخنه برخی از دگرگونی٬ و که مایه این تغییر [تحلیل] دروغ تکیه می کردند روی این سازمان٬
در آمـریکا در «سـازمان دانشـجویان مسـلمان» به درون سـازمان بـوده است. مارکسیست ها
رفقای فرصت طلب ...» پیرامون دگرگونی ایدئولوژی درسازمان آورده است: موضعگیری خود
هـمه مسـلمانان درون آنـها کـه... اعالم کردند به برخوردصادقانه نیستند٬ قادر که خصلتًا ما
ایـن سازمان شده بـاشند... نه مارکسیست هایی که وارد که مارکسیست شدند٬ سازمان بودند
بـدون و داشـتند هـمین مـوضع را گروه های مذهبی برون مرزی نیز دیگر فرض غلط است.»
سـوی نوشته هایی که از و کتاب ها درنگی روی ایدئولوژی سازمان و ـکوچک ترین اندیشه و
به گردن مارکسیست هایی را همه گناه ها رهبری سازمان پخش شده است٬ کادر بنیانگذاران و
رهـبری مذهبی٬ زدن کادر کنار با و به درون سازمان رخنه کرده اند بیرون٬ که از می انداختند

ص 444. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

آوردند.2 به بار این فاجعه را و به دست گرفتند سازمان را
همفکران سازمان نسبت به انتشار یا واـکنش های اعضا برخی از نظری مشابه٬ در نجاتی نیز غالمرضا

به «مجاهدین مسلمان٬مجاهدین مارکسیست را این گونه تبیین نموده است: ایدئولوژی را بیانیه تغییر
«...جای تردید گفتند: و فرصت طلب متهم کردند ضدانقالب و اسالم٬ مخالفت با برادرکشی٬ خیانت٬
طـریق یک کـودتای از داعـیه غـلیظ چپ نـمایی٬ بـا که یک جریان اپورتونیستی خـیانت آمیز٬ نماند
به طوری انشعاب مجاهدین٬ برسازمان مجاهدین خلق ایران مسلط گردیده...»...جدایی و ضدانقالبی٬
کسانی که به مارکسیسم بسیاری از نبود... غیرقابل انتظار کرده اند٬ناـگهانی و ـکه مجاهدین اسالمی ادعا

.420 ـ صص 419 ج 1: تاریخ سیاسی...٬ نجاتی٬ .3

به اصول توحیدبودند.»3 معتقد مسلمان متعصب و افراد از ـگرویدند٬
را 54 مورخ آذر «بیانیه کادرهای سازمان مجاهدین خلق» نشریه «پیام مجاهد»٬ دی ماه 1354 در
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درون طی آن نامه قبلی و و شده بود صادر اعضای سازمان» این بیانیه «توسط گروهی از ساخت. منتشر

نهضت آزادی خارج عمومی یافته بود. انتشار ٬54 شهریور در سازمانی آنان خطاب به «رفقای مرکزیت»

مواضع آنان صریحًا و توصیف نمود راستین» «مجاهدین اصیل و نامه را نویسندگان این بیانیه و کشور از

ص 1. دی ماه 1354: ش ٬37 نشریه پیام مجاهد٬ .1

درباره سازمان٬ کشور ضمیمه کتاب های منتشره خارج از در مکررًا نامه بعدها این بیانیه و کرد.1 تأیید را

مـنتشره سـازمان٬ «اسـناد تـحول»٬ «تـوطئه و افشـای مـنافقین»٬ در «ـگامی فـراتـر ضمیمه کتاب های: جمله در از .2
مدافعات».

نویسندگان اصلی آن رضا یافت٬ پیروزی انقالب انتشار اساس آنچه که پس از بر چاپ گردید.2 تجدید

.179 ـ 166 و 115 و صص 82 جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ رئیسی٬ .3

بخش خارجی سازمان بودند. لندن عضو آن زمان در که در نوحی بودند3 حمید و رئیسی (رئیس طوسی)

جریان مبارزه با علنی در مکتوب و اثر «تنها ایدئولوژی٬ تغییر پس از گذشت سه سال» «تا این نامه٬ و

ص 83. همان: .4

«ماهمیشه کردند: تأـکید بعدها تهیهـکنندگان آن٬ شده است.4 قلمداد نیز جانب اعضای سازمان» انحرافی از
به نقش مستقلی برای آن قائل نبودیم و جزدنباله داخل نمی دانستیم هرگز که تشکیالت خارج را ازآنجا
که باتوجه به این بود کنیم. آغاز ازخارج کاری را داخل٬ آغازجریانی در خوداجازه نمی دادیم پیش از
نمودیم. اـکتفا نامه به مرکزیت٬ به انتشار داخل قائل بودیم٬ برای اعضای سازمان در اینکه نقش اصلی را
برگشت صدایمان ماحق داشتیم که برای اقدامات بعدی منتظر داخل نشنیدیم. هم از تازه پاسخ آن را و

ص 85. همان: .5

که متأسفانه خبری نشد.»5 داخل باشیم. از عکس العمل نسبت به نامه سرگشاده ـ ـ
ایدئولوژی سازمان این گونه تحلیل شده بود: سابقه گرایش به مارکسیسم در نامه مزبور در

آموزش های ایدئولوژیکی خود مطالعات و جزو آن را و آورد به مارکسیسم رو سازمان ما اـگر
فلسفی مارکسیسم (یعنی مـاتریالیسم) این آـگاهی صورت گرفت که بنیاد با این کار داد٬ قرار
پذیرش و یک پیش داوری خودمحورانه مایه می گیرد از دارای ایرادات اصولی فلسفی است و
عین در ندارد. منافع اساسی درازمدت پرولتاریا این اصل فلسفی هیچ ربطی به ایدئولوژی و
رابـطه بـا به درستی دریافت که تئوری های علمی مارکسیسم به خصوص در حال سازمان ما
پـدیده و روبـنا و روابـط زیـربنا تحلیل طبقات و کشف قانونمندی های آن و تاریخ و تفسیر
تـحلیل آن برای شناخت و که آشنایی با دارد بر در حقیقت را زیادی از عناصر و... استعمار
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ایـن جریان یک تحول انقالبی اجتماعی ضـرورت دارد... به خصوص در و درست پدیده ها
فلسفی مارکسیسم دارای علم به این واقعیت که بنیاد با مارکسیسم٬ بروشدن با که رو طبیعی بود
که به دنبال می آورد تئوریک) نظر عمل (وحداقل از در مشکالتی را اصولی است٬ چنان ایراد
بنیاد از نه تجزیه مکانیکی آنها مثبت مارکسیسم و هضم عناصر کیفیت جذب و مهمترین آنها
و درون سـازمان هـیچ نـباید در رفـقای مـا مارکسیسم گرایی برخـی از فلسفی اش می باشد...
در این عـقب نشینی حـقارت آمیز نمی تواندنماینده گرایش عام سازمان به سوی مارکسیسم و
به به دنبال یک سری مطالعات خود رفقای ما این مسئله که برخی از ماتریالیسم باشد... برابر
سازمان به شهادت سوابق پرافتخار غیرعادی نیست. یک پدیده استثنایی و آورند مارکسیسم رو
یا نشان داده است که فرقی بین یک انقالبی مارکسیست و دست دارد اسنادی که در ـگذشته و
راه انقالب مبارزه هرگونه استثمار٬صادقانه در به محو اعتقاد صورتی که با غیرمارکسیست در
اسـتراتـژیک... یک انـحراف مشـخص ایـدئولوژیک ـ برابـر در اـکنون ما قائل نیست... ـکنند٬
تحت نام این نمی توانیم اجازه دهیم که گروهی غیرمؤمن به اصول ایدئولوژی بنیادی سازمان٬
آن را فـرصت طلبانه٬ شـیوه های غـیرصادقانه و اتخاذ با ادامه داده و سازمان به فعالیت خود

ص 2. دی ماه 1354: ش ٬37 نشریه پیام مجاهد٬ .1

بگیرند.1 دربست دراختیارخود

.3 و صص 1 همان: .2
.4 و صص 1 بهمن ماه 1354: ش ٬38 همان٬ .3

در نیز بهمن ماه 31354 در «بیانیه مسلمانان آـگاه» و آذرماه 254 در «بیانیه دانشجویان دانشگاه»

کودتای عـده ای مـارکسیست توطئه و و همان تحلیل نفوذ مبتنی بر «بیانیه اعالم مواضع...» مقابله با

تـوسط «سـازمان 56 و سال های 55 کتاب هایی که در جزوات و تنظیم شده بود. تهیه و فرصت طلب٬

نـفوذ و (تـحت تأثیر اروپـا و کانادا و آمریکا انجمن های اسالمی دانشجویی در و دانشجویان مسلمان»

یافت دربردارنده همین ایدئولوژی سازمان انتشار واـکنش به بیانیه تغییر در کشور) نهضت آزادی خارج از

جزوات «ـگامی فراتر نام سازمان نجات داده شود. و اعتبار هویت و تالش می شد٬ آشکارا و دیدگاه بودند

تـوسط اتـحادیه تـحول» «تـوطئه و توسط انجمن اسـالمی دانشـجویان آمـریکا٬ افشای منافقین» در

«اسـناد و به قلم ابوالحسن بنی صدر٬ دیدگاه ما» «منافقان از اروپا٬ انجمن های اسالمی دانشجویان در

آمریکا٬ تنظیم سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی در با مدافعات» منتشره سازمان مجاهدین خلق ایران٬

سیاسی هویت ایدئولوژیک و از خالل آنها در و داده شدند که به «بیانیه» مهم ترین پاسخ هایی هستند از
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اعالمیه مفصلی بـا تحول٬ به ضمیمه جزوه توطئه و کادرهای اولیه سازمان دفاع گردید. بنیانگذاران و

یافت که ضمن ارائه تحلیلی از انتشار نیز 1356 مورخ ده خرداد حوزه علمیه قم» امضای «روحانیون مبارز

ایدئولوژی سازمان به عنوان تغییر خرداد٬ قیام 15 بر تأـکید ایران با تاریخ معاصر جنبش های اسالمی در

مسلمان مواضع گروه های مبارز مروری بر به شدت محکوم شده و «خیانت یک مشت منحرف جاه طلب»

مارکسیست ارائه شده بود. و

و اروپا در بارها حماسه آفرینان دوازدهم محرم»٬ نام «به یاد جزوه مستقلی با این اعالمیه در بعدها

یافت. انتشار آمریکا

ایدئولوژی اعالم تغییر حمالتی که علیه «بیانیه» و واـکنش به پاسخ ها در بخش خارجی «سازمان»

تکـامل تـحول و آمده ناشی از آنکه وضعیت پدید مبنی بر ادعای خود همچنان بر صورت گرفته بود٬

خیانت مارکسیست و نفر چند جمله به تحلیل نفوذ از و پافشاری کرد طبیعی ایدئولوژی سازمان بوده است٬

چنین پاسخ داد: کودتای آنان٬ و
توانستند نشان» «مارکسیست بی نام و نفر یکی دو شد که چطور یک لحظه اندیشیده اید آقایان!
رهـبری را کرده و استخوان آن نفوذ مغز تا به درون انقالبی ترین سازمان اسالمی رخنه کرده٬
ایـن و پـخمه بـودند٬ آن قـدر به قـول شـما «این مسلمانان انقالبی» اـگر واقعًا تصرف کنند؟
کـرده بـلکه تـمام رهبری نـفوذ در نه تنها زرنگ که توانستند مارکسیست های کذایی آن قدر
ایـن هم مطابق این «تحلیِل»خودتان٬ باز پس آیا مارکسیست کنند٬ استخوان بندی سازمان را
ایدئولوژی ای که نتواند ـ به ادعای شما بنا ـ آیا که شایسته رهبری بودند؟... مارکسیست هانبودند
عمل سـیاسی تشکـیالتی آن به اندیشه و یک سازمان انقالبی٬ انقالبی در سال کار مدت 10
هم مارکسیستخدانشناس از عنصر مقابل رخنه یکی دو (به حدی که در سازمان انسجام بخشد
تـاب مـقاومت مقابل تهاجم همه جانبه امـپریالیسم و... در می تواند چگونه این تفکر بپاشد!)
ریاـکارانه برای رفقای اولیه سازمان ما٬ قهرمان ما٬ و برای رفقای شهید شما آقایان! بیاورد؟...
سست که زیب پیکر بدترین اتهامات را٬ اما به اصطالح دل می سوزانید٬ و نوحه سرایی می کنید
تـمام دست آوردهـای سـیاسی تشکـیالتی و می دارید... روا به آنها بیرمق خودتان است٬ و
کـه مـارکسیست حاال خوب! توصیه می کنید: به ما شما پوچ انگاشتید!... ایدئولوژیک آنان را
مـتوجه به شّم طبقاتی خود بنا و همان ابتدا که از اینان٬ درآوردید؟... صدایش را چرا شدید٬
روی تمام انظار٬چشم بر فرصت طلبانه در شده بودند٬ ما اختالفات اساسی ایدئولوژیک شان با
از و مطالعه می کردند را جزوات ما ـ لرز ترس و با ـ درمحفل های خود و موارداختالف بستند
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به مشـام مـی رسید. آنها رایحه کمونیسم از که گویا چرا پخش آن جلوگیری می کردند٬ و نشر
که درسال های اول تشکیل سازمان بـه آثاری بود از اتفاقًا جالب اینجاست که این نشریات٬

.29 ـ صص 17 دی 1355: ش ٬3 (نشریه برون مرزی سازمان)٬ مجاهد .1

تدوین شده بود.1 دست رفقای اولیه ما
هم اـکنون و ایدئولوژی مارکسیست شد جریان تغییر اعضای اولیه سازمان که در تراب حق شناس از

داشت: چنین اظهار سال 1380 طی مصاحبه ای در می برد٬ به سر کشور خارج از در
مـی بینند. زمینه ای که داشت جـدا از عمدتًا ایدئولوژی مجاهدین را تغییر من خیلی ها به نظر
فرهنگ مذهبی ای که بـر از سپس مسلمان... و بودند اول مبارز ٬50 و مجاهدین سال های 40
غـالب کـتاب های سـازمان٬ در نظرمان استفاده می کردیم... برای پیشبرد حاـکم بود٬ [ملت] ما
سال 52 این که در نهج البالغه دیده می شد. آیات قرآن و کنار بزرگان مارکسیسم در نقل قول از
ایـن (بگذریم که اولین بـار بی راه نمی گفت. پر رژیم شاه می گفت «مارکسیست های اسالمی»
دیده بودند هم آثارفداییان را که توی خانه آنها برد علیه گروه شایگان ـشعاعیان به کار را تعبیر
تکه بریده هایی مارکسیسم و تکه بریده هایی از این که ما به خاطر هم کتاب های مجاهدین را.) و
ایدئولوژی یک اصل وجـود آن جریان تغییر من در به نظر هم می گذاشتیم... کنار اسالم را از
به خودمان دروغ به دیگران و آن اصل این است که نباید داشت که نادیده گرفته شده است و
اشتباهاتی کردیم وخطاهایی مرتکب شدیم وخودمان این کار در درست است که ما بگوییم.
چه در و داخل کشور ایدئولوژی چه در زمانی که تغییر کردیم... نقد گفتیم و سال 57 هم در
وقتی که درون سازمان باقی نمانده بود... اندیشه مذهبی در زیادی از چیز خارج عملی شد٬
ایـن شده. ناـگهان کودتا که یک شبه و آن وقت بعضی می گفتند ایدئولوژی] اعالم شد٬ [تغییر
سـازمان] [ در ایدئولوژی پـروسه ای تـدریجی داشـته و تغییر داستان است که گفته می شود...
برخی هم حتی شـخصی بـوده برخی سیاسی و آن برخی ایدئولوژیک بوده٬ برابر مقاومت در
چـون به رغم این اـکثریت٬ پذیرفته بودند... ایدئولوژی را سازمان تغییر اـکثریت افراد است...
ما عوض می کرد... کًالماهیتش را چون این تغییر و سازمان مجاهدین یک سازمان مذهبی بود
هـویت نه این که نـام و درست می کردیم٬ گروه خودمان را بایستی می رفتیم و مارکسیست ها

کتاب تراب حق شناس به بهانه انتشار قلیچ خانی با مصاحبه پرویز آبان 1380: ش ٬79 نشریه آرش (چ پاریس)٬ .2
[ فارس] نوشته محسن نجات حسینی . خلیج» «برفراز

غصب کنیم.2 سازمان را



137 بیانیه   بازتاب های انتشار



سازمان مجاهدین خلق؛پیدایی تافرجام
 
138



139 بیانیه    بازتاب های انتشار

ده سال تحلیلی پس از  
دربـاره تـغییر خوانده شـده انـد فعاالن سیاسی که «تجددگرایان مذهبی» آن بخش از تحلیل متأخر

این است. نوعی میانه روی محافظهـکارانه برخوردار از تصفیه های خونین درونی «سازمان»٬ ایدئولوژی و

اصـحاب «حسـینیه ارشـاد»٬ شـمسی تـعدادی از دهـه 50 که شـاخص ترین نـمایندگان آن در بخش٬

پـاره ای از دانشگاهیان جوان حاشیه نـهضت آزادی و بازمانده های «نهضت خداپرستان سوسیالیست»٬

از انـقالب تـنی چـند پس از و بـودند کشـور اعضای انجمن های اسالمی دانشجویان ایرانـی خـارج از

در فـعالیت مـی کردند٬ «جـاما» و گروه های کوچک «جنبش مسلمانان مبارز» شناخته شده ترین آنان در

شخصیت مثبت بـنیانگذاران و (متکی به کارنامه و هم به جنبه های «ایجابی» برداشت خود٬ تحلیل و

کتابچه ای جمع بندی ایشان در برآیند مسئله پرداخته اند. هم به جنبه های «سلبی» و ـکادرهای نخستین )

نـام بـدون قـید کتابچه مـزبور گردیده است. منتشر سال 1364 در خط مشی » تحت عنوان «بحران در
پیمان منسوب حبیب اهلل خارج به دکتر محافل سیاسی داخل و در یافت و انتشار کشور خارج از نویسنده در

ارائه نیز «نگاهی به بحران سال 54» آن زمان٬ این تحلیل که برای بررسی وضعیت سازمان در در ـگردید.

چنین آمده است: شده بود٬
گردید٬ آشکار قبل تکوین یافته ونمونه های اولیه آن ازسال 1352 مدت ها بحران فکری که از
و وصدا سر انفجاری پر با و رسید آن تاریخ به نقطه اوج خود در به گسترش نهاده٬ رو تدریجًا
اعضایی بودند بزرگ آن٬ پاره اصلی و سپس متالشی ساخت. و «دوپاره» تکان دهنده سازمان را
در رسـمًا مـذهب را این تغییر و مارکسیسم شدند پیرو ترک کرده٬ ـکه ایدئولوژی اسالمی را
باقی اعتقادات خود بر پاره کوچک تر و مدلّل نمودند توضیح داده و بیانیه ای مفّصل اعالم و

ماندند.
هـمه شـرکت خصلتی٬ تشکیالتی و سیاسی٬ عوامل عقیدتی٬ این بحران٬ ظهور در مسلمًا ...
وتحلیل عبرت اندوزی دشوار تعیین مبنایی ترین آنها٬ ولی بدون تفکیک این عوامل و داشته اند.

بود. پیش بینی حوادث بعدی غیرممکن خواهد و
٬50 شهریور که پلیس سیاسی رژیم شاه در کرد تکوین پیدا یا شد وقتی آغاز از بحران ظاهرًا
90 سریع حدود یک یورش ناـگهانی و در رهبران سازمان٬ و اعضا ضمن شناسایی قبلی اـکثر
در اصلی پایهـگـذار عضو چند نیز چندی بعد و نمود دستگیر کادرهای آن را و اعضا درصد
بازداشت نمود. استفاده کنند٬ بی آنکه ازسالح های خود هم و با درخانه ای٬ رهبری سازمان را
دست به اعالم موجودیت نکرده و علنًا یا سازمان رسمًا که هنوز آمد این ضربه درحالی فرود
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نزده بود. نظامی آشکار اقدام سیاسی و
مبانی عقیدتی و [بنیانگذاران سازمان] در مارکسیسم زدگی که آنان ودوگانگی ناشی از تضاد ...
نطفه یک سلسله آن بی اطالع بودند) از البته خود (و جای گذاشتند منطق شناخت سازمان بر
یک رشته بحران های و چارچوب مبانی عقیدتی رسمی سازمان) تضادهای غیرقابل حل (در

آسیب پذیرساخت... وانسجام فکری ـسیاسی سازمان را پروراند ادواری را
و کردن تضاد برای آشکار شرایط را به بعد٬ ضربه سال 50 از تحوالت٬ روند حوادث بعدی و
و یک سو این ضربه از مسائل ناشی از که مشکالت و بدین نحو آماده ساخت. دوگانگی مزبور
این فکر کردند٬ سپس اشکاالت وناـکامی هایی که درجریان انجام مشی مبارزه مسلحانه سربلند
حل این مسائل توضیح و به تبیین و کدام منطق باید که با برای اعضایباقیمانده پیش آورد را
گردیده مسائل مزبور و مشکالت وناـکامی ها اینکه چه ضعف درونی باعث بروز و پرداخت؟

است؟
رژیم که همان مبارزه مسلحانه با حل حیاتی ترین مسائل زندگی آنان٬ تبیین و توضیح و در ...
کالً سازمان اصول تشکیالتی را بخش مذهبی عقایدسازمان کمترین نقشی بازی نمی کرد. بود٬
تجربیات کمونیستهای چین٬ از مشی مبارزه مسلحانه را و درباره حزب٬ نظریات «لنین» از
آثارنویسندگان این مکتب اخذ و روی نوشته ها از یا احزاب مارکسیستی٬ سایر و کوبا ویتنام٬

نمود.
رژیم با برنامه مبارزه آنها عبادات در و که «پس عقیده مذهبی وشعائر این سؤال طرح می شد ...

نیل به پیروزی چه نقشی دارد؟» و
به تزایدی تکوین یافته رشد باشتاب رو و ـتدریجًا 54 تا 52 از بحران عقیدتی طی دوسال ـ ...
به طور کنترل سازمان بودند٬ اندیشه به دست گرفتن رهبری و این میان عده ای که در در نمود.
گسـترش مـبارزه و پیشبرد ناـکامی در ریشه مشکالت تشکیالت و سعی کردند پیگیر منظم و
حـدود این داوری تا البته در عقیده سازمان نسبت دهند. در تضاد به دوگانگی و مسلحانه را
با متضاد و فلسفی سازمان مغایر و که «ذهنیت مذهبی» آنان مّدعی بودند زیادی حق داشتند.
کرده است. سد تکامل مبارزه را جلوی پیشرفت سازمان و وسازماندهی است و «علم مبارزه»
راه تـنها و سنگینی مـی کند تشکیالت٬ و دوش اعضا التقاط فکری به مثابه باری بر می گفتند:
طریق از ودوگانگی مزبور٬ رفع التقاط وحل تضاد برگرفته٬ در بحرانی که سازمان را خروج از
به زیان مقوله ذهنی مذهبی پراتیک و تجربه و و «علم» سازمان به سود یکدست کردن عقاید

است.
عقیدتی و تضاد مارکسیست شدن برای غلبه بر راه دیگری جز شود تصور نادرست است اـگر



141 بیانیه   بازتاب های انتشار

وضعیت فکری و کسانی با اـگر مسلمًا بحران فکری ـسیاسی درون سازمان وجودنداشته است.
دست افرادی عمل مبارزه عقیدتی در ابتکار یا و داشتند رأس سازمان قرار خصلتی دیگری در

به سمت دیگری هدایت می گردید. بحران مزبور سنخ بنیانگذاران اولیه سازمان بود٬ از
وکادرهای برای سوق دادن اـکثریت اعضا زمینه را و اضافه شدند هم بعدًا برخی عوامل دیگر ...
صدر در به سوی مارکسیسم تقویت نمودند. آن موقعیت بحرانی٬ در نپخته٬ و جوان تازه وارد
استقالل اندیشه و که طی آن٬شخصیت و کرد اصول تشکیالتی سازمان یاد از این عوامل باید
رهبری عادت از چرا دنباله روی بی چون و به تبعیت و و می شود سازمان «حل» در اراده اعضا
به اندازه ای تقّدس میان اعضا در سازمان و مرکزیت در ارزش رهبری و مقام و داده می شوند.
اعضای سازمان انتقادی نمی یابند. و آزاد توانایی برخورد درخود معمواًل که اعضا داده می شود
و مواضع رهبری نمی دانند به نقد مجاز را خود روش های تربیتی وتبلیغاتی سازمان٬ تحت تأثیر
نقص و بی عیب و همه زمینه ها در رهبری را برای خویش قایل نیستند. این زمینه ها صالحیتی در
تـغییر اطـالع از افرادی که پس از کم نبودند انحراف می شناسند. و مصون ازخطا و ضعف٬
کـوچک ترین دلیـلی در و بود وجودی که هضم این جریان برایشان دشوار با مذهب رهبری٬
و اشتباه نمی کند این استدالل که رهبری سازمان قطعًا با مشروعیت آن تصمیم نداشتند٬ توجیه و
فـهم آن را صـالحیت درک و «ما» و بدان رسیده اند هست که «آنها» این کار حقیقتی در البد

هم خانواده علم هستی و هم از تو مجاهدین به نام آخوندی گفتم: زندان به فردی از در «آقای منتظری می گوید: .1
یک دفـعه چـرا حـاال نـهج البـالغه مـی زدی٬ قـرآن و دم از شـنیده ام٬ بـچههای نـجف آباد حسب آنـچه کـه از بر
مـن ایدئولوژی گرفت٬ چون سازمان تصمیم به تغییر تابع سازمانیم و صد در صد ما گفت: مارکسیست شده ای؟

ص 244. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان. آن پیروی کردم.» از هم قهرًا

تسلیم جریان ارتدادشدند.1 نداریم٬
رهبری٬ با روابط اعضا روی هم رفته اصول غیرتوحیدی حاـکم برمناسبات درون سازمانی و ...
رهبری «مرتد» به سوی مواضعجدید اعضا رانده شدن انبوه بزرگی از در مؤثر عوامل عمده و از
بودند: مؤثر اعضا «ارتداد» زمینه مساعد ایجاد بیش در [خود] کم و هم به نوبه عوامل زیر بود.
عـمل بـا وحـدت در هـمکاری و شروع عملیات مسـلحانه٬ پیشگامی چریک های فدایی در
مـبارزه مسـلحانه٬ مشکالت سازمان درپـیگیری مـوفقیت آمیز ضربه سال ٬51 مارکسیست ها٬
باز عمل زدگی٬ ایدئولوژی٬ کار توقف آموزش و اولیه٬ تمامی کادرهای قدیمی و حذف تقریبًا
شرایط بی آنکه تمهیدات الزم آموزشی و ـکردن درهای سازمان به روی سیل داوطلبان تازه ـ
وفاقدآـگاهی های ایدئولوژیک و رخنه افرادی تازهـکار وایجادوحدت عقیده فراهم باشد٬ رشد
انگـیزه های ضـدتـوحیدی و غـلبه خـصلت های آشکـار عمل زده به درون مـرکزیت٬ بیشتر
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شـرط ظـهور نظایرشان بیشتر و اینها این افراد. بعضی از رفتار شخصیت و فرصت طلبانه در
منطق شناخت سازمان داشت. که ریشه دربنیان های عقیدتی و انحرافی بودند

وکم مایه بودن منطقی سازمان٬ التقاط فکری وحالت دو به عبارت دیگرنارسایی های عقیدتی٬
و بـینش تـوحیدی٬ بـه مـنظومه تـمام عیار عدم دسترسی اعضا و دستاوردهای ایدئولوژیک٬
عـوامـل رهبری٬ از چرا تبعیت بی چون و و اصل حل شدن اعضا و نادرستی منطق شناخت٬

محسوب می شوند. درسال 54 اعضا بسیاری از ارتداد بحران فکری و بروز مبنایی در
بیش بحران حاصله٬ برابر می توان گفت که در مارکسیست شدن سازمان امری تصادفی نبود. ...
باتوحیدی کردن کامل را آن جمله ممکن بودسازمان تضادخود از داشت. یک راهحل وجود از
به التقاط عقیدتی ودوگانگی فکری این راه٬ از و حل نماید عمل خود منطق شناخت و بینش٬
راه آن زمان تنها در هرچند مارکسیسم٬ نبود. راه قابل تصور تنها ...«مارکسیسم» پایان بخشد.
بـه طور و مـوقتًا مشکل عقیدتی سازمان را امر٬ ظاهر مارکسیسم در می رفت. ممکن به شمار
تکـامل سـازمان و و دِل رشد اشکاالتی که در و نمی توانست گره ها اما سطحی حل می کرد؛
پـیش پـای بـردارد.چـنانکه نـه مـرتّدین از داشت٬ مــبارزه مسـلحانه آزادی بـخش وجـود
ایـن از را یک برداشت خاص خود سازمان های مارکسیستی که هر نه دیگر و (اپورتونیست)
بـحران هـای سـیاسی٬ از عمل نـتوانسـتند در داده بودند٬ راهنمای عمل قرار منظومه فکری٬

وصول به اهداف اعالم شده برکناربمانند. ناـکامی در تشکیالتی و
برخودنهادند٬ برای آزادی طبقه کارگر) (سازمان پیکار نام «پیکار» که بعدًا مارکسیست شده ها٬
آن را مـبانی عـقیدتی سـازمان مـجاهدین٬ در کسانی که بدون تـجدیدنظر از سرنوشتی بهتر

.60 ـ 52 و 49 ـ صص 47 خط مشی: بحران در .1

بحران های مشابهی روبروشدند. 1 با نیافته٬ کردند٬ تجدیدبنا
گسترده ابعاد ضمن انکار ایدئولوژی٬ جزوه ای درباره جریان تغییر انتشار با سال 58 در ـگروه «پیکار»

را تحلیل خود «بیانیه»٬ به تصفیه های خونین پذیرفته شده در انتقاد هم زمان با ترورهای داخل سازمان و

نمود: چنین بازگو
نظرجهان بینی و چه از پایگاه طبقاتی و نظر ایدئولوژی وجهان بینی سازمان مجاهدین چه از
این از و مذهبی٬ تفکر تفکرماتریالیستی وجهان بینی و ایدئولوژی و از آمیزه ای بود شناخت٬
درجهت گیری ایدئولوژیک سازمان نهفته داشت... درخود جهت التقاط ودوآلیسم مشخصی را
به مثابه ایدئولوژی لنینیسم٬ حرکتی به سمت پذیرش مارکسیسم ـ هسته رشدیابنده و مجاهدین٬
زاده شـدن یک داشت... سالح راهگشای مبارزات انقالبی زحـمتکشان وجـود و طبقه کارگر
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امراجتناب ناپذیری به شمار ما به نظر دل سازمان مجاهدین خلق ایران٬ جریان مارکسیستی از
کـند٬ پیدا به چه شکلی می توانست بروز عمل این حرکت اجتناب ناپذیر اینکه در می رفت...
این هدایت براساس تـحلیل اـگر آـگاه داشت. نقش عنصر بستگی به چگونگی هدایت و دیگر
مرزبندی داخلی آن صورت می گرفت٬ تحوالت بالقوه و و تغییر ماهیت این پدیده و علمی از
اصولی ترین شکل صورت جریان مذهبی می توانست به بی دردترین و جریان مارکسیستی از
رهبری جریان آن مقطع در مواضع انحرافی عناصری که در لیکن به سبب گرایشات و پذیرد...
به صـورت انـحصارطلبی و و بدترین شکل خود در این گذار گرفته بودند٬ مارکسیستی قرار

.20 و 17 و 16 و صص 12 تغییر...: تحلیلی بر .1

توطئه چینی انجام پذیرفت.1
و 54 تـا سال های 52 خصوص کارنامه مرکزیت سازمان در در خط مشی»٬ کتابچه «بحران در در

این گونه آمده است: تشکیالتی درون زندان٬ واـکنش های فکری و
کادرهای مسلمان سازمان برخـورد و اعضا با غیرانسانی٬ شیوه های ناجوانمردانه و مرتّدین با
همه امکانات از خلع سالح و آنان را دادن٬ قرار فشار زیر برای قبضه کردن قدرت و ـکردند.
از بیرون٬ در طعمه گرگان ساواـک شوند. وپناه رهاساختندتا سازمانی محروم وبی دفاع وبی جا
مرتدین نداشت. قوا کسی یارای جمع بندی وتجدید یأس٬ انفعال و یا فشار شدت استیصال و
ممانعت ازتجدیدحیات راه و سِر مانعی از برداشتن هر به منظور و برای رسیدن به مقصود٬

خودداری نکردند. مقاوم نیز افراد ترور از سازمان٬
لذا فارغ بودند؛ و آزاد رهبری مرتد فشار زیر از اعضا و بیرون متفاوت بود زندان با شرایط در
«واقعه» کادرهای مسلمان سازمان گردآمده شروع به تجدیدسازمان وجمع بندی از عده ای از
یک اقـدام صـرفًا آن را و نکـردند بـرخـورد این جمع بندی بـه ریشـه ها متأسفانه در نمودند.
این زمینه طفره در پاسخ دادن به بسیاری سؤال ها کرده از فرصت طلبانه وجنایتکارانه قلمداد
پاسخ گـویند. مرتّدین را سوی منحرفین یا که ایرادات وارده از کردند به این اـکتفا آنها رفتند.
در و بررسی نمودند رجوی] قضیه را [ ـ= رهبری کنونی سازمان از حتی کسانی هم که آزادتر
صحت مبانی ایدئولوژی اصالت و آن زمان در در برداشتند٬ به جلو گامی بلندتر تحلیل قضایا
ویژگی «دو وتناقضات درونی و ضعف ها نکردند؛ فکری بنیانگذاران تردید دستاورد سازمان و
مبانی در نظر که به تجدید بود بعد مدت ها و ننمودند٬ ندیده آشکار آن را (التقاطی) منطقی»

صص 62ــ63. خط مشی: بحران در .2

پرداختند.2
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ایدئولوژی چنین می نویسد: درباره عدم تحلیل واقع بینانه جریان تغییر روحانی نیز سیدحمید
بـرای روزگار و آن روز که در ماهرانه ترین شگردی بود سازمان»٬... در «رخنه مارکسیست ها
ایدئولوژی انحرافی سازمان به کـار نشدن چهره اصلی و آشکار سقوط و رهانیدن سازمان از
بـه سـرکردگی اسالم٬ و به نام خدا برای به صحنه آمدن دوباره سازمان٬ زمینه را و ـگرفته شد
انگیزه اصلی کژی٬ آن روز... در اـگر رجوی فراهم آورد. مسعود مرموزی مانند وابسته و عناصر
این حقیقت به درستی آشکـار و بیراهه پویی سازمان ریشه یابی می شد دگرگونی ایدئولوژی و
مایه و که ایدئولوژی آمیخته به جهان بینی اسالمی وجهان بینی ماتریالیستی سازمان٬ می گردید
زمینه ای برای دیگر لنینیسم بوده است٬ عامل اصلی کشیده شدن سازمان به سوی مارکسیسم ـ
آنان بار نداشت و گروه رجوی] وجود [ ـ= این کژاندیشان وماتریالیست های مسلمان نما رشد
به نام بوم را و وجوانان این مرز صحنه نمی شدند پی پیروزی انقالب اسالمی بازیگر در دیگر

.446 ـ صص 445 ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

اسالم گمراهنمی ساختند.1

وتحلیل های اولیه  «سازمان»
منتشر توسط «سازمان» 1358 بهار که در ـکتاب «تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیست های چپ نما»

شد آشکار بعدها و ایدئولوژی است٬ قبال جریان تغییر در انقالب ـ پس از معّرف موضع رسمی آن ـ و شد

انـحراف عـده مـعدودی افـراد دادن تحلیل خیانت و قرار مبنا با نگاشته است٬ رجوی آن را ـکه مسعود

بـدین وسـیله تـا تفکیک قـائل شـود٬ مارکسیسم٬ کوشیده میان ماتریالیسم و متعدد٬ موارد در چپ نما٬

تبرئه گردد. مرتدین٬ خشونت بار اقدامات منفی و در مسئولیت تأثیر از «ایدئولوژی مارکسیسم»

جنبه های حق و عناصر «تأیید و که «ضرورت مطالعه مارکسیسم» می شود این کتاب تأـکید جمله در از

.91 و صص 90 تحلیل آموزشی بیانیه...: .2

تصفیه های مقارن و ترورها مورد در سازمان رواج داشت.2 در ابتدا از واقع گرایانه مارکسیسم» درست و و

«نـه که آنان را عامالن آن اقدامات «اپورتونیست های چپ نما»یی توصیف شده اند ایدئولوژی٬ تغییر با

ص 113. همان: .3

[مجاهدین نه ما چنین تصریح شده که «بی تردید و بود.»3 بلکه ایدئولوژی فرصت طلبی راهبر مارکسیسم٬

مـارکسیسم از عاملین ترورهای درون سـازمان] را [ ـ= کینه شما دیگر٬ نه هیچ مسلمان معتقد خلق] و
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همان صفحه. همان: .1

ستاند.»1 نخواهد

«ایدئولوژی عامالن تغییر مؤکدی بین مارکسیسم و و مرزبندی مکرر صفحات مختلف کتاب مزبور در

تبدیل گردیده است: منحصر٬ فرصت طلبی] به آماج اصلی و [ ـ= اپورتونیسم صورت پذیرفته و ایدئولوژی»

اپورتونیسم است٬ [مجاهدین خلق] ضد روش ما «به خاطرجنبه های انقالبی ضداستثماری مارکسیسم٬

ص 141. همان: .2

بـا شـاـگـردان مکـتب فـرصت طلبی را هـرگزحسـاب دست پـروردگان و «مـا نـه ضـدمارکسیسم.»2

ص 219. همان: .3

مارکسیست های اصولی مخلوط ننمودیم.»3

.27 ـ صص 12 تغییر...: تحلیلی بر .4

می شد.4 تأـکید و تکرار نیز مواضع گروه پیکار و تحلیل ها مشابه این دیدگاه در

شده تأیید نیز سال ٬54 در کشور موضع گیری کادرهای خارج از کتاب «تحلیل آموزشی...» در ضمنًا
بود:

نسـبت بـه نـیز فعالیت مـی کردند کشور خارج از که در آن عده ازمجاهدین «مقاومی» «نظر
«مـحکوم نـمودن یک عـبارت خـالصه مـی شود: در نـیز ایران... جریانات داخل سازمان در

ص 69. تحلیل آموزشی بیانیه...: .5

نام مجاهدین»»5 فرصت طلبی وسوءاستفاده از
تحلیل پذیرش این همگرایی در پیروزی انقالب با پس از خود نویسندگان بیانیه کادرهای سازمان٬

«عدم بررسی عمیق جریان علل اصلی مشکالت سازمان را به رغم آنکه یکی از ایدئولوژی٬ جریان تغییر

ص 39. جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ رئیسی٬ .6

تأیـید مـجددًا را چارچوب تـحلیل خـود نوع و دانسته اند٬6 آن» درس گرفتن از و انحرافی سال 1354

نـامه [ ـ= ایـن نـامه «مفاد که: مرکزیت سازمان تصریح نمودند عباس داوری عضو به نقل از و ـکرده اند

پاورقی. ص ٬82 همان: .7

برابرجریان انحرافی یکی است.»7 در (سازمان) تحلیل ما موضع و با 54] دقیقًا شهریور
54 نویسندگان اصلی نامه شهریور یکی از مهدی جعفری درباره رئیسی (رئیس طوسی) محمد سید

چنین می گوید:
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انحراف از عده معدودی را خودش و ایدئولوژی سازمان٬ جریان تغییر آقای رئیس طوسی در
تا ایشان درسال های 1354 شد... منحرفین٬خصوصًاحسین روحانی درگیر حتی با حفظ کرد.
رژیم با به مبارزه برون مرزی خود آن جا در و بود ابراهیم یزدی که مقیم آمریکا دکتر با 1357
کارهای بخش برون مرزی نهضت یزدی که غالبًا دکتر کرد... تماس برقرار پهلوی ادامه می داد٬
از گروه مسـلمان بـاقیمانده و از هدایت می کرد٬ رهبری و را کشور خارج از آزادی ایران در
مـنتشر را تئوریک «پیام مـجاهد» مجله مهم و کمک آنها با و جمله رئیس طوسی حمایت کرد

ص 152. سازمان مجاهدین...: جعفری٬ .1

ـکرد.1
«منافق» بر ضمن تأـکید جلسات انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا ابراهیم یزدی در سال ٬56 در

به سازمان و «عده ای محدود» تحلیل نفوِذ تکرار ایدئولوژی و تغییر سازمان پس از نامیدن رهبری جدید

.29 و صص 9 بررسی جنبش های اسالمی و...: یزدی٬ .2

این گونه تبیین کرد: را دیدگاه خود شکاف»2٬ اختالف و «ایجاد
آن از به ادعای خودشان) (بنا شدند٬ پذیرا سازمان] ایدئولوژی مارکسیسم را [ در آنهایی که ...
در ایـنها طبق بیانیه خودشان٬ هیچ بحثی نداشتیم... ما شده بودند جدا اـگر نشدند٬ ـگروه جدا
کادرهای کمی از فقط تعداد و کنارگذاشتند و اخراج کردند را اعضا از درصد 50 تحلیل نهایی٬
وهدفشان از مارکسیست بودند ابتدا از اینها که: نپذیرند را ادعای ما اـگر مسلمان باقیماندند...
در بپذیریم کـه: ادعایشان را و تغییرات بود؛ ایجاد آن و رخنه در به سازمان مجاهدین٬ ورود
در اما نمی کنیم٬ انکار آن را ما و امکان دارد نیست و که بعید کردند٬ سازمان استحاله فکری پیدا
اقلیت کامل درحالی که در رخ داد موضع ایدئولوژیکی اینها تحول در و آن موقع که این تغییر
به و شوند این سازمان جدا که از یک سازمان انقالبی صداقت انقالبی حکم می کرد در و بودند
هیچ کس و نوایجادنمایند٬ از ویاسازمان دیگری را گروه مارکسیستی بپیوندند یا یک سازمان و
وخواستند سازمان ماندند در علی رغم همه اینها٬ گرفت٬ نمی گرفت ونخواهد ایراد هم به آنها
واینجاست که اقلیت کامل بودند. درحالی که در ایدئولوژی نمایند٬ به تغییر وادار سازمان را
بعد مسلمان بودیم و ابتدا کسانی که می گفتند نفاق مطرح می شود... وخیانت و ایراد اشکال و
کدام کدام انقالبی و معیار با چه معیاری و با سازمان مجاهدین ماندند٬ در مارکسیست شدیم و
سـازمان انـقالبی کـادرهای مسـلمان در از که پنجاه درصـد مکتبی به خودشان اجازه دادند
که ایـن کادرهای سازمان دادند نه جوابی به اعالمیه گروهی از بگذارند؟... کنار مجاهدین را
وسیع که این سؤاالت مطرح است جوابی سطح عمومی و نه در و مطرح کرده بود مسائل را
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را بسیاری ازمسلمانان عمل آنها چریک های فدایی علی رغم اینکه مارکسیست هستند دادند...
آنجایی که عملشان و تا هستند ما موردتأیید تحسین می کنیم... را هم آنها ما و تحسین می کنند
سازمان مجاهدین به پای این مجاهدین مارکسیستی که در این را و راه انقالب باشد ـکارشان در

.53 ـ صص 50 همان: .1

هستند.1 هم جدا از که اینها گذاشت٬ نمی شود آوردند به وجود این نفاق را
این باره چنین نوشت: یزدی در پیروزی انقالب اسالمی٬ پس از

عمومی پیدا علنی و ظهور و درون سازمان مجاهدین خلق بروز رویدادهایی در درسال ٬1354
آورد... مناسبات فی مـابین نـیروهای اسـالمی بـوجود در گسترده ای را نتایج عمیق و و ـکرد
معذلک بـه بود٬ اندیشه اسالمی سازمان مشهود در همان ابتدا علیرغم برخی ایرادات که از
عظیمی ازجامعه که بخش قابل توجه و سازمان توفیق یافته بود آن مبارزات٬ اثر علت اهمیت و
همان رویه ای که اـگر قطعًا همه نیروهای مسلمان گردد. اتحاد محور جلب نموده و به خود را
ضمن عمل٬ در ادامه می یافت و مؤسسین سازمان پایهـگذاری شده بود توسط مجاهدین اولیه و
رسـالت سازمان مـی توانست نـقش و ایرادات ایدئولوژیک هم مرتفع می گردید٬ اشکاالت و
یک رهبری سازمان از تغییر ... پیروزی ایفانماید. از دوران مبارزات وچه بعد چه در عظیمی را
انـحراف که یک خیانت و شدن٬ لنینیست یعنی مرتد ـگروه اسالمی به یک گروه مارکسیست ـ
حرکت اسـالمی وارد بر ضربه های اساسی غیرقابل جبرانی را غیرقابل بخشش بود٬ و آشکار

بـه مـقاله «دربـاره ایدئولوژی را درباره تغییر بحث بیشتر نویسنده٬ .13 ـ صص 12 در...: آخرین تالش ها یزدی٬ .2
بـایستی به این قـرینه٬ بنا ص 307. ارجاع داده است٬ سال ٬54 نشریه پیام مجاهد منتشره در انحراف» خیانت و

ابراهیم یزدی دانست. را نویسنده مقاله مزبور

ساخت.2
دیدگاه های ایدئولوژیک اولیه سازمان و به آثار استناد با پاسخ به دیدگاه مزبور روحانی در سیدحمید

که: می کند تأـکید بنیانگذاران٬
خطوط اساسی و از یک «انحراف آشکار لنینیسم نه تنها ـگرایش سازمان به سوی مارکسیسم ـ

گرفته شده است. انحراف» مقاله «درباره خیانت و از این نقل قول٬ جمالت داخل گیومه در .3

ودستاوردهای نخستین آن بلکه ازپیامدها نبود بنیان های اصلی ماهیت ایدئولوژیک سازمان»3
که نبودند نفری مارکسیست» نه تنها«چند به سوی مارکسیسم کشانیدند٬ آنان که سازمان را بود.

.443 ـ صص 442 ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .4

اعضای نخستین سازمان بودند...4 بلکه از سازمان رخنه کرده باشند در



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  148

است مرکزیت درون زندان معتقد زندان بوده٬ سال در اعضای اولیه سازمان که چند از ـکریم رستگار

بـه تـصحیح اشـتباهات ایـدئولوژیک نبود حاضر انحراف ایدئولوژیک داشت و در سازمان نقش اول را

می گوید: سازمان بپردازد٬
در که هیچ کسی به خودش اجازه نمی داد این بود سازمان خیلی مهم بود٬ مورد نکته ای که در
دارم که زمانی با که من به یاد این قدرخودباخته مارکسیسم بودند مارکسیسم شک کند. مورد
همین می گفت ده انقالب درجهان براساس تکیه بر او مرکزیت صحبت می کردم و افراد یکی از
اومی خواست توچه حرف بیهوده ای می زنی... ایدئولوژی علمی مارکسیسم پیروزشده است و
بیهوده پایه غلط است٬ اینکه مارکسیسم از مبنی بر را این حرفها بی تجربه هستی و که تو بگوید

ص 74. ش 21: ایران٬ نشریه چشم انداز .1

می زنی.1
اوج گـیری حـرکت های اشاره به رویدادهای اوایل دهه پنجاه و حجة االسالم هاشمی رفسنجانی با

آن چنین می گوید: آثار و ابعاد ایدئولوژی سازمان و درباره تغییر مسلحانه٬
و که انشعابی پیش آمد تاسال 54 کرد٬ [ مبارزه مسلحانه] به همین صورت ادامه پیدا این جریان
یعنی مبارزه مسلحانه به دنبال داشت. از را که سرخوردگی مذهبی ها شد٬ ضمن آن مسائلی افشا
قطع رابطه با درجریان زندگی مخفی و که این بچه ها شد یک عالمت سؤال جدی برایشان پیدا
انشـعاب درمـجاهدین و پس از کشـیده مـی شوند... کـفر به انحراف و علما محافل دینی و
انحراف ضـربه این انشعاب و مردم از دادن یکدیگر... لو کشتن و و درگیری های داخلی آنها
از مـذهبی ها [به عنوان نتیجه مبارزه مسلحانه] نشده بود. مهمی هم کار روحی خورده بودند.
مـنافقین خـوشحال ارتـداد از که مارکسیست ها هرچند مبارزه مسلحانه دل خوشی نداشتند٬
تکاملی به مارکسیسم روند که مبارزات مسلحانه در یک تحلیل هم منافقین داده بودند بودند.
اصـرار به حال مـا «تا امام خمینی] گفتم: [ ـ= که رفتم نجف خدمت ایشان سال 54 می رسد...
بعد موافقت نفرمودید... ولی شما [ ـ=سازمان مجاهدین] راتأییدکنید به شکلی اینها داشتیم شما
کشور در وما دوربودید اینها از آنکه شما با آنها٬حاالمی فهمیم ـ ارتدادجمعی از انحراف و از
کمک کردیم٬حاالمی بینیم سر سه چهارسالی به اینها ما حرکت شماصحیح بوده است. بودیم ـ
نزدیک آشنا از و... بنیانگذاران مجاهدین خلق مثل حنیف نژاد من با میآورند...»... در کفر از
گفت وگوهایی میان من اعضای اینها بعضی از با دورادورشناختی اجمالی داشتم.بعدها نبودم٬
هم قبول مارکسیسم را برداشت من درمجموع این است که آنهامسلمان بودند٬ پیش آمد. آنها و
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تـضادی بـین اسـالم و اسـالم نـداشـتند٬ چون اطالعات عمیقی از و التقاطی بودند داشتند.
مارکسیسم منطبق کنند٬ با که به یک صورتی اسالم را تالششان این بود مارکسیسم نمی دیدند...
همه مـوارد که در احساس می شد که مارکسیسم... می گوید که اسالم هم همان را این باور با
آن منطبق با به یک نحوی اسالم را [مباحث ایدئولوژیک سازمان] مارکسیسم اصل است وباید

.250 و 248 و 246 ـ صص 245 ج 1: دوران مبارزه٬ هاشمی رفسنجانی٬ .1

این انحراف بزرگی است.»1 ـکرد٬

ایدئولوژی تغییر بررسی میدانی پیامد  
افشـای مسـائل اخـالقی ایدئولوژی و واقعه تغییر اشاره به دو با مقاله ای٬ در جالیی پور حمیدرضا

به یک پژوهش میدانی چنین تبیین استناد با آن زمان را نسل جوان مبارز بر آنها آثار سال 54 سازمان در

ایـدئولوژی اسـالمی بـه مواضـع ایـدئولوژیکی سـازمان مـجاهدین از تغییر «اولین حادثه٬ ـکرده است:

تن چند مجاهدین مارکسیست شده بعدًا بود. مکتب علمی مبارزه) ایدئولوژی مارکسیستی (به عنوان تنها

تـصفیه ایدئولوژی مقاومت می کردند تغییر برابر شریف واقفی که در مانند به اسالم را وفادار عناصر از

زنان درون مردان و برقراری روابط نامشروع بین پاره ای از حادثه دوم٬ به شهادت رسانیدند. سازمانی و

انقالبی که دارای احساسات پاـک دینی و روحیه جوانان مسلمان و عمیقی بر حادثه اثر این دو سازمان بود.

گذاشت. انقالبی بودند

از (ـکه اغلب آنها روحانی بودند و شخصیت های مبارز شاهد جوانان مسلمان٬ حادثه٬ مقابل این دو در

که یا ادامه می دادند.) سال 42 فکری پس از به لحاظ سیاسی و را (ـکه راه او شاـگردان امام خمینی بودند

همچون آیة اهلل یا و شده بودند شکنجه های ساواـک شهید زیر غفاری در همچون حجة االسالم سعیدی و

یـا زنـدان هـای شـاه و رفسـنجانی در حجة االسـالم حجتی کرمانی ٬ مهدوی کنی و منتظری ٬ طالقانی ٬

موسوی اردبیلی مفتح و همچون آیة اهللمطهری و یا و می بردند به سر تبعید همچون آیة اهللخامنه ای در

رفته رفته جوانان انقالبی که یک روزی اوج لذا اسالمی بودند. تهران مشغول فعالیت های فکری و در

مسـلحانه نـبرد در و به عضویت سازمان مجاهدین درآیند که بتوانند این می دیدند در را ایثارگری خود

آنان همدلی با و محافل مذهبی شرکت کنند در و مباحث روحانیون مبارز در ترجیح می دادند شرکت کنند٬

آن زمان دانشجو نفری که در 60 ([ پانوشت مقاله:] از مباحث ایدئولوژیکی تأمل بیشتری نمایند. در و ـکنند
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از و داشـتند معرض چـنین تـجربه ای قـرار در خود آنها نفر 50 آنان مصاحبه نموده٬ نگارنده از بوده و

مجالسی این دانشجویان در متقابًال و متألم گردیده بودند و تغییرات درون سازمان مجاهدین سخت متأثر

مـطهری شـرکت مجالس سخنرانـی آیـة اهلل در خصوصًا آن سخنرانی می کردند در ـکه روحانیون مبارز

نوشته حمیدرضا چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ـ و فرصت ها شرایط کوتاه مدت بسیج انقالبی/ مقاله علل و .1
ص 6. :77/11/20 روزنامه صبح امروز جالیی پور٬

می کردند.)»1

به زندان افتاده 51 و سال 50 در بوده و شیراز اعضای قدیمی سازمان در از هادی خانیکی که خود

این باره می گوید: در است٬
داشت قبل هم وجود سازمان از آن کاستی ای که در اینجا ایدئولوژی] در جریان تغییر از [بعد
انقالبی عهده دار مخفی و آن اینکه سازمان به عنوان یک تشکیالت سیاسی٬ و آشکارشد بیشتر
درحالی که انجام این به تنهایی انجام بدهد. خود که می خواست همه اش را اموری شده بود
ازجمله اینکه می خواست تمام نه مطلوب. است و توسط یک سازمان مخفی نه امکان پذیر امور
به خوبی مشهود به بعد سال 1354 اتفاقی که از تنظیم کند. تدوین و هم خود مسائل فکری را
به دنبال آن بودیم این بود این شرایط چیزی که مامجموعًا در توجه به این کاستی است... است٬
از روشنفکری دینی ارتباط داشته باشیم. نسبت به مسئله مبارزه اسالمی و افرادصاحب نظر ـکه با
هـمان در بـودند. خـودشان پـی گیر وحساس نسبت به این مسئله٬ متفکر آن طرف هم افراد
باهنر٬ مطهری ٬ موسوی اردبیلی ٬ بهشتی ٬ آن آقایان شهید به بعدمجموعه ای که در سال های 54
که ببینندچه هم می نشستند دور می کنم آقای بازرگان هم بودند٬ فکر پیمان و دکتر مفتح ٬ دکتر
افتاده همه به این فکر هوا این حال و با گذاشته بود... تأثیر ضربه روی اینها آنقدر کرد؟ باید
جـمله از از [سازماِن مارکسیست شده] جواب بـدهند. که به این شبهاِت که کاری کنند بودند
مثل مسـجدجـوستان کـه آقـای تهران بود فعالی که در ـکانون های فعال مذهبی مثل مساجد
مسـجد مسجدجلیلی که آقای مهدوی کنی بـودند٬ مسجدجاوید٬ بودند٬ موسوی خوئینی ها
مثًالمسجدجاوید که آقای مفتح بودند. امیرالمؤمنین که آقای موسوی اردبیلی بودند٬مسجدقبا

.58 ـ 57 و صص 56 ش 25: ایران٬ نشریه چشم انداز .2

ارائه می دادند.»2 سیره ائمه را که زندگی و آیة اهللخامنه ای دعوت می کردند از



نهم: ـگفتار

تکرار
بحران ها و تصفیه ها





فصل اول:

ارعاب  درسایه حذف و

عاّلف جعفر علی میرزا ترور  
یک مقطع زمانی در ـ حدودًا ـ خواهرش طاهره (فاطمه) و برادرش علی اصغر عالف ٬ جعفر علی میرزا

بـه مـحسن فـاضل ٬ بـا مسئله ساز یک ازدواج ناـکام و پس از طاهره ٬ مشترک به سازمان وصل شدند.

را خود ارعاب سازمان٬ از گریز به قصد علی اصغر٬ و تشکیالتی شد علی ترور همسری تقی شهرام درآمد؛

وی در انعکاس ترور گیرد٬ بحث قرار مورد اینجا علی در آنکه نحوه ترور پیش از به ساواـک معرفی کرد.

می کنیم. مرور اعضای آن را اعترافات سازمان و و آثار

بـه تـاریخ لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران» «اطالعیه بخش مارکسیستی ـ در نخستین بار

که به صورت جـزوه ای کـوچک این اطالعیه٬ در عالف سخن رفت. میرزاجعفر ترور از مهرماه ٬1357

اقدام مرکزیت در نقد پس از برای سازمان استفاده شد٬ عنوانی جدید از برای نخستین بار یافت و انتشار

ولی نحوه طرح موضوع از سخن رفته بود دیگر ترور دو از یقینی ٬ صمدیه لباف و شریف واقفی ٬ ترور

بود: نوعی دیگر
مرتضی شریف واقفی و به رفقای شهیدمجید را «اپورتونیست» و «توطئهـگر» اطالق «خائن»٬ ...
شهدای جنبش انقالبی مـحسوب جزء را آنها یقینی نادرست دانسته و محمد صمدیه لباف و

می داریم.
سازمان عالف وجوادسعیدی در به نام های علی میرزاجعفر تن دیگر است که دو الزم به تذکر
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به رژیم را که خود آن بودند درصدد این رابطه بوده است که آنها در اعدام آنها اعدام شده اند.
دهند... قرار او دراختیار اطالعات خویش را معرفی نموده ونتیجتًا

مـاجرای تاریخ 55/2/6 بازداشت در پس از اولین بازجویی های خود در احمد آن احمد پیش از اما

کرد: افشاء را جعفرعالف معروف به پرویز علی میرزا اندوهبار
ایرج خواستیم راجع به آیه قـرآن از باالجبار که ما [اختالف] روزی روشن شد این مسئله ...
[جمال شریف زاده شیرازی] که ایرج بگوید دلیلش را و نداشتن آن اعالمیه برایم صحبت کند
مارکسیست نتیجه گرفت که مبارزه بدون قوانین رابطه با ضمن شرح کوتاهی راجع به مبارزه و
دوسال قبل به هم که از ما و رسید به نتیجه نخواهد و بود مبارزه ای نخواهد مارکسیستی اصوًال
شنیدن این حرف ناـگهان با اسالم کناره گرفته ایم. از این حقیقت رسیده ایم مارکسیست شده و
راه طاغوت چه کرده ام در متوجه شدم که هر رفت. آرزوهایم برباد و تمام امیدها شوکه شدم.
این مارهای خوش خط وخال نه من بلکه مردم مسلمان گول خورده ام و و بوده نه فی سبیل اهلل
زیـر در و به همه چیزخـیانت مـی کنند. به همه کس و می گیرند٬ و به بازی گرفته اند ایران را
هـمان درست به خاطرم است که در منافقینی کثیف بیش نیستند. سرپوش اسالم ومجاهدین٬
نمی توانستم حرف من که اصوًال بگوییم. خودمان را که نظر خواسته شد یک یک ما جلسه از
هـفته آیـنده جـواب عالف] گـفت مـا میرزاجعفر [ علی اصغر خسرو نمی کرد. مغزم کار بزنم٬

مطالعه کنم... قدری بیشتر گفت من باید پرویز می دهیم و
تـحت که ما گفتند آمدند هراسان به خانه ما پرویز و خسرو که یک روز بود همین زمان ها در
به وسیله و می کرده اند که قبًالباخاموشی کار نفر که این دو تعقیب هستیم وخالصه معلوم شد
درصحبت هایشان رعـایت مسـائل و کامًالباخته بودند را خود دو هر و رفته اند خاموشی لو
جمله ضـمن از گفتند می گفتند٬ برای ما که نباید گاهی بعضی مسائل را و نمی کردند امنیتی را
اسم علی و اسم پرویز٬ و حتی برادرند هم فامیل و با نفر حرف زدن هایشان فهمیدیم این دو
ببینیم تا درخانه مابمانند فعًال که این دو شد قرار ضمنًا و رنگ فروش هستند و اصغر خسرو٬
دلش وخیلی ناراحت بود. روزی که درخانه ماندطاقت نیاورد ازچند بعد پرویز چه می شود.
او وسازمان اجازه نمی داد.خالصه دیدمخفی شدن کارآسانی نیست و می خواست بیرون برود
سازمان گفت چاره ای خیلی صریح گفت که من نمی خواهم مخفی باشم. مخفی باشد. نمی تواند
بیچاره ات و به خانه ات سری بزنی می گیرند مخفی باشی وقتی ایرج ـگفت که اـگر نداری باید
چکارم گفت: نگران بود که خیلی خسته و پرویز بود٬ تکه بزرگ بدنت گوشت خواهد می کنند٬
این حـرف پـرویز ایرج از می کشند؟ برای چه مرا دیگر می گویم. من بپرسند چه از هر دارند
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نگذاریم به هیچ قیمتی ازخانه خارج شود که مواظبش باشیم و سپرد به ما اوًال و استفاده کرد
توجه با گفت شما و یک جلسه خصوصی تشکیل داد [ فرتوک زاده] وخسرو من وفاطمه با ثانیًا
بعد و معرفی می کند وخودش را می رود و زندگی مخفی داشته باشد نمی تواند به اینکه پرویز
که می شناسد را من وحبیب وخیلی ازبچه ها و یک یک شما و ماشین کمیته می نشیند هم در
که ومشخص کنید درباره پرویزبگویید کدام نظرتان را هر معرفی[می کند] ونشان می دهد٬شما
به یک شهرستان ایران یا به خارج از را کردم پرویز من پیشنهاد جلسه بعد کنیم. چکار را پرویز
خسروحدودچهارصد و گفتم که پرویز و این صورت گمنام زندگی کند که در ایران بفرستید
در و سـرمایه کـند بـدهید بـه او را پول ها مقداری از تومان چک باخودشان آورده اند. هزار
بـه خـاطر من که بـاالخره پـرویز کردن پیشنهاد به رد ایرج شروع کرد ـگوشه ای زندگی کند.
را مأمورین هم او و مراجعه می کند برای سرزدن به آنها و بچه هایش هم شده به تهران می آید
فـاطمه و نظر مدتی گفتگو از بعد می گوییم. که ما شد هم همان خواهد باز و می کنند دستگیر
بـار ولی من به هیچ وجه زیر موافق کرد؛ بود خودش که موافق کشتن پرویز نظر با را خسرو
سرمایه ای به اوبدهید یا و به خارج بفرستید را او روی حرف خودم که باید نرفتم و ـکشتن پرویز
بـحث خسرو فاطمه و با مرتبًا باقی ماندم و مقیم شود و شهرستان های ایران برود به یکی از
برادر درست نیست وچون خسرو کنم که کشتن پرویز متقاعد را سعی می کردم آنها می کردیم و
هم خیلی طرفی دیگرخودش را از و دلش نمی خواست که برادرش کشته شود بود بزرگ پرویز
هم را او و توی ماشین کمیته می نشیند دستگیرشود پرویز که اـگر می کرد فکر دوست می داشت و
هفته یکی دو پس ازحدود که داده بود. ولی رأیش همان بود بود داد.خالصه مردد نشان خواهد
به سازمان راجع به همکاری با من هم جواب رد و می شد برگزار گفتگو بحث و با ـکه همین طور
خسرو کرد. ماجدا از را خسرو و به هم زد را اولین فرصت کالس ما ایرج در داده بودم... آنها
یکی دو فاطمه ماندیم و من و تنها و شد ماجدا کالسش هم از رفت و یک اتاق تکی گرفت و
روزها و بود درخانه ما پرویز مدت پانزده الی شانزده روز درخانه ... آورد را هم پرویز بعد روز
نـیم بچه ام که یک سال و و پرویز من و می کرد. اجرا قرارهایش را فاطمه می رفت کالسش و
ایـرج یک آمدند. به منزل ما ایرج به اتفاق خسرو یک روز نداشت درخانه می ماندیم. بیشتر
بزودی بـه را پرویز و گفت این گذرنامه پرویز٬ و آورد رویش بود پاسپورت که عکس پرویز
هشت شب که ایرج ساعت حدود هم به اتفاق خسروآمدند با بعد روز خارج می فرستیم.چند
هر اوخداحافظی کردیم. هم از ما و به خارج برود که می خواهد پرویزخداحافظی کنید ـگفت از
سؤال کردیم گفت او از راجع به رفتن پرویز دیدم و وقتی ایرج را بعد روز و هم رفتند سه با
ماخیلیخوشحال شدیم مرزگذشت و وخیلی راحت از عالی جعل شده بود پاسپورتش بسیار
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را مدارک خودمان پاسپورت پرویز و بین روزنامه ها من در یک هفته بعد راحت شد. ـکه پرویز
به ایرج نشان دادم رنگ از وقتی پاسپورت را کشته اند. را آن وقت فهمیدم که پرویز کردم و پیدا
به گذشت و مرز که من چه می دانم من فقط می دانم که از گفت البته باعصبانیت٬ و رویش پرید

خارج رفت.
تحصیالت پس از آمد. تهران به دنیا یک خانواده مذهبی در در سال 1322 عالف در جعفر علی میرزا

بـه بـرادرش علی اصغر همراه با به تشویق و به شاـگردی مغازه پرداخت. و کرد رها تحصیل را ابتدایی٬

و هم برای استماع سخنرانی ها این طریق به حسینیه ارشاد از و مجالس مذهبی شرکت می کرد تدریج در

آیة اهللمطهری این به مطالعه کتب مهندس بازرگان و عالوه بر علی شریعتی راه یافت. درس های دکتر

طریق برادرش بـا از نزدیک دیپلم متوسطه ادامه داد. تا هم زمان به تحصیل خود کرد. عالقه پیدا نیز

حضور نهج البالغه او قرآن و جلسات تفسیر در و شد سازمان مجاهدین خلق آشنا محسن فاضل عضو

یافت.

وی همان نخست٬ از مجاهدین خلق شروع شد. عالف با ارتباط منظم علی میرزاجعفر سال 1352 از

اسناد از احتماًال طاهررحیمی نوشته شده و که به خط محمد یک سند٬ در یک بحران خانوادگی شد. درگیر

توضیح کلی مسئله بدین صورت بیان شده است: درونی سازمان است٬
عالف] بود٬ جعفر [ میرزا طالق دادن زن علی جعفری بیشتر سازمان داشتیم٬ بحث کلی که در

ناخوانا. .1

عـلی چـون منزلش بگـذارد. که در [...] 1 یکی ازمجاهدین یک ساـکی به علی می دهد بدین

اصطالح معروف آن فرق دارد. که با دیدگاه سازمان معنای خاصی می داد فرهنگ و با این تعبیر .2

روشنفکری 2 ولی زن علی که یک فرد قایم می کند پشت کمد آن را می خواسته زنش نفهمد٬
داخـل سـاـک اقـوامش در که شناسنامه یکی از کرده ومشاهده می کند پیدا ساـک را می باشد
که کـیف٬ می گوید و به شوهرش اطالع می دهد موضوع را (قوم وی متواری است). می باشد
گروه وارد نیز که زنش را می کند سازمان به علی پیشنهاد محتوی نشریات مجاهدین می باشد.
بـخور که بـه درد متوجه می شود بعد و می کند نتیجه علی مدتی روی زنش کار در و بنماید؛
این موضوع و طالق بدهد. که زنش را این می گیرد بر باصالحدیدسازمان تصمیم را و نیست؛
که سازمان به علی گفته بود و درجلسات سازمان مطرح شد؛ و شش ماه به طول کشید حدود
که] درخیابان دختر [به اوتکلیف کرد و معرفی بکن» دخترباز وخودت را بخر و ام. «ماشین بی.
که وچنین وانمودبکند به نزدیک منزل فامیل های زنش یاخانه خودش ببرد آن را کرده و سوار
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کرده اینکه همسرش دعوا تا طالق بگیرد. او نتیجه همسرش از در و زنان دیگری ارتباط دارد با
ایـنکه تـا مـی شود تکرار این جریان همین طور و به منزل پدرش می رود و می کند زن قهر و

علی به اتفاق برادرش مخفی می شود. [مهدی] غیوران ٬ دستگیری هم زمان با
یـعنی منیژه اشـرف زاده کـرمانی ٬ بهرام آرام بوده است. گویا زنش٬ جدایی علی از ـکارگرداِن ترفند

اواخـر کـه در بـود بدین قـرار اجمال ماجرا بیان نموده است. تفصیل موضوع را مجری طرح موردنظر٬

عینک و با یک مرد مزبور که فرد می دارد اظهار و به منیژه می دهد بهرام آرام قراری را زمستان سال 53

شـهر ترّددش بـه مـناطق خـاصی از در را که او شیک است که احتیاج به دختری دارد لباس مرتب و

می کند: استفسار درباره نحوه پوشش خود می رود٬ وقتی منیژه به سرقرار همراهی کند.
ندارد گفت که اوقصد او و نه؟ آرایش کنم یا آیاباید اوپرسیدم که چه لباسی بایدبپوشم و من از
لباسم جلف هم بنابراین اـگر معرفی کند؛ ازدواج کند او با به عنوان دختری که می خواهد من را

اشکالی ندارد. باشد٬
به بهرام آرام اظهار جریان علت آن نبوده٬ در منیژه هم صراحتًا که گویا مالقات٬ سه قرار دو از بعد

هم در خواسته که با او به همین جهت از و دارد همسرش را جدایی از قصد که حدس زده این فرد می دارد

وی آـگاه قصد که از به علی می گوید منیژه نیز و می کند بهرام تأیید بگیرند. اقوام خانمش قرار عبور مسیر

است:
[باید] اطالعاتی راجع او و شود همسرش جدا از گفتم که می دانم که اومی خواهد من به او بعد
مذهبی بوده یک خانواده متعصب و به من گفت که همسرش از او و به همسرش به من بدهد.
که هـمسرش زن اضافه کرد و مذهبی بود) نیز این فرد ضمن اضافه کنم که خود در است (و
ضمن گفت که همسرش باهوش بوده وحاضر در و نیزتوجه دارد به زیبایی خود زیبایی است و

شده است. نیز متوجه فعالیت های او ضمن گویا در و نیزنمی باشد او شدن از به جدا
یک بار او ببینند. را ما اقوام او می گشتم تا درخیابان ها ماشین به همراه او با نیز بار من چند ...
قدیمی استفاده یک ماشین آریا[ ی] نسبتًا از نیز یک بار رنگ و مدل باالی سفید یک ماشین بنز

ـکرده بود.
هم تیمی علی می گوید: احمد٬ احمد

پرویز به همسر خبرش را دیده و آن دختر با را دوستان وآشنایان وهمسایگان چندین مرتبه او
شـمال به یک سفر آن دختر با که پرویز داد که سازمان دستور [ـکار] به جایی رسید رساندند.
کـانون همسرش بـبیند. تا می گذارند جیب پرویز در و تهیه می کنند آنها عکسی هم از بروند.



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  158

که وضع مالی خوبی پرویز که تازه اول بدبختی اش بود. هم پاشید خانواده اش این طوری از
اعتبار اتومبیل و ثروت وخانه و فعلی مغازه رنگ فروشی داشت٬ خرداد درخیابان 15 داشت و

تدارکـات مجموعه مطالب گذشته برای خوانندگان روشن شده است که امکانات و از احمد. احمد گوها: گفت و .1
مخاطراتی چه مشکالت و با می گرفت٬ سازمان قرار عناصر اختیار سیاسی در انگیزه مذهبی ـ با که صرفًا مردمی٬
نیروی بسیاری توسط سازمان وقت و و اتومبیل های متعدد سلسله امکانات و چنانکه مالحظه شد٬ تهیه می شد.
بـدین وسـیله خـانواده ای را و سیاسی نیست؛ یک مبارز که او کنند آشنایان فردی وانمود نزد تا گرفته شد به کار
به تمهیدات به سازمان آورده اند٬ این امکانات و که با فردی را چنانکه معلوم است٬ هم٬ آخر در متالشی سازند.
کـه قـصد شـایع مـی سازند برخالف واقع ـ ـ و می کنند صرف برداشت های یک جانبه مسئوالن تشکیالت ترور

داشته به سازمان خیانت کند.

کشتند.1 را آخرش او آن نامردها اما هم فدای سازمان کرد٬ خودش را
اظهارات خانم در زندگی این خانواده چه تغییراتی حاـکم شده بود٬ بر خانه چه می گذشته و اینکه در

جریان محاـکمه تـقی در تابستان ٬59 و بهار که در او سابق علی منعکس است. بهجت خارکن همسر

داشت: اظهار سخنان خود بخشی از در شاـکیان بود٬ یکی از دادگاه انقالب اسالمی٬ شهرام در
فرزندانت به خاطر نمی خواهی٬ مرا اـگر علی! می گفتم: التماس می کردم و اشک می ریختم و ...
شوی.» من جدا از توباید «نه! گفت: او و باشم. من برای بچه هایم مادر بگذار این چنین نکن٬
وقتی علی بیاید. اشک می ریختم تا پشت در٬ در به نیمه شب٬ تا می داندچه شب هایی را خدا
سوت زنان و می داد [بود] بدنش بوی شدیدسیگار باچه وضعی ـدکمه های پیراهن باز ـ می آمد

منزل می شد... وارد
ماشینش که یک زن بی حجاب در را٬ باری او ماهی به این ترتیب گذشت وچند خالصه چند
داده بود تقی شهرام دستور رل بازی کردن بیشتر٬ به خاطر [دیدند] وناـگفته نماند کرده بود٬ سوار
چه کنید تصور خود شما که چه دیده اند. به من می گفتند می آمدند و بخرد. یک ب.ام.و ـکه او
التماس به او وقتی علی می آمد٬ و تسلی می داد. که مرا اشک ریختن بود تنها حالی می شدم.
راساخته و آن زنی که آن طورخود آیا این چه کارهایی است که می کنی؟ می گفتم: می کردم و
من برو! تو می گفت: فریاد با او و نگه می دارد؟ را بچه های تو و می آید می نشیند٬ تو کنار در

ص 199. پنهان٬ کفر نفاق یا نیکنام٬ .2

نگه می دارم... 2 خودبچه هایم را
درباره ترورهای داخل سازمان٬ یک مصاحبه تلویزیونی ضمن ذـکر انقالب در حسین روحانی پس از

علی گفت:
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ص 422. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

کردند.1 تحت عنوان پلیس بودن ترور را که او عالف بود جعفر فردی به نام میرزا دیگر مورد
این باره چنین نوشت: در یادداشت های خود روحانی در

فردی به نام علی میزرا ترور صورت گرفت ـ سال 53 اواخر که احتماًال داخلی ـ دومین ترور
بـرادرش در و وی که خـواهـر اعضای سازمان بود. از و پرویز اسم مستعار با عالف ٬ جعفر
را به همین دلیل او و می گیرد شک پلیسی قرار سوی سازمان مورد از سازمان فعالیت می کردند٬

ص 131. یادداشت های حسین روحانی: .2

می کنند.2 ترور
عالف در جعفر علی میرزا درباره نحوه ترور اشاره کردیم٬ ابتدا نسبت به آنچه در جزئیات بیشتری٬

حسـین بـهرام آرام ٬ دوران مـرکزیت تـقی شـهرام ٬ در مزبور فقط مسلم است که ترور دست نیست؛

جمال شریف زاده شیرازی بوده است که علی عامل مستقیم ترور قائدی صورت گرفته و جواد سیاهـکاله و

آن زمـان تـحت در احـمد٬ احـمد نـیز و «خسرو») و «پرویز» نام های مستعار (با برادرش علی اصغر و

علی اصغر. عالف٬ جعفر میرزا جمال ـ شریف زاده٬ ـ احمد احمد٬ خالصه پرونده ها...: .3
جـعفر مـیرزا نـوشته است کـه تـرور ص ٬4 دادسـتانی انـقالب٬ بازجـویی مـورخ 60/12/13 حسین روحانی در .4
مزبور به عنوان محل ترور را تبریز شهر اعترافات خود احمدعلی روحانی هم در انجام شده بود. تبریز عالف در

می کند. ذـکر

به قتل رسانده اند. شمال غرب کشور مرز در یا و تبریز4 در وی را احتماًال و داشته اند.3 مسئولیت وی قرار

این عمل مطلع بوده از احتماًال تقی شهرام بوده و همسر زمان ترور٬ در علی ٬ خواهر فاطمه (طاهره)

سـازمان مـردد نسبت به ادامه فعالیت در غیبت برادرش می گذرد٬ مدتی که از هم پس از اصغر است.

بـه سـاواـک را خـود 1356 تاریخ اول اسفند در و می گریزد قطع کرده٬ را همه ارتباطات خود می شود٬

علی اصغر. عالف٬ میرزاجعفر خالصه پرونده ها...: .5

ـکرمانشاه تسلیم می کند.5
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کادرخارج تصفیه دو کنترل و  
تـا به ایران آمدند به تصمیم مرکزیت٬ یقینی ٬ محمد حسین احمدی روحانی و 1354 پاییز اواخر در

ارتباط با در نامشخص بودن مواضع آنها این دو٬ علت احضار گیرند. تحت کنترل بیشتری قرار مستقیمًا

بازمانده نسل اول سازمان و ٬1320 حسین روحانی متولد تثبیت مارکسیسم بود. روند رهبری سازمان و

رهبری ارگان عمًال کشور اعزام سپاسی آشتیانی به خارج از پیش از که تا سال ٬1348 مرکزیت در عضو

و معروف بود؛ به «شیخ حسین » قبل ـ از مرکزیت مارکسیست ـ نزد به عهده داشت٬ را کشور خارج از

کـه تقی شـهرام نـام رأس جریانی بود که در او منکوب کردن خود عالوه بر اعزام سپاسی ٬ غرض از

حسین . احمدی روحانی٬ ـ علیرضا سپاسی آشتیانی٬ خالصه پرونده ها...: افراخته . یادداشت های پراـکنده وحید .1
افراخته . یادداشت های وحید .2

در روحانی بعدها خود بود.2 کردن شیخوخیت روحانی نیز خرد بدان داد1 «اپورتونیسم چپ سلطه طلب»

این باره چنین نوشت: در سال 1362
هرگونه برای جلوگیری از همین رو از نگرانی هایی داشت٬ من نیز مورد در رهبری داخل کشور
این و تماس با هم امکان فعالیت گسترده و تا به داخل بکشاند مرا تا غیرمنتظره کوشید پیش آمد
بتواندهمان برنامه شریف این زمینه٬ مشکالتی در صورت بروز هم در و آن برای من باقی نماند
که من روبروشدند وقتی با آنها اما بگذارد٬ به اجرا من نیز مورد در صمدیه لباف را واقفی و

ص 105. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .3

راآسوده خاطرساخته بود.3 این جهت آنها از شده بودم و پذیرا ایدئولوژی مارکسیسم را

داخل یقینی در روحانی و حضور  

ولی روحیات و مارکسیست شد تردیدی٬ بدون کمترین مقاومت و ایدئولوژی٬ جریان تغییر در روحانی 

با این رو از ذهن مرکزیت کرده بود. خطری بالقوه در را او سازمان٬ پشتوانه سوابق طوالنی حضورش در

ضمنًا می ماند. دور داشت٬ آنها در صحنه میدان هایی که امکان مانور از و قابل کنترل بود ایران٬ بودن در

میدان تألیف که می خواست یکه تاز برای تقی شهرام ـ رقیبی ناخوشایند نیز «قدرت قلم» و «نگارش» در

اوراق بازجویی حسین روحانی 60/2/13. همان٬ .4

می رفت.4 به شمار ـ تئوری باقی باشد تدوین و و

چنین را داخل کشور در حضور وی پس از مرکزیت سازمان با حسین احمدی روحانی نحوه برخورد
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نوشته است:
وعملکردهایشان بی تفاوت انتقادات من به برخوردها برابر در مرکزیت] نمی توانستند [ ـ= آنها ...
به کاِر همین رابطه مرا در و دهند قرار انزوا ترتیب که شده در به هر مرا سعی کردند و بمانند
تامدت ها همین وضع را و یک حوزه عادی تشکیالت سازماندهی کردند در ـکارگری فرستاده و

ص 105. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .1

ادامه دادند.1
به اتفاق محسن نجات حسینی در تابستان 1350 آخر که در بود کشور یقینی اعزامی به خارج از محمد

طی پس از دادگاه به یک سال زندان محکوم گردید. در و شد فرودگاه بیروت به اتهام حمل سالح دستگیر

مشغول به ـ کشور فعال ترین قسمت ارگان خارج از بخش خاورمیانه سازمان ـ در دوران محکومیتش٬

سـپاسی عـلیرضا ورود با کشور اعضای خارج از که ترکیب مرکزیت و زمستان ٬53 از بعد فعالیت شد.

دانشجویان سمپات یقینی به عنوان رابط بخش خاورمیانه و محمد کرد٬ دیگران تغییراتی پیدا آشتیانی و

بار چند کشور٬ کادرهای خارج از و جریان اختالفات ایدئولوژیک اعضا در فعالیت می کرد. اروپا سازمان در

سرانـجام بـه پـیشنهاد که نتیجه ای نگرفت. مذاـکره کرد محسن فاضل ) سپاسی و مسئوالن (عمدتًا با

مرکزیت داخل مرتبط با و به ایران عزیمت کند شد قرار مرکزیت داخل کشور٬ تأیید سپاسی آشتیانی و

.57 و صص 31 پرونده احمدعلی روحانی٬ مجتبی . عالیی طالقانی٬ ـ محمد یقینی٬ خالصه پروندهها...: .2

داشت.2 آمد عدن رفت و که بین بیروت و مجتبی طالقانی مسئول یقینی بود آن زمان٬ در باشد.

مـورد در تشکـیالتی اش٬ جریان روابط جـدید در همان نخست و از به ایران٬ ورود پس از یقینی ٬

مسئول و پیوسته با و شد «مسئله دار» ایدئولوژی٬ تغییر سیر جزئیات مربوط به ترورهای داخلی سازمان و

هـمراه تغییرات سازمان هماهنگ و تحوالت و «با خالصه٬ به طور هم تیمی هایش بحث داشت. دیگر

ص 58. قائدی: یادداشت های محمدجواد .3

نشده بود».3

مدت ولی پس از یک کارگاه فرستاده شد مدت کوتاهی به کارگری در ایران بود٬ زمانی که وی در در

کشور به خارج از اعزام مجدد خواستار و می کند رها را کار عنوان کردن ناراحتی های جسمی اش٬ ـکوتاهی با

می شود.

کادرهای مذهبی سازمان یکی از به سفر وی بوده است٬ ترور اتفاق عمده ای که مبنای طرح تصفیه و
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چنین توضیح یقینی را نحوه ارتباط آن با و قائدی جریان این سفر جواد مربوط می شود. کشور خارج از در

می دهد:
مـورد که تغییرات ایدئولوژیک سـازمان را کشور٬ خارج از یکی ازسمپات های ایرانی در ...
داخـل در چنین آدم هایی تنها با طرح اینکه برخورد با به تقاضای داخل و می داد٬ قرار انتقاد

بـر نـجات حسـینی٬ حسین روحانی به ایران آمـد. همراه با و نامش مصباح بود این فرد به نوشته نجات حسینی٬ .1
بـه نـظر لنـدن٬ معرفی وی به عـنوان رابـط سـازمان در توجه به قرائن و با ص 426. خلیج فارس (چ دوم): فراز

رئیس طوسی بوده است. رضا که مصباح نام مستعار می رسد

بدون برخوردهای همه جانبه٬ قبل از مدتی و پس از اما به ایران آمد.1 است٬ امکان پذیر ـکشور
سـازمان اصـوًالهـیچ گاه عـضو علی رغم اینکه او به خارج برگشته و مجددًا اطالع سازمان٬
طـی وی هـمراه نـبودند٬ فعال سازمان با عناصر یا اعضا دیگری از افراد و محسوب نمی شد
در شد٬ منتشر اروپا اعضا[ ی] سازمان مجاهدین خلق ایران که در اعالمیه ای به نام عده ای از
کـه مرکزیت خواسته شده بود از این اعالمیه ـ در موضع گرفت. «بیانیه اعالم مواضع...» برابر

بدانان بسپارد... امکانات سازمان را
بودیم که وی نمی توانسته است بـه تـنهایی معتقد ما وتوانایی های وی٬ توجه به کارایی ها با
مـا یقینی ارتـباط داشت٬ محمد که وی با آنجا از و بدهد٬ به خارج را ترتیب مسافرت خود
توانایی برای فعالیت عدم کشش و عالوه بر یقینی برای رفتن به خارج٬ مطمئن بودیم که اصرار
َعلَم کردن یک جریان و مزبور جمله پیوستن به فرد از ـ شرایط سخت سال 55 در داخل ـ در

ص 58. قائدی: یادداشت های محمدجواد .2

هست.2 انشعابی نیز

یقینی ترورمحمد  
یقینی را سیاهـکاله به دالیل زیر آرام و شهرام ٬ مرکزیت سازمان متشکل از تابستان سال ٬1355 در

محکوم کرد: به ترور

خارج مقابل سازمان در به راه انداختن یک جریان در کوشش برای تجزیه سازمان و مبارزه٬ انفعال در

و... این امـر مخالفت سازمان با به رغم اطالع وی از کشور از کمک وی به خروج «مصباح» کشور٬ از

.57 و صص 31 پرونده احمدعلی روحانی٬ صص 82ـــ84. ایران...٬ روشنفکری وابسته در همان. .3

دالیل این محکومیت بودند.3
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طرح ترور بهرام آرام ٬ پس از زمان این مرکزیت جدید در و مرکزیت شد عضو آبان 55 قائدی که از

این در بعدها گویا یقینی مخالف بوده است و محمد ترور با ابتدا که در می کند ادعا یقینی عملی گردید٬

این باره می نویسد: قاسم عابدینی در کرده است. انتقاد خود از مورد٬
مرکزیت سازمان بود در داشت و یقینی قرار [ ـ=جوادقائدی] درجریان اعدام محمد مثًالاحمد
به این صورت و نادرستی توجیه می کرد به نحو مسئله را خودش٬ از انتقاد ولی در .(55 (پاییز
گویی که خودش در تو گرفته؛ قرار فشار مورد به نوعی ـ که ازجانب تقی شهرام ـ مطرح می کرد
مسئولیت کلیه اعمالی نهایت امر٬ در به هرحال٬ نرود... این فشار بار آن موقع نمی توانست زیر

تک نویسی قاسم عابدینی . ص 42؛ قائدی: پرونده محمدجواد .1

گرفت.1 عهده وی قرار بر آن دوره صورت گرفته بود٬ ـکه در
مجمل قائدی چنین بوده است: توضیح اولیه و این خصوص٬ در

اول به دلیل مخالفت من٬ باِر در تصمیم گرفته شد٬ این مورد اینکه در پس از ... درتابستان 55
تشکیل درجلسه ای که به این منظور که دوباره بررسی شود. قرارشد منتفی شده و ـ فعًال قضیه ـ

ص 32. قائدی: پرونده محمدجواد .2

عملی شد.2 وی در«خانه تکنیکی» ترور موافقت کردم و من نیز آمد٬ باجّوی که به وجود و شد
موافقت نموده دیگر بار مخالفت و که چگونه ابتدای این کار شرح می دهد جای دیگری بیشتر وی در

است:
صحت این من بعدًا اما گرفت؛ [همه] قرار 55] این مسئله موردتأیید اواسط مرداد [ در ابتدائًا
یقینی صحیح ترور مطرح نمودم که علی رغم دالیل ذـکرشده٬ دادم و قرار تردید مورد تصمیم را
با مسئله مهمی نیست. و... انشعاب او و به اواجازه بدهیم که به خارج برود است ما بهتر نبوده و
یک نشست در شد قرار و شد لغو گرفته شده بود٬ تصمیمی که قبًال این مسئله٬ مخالفت من با

درباره آن تصمیم گیری شود. گرفته و بررسی قرار مورد این مسئله مجددًا مرکزیت٬
به جداشدن که منجر ـ نبوی نوری را علی اـکبر من برخوردهای گذشته سازمان با درهمین زمان٬
درجلسه ای که به دادم. قرار انتقاد مورد نیز ـ تشکیل گروه «فریادخلق»شده بود ازسازمان و او
ترور مورد در تردید رابطه با من در یقینی تشکیل شده بود٬ موردمحمد تصمیم گیری در منظور
به شدت مورد مسئله دیگر٬ نبوی مطرح کرده بودم وچند با انتقاداتی که درباره برخورد یقینی ٬
پس از یقینی جلب شده و برای ترور من نیز تأیید انتقادی٬ چنین جّو در و گرفتم٬ قرار انتقاد
درخـانه و ـ مـی کرد بخش تکنیکی کار که در [حسین] سیاهـکاله ـ این عمل به وسیله مدتی٬
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ص 59. قائدی: یادداشت های محمدجواد .1

تکنیکی انجام شد.1
درباره این مـحل را شده است توضیح بیشتر ترور «خانه تکنیکی» طرح این موضوع که یقینی در

ایجاب می کند.

آتش زدن قتل و در خودش رأسًا و حسین سیاهـکاله که معاون وی بود دستگیری افراخته ٬ پس از

وارد نیمه دوم سال 54 از می کند٬ تشکیالت پر در را جای وحید شریف واقفی شرکت داشته است٬ جسد

بـه عـهده نـیز را مسـئولیت «شـاخه تکـنیکی» مسئولیت یک تیم نظامی٬ هم زمان با مرکزیت شده و

صص 1ـ2. یادداشت های قاسم عابدینی: .2

بـه جـمع محمدقاسم عبداهللزاده (معروف به مصطفی) اوایل سال ٬55 و سال 54 اواخر در می گیرد.2

این شاخه می شود. معاون سیاهـکاله در عمًال و کمک فراوانی به آن می کند و می پیوندد «شاخه تکنیکی»

خیابان خاوران خریداری در محدوده و خارج از در یک آب انبار یک اتاق و با خانه کوچکی را این جمع٬

می نمایند. متمرکز آنجا در را کارها خانه) کاسبی در پوشش تراشکاری و محمل و ـکرده مدت زیادی (با

می نویسد: بوده٬ ساـکن خانه مزبور این جمع و مدتی عضو که خود قاسم عابدینی ٬
روی درب ورودی بر و صداـگیری نموده بودند آن را سیمان کاری کرده و مربوطه را آب انبار
این آب انبار در تضمین می کرد. که امنیت آن را داده شده بود دستگاه تراِش کوچکی قرار آن٬
[تـولید دسـتگاه مـی گرفت. آزمـایش قـرار مـورد حــتی گــلوله هایی کــه سـاخته مـی شد٬
ابتکارات عبداهللزاده بود] ٬ [وساخت آن از می کرد که به طوراتوماتیک کار ـکننده]اسیدپیکریک٬
این خانه انجام در ـ تمامًا ـ این کارها و کند؛ تولید اسید کیلو 12 ساعت٬ 24 می توانست در

ص 7. همان: .3

می گرفت. 3
این در نیز زاده (مصطفی) قاسم عبداهلل و مسئولیت کشتن یقینی به حسین سیاهـکاله سپرده می شود

مورد به مرکزیت راه یافته٬ نیمه دوم سال 55 زاده که در عبداهلل داشته است. جریان نقش معاون وی را

کشیدن افراد باال شگردهای شهرام در یکی از عابدینی ٬ به تعبیر گرفت. تقی شهرام قرار حمایت شدید

65ـــ66. و صص 59 همان: .4

قـاسم به نـقل از یقینی ٬ نحوه ترور چنین تصفیه هایی بوده است.4 شرکت در «ارتقای تشکیالتی» یا

چنین است: عابدینی ٬
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زیـرا نـمی رسد. صحیح به نظر تاریخ مزبور تصویب طرح ترور٬ مشارکت در توجه به اعترافات قائدی مبنی بر با .1
قائدی به عضویت مرکزیت درآمد. آبان ٬55 25 کشته شدن آرام در پس از

به خانه تکنیکی (واقع را [1355] او
اوایل آبان)1 و مهر اواخر (شاید روزهای پاییز از یک روز

کاظم و مشغول می نمایند را او به بهانه جعل پاسپورت٬ و می برند درخارج محدوده خاوران)
«او کاظم می گفت: به شهادت می رساند. وی را او٬ مغز باشلیک یک گلوله در (حسین سیاهـکاله)
کرد٬ بلند سرش را باالی سرش رفتم ولی او اتاق شدم و وارد بار دو برده بود. بو ازماجرا ـگویا

تمام کردم!». را او کاِر که رفتم٬ باالخره سومین بار تا
روی برده و به بیرون شهر را این جسد زاده) کمک مصطفی (محمدقاسم عبداهلل سپس کاظم با
جایی ازبیابان های اطراف جاده خـاوران بـه خـاـک در و آتش می زنند٬ ریخته و آن «ناپالم»

می سپارند.
و تقی شهرام صحبت می شود ازخارج با تلفنی ـ بوده است که وقتی ـ درباره همین شهید ـگویا

محمد. یقینی٬ خالصه پرونده ها...: معروف بوده است. نیز سازمان به «حسین سبیل » که در یقینی٬ نام مستعار .2

ایران سازماندهی شد!» «در شهرام درجواب می گوید: کشید٬ به کجا که کار«حسین»2 میگویند
بی شرمانه می گوید:«جایی سازماندهی اش کردیم او که اطالعات زیادی داشت٬ وقتی می گویند

صص 83ـــ84. یادداشت های قاسم عابدینی: .3

نکند!»3 ـکه اطالعاتش درز
می گوید: حسین روحانی نیز

برای جعل پاسپورت یقینی را درخانه ای که محمد و توسط فردی به نام سیاهـکاله (ـکاظم) ترور

ص 13. اعترافات حسین روحانی مورخ 60/12/12: .4

درحین جعل پاسپورت صورت می گیرد.4 و برده بودند به آنجا

محبی  ماجرای سرگرد
علی مـحّبی ٬ سرگرد دانشکده افسری شد. وارد سال 1339 در زنجان٬ در 1319 علی محّبی متولد

هم بود٬ آذربایجان غربی) (سلماس در فرمانده شبکه مخابرات پادگان شاهپور فرمانده خدمات که ضمنًا

آمار از حالی که فهرست زیر٬ در پادگان خارج شد؛ از ارتشی٬ یک خودرو با تاریخ پنجشنبه 54/10/4 در

یک قبضه کلت و ده قبضه کلت ارتشی «ـکبرا» مخفیانه خارج شده بود: موجودِی پادگان همراه وی به طور

فشنگ الما٬ به عالوه 100 پوکه کلت٬ 120 فشنگ و تیر 260 وی بوده٬ که به صورت امانی نزد «الما»٬
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و لشکـر٬ مخابراتی نیروی زمینی شاهنشاهی و کار دستور پرونده های مخابراتی٬ یک دستگاه بی سیم٬

ـکلیدهای ماشین رمز.

اطـالعات کرده به ضـّد دستگیر کوچکش را فرزند دو زن و تهران به خانه وی ریخته٬ مأموران در

با محّبی را نگاه داشته همسر به عنوان گروگان٬ را٬ بچه ها روز 4 از بعد پادگان جمشیدیه منتقل کردند.

بردند. هواپیمای نظامی به تبریز

سال 50 سربازجوی اوین در «هوشنگ ازغندی »٬ نامیده می شدند: «منوچهری » ساواـک به اسم مستعار در نفر دو .1
کمیته مشترک مستقر در سال 1352 که از وظیفه خواه » دیگری «منوچهر و مجاهدین خلق٬ مسئول بازجویی از و

لندن خودکشی کرد. در اوایل سال های دهه ٬1360 در اخیر٬ فرد جاّلدی شهرت داشت. به قساوت و و بود

برای تهران٬ از بازجوی سرشناس کمیته مشترک نیز (معروف به منوچهری )1 وظیفهخواه» «منوچهر

زندان در وی را ماه همسر نزدیک به 2ـ3 رفت. به تبریز نزدیکان محّبی ٬ دوستان و و بازجویی همسر

گوشه در وسیع٬ تیراژ در محّبی ٬ عکس های سرگرد بازداشت کردند. روز 16 نیز خواهرش را و نگاه داشتند؛

تحویل برای معرفی یا گرفت و نیروهای رژیم قرار دیگر پلیس امنیتی و مأموران و اختیار در کشور٬ کنار و

تومانی تعیین کردند. هزار جایزه 100 او

پرسنل مذهبی ارتش را پرسنل نظامی عده زیادی از رژیم جهت زهرچشم گرفتن از سوی دیگر٬ از

داد. قرار تحت کنترل شدید و فشار زیر

«قوانین جاری مذهبی بوده»٬ ضداطالعات ارتش شاه حاـکی است که وی «دارای تعصب شدید اسناد

فعالیت های وی به نیکی از طرفداران جّدی خمینی بوده و «از دانسته و احکام دین اسالم» مغایر را ـکشور

.28 صص 19ـ شهید...: کارنامه مجاهد .2

به عضویت سازمان درآمده بود.»2 و می کرده... یاد

تـهران یک درگیری مسلحانه در که وی در مطبوعات اعالم کردند تاریخ 54/12/3 آنکه در از بعد

ابهام قـرار هاله ای از در محّبی ٬ مرگ سرگرد حال انتقال به بیمارستان جان سپرد٬ سپس در مجروح و

این خصوص اطالعات قابل تـوجهی در مسئوالن سازمان مجاهدین خلق نیز و حتی کادرها داشت و

آن هنگام از این نکته مسلم است که وی در به سازمان٬ درباره نحوه پیوستن محّبی ٬ ارائه ندادند. نداشته و

ص 42. یادداشت های قاسم عابدینی: .3

آـگاهی و سازمان مبتنی بر از او تصور ایدئولوژیک مجاهدین خلق بی اطالع بوده است.3 مواضع جدید
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انگیزه مذهبی به آن پیوسته بود. با و محسن بوده؛ منسوب نزدیکش سعید شناخت از

بـه زریـن کفش را عبداهلل بهرام آرام مسئول نظامی تشکیالت٬ پیوستن محّبی به سازمان٬ پس از

زرین کفش می گوید: تعیین کرد. رابط او عنوان مسئول و
حتی ماهی یک نگه داشته بودم و درخانه ای که درکوچه های میدان شوش داشتم٬ را من او ...
و ناراحت بود و مدام نمازمی خواند تمام مدتی که پیش من بود٬ می رفتم. هم شده به آنجا بار

زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و .1

ـگریه می کرد.1
آـگاهی اش است که ناراحتی روحی محّبی ناشی از معتقد کادرهای سازمان٬ دیگر از قاسم عابدینی ٬

اظهارات عابدینی جـلب تـوجه مـی کند٬ نکته ای که در نسبت به مارکسیست شدن سازمان بوده است.

مواضع سازمان بیان می کند: توجیهی است که وی درباره آـگاه نکردن محّبی از
که سازمان مذهبی نیست وقتی فهمید روحی زیادی بوده است و آن دوره تحت فشار وی در
جریان نبودن وی نسبت به مواضع سازمان آـگاهانه بوده در ناراحت کننده بود... برایش بسیار
می گرفت٬ درجریان قرار که وی اـگر علتش هم این بود داشته و این نمونه هاوجود از زیرا است٬
به سازمان وصل نشود. هم کرد٬ اـگر وثانیًا داشت که اواًلچنان کاری نکند٬ این احتمال وجود
می گذشت واحتمال داشت که وی متوجه «بیانیه» انتشار توجه به اینکه مدت زیادی از پس با
قضیه باال که گند هم اقدام کرده اند سریعًا و نداده اند درجریان قرار را به احتمال قوی او شود٬
آن] سه ماه پیش[ از درحالی که «بیانیه»حدود مخفی شد٬ اوایل دی ماه 54 وی درحدود نیاید!

ایـن آن مدت هـنوز در مخفی بیانیه٬ روشن است که به دلیل انتشار ـ43. صص 42 یادداشت های قاسم عابدینی: .2
خودداری کرده بودند. این کار مرتبطان سازمانی وی هم از و بیانیه به دست محبی نرسیده بود

شده بود. 2 منتشر
بـرای کـرد. سپس فرار و تشویق به ربودن سالح ها را او فریب محّبی ٬ سازمان با به عبارت دیگر٬

درباره ناراحتی روحی وی٬ سرنوشت محّبی. اهمیت داشته است تا سازمان سالح های ربوده شده بیشتر

دارد: زرین کفش توجیهی دیگر

کـه سـاواـک گـفته بـود گویا بیرون باخانه تماس می گرفت و که از دلیل ناراحتی اش این بود
8] دختری داشت به نام «نسیم» خراب کنند. روحیهاش را و بزنند خانوادهاش حرفهایی به او
یا دهند قرار تجاوز مورد و بگیرند دخترش را که نکند می ترسید و بود ساله] که خیلی نگران او

آدم فوق العاده حساسی بود. به وی بی احترامی کنند.
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نداشتیم که با خبر یعنی ما تشکیالت انجام می داد٬ مخفی از را عرض کنم که این کارها این را
گفته بودیم که تماس نگیرد به او نرود بخصوص برای اینکه محل لو خانه اش تماس می گیرد.

تاب نیاورده بود. ولی او
ریش و با بدون سبیل٬ سبیل و با تمام رخ٬ نیم رخ٬ ـ که عکس های مختلفش را هفته بود یکی دو
تهران حکومت نامرئی در به طور و کرده بودند منتشر روزنامه ها در کالهـگیس ـ با بدون ریش٬
سمت راست چهارراه مولوی ـ از باالتر یک حمام٬ که در آوردند اینکه خبرش را تا نظامی بود.
کشفش کرده که گویا تحلیلی که ماشنیدیم این بود کرده اند. پیدا توی یک کوچه جسدش را ـ
تیرخالص به زده اند٬ اینکه در از بعد همیشه همراه خودش می برد٬ هم که اسلحه را او و بودند

زرین کفش . عبداهلل گوها: گفت و .1

شلیک کرده بود.ـ1 مغزخود
یا و به تنهایی به حمام فرستاده اند را او که چرا بهرام آرام سؤال شد که «از قاسم عابدینی می نویسد

ص 43. یادداشت های قاسم عابدینی: .2

جمله اظهارات از توجه به قراین دیگری٬ او] جواب قانع کننده ای نداشت».2 [ و برود؛ که تنها اجازه داده اند

عابدینی نـحوه طـرح مبهم مـی سازد. و پیچیده تر قضیه را احمدعلی روحانی درباره نحوه مرگ محّبی ٬

اینگونه نوشته است: داخل سازمان را موضوع در
مدتی از حمامی بعد صدای شلیکی می آید. [ از] بیرون٬ درحمام٬ به حمام می رود. یک روز
وی مـواجـه باجسد می کنند٬ باز را وقتی در که فالن نمره خالی نشده است. متوجه می شود

ص 42. همان: .3

توضیح می دادند. 3 به صورت «شلیک ناخواسته» سازمان مسئله را در می شوند.
به سالح و با که سال ها یک سرگرد آن هم از احتمال شلیک ناخواسته٬ مورد در تردید ابراز عابدینی با

نوشته است: داشته٬ کار و ویژه کلت سر
اینکه به هر به دلیل عدم پذیرش مارکسیسم و اینست که وی را داد احتمال دیگری که می شود
به طریق درحمام صورت گرفته یا کرده باشند.حال این ترور ترور و... سرشناسی بود حال فرد
به هرحال مکانیسم قضیه روشن داده شده؟ به نحوی درحمام قرار شده و ترور دیگری و...
غریب بوده به خصوص که مرگ وی خیلی عجیب و و زد. نیست ولی حدسی است که می شود
مهارت وآشنایی و دارد آن همه ضامن هایی که کلت 45 با طرح مسئله شلیک ناخواسته٬ است ...

ص 43. همان: .4

پوچ است.4 حرفی کامًال وی٬
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ولی خارج شده بود سالح کمری او از شده که تیر مبهم ذـکر به طور گزارش داخلی ساواـک نیز در اما

نمی توان قضاوت این گزارش٬ ابهام در توجه به وجود با کشته شده است. خوردن قرص سیانور اثر وی در

چگونه این اتفاق رخ داده است. و چرا که واقعًا ارائه داد این مورد قاطعی در

بولتن ساواـک چنین آمده است: در
از را مدارک دیگر تعدادی وسایل و قبضه اسلحه و 11 نامبرده باال اخراجی علی محبّی ـ سرگرد
به گروه خرابکاران به اصطالح مجاهدین خلق ایـران آذربایجان غربی ربوده و پادگان شاپور
54/12/2هنگامی که برای استحمام به حمام عمومیخیابان سیروس رفته بود٬ روز پیوسته بود.
نـامبرده بـا خلع سالح و را شاـگردش او نتیجه حمامی و خارج که در سالح کمری او از تیر

پرونده علی محبّی. .1

خوردن قرص سّمی معدوم شده است.1
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فصل دوم:

 قربانیان خاموش

مرگ های مشکوک وخودکشی ها  
مرگ مشکوک رفعت افراز  

سـال 1346 وی در که به سازمان جذب شـد. اولین زنانی بود از جهرم٬ 1314 متولد رفعت افراز٬

بـه سـال 1349 در گـرفت و سـازمان قـرار مسیر در به صورتی غیرمستقیم٬ توسط تراب حق شناس ٬

سابقه طوالنی با و دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. وی برای ادامه تحصیل وارد عضویت آن درآمد.

مدیریت آن مدت ها و کرد جریان تأسیس دبستان رفاه ایفا نقش فعالی در پرورش داشت٬ آموزش و ـکه در

.339 و صص 325 محمدعلی رجایی...: شهید نیز رفعت . افراز٬ خالصه پرونده ها...: .1

به عهده داشت.ـ1 را

برای معالجه٬ سال ٬1351 در یافت و فعالیت های سیاسی اش شکلی دیگر ٬50 ضربه شهریور پس از

به سال 52 در بازگشت به ایران٬ در داشت. نیز نقش پیک سازمان را این سفر وی در عازم فرانسه شد.

تحت و شد خیابان دامپزشکی تهران مستقر خانه چاپ سازمان در در اتفاق محمدحسن ابراری جهرمی ٬

بـه هـمراه سـال ٬53 در به فعالیت پرداخت. پلی کپی٬ زمینه های چاپ و در یزدانیان ٬ مسئولیت محمد

سپس ناصر تحت مسئولیت یزدانیان و ابتدا آنجا در و به خانه چاپ خیابان جی نقل مکان کرد ابراری ٬

محمدحسن . ابراری٬ محمد. یزدانیان٬ نیز همان. خالصه پرونده ها...: .2

گرفت.2 افراخته قرار وحید جوهری و

وی ازدواج کرد٬ با سال 53 ابراری که در مقاومت نشان داد. ایدئولوژی٬ جریان تغییر در رفعت افراز٬
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بازجویی می نویسد: در
انـدازه ای مـتعصب مـذهبی بـود رفعت که تا به خارج: رفعت افراز علت فرستادن محبوبه و
را به سـادگی او که نمی تواند این برای سازمان مسلم بود و بپذیرد نمی توانست مارکسیسم را
مقابل رفعت در که به خارج برود. اعالم شد [53] به او شهریورپارسال اواخر در لذا تغییردهد.

به خارج فرستادند. را نیمه اسفندپارسال او تا گفت من نمی روم... و ایستادگی کرد آنها
پاسخ به درخواست کمک «جبهه در به همراه خواهرش که پزشک بود سال ٬1353 در او سرانجام٬

پس از و به یمن جنوبی اعزام شد «ظفار»٬ برای گویندگی برنامه فارسی رادیو خلق برای آزادی عّمان»

محمد جمله مجتبی طالقانی ٬ به نقل مسئوالن سازمان از ـ ماه سال 54 شهریور در آنجا٬ اقامتی کوتاه در

به علت ابتال ـ احمدعلی روحانی و... قاسم عابدینی ٬ حسین روحانی ٬ قائدی ٬ جواد تقی شهرام ٬ یزدانیان ٬

رفعت . افراز٬ خالصه پرونده ها...: .1

به یک نوع بیماری عفونی درگذشت.1

پس از سرنوشت خـواهـرانش بـوده است٬ وضعیت و رفعت که پیگیر بزرگ تر خواهر بهجت افراز٬

مطرح سوابق را مسائل و بسیاری از سال های 58ـــ٬1359 یزدانیان در محمد دستگیری تقی شهرام و

وی درباره رفعت نوشت: گرفت. ساخت که ضمیمه پرونده نامبردگان قرار
گروه منتقد و نهج البالغه٬ گویای قرآن و یک مسلمان راستین و مظهر مذهبی و شخصی کامالً
زهرااحمدی نام که گویاخانم٬ آقا دو یک خانم و چون سه نفر٬ انشعابیون درسازمانمجاهدین.
کـه گـفتند درمصاحبه تلویزیونی شـرکت کـردند٬ و سال پیش که زندانی بودند چند داشت٬
شـد». شـهید آنـجا در فـرستادیم و به ظـفار را او می کرد٬ گروه انتقاد «دختری که همیشه از

صفحه اول خودنوشتند. در هم این جمالت را روزنامه های آن روز
در و توسط گروه تراب حق شناس به ظفارتبعیدشد رفتن به انگلیس٬ ایران و از فرار از بعد وی٬

به گواهی کسی که هـنگام مـرگ بـر یزدانیان . پرونده محمد نقل از صص 89ـــ90؛ ایران...: روشنفکری وابسته در .2
زبان جاری کرده است. شهادتین بر حال احتضار وی در بوده است٬ بالین او

گردید.ـ2 آنجاشهید
همسرش زهـرا احمدی و صادق کرد لبافی نژاد٬ فریبرز به مصاحبه تلویزیونی با اشاره بهجت افراز

بهمن به چاپ رسید. روزنامه های 17 متن آن در و پخش شد بهمن ماه 1355 شنبه 16 که روز نجفی بود

لبافی نژاد فریبرز این مصاحبه٬ جایی از در چاپ شده بود. مطلب فوق به صورت «سوتیتر» روزنامه ها در
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داشت: اظهار
مدتی که باخانواده اش قطع رابطه کرده به گروه ملحق شده از بعد گروه٬ دختران عضو یکی از
گوشش خوانده بودند٬هدف های گروه... زیر که برخالف آنچه که قبالً عمل مشاهده کرد در بود٬
تالش برای بهروزی مردم اثری اجرای دستورات اسالمی و از نه تنها انسانی نیست و ملی و
دور کارهای غـیرمردمی دیگـر دزدی و بلکه کوشش های کلی گروه درباره آدم کشی٬ نیست٬
تـهدیدات کـتک است و مقاومتی شـود٬ یا اعتراض و که ازجانب یک عضو هرجا و می زند
مواضع انتقادی خود از هم نبود وحاضر مقابل این ناهنجاری پایداری می کرد در دختر خشن تر.

عدول کند.
مـبادله کـه در اطـالع دادنـد بـودند٬ کشور اعضای گروه که خارج از این موقع بعضی از در
درخواست کرده بودند و تعدادی نفرخواسته اند ما از آنها شورشیان ظفار٬ ـکمک های متقابل با
دریـافت ایـن پـیام با رهبری گروه٬ اعزام شوند. مخفیانه ـ ایران ـ شرایطی از واجد ـکه افراد

بفرستد. به ظفار که آن دخترخانم را افتاد به فکر فورًا دوستان خارج٬
انتقادهای خطرناـک این دخـتر٬ شر که بهترین راه خالص شدن از منطق رهبری گروه آن بود
تجربه آموزش و که این دختر توجه داده شد وجودی که به آنها با است و به ظفار فرستادن او
یکی و فرستادند را دختر «چه بهتر». این بود: جواب آنها ممکن است کشته شود٬ و ـکافی ندارد

ص 18. :(1355) 2535/11/17 روزنامه اطالعات٬ .1

بین رفته است.1 از ظفار خبردارشدیم که در هفته بعد دو
ساخت ضمن شرح و منتشر کشور خارج از در سال 1356 جزوه ای که در کمونیستی در ـگروه اتحاد

لحظه درگذشت٬ تا واقعیت مذهبی ماندن رفعت افراز ایدئولوژی سازمان بر تحلیل وقایع مربوط به تغییر

اینگونه تصریح کرد:
لحظه در ماجان سپرد... رفقای تیم مشترک فداییان و آغوش یکی از هنگامی که رفیق رفعت در

ص 140. مسائل جنبش: مشکالت و .2

می گفت.2 اشهد شهادت٬
که ضمن آن مطلبی درج کرد تابستان 1358 در فوت رفعت افراز٬ به مناسبت سالگرد نشریه پیکار٬

آمده بود:
علی رغم تالش خواهرش تب٬ روز دو پس از و [...] متأسفانه وی به یک بیماری بومی مبتالشد
مرکز ـ «غیظه» شهر در جنازه او و به شهادت رسید رفقای همرزم آنجا٬ دیگر محبوبه و دکتر
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ص 4. :58/6/12 ش ٬19 نشریه پیکار٬ .1

به خاـک سپرده شد.ـ1 استان ششم یمن دموکراتیک ـ

 خودکشی اجباری محبوبه افراز

به عنوان سال ٬1353 در و دانشگاه تهران شد سالگی وارد 16 در جهرم٬ 1329 متولد محبوبه افراز٬

از به اتمام رساند. دانشکده پزشکی دانشگاه تهران را رتبه اول٬ با جوان ترین پزشک فارغ التحصیل زن٬

مـحمد بـا 53 پـاییز در و تراب حق شناس به سازمان مجاهدین خـلق جـذب گـردید طریق آشنایی با

جـریان برابـر وی در ازدواج کرد. مرکزی شاخه کارگری٬ عضو کادرهای مسئول سازمان و از یزدانیان٬

از اطالع بهرام آرام ـ که پس از مارکسیست شد؛ چندی ظاهراً ولی پس از ایدئولوژی مقاومت کرد تغییر

آمد. وارد او فشارهایی بر مذهبی ماندن محبوبه ٬ بر دایر طریق سیمین صالحی ـ

جـراحـی را بیمارستان سینای تـهران دوره رزیـدنتی (تـخصصی) زمانی که در در سیمین صالحی ٬

اعترافش به ساواـک مـدعی یک در او به مسائلی پی برد. و محبوبه ـکنجکاوی کرد مورد در می گذراند٬

ارتباط مستقیمش با توجه به رده باالی سیمین و با دیگری باشد؛ چیز تصادف است ولی حقیقت می تواند

واـگذار که جهت کنترل محبوبه به او یک مأموریت باشد می تواند آنچه وی مدعی آن است٬ بهرام آرام ٬

می نویسد: بازجویی های سال ٬53 در سیمین صالحی ٬ شده بود.
ایـنکه نـظر از محبوبه ٬ مشترک بود. انترن ها اتاق رزیدنت های زن و ابتدا بیمارستان سینا٬ در
بیماری روانی هم داشت. ولی او جلب کرد. مرا نظر می خواند٬ نماز و روسری سرش می کرد
یک روز می کرد. ولی گاهی خیلی خوب کار مدت زیادی می خوابید و ـگاهی قرص می خورد
مثل مرگ پدرش٬ برایم تعریف کرد؛ آورده بود٬ فشار او کودکی بر [ را] که از هم ناراحتی هایی
بـه او ولی مـن هـنوز ولی هیچ کالمی راجع به مسائل سیاسی نگـفت؛ سرطان سینه مادرش؛

مشکوک بودم.
از کردم که راجع به «انتقاد آن پیدا نامه ای در کردم و باز کیفش را اتاقش نبود٬ در که او یک روز
= ] ولی هیچ به روی او به بهرام ـگفتم؛ سرجایش گذاشتم و من خیلی سریع نامه را بود. خود»
چون نمی دانستم که من٬ مورد ولی در دست اوخیلی عصبانی شد بهرام از و محبوبه] نیاوردم.
مطلب دیگـری کـه ضمنًا انتقادی نکرد... دیده بودم٬ کیفش را به مجاهدین مربوط است و او
دبیرستان رفاه بهجت افراز] در [ ـ= که گفت خواهرش این بود مشکوک شوم٬ به او باعث شد
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پوران بازرگان هم مدیرش بوده است و شنیده بودم دبیرستان رفاه «آنطوری» و درس می دهد
است...

دارم وچون خیلی سریع خواندم و به خاطر متن نامه به هیچ وجه یادم نیست ولی مفهوم آن را
می آمد و که یک زن بود کس دیگری یامستخدم اتاق ما٬ یا عجله داشتم که او جایش گذاشتم و

خود»٬ناامیدی بود... از مفهوم آن «انتقاد نفهمدخیلی سریع خواندم. می رفت٬ و
اول خواست به مجاهدین مربوط است. بهرام آرام] گفتم که من فهمیده ام که افراز = ] من به او
به من گفت که او عصبی شد.بعدها دست او نمی کنم٬خیلی از که باور وچون دید پرت کند مرا
= ] او تصفیه اش کرده بودند. واقعًا من نمی دانم برای پرت کردن من گفت یا تصفیه شده است.
یک کتاب هم بـخوانـد. این حالت روانی٬ نیست با محبوبه] حتی قادر = ] بهرام] می گفت او

پرونده سیمین صالحی . .1

گفت.1 به من این طور او نه؛ دوباره آمده یا [ ـکه] حالش خوب شده٬ نمی دانم دیگر بعدش را
به انگلستان می رود ظاهراً سال 53 اواخر در محل بورسیه سازمان بهداشت جهانی٬ از محبوبه افراز٬

بـاشد. جـنبش انـقالبی ظـفار اختیار به عنوان پزشک در تا واقع به یمن جنوبی اعزام می شود ولی در

می نویسد: این مورد یزدانیان در
وشدیدشدن اوضاع 53 آذر در بعدًا ازدواج کردم. محبوبه افراز با 53 اوایل پاییز من درحدود
هـمچنین داشت و وضع آلوده سیاسی که رفعت افراز طرف دیگر از و یک طرف٬ پلیسی از
طرف دیگـر٬ از سخت شده بود. این رفقا با تماس ما محبوبه داشت٬ بیماری عصبی که خود
وپاسخ به این درخواست هم٬ مابگذارید» دراختیار دارید اـگر که «دکتر ما از خواست ظفاری ها
ما دراختیار ـ ـظفاری ها وقت رادیویی خودشان را مهم بود؛چون بخشی از ازجانب سازمان٬
که مجموعه این شرایط باعث شد جبران کنیم. به نحوی٬ می خواستیم٬ این را و ـگذاشته بودند
هفته محبوبه اعزام یکی دو پس از رفعت و ابتدا به خارج اعزام شوند. محبوبه ٬ رفعت و شهدا:

صص 92ـــ93. ایران...: روشنفکری وابسته در .2

شد...2
اروپا٬ یزدانیان در تشکیالتی اش محمد شوهر پی حضور در فوت خواهرش رفعت و پس از محبوبه ٬

قراین دیگر آنچه بیش از فوت کرد. وضع مشکوکی ـ در ـ ماه 1357 آذر در یمن جنوبی به لندن رفت و از

این از و عمق مسئله دارد حکایت از اقوال متفاوت٬ و ولی اظهارنظرها خودکشی اوست؛ اتفاق است٬ مورد

سه قول بررسی می کنیم. سه زاویه و از این موضوع را رو٬
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محبوبه ) (خواهر بهجت افراز قول اول ـ
به وسیله بورسی که «سازمان بهداشت برای ادامه تحصیل٬ ٬53 اسفند 20 در خواهرم محبوبه ...
به انگلستان رفت...ساواـک پرونده قطوری برای وی گذاشته بود٬ درانگلستان دراختیار جهانی»
هـم کـار با بیمارستان سینا محبوبه در که با سیمین صالحی ٬ می گفت که دکتر و اوساخته بود
کـه که به ایـران بـیاید٬ بود قرار 57 تاریخ اوایل آذر در کرده است... پر پرونده را می کردند٬
به وسیله را که او شوهرش به نام «جهانی »٬ 57 آذر 18 یا تاریخ جمعه 17 در منتظرش بودیم.
است که من ازخارج به ایران پنج روز «بیست و که: تلفن زد به ما معرفی کرده بود٬ تلفن به ما
پیش در روز که دو پاریس به من تلفن زدند از ولی دیروز هم بیاید بوده که او قرار آمده ام و
آن خانه همین طورجنازه اش در فوت کرده است و این شماره تلفن ـ این آدرس و با منزلش ـ
به منزل یزدانیان است ـ که فهمیدم اسمش محمد شوهرش ـ مدتی بعد٬ اقدام کنید.» است٬شما
آن از بعد و من به ایران بیاید» از بوده که بعد قرار گفت که «اوخودکشی کرده است و و آمد ما
به اصطالح و به اتفاق تراب حق شناس به منزل آقای سلیمی[جهرمی] آمدند دیگر٬ یک بار هم٬
روی کاغذامضایی است آن مدارک چنین است: و مدارکی مبنی برخودکشی آوردند خودشان٬
بانک دارم٬ در که یعنی چندین دالر این بود آن دونفر تعبیر بانکی ام». ـکه زیرش نوشته «امضاء
تخلیه چه زودتر هر این جمله بود:«خانه را به خط محبوبه ٬ روی کاغذ مدرک دوم٬ و بگیرید.
چون مـحبوبه بود. مدارکشان همین ها تنها و کرایه نداده ام.» بیشتر نوامبر اواخر چون تا ـکنید٬
باخبر مرگ مادر از عالقه زیادی که به مادرم داشت و بخصوص با و عاطفی بود دختری سراپا
تلفن به او باحرفهایی که من در و اسالم آـگاه بود٬ و عشق مادرم بهخداوند ایمان و از و شد٬
«من خودم گفت: و گریه کرد اذیت کنی»٬ که روح مادرم را رفتارت طوری باشد زدم که «مبادا
پـاریس بـرای وی هنگام اقـامت امـام در اطالعاتی که دارم٬ با و متوجه این موضوع هستم»
که تا به رهبری تراب حق شناس فهمیدند گروه پیکار ایشان رفت٬ مالقات با سخنرانی ایشان و
به چنگال ساواـک یا دوحال خارج نیست: از به ایران هم برود اـگر تقیّه می کرده و آنها حال با
و کرد افشاـگری خواهد هرحال به ضررآنهاست و در و به دست خانواده مذهبی اش. یا می افتد٬
گفت: داده ای؟ مسیر تغییر سؤال کردم: او هم تلفنی از یک بار بین ببریم». از را است او «بهتر
شنیده بودم که تاـکتیک مبارزاتی آن چون قبالً می کنید»... فکر که شما ولی نه آن طور «تقریبًا٬
نـماز پـرسیدم: مـخصوصًا قبولشان نداشته انـد٬ ایدئولوژیک٬ نظر ولی از پذیرفته اند ـگروه را
او و بود (ماه رمضان 57 «بعضی روزها» گفت: روزه چطور؟ گفتم: «آری». گفت: می خوانی؟

بوده است). حامله نیز
می گوید: این اظهارات٬ جای دیگری از در بهجت افراز٬
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ص 92. همان: .1

بوده است.1 عدم قبول ایدئولوژی گروه پیکار رفعت به ظفار٬ شنیدم علت تبعیدمحبوبه و ...
آنچه به اتـفاق تراب حق شناس بـه خـواهـر عالوه بر محبوبه )٬ یزدانیان (شوهر محمد قول دوم ـ

به هنگام مرگ را خود حضور اوراق اعترافاتش نیز متنی از در منزل سلیمی جهرمی ـگفته است٬ محبوبه در

تکذیب کرده است: محبوبه تلویحاً
فکـر =ناخوانـا] بـودیم و ...] داخل شده بود٬ اوضاعی که در نسبت به تغییر ما سال ٬57 در
در تـحت حکـومت نـظامی٬ عصبی اش می تواند وضع روحی و می کردیم چگونه محبوبه با
به که من ابتدا تصمیم گرفته شود این طور این مجموعه باعث شد دوام بیاورد. شرایط مخفی٬
امکاناتی کـه فـراهـم با ـ[کادرهای خارج کشور] نیز٬ آنها بررسی کنم و اوضاع را ایران بیایم٬

من به ایران بیاید. صورت چراغ سبز در تا پاسپورتی برای محبوبه فراهم کنند می شد٬
تاحدودی هم است و گفتم که چطور اوضاع را برای محبوبه فرستادم و تهران اولین نامه را در
نامه دومـی بعد٬ روز چند قطعی ندادم. نظر اما نیست٬ نوشتم اوضاع چندان برای آمدنش بد
خودکشی کرده اینکه این نامه به دستش برسد٬ قبل از اما به ایران برگردد. گفتم می تواند نوشتم٬

صص 92ـــ93. همان: .2

سپاسی آشتیانی شنیدم.2 علیرضا از قطعی ـ البته نه به طور تهران ـ در را خبرخودکشی او بود.
تقی می برده٬ لندن به سر در زمانی که محبوبه افراز در مرگ محبوبه ) تقی شهرام (شاهد قول سوم ـ

مرگ مـحبوبه صـورت حق شناس ـگفته اند٬ خالف آنچه یزدانیان و بر بوده است و آنجا در شهرام نیز

چنین نوشته است: آن را دیگری داشته است که شهرام خود
درتابستان 57مجددًا سقط جنین کرده بود. بار یزدانیان] چند شوهرش[محمد محبوبه به دستور
من حضور در قبول نکرد.مشاجره بین آنها٬ او و کند گفت که کورتاژ یزدانیان به او و حامله شد
کنم». کار نمی خواهم باشما «اصالً محبوبه ـگفت: درگرفت. و...خودم٬ آپارتمان مشترک آنها در
خوردن مقدار با محبوبه هم مدتی بعد٬ بکش». خودت را «پس برو یزدانیان باعصبانیت گفت:

اظهارات تقی شهرام . ص ٬93 همان: .3

خودکشی کرد.3 زیادی قرص٬
می کند: تأیید گفته شهرام را به تقریب ـ حسین روحانی نقل شده که ـ از مطلبی نیز

ص 12. اوراق بازجویی حسین روحانی: همان٬ .4

خودکشی کرد.4 همسرش٬ اختالف با به دلیل ناراحتی های روانی و محبوبه افراز٬
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رنج های «زن مجاهد» فصلی از  
جـریان هـمکاری در بـنیانگذاران «حـزب اهلل»٬ از و اسبق «حزب ملل اسالمی» عضو احمد٬ احمد

که بنیانگذاران این امر باورش بر به دلیل اعتقادش به حقانیت سازمان و مجاهدین خلق٬ تشکیالتی اش با

کودکان به اتفاق همسرش فاطمه فرتوک زاده و سال 1353 در رهبران آن نمایندگان اسالم راستین اند٬ و

آستانه ازدواج گفته است: درباره ویژگی های فاطمه در احمد کردند. دوقلویش زندگی مخفی اختیار
از او تربیت یافته بود. مذهبی پرورش و که درخانواده ای بسیار محّجبه بود دختری مؤمن و ...
دخترخاله خـود با و شرکت می کرد هیئت ها درجلسات مذهبی و نوجوانی٬ همان کودکی و

احمد. احمد گوها: گفت و نیز ص 259. احمد: خاطرات احمد .1

نزدیک داشت.1 رابطه ای بسیار عباس دوزدوزانی ) (همسر
فاطمه می گوید: فرتوک زاده برادر محمدرضا دکتر فاطمه ٬ و نحوه ازدواج احمد درباره چگونگی و و

زمانی که من دانشـجوی پـزشکی کالس های آموزش قرآن داشت. ازدواج٬ قبل از خواهرم٬
وی دنبال زیرا نگرفتند. قبولش قرار که مورد آمد برای او بودم٬چندخواستگار دانشگاه شیراز
طرف آقای دوزدوزانی ٬ از اینکه احمدآقا٬ تا سیاسی باشد. جنبه مذهبی و که حایز فردی بود
برای را او صحبت کردم و من بااحمدآقا خواست. این مورد در مرا همشیره نظر مطرح شد.
آقای احمد٬ پذیرش وتأیید خواهرم هم پذیرفت. قبول کردم٬ خواهرم مناسب دیدم و وصلت با
ازبچه های فعال وفهمیده برادرش حاج مهدی احمد وجود عالوه برجنبه عبادی ـسیاسی او٬

پانوشت. ص 260؛ همان: .2

بودند. 2 قبول ما مورد دو که هر بود (آقای دوزدوزانی ) معّرف او نیز و
به مردم عادی ـ ارتباط با ایجاد کم نظیری در فاطمه استعداد به سازمان٬ جریان پیوستن آن دو در

توجه مسئوالن بدین جهت مورد و نشان داد خود از تدارک خانه های تیمی ـ اجاره و امر خصوص در

گرفت. سازمان قرار

که مقدمات از باعث شد نام داد٬ آنچه که می توان بدان «ضرورت های مشی» زندگی تشکیالتی و

به صورت اعضای مخفی و متأهلی که عماًل «افراد فراهم شود. به تدریج ـ ـ هم پاشیدگی خانواده احمد

می کردند... آرزوی تجّرد که صدبار مشکالتی می شدند گاهی اوقات دچار می آمدند٬ حرفه ای سازمان در

سازماندهی می شدند به اصطالح ـ ـ همدیگر کنار گاهی اوقات در سازمان می شدند٬ وقتی یک زوج وارد

حضور مسئول نیز معمواًل به دلیل اینکه این خانه یک زن داشت٬ که معمواًل دیگر (البته به عالوه افراد
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جـدا هـمدیگر گاهی اوقـات از و خودش زن نداشت.) یا و جای دیگری نبود به شرطی که در داشت ٬

یا و بگیرند هم قرار کنار در نفر اینکه روزگاری این دو و جمعی دیگر٬ زن در جمعی و در مرد می شدند٬

حالت و یک حالت بود این٬ بود... خدا حسابش با دیگر مالقات کنند٬ را که همدیگر شود حتی امکانی پیدا

بالهای (ـکه البته اینها یک جمع هم می ماندند در و بودند همدیگر با ابتدا از شوهر که زن و این بود دیگر

شدن دو [ ـگونه] جدا دلیلی که من برای این تنها شاید یا دالیل و یکی از دیگری به سرشان می آمد...)

[ تشکیالت] یک سطح نیستند... در سطح تشکیالتی٬ و لحاظ مدار از نفر که این دو زوج شنیدم این بود

.129 و صص 126 یادداشت های قاسم عابدینی: .1

طبیعی خودش خارج می کند.»1 حالت عادی و از نیز را غریزی افراد عادی و زندگی طبیعی و

سـازماندهی پس از نبود. این قاعده مستثنا از فاطمه نیز و وضعیت زندگی مشترک خانوادگی احمد

فاطمه فرتوک زاده ٬ کردند. شوهرش جدا از فاطمه را ایدئولوژیک روی وی٬ کار و جمعی دیگر فاطمه در

شاخه بهرام آرام در و کرد رها فرزندش را دو و همسر تشکیالت٬ اجبار زمینه سازی و با آبان ماه ٬54 در

که نامگذاری شد تلفِظ «شین ِزد») Shz (با سپس به داشت و «طاهره» نام مستعار ابتدا سازماندهی شد.

خانه مرکزی جمع سرشاخه در اوایل زمستان 54 از بود. احمد) احمد (نام مستعار مخفف «شاهپورزاده»

نـام مسـتعار مهدی فتحی (بـا بهرام ٬ Shz و این خانه تیمی بجز در شد. مستقر تصفیه»٬ «ـگسترش و

زندگی می کردند. نیز «سعید») نام مستعار قاسم عابدینی (با و «وحید»)

جمع رابط مستقیم آرام و نیز و سرشاخه ها سایر برقراری ارتباط سرشاخه با ابتدا٬ در وظیفه فاطمه ٬

از و شـد جـمع سـرشاخه وارد در به تدریج٬ مدتی٬ پس از تحت مسئولیت وی بود. افراد سایر چاپ و

یـعنی زمـان تـابستان٬ اواخـر تا این مسئولیت را به عهده گرفت و مسئولیت جمع چاپ را تابستان 55

به عهده داشت. انحالل جمع چاپ٬

چنین تشریح می کند: شرح جدایی همسرش را بازجویی های خود در احمد
کامًال و سپاسی آشتیانی به خانه مانیامده بودحالت یک زن خانه دار زمانی که علیرضا فاطمه تا
یک خانواده مذهبی متعصب در ششم ابتدایی است. تحصیالتش درحدود داشت و عادی را
من ناچارم زندگی که وقتی فهمید داشت این بود زن های دیگر فرقی که با تنها بزرگ شده است.
کجا که من هر کردم راضی شد او کمی صحبت که با با ناراحت نشد. کنم زیاد اختیار مخفی را
بزرگ می کنم (البته آن موقع را بچه تو گفت من هم درخانه پدرم می مانم و و بروم. می خواهم٬



183 قربانیان خاموش  

بی وقت به خانه مـا وقت و و شد باز پایش به خانه ما وقتی که علیرضا ولی از حامله بود)٬
به مسائل سازمان نشان عالقمند را خود و موضع داد کم کم تغییر حرف می زد او با و می آمد
آماده مخفی زندگی کـردن را او کامًال ماه علیرضا سه چهار [ از] حدود باالخره پس تا می داد
اـگر عادی داشته باشیم. [و] وضع کامًال یک خانه بگیریم و من بیاید مدتی با شد قرار و نمود
نتوانست خیلی عادی به خـانه اـگر و که چه بهتر زندگی ادامه دهد فاطمه توانست به آن طور
که خانه اجاره کردیم باشناسنامه اصلی بار دو که ما به همین مناسبت هم بود و پدرش برگردد
من بود نظرش تابع نظر اوایل که به خانهجدیدآمده بودیم فاطمه درتمام موارد در من بود. خود
کردن زن و اینکه٬سازمان که درجدا هم بودتا قبول او من انتقادی به سازمان داشتم مورد اـگر و
بدین طریق که و شروع کرد را تجربیات فراوانی داشت کارخود برادرها و وخواهرها شوهرها
یک روز است اـگر وابسته به تو و حبیب کم کم به من می گفت فاطمه یک شخصیت مستقل ندارد
کنی که سعی کن طوری رفتار تو بود. شوی معلوم نیست که وضع فاطمه چگونه خواهد توشهید
من که از به مبارزه ادامه دهد. نیز بدون تو بتواند و بازیابد را کم کم شخصیت واقعی خود او
پشت این قیافه های آرام نمی دانستم که در و اطالعی نداشتم٬ نیرنگ های آنها و تزویرها حیله و
در زیراحبیب مرتبًا اطالعی نداشتم٬ نیز مارکسیست شدن آنها از هیوالیی خوابیده است و چه
کم کم و می خواهد. را ما خیر کردم که این برادرمجاهد. فکر می خواند٬ نماز که بود خانه ما
به او من بود انتقادات اـگرتابع نظر و دربحث ها شروع کردم بافاطمه سرناسازگاری راگذاشتن و
خودم از را وخالصه کم کم او کنی. مراتأیید نظر بده نمی خواهد می گفتم توخودت نظرت را
که تو طرفی حبیب همین حرف هایی که به من زده به طورجداـگانه به فاطمه گفته بود از رنجاندم.
دارای شخصیت جداـگانه و خود تو شخصیتی باشی. هر سعی کنی مستقل از باید یک انسانی.
تابع شاپور[ ـ= نباید تو سازی. آشکار را سعی کن شخصیت واقعی خود قابل احترامی هستی.
همان با ما و هم ندارید هیچ امتیازی بر هم یک فرد. شاپور یک فردی و احمداحمد] باشی تو
هم نگاه می کنیم.خالصه مرتبًاحبیب به من راجع به فاطمه نگاه می کنیم به تو چشم که به شاپور
ازفاطمه و کنم) انتقاد بگیرم (به قول آنها من می خواست که به کارهای فاطمه ایراد از می گفت و
اوایل این جدایی در کرد. ایجاد کم کم یک جدایی بین ما و کند می خواست که به من انتقاد
کمال تعجب من با و مواضع ایدئولوژیک پیش آمد اینکه اعالم تغییر تا چندان محسوس نبود
چه مارکسیست بـرای مـن فـرق من مبارزه است چه اسالم باشد دیدم که فاطمه گفت منظور
برای که دیگر اشتباهی جبران ناپذیر من تازه داشتم می فهمیدم که چه اشتباهی کرده ام. ... نمی کند

شده بود. بازگشت دیر
دامی که تشکیالت برایش پهن کـرده بـود٬ در سرنوشت همسرش را ادامه بازجویی خود٬ در احمد
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اینگونه تشریح کرده است:
او از مـرتبًا من خرده بورژوای متعصب مـذهبی و و بود پرولتر فاطمه برای آنها آن به بعد از
وادار مرا به هیچ وسیله نمی توانند این که دیدند از بعد کند. که به کارهای من انتقاد می خواستند
از اول کالس فاطمه را شروع کردند. برنامه جدایی من وفاطمه را به همکاری باخودشان بکنند
به یک جلسه دخترانه معرفی کالسی نداشتم وفاطمه را واقع من دیگر یعنی در کردند. من جدا
به بهانه نداشتن خانه تا بود [جمال شریف زاده شیرازی] هم که مأمورجدایی ما ایرج و نمودند
که همیشه هم طوری تنظیم می کرد برنامه کارش را بود. سازمان درخانه ما روزجدایی من از
هم وشب ها ازفاطمه به خانه بیاید یک ربع زودتر و ازفاطمه ازخانه بیرون برود یک ربع دیرتر
به عناوین مختلف از یک اتاق می خوابیدیم. سه در هر مجبورًا بود٬ ما اینکه دواتاق دراختیار با
هم که من داشتم راجع به عالمت قرار یکی دو وضمنًا شدن من وفاطمه جلوگیری می کرد تنها
من به فاطمه محول کرد... را عالف] آنها جعفر میرزا [ علی اصغر خسرو با قرار سالمت خانه و
شده فاطمه فعال مایشا بدون هیچ گونه کاری درخانه به حالت انفعال بمانم و می بایستی مرتبًا
ازفاطمه به عنوان عالف] می شد جعفر [ علی میرزا پرویز و من وخسرو درانتقادهایی که از بود.
مورد ولی در نرفته بود به هدر که زحمت های سازمانی درباره او نامبرده می شد یک رفیق مبارز
نتیجه ای مصرف کرده و برای ما زیادی نیرو مقدار رفته است. تمام زحماتش به هدر سه نفر ما
به قول آنها به یک نفر را او مسئولیت بیشتری به فاطمه محول می کردند. روز هر نگرفته است.
سراغ خانه را او روز هر و زندگی کند او با آینده باید که در معرفی کردند رفیق (البته منافق)
معمولی که داشت مرتبًاخانه وضع عادی و فاطمه با و کند تاخانه اجاره ای پیدا می فرستادند
ما به سراغ آن نرو ایرج می گفت تو که خیلی خوب بود٬ این خانه ها بعضی از و می کرد پیدا
نـظر از سیاسی هیچ استعدادی نداشت. لحاظ نظامی و [فاطمه] از اجاره می کنیم. می رویم و
سیاسی که سواد نظر از و نه کوه برود و هیکل چاقی که داشت نه می توانست بدود نظامی با

تـعابیر بنابراین برخی از نموده بود. بازجویی ساواـک اظهار در این مطالب را احمد بایستی توجه داشت که احمد .1
می توانسته ترفندی برای کاستن حساسیت ناآـگاهی فاطمه مطرح شده٬ مطالبی که برای نشان دادن کم اهمیتی و و
البـته نگـرش ابـزاری و صـورت دسـتگیری نسـبت بـه وی سـخت گیری چـندانـی نشـود. کـه در ساواـک بـاشد
بودند٬ آـگاهی کمتری برخوردار دانش و سوءاستفادهـگرانه مرکزیت مارکسیست نسبت به زنان به ویژه آنان که از

آن است. مؤید مدارک نیز و اسناد که سایر واقعیتی بود

منافقین دنـبال یک اصوًال و کارهای عادی خوب به دردشان می خورد نظر ولی از نداشت1٬
ایـرج می گشتند. عقیده ای نداشته باشد و چیزی نخواهد و بکشد چنین اشخاصی که فقط بار
به ما شوهرش گریخته و از گذاشته و داشته همه را فرزند که یک همشیره که چند تعریف می کرد
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ولی رویش بنویسد داده ایم که از به او را کتاب ماهی سیاه کوچولو ما ندارد سواد ملحق شده.
او راجع به مسائل ایدئولوژی با وقتی ما نکرده است و ورقی که رونویس کرده دیگر ازچند پس
من. هست بدهید دوز ایدئولوژیک سردرنمی آورم اـگردوخت و من از صحبت می کنیم می گوید
حـداـکـثر دنبال یک چنین همشیره ای می گشت تا راست هم می گفت سازمان منافقین بیشتر و
که چون راه به جایی زنان بیچاره هستند همین دختران و بکند... او لحاظ از هر از بارکشی را
قبول مواضع ایدئولوژیک سازمان را تغییر مجبورشدند وعقیده ای نداشتند فکر ازخود نداشتند
علی از زن علی نبوی نوری که به گفته خودشان با که من اطالع دارم جز آنجا تا وبمانند. ـکنند
دو به طوری که کالس هایشان با زنان بینواماندند. بقیه دختران و وگریختند سازمان جداشدند
برای پسران مارکسیست چی از و تشکیل می شد یک پسر و حتی سه دختر یا و پسر دو و دختر

نـزد آنـها که یکـی از به این ترتیب بود زهرا «برنامه نگهداری مریم و داشت. قلو دو دختر فرزند دو احمد احمد .1
هم عوض می کردیم... با را آنها مدت یک بار چند هر و خودمان نگهداری می شد دیگری نزد والدین همسرم و
دختران و خدمت اهداف سازمان بودند. در اینکه طفلی بیش نبودند٬ با و سازمان نقش داشتند در حتی دوقلوها
مریم را یا زهرا متأهل نشان دهند٬ را برای اینکه خود پسران دانشجو[ی سازمان] هنگام یافتن خانه های اجاره ای٬

ص 358. احمد: خاطرات احمد دنبال خانه می گشتند.» به آغوش گرفته و

... را بچه 1 شد که فاطمه حاضر داده بودند تشویق قرار خالصه فاطمه راچنان مورد این بهتر...
او از من دیگر هم برویم و با یا هم ببیند مرا دیگر نشد وحاضر به مادرش تحویل داد برد فورًا
خـیلی تـحت تأثیر و خوانـد فاطمه کتاب خاطرات اشرف دهقانی را هیچگونه اطالعی ندارم.
گاهی من به او گرفته بود. قهرمانی آن قرار و کوه کرده بود) کتاب کاه را ـکارهای حماسی (ـکه در
در و می گفت نمی خواهـم. خودت حمل کنی. با بگیری و سعی کن قرص سیانور می گفتم تو

احمد. پرونده احمد٬ .2

می کنی می گفت یک کارش می کنیم.2 شوی چه کار دستگیر جواب اینکه اـگر
عبرت آموزش چنین گفت: خاطرات دردناـک و در احمد بعدها

که سایه های وجودی فاطمه برایم کمرنگ روزهای هولناـک ووحشتناـکی بود آن روزهای آخر٬
من می خواستم نـجات غـریق و بود گرداب فتنه سازمان غوطه ور در روزهایی که او می شد.
بـایکوت در و واپسین روزهایی که نفس های من به شماره افتاده بود در نمی پذیرفت. باشم٬
مشورت هایی و فاطمه زمزمه ها با هرگاه فرصتی دست می داد داشتم٬ ارتباطی قرار اطالعاتی و
شبی از ولی کافی بود٬ یک رأیی می کرد. همفکری و ابراز و می شنید نظرات مرا او می کردم و
این مباحثات هیچ گاه فاطمه در من شود... متناقض نظر و نظریاتش کامًالمتضاد تا شود من دور
تا و من بود که با آخر روز تا او نقل قول می کرد. آنها همیشه از و نمی داد بروز خود نظری از
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برتمام تکالیف و رعایت می کرد وحجابش را نمازش رامی خواند روزجدایی من ازسازمان٬
مـنش سـازمان مـی دانست. مشی و پیروی از در را ولی حیات خود بود... شرعی اش استوار
بـدون و ساواـک هسـتند معرض تهدید در بروند٬ که هرجا انداخته بود سازمان برای آنهاجا
بـچه های بـیشتر این رو از دوام بیاورند. ساعت نمی توانند 24 پوشش امنیتی سازمان بیش از

.375 ـ صص 374 احمد(چ 3): خاطرات احمد .1

به ویژه زنان احساس تنهایی شدیدی می کردند.1 مذهبی٬
بعضی تماس های او و تماس بود خانواده خویش در طریق تلفن با از طول دوران اختفا فاطمه در

می شد. توسط ساواـک شنود

یک فـرصت در لذا به منزل خاله اش بـرود دارد که مادرش قصد یک تماس متوجه می شود در او

چشم با کشته شده است و احمد اینکه احمد به تصور همراه شده و مادر ایستگاه اتوبوس با مناسب در

کشته شده است که او می کردند تصور مدت ها تا دوستان احمد مأمورین٬ با احمد درگیری مسلحانه احمد از بعد .2
کرده بودند. مجلس ختم هم برگزار برای او لذا و

به اطالع مادرش می رساند.2 را احمد شهادت احمد ـگریان خبر

ایدئولوژی تصمیم به تصفیه و تغییر از سرپیچی احمد از مرکزیت سازمان بعد ساواـک٬ طبق اسناد

به حال را که او آنان می خواهد رأی آنان مخالفت کرده از ولی فاطمه با داشته است؛ را حذف فیزیکی او

احمد. پرونده احمد .3

اعزامش دارند.3 اینکه به ظفار یا و به شهرستانی بفرستند یا بگذارند خود

در تشکیالتی٬ ترور یا خانواده اش توسط ساواـک و و کشته شدن خود درباره نگرانی فاطمه از احمد

سازمان می گوید: صورت جدایی از
دیگر و نیستی٬ مرگ و می کردجدایی ازسازمان مساوی است با که فکر به نقطه ای رسیده بود او
که به یک بار او فرزندانش دفاع کند. ازجان من و اینکه می اندیشیدباماندن درسازمان می تواند
مارکسیست شـده ای». و احمدجدا «شنیده ام که از مادرش می گوید: دیدن مادرش رفته بود٬
و حـفظ جـان احـمد ولی بـه خـاطر دارم٬ خودم را من اعتقاد «مادر٬ فاطمه جواب می دهد:
می کشد٬ مرا ترور شنیدم که سازمان طرح قتل و بعدها سازمان بمانم.» بچه هایم مجبورم که در

.376 ـ صص 375 احمد(چ 3): خاطرات احمد .4

می گیرد.4 را به شدت مخالفت کرده وجلوی آنها آنها ـکه فاطمه با
تمکین به انگیزه اصلی فاطمه فرتوک زاده از می رسد به نظر قراین٬ مدارک و و اسناد توجه به سایر با
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محافظت جویانه وی به روحیه ایثارگرانه و فرزندانش٬ و همسر پذیرش جدایی از دستورات تشکیالتی و

همانگونه که احمد بوده است. صدمه دیدن خانواده اش٬ برای جلوگیری از وفادار همسر و عنوان یک مادر

مـقطع تـغییر بـه ویـژه در روابط درونی٬ و آموزش ها سازمان در به درستی اشاره کرده است٬ خود نیز

و می پرداخت. ندارد تشکیالت وجود جاانداختن اینکه راه گریزی از و به شدت به ارعاب اعضا ایدئولوژی٬

صورت جـدایـی٬ که در می پنداشتند واقعًا محیط بسته روابط داخلی خود مخالفان درون تشکیالتی در

بی رحمانه. مشمول تصفیه خونین و یا و بود قربانی ساواـک خواهند آنست که یا سرنوشت محتوم آنها
خزانه تهران شنیده حوالی فرح آباد محل متروکه ای در [55] صدای انفجاری از 35/9/12 روز
حـضور پس از زنی مواجه شده انـد. باجسد رفته و اهالی به محل انفجار شده که عده ای از
زن روشن گردید بررسی های معموله٬ محل حادثه و مأمورین کمیته مشترک ضدخرابکاری در
پس از انفجارنارنجک کشته شده است. اثر بوده که در اعضای گروه های خرابکار بحث از مورد
زنی تاریخ 35/6/15 افسران نیروی هوایی شاهنشاهی ایران گزارش نموده که در مدتی یکی از
بیست ولی پس از همسرش اجاره کرده٬ از نفر٬ برای دو اتاق همکف را دو مراجعه و به منزل او
حضورنماینده ضداطالعات نیروی هـوایـی که با مراجعه به منزل خودداری کرده اند از روز
شاهنشاهی عکس های متواریان گروه خرابکاران به اصطالح مجاهدین خلق ایـران بـه افسـر
معدوم ساـکن منزل وی بهرام آرام رهبر افراد یکی از مشخص گردید و نشان داده شد مذکور
همان زنی بوده که به شرح فوق مبادرت به خودکشی کـرده زن اجارهـکننده منزل نیز ـگروه و

.26 ـ صص 25 به تاریخ ٬1355/12/21 شماره 412/299 بولتن نوبه ای٬ .1

است. 1
تعلق مورد ساواـک در اما این گزارش همان فاطمه بوده است. در موردنظر که فرد برخی حدس زده اند

زیـرا نـداد٬ نـیز حـتی احـتمال آن را و نکـرد به فاطمه فـرتوک زاده اظـهارنظر جنازه کشف شده مزبور

روشن قسم این موضوع را به راحتی صحت و و زندان منتقل کند از را احمد می توانست برای شناسایی٬

پاسخ به نامه در انقالب٬ از دستگیری بعد ساواـک پس از بازجوی شکنجهـگر تهرانی (نادری پور) سازد.

بـرای عکس فـاطمه را که سـاواـک مشـخصات و کرد تأـکید مشخصات وی٬ دریافت عکس و و احمد

پانوشت. ص ٬463 احمد(چ 3): خاطرات احمد .2

تعقیب فاطمه در بنابراین ساواـک که خود نشد.2 هیچگاه دستگیر ولی او دستگیری به مأمورین داده بود

اقدام می کرد. برای شناسایی بیشتر به وی٬ مزبور صورت احتمال تعلق جسد بوده در
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سـرنوشت فـرتوک زاده هـر مطلع از کادرهای بجای مانده و احمد پی گیری های احمد با انقالب اسالمی و از بعد .1
کرد. مبهم تر بلکه داستان را این حکایت تلخ نگشود گره از که نه تنها ارائه کردند ابهام او مرگ در ـکدام روایتی از
کردکه وی توسط سازمان کشته شده و اقرار یک بار شناسایی فاطمه شد٬ منکر ابتدا احمد با دیدار تقی شهرام در
نـپذیرفت بـه او کـه چـون مـارکسیسم را سپس مدعی گردید و چاه های جنوب تهران انداخته اند٬ در جسدش را
پایان داده است. یک چاه به زندگی خود در تهران و مسگرآباد در نیز او و به نیست کند سر را که خود دادند دستور

.553 و صص 463 احمد(چ 3): خاطرات احمد
گوشه خرابه ای در در برداشته و خود نارنجکی با که او مرکزیت مدعی شد باقیمانده از مؤثر قاسم عابدینی عضو
جنایت باور قتل و تصفیه و توجه به سوابق گروه در که با خودکشی کرده است. (بعثت) خیابان انوشیروان دادگر

.84 و صص 35 یادداشت های قاسم عابدینی: می رسد. مشکل به نظر این ادعاها

سالگی کشته شده است.1 سن 21 در و سال 55 اواخر آنچه مسلم است فاطمه فرتوک زاده در

پـیروزی پس از کشته شدن فاطمه مطلع شـد. از تابستان ٬1356 زندان در آزادی از پس از احمد

پی گیری های زیادی و علت واقعی درگذشت فاطمه تالش ها انقالب اسالمی وی برای یافتن چگونگی و

مدرکی دال بر و به دلیل نیافتن هیچگونه سند زندان مالقات کرد. تقی شهرام در حتی با و انجام داد

و شواهد قراین و به اتکاء احمد احمد وی٬ جسد نشدن هیچ نشانه ای از پیدا محل دفن احتمالی فاطمه و

رسید: ویژگی های وی به این نظر از اساس شناخت خود بر
را سازمان او می کند. مرکزی سازمان به شدت اختالف پیدا کادر با سال 55 اواخر فاطمه در

پانوشت. ص ٬463 احمد(چ 3): خاطرات احمد .2

کرد.2 تهران مفقود یکی ازچاه های جنوب شهر در وجسدش را بین برد از و تصفیه کرد
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دیگر سرنوشت مبهم یک دختر  

شـنبه اول روز ظهر از ساله به نام اـکرم احمدی پریداری بعد ساواـک دختری 19 به گزارش اسناد

وی در به مجاهدین خلق پیوسته است. ترک نموده و جای گذاشتن یادداشتی منزل را بر با 1355 خرداد

مکالمه تلفنی همان شب به خواهر در گشت و نخواهد به خانه باز هرگز که دیگر این یادداشت می نویسد

می گوید: خود
من دیگر مردم کشته شوم و به خاطر و راه خدا در رفتم تا کردم و متدینی فرار من باجوان کارگر

رانخواهیددید.
قول بستگانش چنین تشریح شده بود: ساواـک وضعیت وی از اسناد در

زمان که به هر و مطالعه می کرد شریعتی را دکتر و بهرنگی... اـکرم اغلب اوقات کتاب های صمد
نارنجک درست که شوهری می خواهم که بمب و عنوان می کرد ازدواج داده می شد اوپیشنهاد

پنج شنبه به زیارت حضرت عبدالعظیم می رفت. هر او ـکند.
که آنان نـیز دریافتند گرفتند خانواده او با (تابستان 1384) تماسی که اخیرًا در پژوهشگران این اثر

اـکرم هیچ اطالعی ندارند. عاقبت کار سرنوشت و از هنوز

ولی هیچ اطالعیه ای درج نشده است. سرنوشت او از موضوع مبهم باقی مانده و ساواـک نیز اسناد در

وی چنین می نویسد: مورد در شده است٬ که منتشر یادداشت های خود اعضای سابق سازمان در یکی از

پریدری . اصل: .1

به اتفاق دایـی او٬ این دختر برادر گم شده است. نیز دختری به نام «اـکرم احمدی پریداری 1»

بود. دوره اول مجلس شورای اسالمی نماینده نیشابور در و اـکرم است. خواهر عبدالحسین جاللی شوهر .2

که من خبر من صحبت کردند با سال 59 در جاللی 2 که نماینده مجلس شورای اسالمی بود٬
فردی باشد وی احتماًالمی تواند که پرسیدم کسی خبرنداشت و نیز ازپیکاری ها بعدًا نداشتم و
شوهر خودکشی کرده (البته می گفت قبًال وضع مشابه «فاطمه فرتوک زاده» ـکه شهرام می گفت با
شهرام می گفت نام این دختر سرخوردگی عاطفی بوده؛ علت عمده اش بی انگیزگی و و نداشته)

ص 90. شرح تاریخچه سازمان...: کریمی٬ .3

بود.3 که البته بعید ندارد به یاد را
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فصل سوم:

 عملیات پلیسی درسازمان

بازجویی خدایی صفت دستگیری و «نمونه»  
برای تحکیم موقعیت خود اقدامات تروریستی درون سازمانی٬ مرکزیت مارکسیست سازمان عالوه بر

ساواـک قالب پلیس و مواردی رفتن در در روی آورد. ارعاب مخالفان به شیوه های عملیات پلیسی نیز و

به گونه ای که انجام می پذیرفت. مشکوک می شد٬ اعضایی که مرکزیت به آنها بازجویی از برای فریفتن و

می کنیم: مرور اینجا در خدایی صفت را «نمونه» می گرفت. تراژیک به خود ـگاه جنبه های کمیک و

فارغ التحصیل دبیرستان تهران٬ در 1331 یک روحانی به نام عباس متولد علی خدایی صفت فرزند

به دانشگاه در ورود پس از حیاتی به سازمان وصل گردید. طریق محمد همان دبیرستان از از و علوی بود

شد. آزاد بعد یک روز بازداشت و ـ مسگرآباد در ـ 51 اسفند اول در وی بار .1

وی بازداشت گردید1٬ تاریخ 54/5/18 دانشگاه تهران در سال چهارم دانشکده اقتصاد حال تحصیل در

مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی با و اداره ثبت احوال تهران به کارورزی مشغول بود بازداشت در پیش از

همکاری می نمود. نیز

توسط بهرام آرام سال 1351 در اما سازمان ضعیف شد؛ با ارتباط او سال ٬50 ضربه شهریور پس از

فـروشگاه فـردوسی و عملیات شناسایی برای بمب گذاری در بخشی از در و سازماندهی گردید. مجددًا
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دانشـجویان٬ روحـانیت٬ ارتـباط بـا به دلیل امکانات وسـیعی کـه در مشارکت نمود. سازمان برنامه و...

«وی چـهارراه چـنین بـود: دیدگاه بهرام نسبت به او محافل مذهبی داشت٬ مجالس و و دانش آموزان٬

سازمان مهّیا با را وسیله ارتباط او صفا سرگردانِی فرهاد آزادی و از وی بعد دانشگاه است». در جناح ها

مـرتبط سازمان «مارکسیست شده» زندان به بهرام و آزادی از از بعد نیز را اـکبری آهنگر محمد و ـکرد

کشته شدند. دام پلیس افتاده و مدتی کوتاه در پس از و سرنوشت مشترکی یافتند دو هر که اتفاقًا ساخت٬

برابر در برای تشکیل گروه مذهبی ـ او توجه به موقعیت مناسب خدایی صفت از شریف واقفی هم با مجید

به مرتضی صمدیه لباف معرفی را او پاسخ مثبت٬ پس از دعوت به همکاری و ایدئولوژی ـ جریان تغییر

نمود.

به رهبری مارکسیست شدگان سازمان ـ مقطعی٬ در می آید٬ ساواـک بر پرونده وی در آن گونه که از

به علی قبًال خود شک کرده بودند. شریف واقفی ٬ مجید به احتمال رابطه وی با دلیل موضع مذهبی اش ـ

یک روز٬ در یـا و نـروند هـم سـرقرار با یک روز در که به اتفاق مجید کرده بود صمدیه لباف پیشنهاد

پیدایشان دیگر و می روند قرار سر وقتی که آن دو بعد نکنند. اجرا گذاشته شده٬ این دو که با قرارهایی را

خدایی صفت با بازجویی می کنند. او به شیوه ساواـک از و هم می گیرند را مسئوالن سازمان او نمی شود٬

فـردای روز بالیی به سرشان آورده اند٬ یا کرده و دستگیر یا کشته و را که آن دو آنکه مطمئن می شود

اینکه فهمیده بود با واقع٬ در و به ندانستن می زند. را خود و می کند اجرا آنها با را خود قرار ربوده شدنش٬

پس می دهد. که نزدش امانت بوده به آنها اسلحه هایی را بوده اند٬ عامل قتل آن دو وحید ـکه بهرام و

که «آیا بهرام می پرسد هم از یک بار بهرام ادامه می دهد. هم به رابطه با باز به رغم همه این وقایع٬

«نه». بهرام می گوید: و تصفیه های خونین هم استفاده می کند» از حّل مسائل درونی سازمان٬ رابطه با در

رهبری مارکسیست شده متوجه شده برابر در را وی که ضعف ایدئولوژیک خود زندان سال 54 قبل از

جمله علنی به رغم امکاناتش (از ایدئولوژیک گرفت٬ دوستانش تصمیم به کار تن از چند حتی با و بود

ایدئولوژیک نداد. تن به کار به هیچ وجه عمًال و...) روحانیت مبارز امکان رابطه با بودن ٬

سازماندهی کرده اعالم موجودیت «باید می گوید: به او تصفیه فیزیکی مجید٬ اینکه قبل از وجود با

تعدادی کتب کتابخانه اسالمی دانشکده اقتصاد٬ در نشان داده بود٬ او موافق با مذهبی و را خود و نماییم.»

در و جایگزین کـرد به جای آن کتب متعلق به نویسندگان شوروی را تصفیه کرده و فلسفی اسالمی را

به ارتباطش ادامه داد. بهرام سازش کرده و نهایت با
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و نمودند٬ مقطعی به ساواـک اعتماد در نفی کردند٬ که مبارزه مسلحانه را کسانی شد زندان جزء وی در

شدند. تشکیالت» «ضّد و حرکت» «ضّد

وقتی که کسب کرده بود٬ آموزش های سنتی آن را دل مجاهدین خلق بیرون آمده و اینکه از علی با

جـمع مـخالف فـرصت طلبی در تـذبذب و بـا جریان متعارض تشکیل شـده٬ که چند زندان می بیند در

جدایی کامل که از آنجا تا مذهبی افتاد صد در به موضع صد گرفت و مجاهدین خلق قرار و مارکسیست ها

ورزش هم قایل به جدایی دو حتی در و این قبیل حمایت می کرد مواضعی از و مذهبی ها٬ و مارکسیست ها

بود. این نوع ورزش (ورزش جداـگانه) مبتکر دسته و

شریف مجید بهرام آرام و با تشکیالتی زیادی انجام داده بود٬ آنجایی که علی خدایی صفت کار از

ذـکاوت هوش و و پیچیده ای شده بود فرد شرکت داشته٬ عملیات نیز در و صمدیه لباف بوده٬ واقفی و

رهبری جریان های به نوعی ـ که ـ طوری حرکت کند باعث شد مجموع اینها پلیسی اش هم خوب بود.

به دست گیرد. زندان قصر بخش هایی از مدتی در را مذکور

زندانیان مذهبی سازمان به یکی از قرنطینه زندان قصر٬ در که خودش٬ شرایطی بود در همه اینها

سلول های کمیته که در می شود آشکار همان جا در به ایدئولوژی اسالمی بیان کرده بود. خویش را تردید

بـازجـویی افراخـته در داشته است. تردید نیز نمازهای خود حتی در و می داشته٬ ابراز را شک خود نیز

تغییر مرکزی سازمان٬ مارکسیست شدن کادر که علی خدایی صفت هم پس از ساواـک اعتراف کرده بود

انگـیزه های مـذهبی مـبارزه گذشته به خاطر «من در که: طی نامه ای اعالم کرد و ایدئولوژی داده بود

احسـاس مـی کنم بـه دالیـل جبری می بینم و را می کردم ولی اـکنون که ماتریالیست شده ام همه چیز
که او افراخته درباره علی خدایی صفت گفته بود انقالبی نیستم.» من یک فرد ماهیت طبقاتی٬ زیربنایی و

.1354 بازجویی مرداد افراخته٬ پرونده رحمان (وحید) .1

ایمان نداشت.1 به هیچ چیز و شده بود «ماتریالیست مبتذل»

لو به فکر افراخته بازداشت شده بود٬ به دلیل اعترافات وحید زندان کمیته مشترک علی که خود در

پرونده علی خدایی صفت . .2

کمیته بودم.»2 «من طعمه خوبی برای ساواـک در به رفقایش می گوید: بعدها و دادن بهرام آرام می افتد
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انقالب پس از اظهارات خدایی صفت ٬  
بازجویی خدایی صفت به سبک عملیات پلیسی رژیم شاه توسط مرکزیت سازمان ماجرای بازداشت و

کتاب «تحلیل آموزشی بیانیه در شد. متون رسمی سازمان هم ذـکر پیروزی انقالب در پس از سال ٬54 در

که ماجرای مزبور ایدئولوژی و اظهارات علی خدایی صفت درباره جریان تغییر اپورتونیست های چپ نما»٬

شاخه به نام مخفف عنوان یک عضو مشخصات با بدون ذـکر نامیده شده است٬ شکنجه» «بازجویی و

به این شرح درج گردیده است: (ع)٬

هـم جـهت کـنار این تـغییرات در بدهند٬ تغییر سازماندهی را داشتند که قصد اوایل سال ٬53 «در

تحت عناوین مختلف و [بهرام آرام] لزوم این تغییرات را داده بود. ایدئولوژی» «تغییر ـگذاشتن عناصر

و دیگـر افراد تحت عنوان اینکه «با مثًال مشخص نشود. اصلی آنها منظور تا غیرواقعی مطرح می کرد

یک جانبه تصفیه به طور مرا دادند٬ تغییر وقتی این سازماندهی را و...» شوید هم آشنا آنها نحوه برخورد

بدون اینکه مرا من تماس می گرفت٬ با بهرام هفته ای یک بار یعنی بدون اینکه به خودم بگویند. ـکردند؛

تحویل گرفتن بچه هایی که من قبیل خبرگیری و از امکانات٬ استفاده از او قصد جریان مسائل بگذارد. در

برای اینکه من متوجه این تحویل گرفتند. را او 53 خرداد که در مثل خاموشی ؛ می کردم بود٬ کار آنها با

بده که عقب هم امتحاناتت را تو به کاری مشغول است؛ هم تیم تو بهرام گفت که «فعًال نشوم٬ تصفیه آنها

تعطیل سازمانی را که برای امتحانات کار نشده بود آن وقت٬ تا مدت دانشگاه٬ حالی که در در نیفتی».

صحبت کردم که باالخره او که با یک بار دادند. همین وضع قرار در مرا مدت ها به دنبال آن٬ بعد و ـکنیم.

در کنیم». سازمان پیدا در نتوانستیم جایی برای تو چه گشتیم هنوز گفت که «هر من چه می شود؛ ـکار

دارد». کار می گفت که «هم تیمت مشخص است ولی فعًال حالی که قبًال

نحوه زندگی و مورد در را که من انتقادات او ثقفی] هم تیم گذاشت؛ [علیرضا «ث» مدتی با مرا بعد

می گفت که سپس تصفیه کند. و بکوبد را «ث» طریق آن انتقادات٬ هم از او تا بگویم؛ به او غیره درآورم و

خرد و جهت کوباندن او در عمًال ولی این کار تصفیه اش می کنیم»؛ می خواهیم بفهمانیم که چرا «به او

تصفیه اش کنند کس که می خواستند هر که با این روشی بود کند. خودش کار هم نتواند بعدًا تا بود ـکردن او

انجام می دادند.

به رو «دارد گفت: رسیده؟ بهرام پرسیدم که باالخره وضع سازمان به کجا از یک بار تابستان ٬53 در ...

کرد. بدون ایدئولوژی کار می شود مگر «بله٬ گفت: می شود؟» کار «ایدئولوژی چطور؟ گفتم : راه می شود.»
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ایـدئولوژی را آن٬ مـاه پـیش از حالی که چـند در بدون ایدئولوژی حرکت کند!» که نمی تواند روشنفکر

است. کرم روشنفکر و می گفت که ایدئولوژی ضرورتی ندارد و محکوم می کرد

از رسیده. فهمیدم که جریانات به کجا نشریه داخلی خواندم و در را من مقاله «پرچم» ٬53 پاییز در

مجید[شریف واقفی] کرده بودند٬ جریان برخوردهایی که با [محسن سیاهـکاله] در طریق «م» طرفی از

همین ولی درست در ادامه بدهم؛ به کار آنها نمی توانم با که حس کردم دیگر بود اینجا در گرفتم. قرار

وضع نامناسبی در مجید دهد... یک سری ارتباطات جدیدی قرار در که بهرام می خواست مرا نقطه بود

تومانی پول می گرفت. چند ما که بعضی اوقات از چرا اختیارش نبود؛ حتی امکانات مالی در گرفته بود؛ قرار

آنها٬ برخورد نخورده بود. غذا ظهر از بعد ساعت 4 بعضی اوقات تا نمی دادند. هم قرار جریان اخبار در را او

خود دیگری که درست به یادم نمانده و موارد و تحقیرکننده بود... کننده و خرد مجید٬ کردن با اجرا قرار در

چیزی به من نگفته بود... هم درباره آنها مجید

من نگهداری کنم. تا به من داد تعدادی فشنگ را یک نارنجک و اسلحهـکمری و بهرام دو 53 پاییز در

البته وقتی با یک جاسازی حفظ می کرد. در را آنها او [ رسول مرصوصی] گذاشتم و پیش «ر» را هم آنها

تـا پیش خودت نگهدار». به بهرام برگردانی؛ نمی خواهد را گفت که «اینها مجید تماس داشتیم٬ مجید

صحبت کردم٬ مجید که با فرستادند به دنبال آنها [حسن نظام الملکی] را «ح» ماه یک بار اسفند اینکه در

به علت اینکه ولی اتفاقًا (مثل اینکه می دانست برای یک مصرف عملیاتی می خواهند). بده.» «ببر ـگفت:

حاضر «فردا گفتم: داشت٬ جاسازی کار از بیرون آوردن آنها و کارگاه دانشکده شکسته بود در دست «ر»

داشت که «فوری احتیاج اصرار او قبل اطالع می دادی»؛ روز چند خوب بود تلفن بزن. پس فردا نمی شود؛

ولی کنم. حاضر وسیله ای شده آن را خودم هم رفتم که به هر و تلفن بزن» «فردا که من گفتم: داریم»؛

من تماس نگرفتند. با و تلفن نزدند آنها خود دیگر بعدًا

آنها روشن شد٬ برای آنها جریان ارتباط مجید اردیبهشت 1354 اینکه وقتی در این جریان گذشت تا

مرتضی صمدیه را که اسلحه ها می بینند و می زنند [ ـکاظمیان] بوده سر اسلحه که پیش سیف اهلل به انبار

به خصوص که سابقه اسفند مرتضی باشم؛ و مجید ارتباط با که من هم در احتمال می دهند برده است.

به را می خواهم اسلحه ها [ اینکه] «احتماًال داشت و هم وجود آماده نشده بود٬ زود که اسلحه ها ـگذشته٬

ندهم». دیگر آنها

دستگیر مرتضی و و که کشتن مجید این جریان شکل گرفته نقشه هایی می کشند با برای برخورد آنها
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کرده بودند فکر آنها چون من علنی بودم٬ این طریق بوده است. کردن اطالعات الزم از پیدا ـکردن من و

ضمن اسلحه ها در و اقدام به گرفتن اطالعات نمایند و بگیرند تحت عنوان پلیس مرا به نام و ـکه می توانند

من بگیرند. از نیز را

برای را او ریخته و تحت عنوان ساواـکی به خانه «ر» داشته اند قصد که ابتدا بهرام گفته بود بعدًا ...

زدن مجید پس از روز دو که این کار من می کنند؛ تصمیم به «ـگرفتن» بگذارند... ـگرفتن اسلحه تحت فشار

«د» طـریق مـحسن خـاموشی و از مرا این اواخر مسئله این بوده که آنها مرتضی صورت می گیرد. و

به صحبت هایی کرده بودم و «د» که من هم البته با داده بودند؛ قرار [حسین داعی االسالم] تحت نظر

متوجه شـده این مسائل را آنها غیرمستقیم راجع به جزئیات سازمان چیزهایی گفته بودم که شاید طور

شده اند زندان آزاد افرادی که از که کسانی با طرفی فهمیده بودند از شنیده بودند. را صحبت ها و بودند

تماس گرفته ام. این افراد که من با حدس زده بودند و گفته اند به آنها جریانات سازمان را تماس گرفته و

اطالع بدین صورت بوده است که آنها برای دستگیری من طرح ریزی می کنند٬ برنامه ای که آنها ...

طبق آنچه که بهرام خانه خارج می شوم. از برای رفتن به زمین ورزش٬ موتور با که من صبح زود٬ داشتند

به همان جا و من بپیچند ماشین جلو سپس با و من کمین کنند مسیر در می خواستند آنها تعریف کرد٬ بعدًا

انتخاب که ممکن است من مسیرهای مختلفی را می کنند فکر بعد کنند؛ دستگیر عنوان گشتی ساواـک مرا

وقتی من خارج و خانه بایستند دِر کنار در تصمیم می گیرند لذا نشوند؛ موفق به این کار خالصه آنها ـکنم و

دستگیرم کنند. تحت عنوان پلیس٬ شدم٬

سرنشین (به اصطالح مثل گشتی های ساواـک) 4 پیکان سفیدرنگ با با آنها 54/2/18] صبح زود [ در

دو پشت فرمان می ماند. آنها از یک نفر آن طرف خیابان پارک می کنند. پیکان را می آیند. خانه ما به جلو

نفر آن دو خانه می ایستد. دیگر در کنار هم در آنها یک نفر می ایستند. به انتظار خانه ما در کنار در آنها نفر

یک کش هم به دسته های و سیاه چسبانده بودند کف شیشه هایش کاغذ که در یک عینک دودی هم٬

تـا به چشم من بزنند عینک را گرفتند٬ اینکه مرا بالفاصله پس از تا داشتند خود با عینک بسته بودند٬

نبینم. را قیافه های آنها

کنار در نفر دو که می بیند خانه خارج شود خانه مان می خواست از افراد یکی از من٬ پیش از صبح زود٬

به و به داخل خانه برمی گردد و شک می کند عینک دودی به دست دارد. آنها یکی از و خانه ایستاده اند در

که می بیند خانه بیرون برود٬ دیگر در می گویم که از به او شده؛ به رو چنین چیزی رو که با من می گوید
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پوشیدم که بروم ببینم چه خبر را من شلوار می گردد. که به داخل خانه بر ایستاده است ـ یک نفر آنجا

رحیمی طاهر [افراخته] و وحید فهمیدم آنها (ـکه بعدًا خانه شدند وارد نفر که یک مرتبه دیدم دو است؛

مسـائل رابطه با در یک بازجویی مختصر «آقای فالنی! گفت: گرفت و دست مرا آنها یکی از بوده اند).

به چشم من زد. عینک را و دانشجویی است»٬

چه کار «آقا! زد: که ناـگهان فریاد ایستاده بود مادرم هم آنجا خانه شده بودند٬ وارد بی هوا چون آنها

در پلیس باشند٬ چون شک زیادی داشتم آنها کوچه شدم. وارد خانه بودم٬ من که دم در و می کنید؟!»

که یک مشت محکم به پشت گردنم نشان دهید»٬ کارتتان را «آقا! گفتم: چشم انداختم و از ـکوچه عینک را

آنـها به طرف ماشین ببرند. به زور مرا می خواستند و کردند شروع به فحاشی (مثل ساواـکی ها) و زدند

فکـر و می شناختند را چون ما و مردم محل جمع شدند این کشمکش٬ در من نمی رفتم. و می کشیدند

و است٬ من یک مرتبه احساس کردم که اوضاع ناجور دخالت کنند. ممکن بود دعوایمان شده٬ می کردند

که روی کف ماشین نشاندند صندلی عقب٬ در مرا ماشین شدیم. سوار که رفتیم و خالصه گفتم که می آیم؛

چون جمع شدن مردم وحشت کرده بودند؛ البته از یک بارانی روی سرم کشیدند٬ و بیرون معلوم نباشد؛ از

مشت روی صندوق عقب کوبید که با بگذارند جا افرادشان را یکی از ـکه موقع حرکت اتومبیل نزدیک بود

مثًال به عنوان پلیس جلوه دهند. را که خود بین راه فیلم هایی می آمدند در شد. سوار او و نگه داشتند تا

که البـته مـن ااۤلن می آوریمش و...» بگو اطالع بده؛ بی سیم به پایگاه شماره 4 «با یکی شان می گفت:

رفتارش مشخص است. پلیس به این شکل نیست و کار چون طرز پلیس نیستند؛ فهمیده بودم که اینها

یک اتاق بزرگ شدیم وارد به داخل خانه ای بردند. مرا و متوقف شد اتومبیل آنها مسیری٬ طی از پس 

به آن اتاق کوچک سلول مرا می شد. آن جدا چوبی از اتاق کوچک تری به وسیله یک دیوار انتها ـکه در

پشت از دست هـایم را و به پایه های صندلی بسـتند پاهایم را روی یک صندلی نشاندند. و بردند مانند

به چشم من بود؛ عینک هنوز سنگین است). (دست بندهای قدیمی شهربانی که آهنی و زدند دست بند

من کنار در و کردند بلند آخر تا صدای آن را آورده و یک رادیو نبینم. که جایی را پنبه گذاشتند آن را دور

بعدها منیژه اشرف زاده نیز فهمیدم و که بعدًا (آن طور صدایم بیرون نرود صدایی کردم٬ که اـگر ـگذاشتند

تا دو آن٬ در همچنین جلو بیرون نرود. صدا تا پنبه گذاشته بودند نیز تخته ای را الی درزهای دیوار ـگفت٬

که خود آن طور و این تدارکات معلوم می شود که از که البته این طور ـ روی هم آویزان کرده بودند پتو

بوده است). کار در کشف روابط نیز بازجویی و برنامه کتک و کمیته می گفت٬ رحیمی در طاهر
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هم فیلم می آمدند. باز به صندلی می بستند٬ موقعی که مرا کردند. این حالت رها ساعت در یک مرا

آن بیاید٬ آقای دکتر بگذار کن٬ «صبر به من می گفت: بعد داده ای؟» خبر «به آقا یکی به دیگری می گفت:

گرفته بود٬ کم کم دست هایم درد همان حال بودم و که من در یک ساعت ـ از بعد و... وقت می فهمی»

صـبحانه و حـرف مـی زدند که می خندیدند٬ می آمد چوبی صدای آنها پشت دیوار این فاصله از [ و] در

و اتاق شدند که یک مرتبه وارد کجایید؟» است؟ زدم که «چه خبر یک ساعت داد پس از ـ می خوردند

بهرام این وقت٬ در بود. به طوری که روی من به دیوار بردند؛ جلو نزدیک دیوار تا هل دادند صندلی را

«ببین چه گفت: شناخته بودم.» «قبًال گفتم: شناختی؟» را ما «حاال گفت: چشم من برداشت و از عینک را

سـر «چـرا گفت: کرده ام؟» «چه کار گفتم: کند.» دستگیر را تو کرده ای که یک سازمان انقالبی باید ـکار

نشوم؛ حاضر که بی خودی سرقرار (چون نشده بود «ـکدام قرارها؟» گفتم: نمی شوی؟» قرارهایت حاضر

ده برادرت گفت گوشی خدمتتان و تلفن زدم به خانه تان؛ «فالن روز گفت: داشتیم). وقتی قرار البته تا

ندادی؟ بگیرند٬ را اسلحه ها وقتی آمدند چرا چه هدفی داشتید؟ تلفن عمومی معطل کرد. در دقیقه مرا

عقب انداختی.» سه روز را (...) ترور این کارت چه کردی؟ می دانی با

«ممکن بود لحن تندی گفت: با بازجویی شده و وارد من ایستاده بود٬ که پشت سر وحید٬ اینجا در

پشت سر. از وحید و جلو بهرام از یکی آن. خالصه یکی این می گفت٬ شکست مواجه شود.» عمل با

این شرایط امنیتی خطرناـک صبح که در نفر٬ این 4 اـگر «موضع سکتاریستی گرفته اند... بهرام گفت:

بکنید؟» را من گفته بودم این کار «مگر گفتم: چه می کردی؟» ضربه می خوردند آمدند٬ خانه شما در زود

که که اشتباه کرده اید؟» نمی کنید فکر چه شده است؟ اصًال «یعنی چه؟ گفتم: مجبورمان کردی» «تو ـگفت:

بروید سرجایشان است٬ «به چه کسی می خواستی بدهم؟ گفتم: به کی دادی؟» «اسلحه را گفت: اینجا در

هم صحبت کنیم.» با بگذارید قرار من بپرسید٬ از بدون این کارها این موضوع را می شد بردارید. و

حاال کنی. فرار برداری و را ممکن است اسلحه ها بگوییم٬ گفتم اـگر می دانستیم؟ کجا از «ما گفت: بعد

چـیزی پـیش مثل اولش مـی شود؛ رابطه ما فوقش می فهمیم که اشتباه کرده ایم٬ هم که طوری نشده.

هم روسیه) (در (...) که از همان طور «اعاده حیثیت می شود٬ گفت: پشت سر٬ از وحید٬ اینجا در نمی آید»

ندارم). به یاد که آورد (ـکه ااۤلن نامی را اعاده حیثیت شد

گریه کنی» «باید که گفت: بخندم»؛ «نمی دانم گریه کنم یا گفتم: حالی که خیلی ناراحت بودم٬ در من٬

مگـر «چـه قـراری؟ گـفتم: نداشـته ای؟» قرار «تو گفت: بعد برای سرنوشت مردم بیچاره» «آره٬ ـگفتم:
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«نه٬ گفتم: شخص دیگری است.» منظورم با «نه٬ گفت: هم رابطه نداریم؟» نمی دانی که مدتی است با

پشت سـازمان «چـرا گـفت: «نه.» گفتم: به کسی بدهی؟» نبود قرار را «اسلحه ها گفت: چه شخصی؟».

کس بگویم سازمان به هر «به چه کسی گفته ام؟ گفتم: و...» می گویی مارکسیست شده اند بدگویی می کنی ٬

تشـخیص مسـئله امـنیتی را من ایـن قـدر معلوم است خودت رابطه داری. می گوید مارکسیست شده٬

گفته است.» خاموشی هم به ما هم به خاموشی گفته؛ او چیزی گفته ای٬ به «د» «تو گفت: نمی دهم؟!»

درک نکنم). سازمان را با که رابطه «د» برای این گفته بود (ـکه البته این را

کـه مـرا تمام محل دیده انـد رفته ام. لو من پیش آنها می گویی طوری نشده؛ چطور «حاال گفتم: ...

زندگی من چگونه به خانه بروم و به گوش ساواـک هم می رسد. به احتمال قوی٬ این خبر٬ گرفته٬ «ساواـک»

در که فالنی را دانشکده هم پخش شده بود در تمام محل پیچیده بود٬ اینکه در عالوه بر (ـکه اتفاقًا ـکنم؟

بگویند و به اتاق رییس بروند بچه های دانشکده می خواسته اند و کرده اند درگیری دستگیر حال کتک و

گرفته اند). را او چرا

«این 4 گفتم: عرض یک هفته همه این مسائل حل می شود.» در هیچ طوری نشده. «نه٬ بهرام گفت:

ایـن مـورد «در گفت: نه؟ یا شده اند بدانم دستگیر کجا من از چه؟ گرفته اند٬ یاد اسم مرا که خانه و نفر

(و هم حرف می زنند.» آنها من حرفی بزنم٬ اـگر که حرف بزنند. سطحی نیستند در آنها خاطرجمع باش؛

و تهدید که با صحبت های زیادی کرد بعد که نزدند) چه حرف ها نفر٬ این 4 کمیته برخی از دیدیم که در

احـتیاج دارد٬ وقتی سازمان بـه تـو سال کار٬ 4 از بعد حاال «چرا گفت: مثًال تشویق توأم بود. و تحقیر

مسئولیت به عهده و کلی کار حاال بود؛ که کمتر نبود بیشتر تو از «ح» بکشی. کنار می خواهی خودت را

خوب می توانی تو کردن تو. برای دستگیر بدهد را آدرس تو اینجا؛ بیاید همین رفیق هم تیمت باید دارد.

می خواهی چه می خواهی؟ کن. یک تیم خوب کار با یک خانه تیمی خوب می گذاریمت؛ در بیا کنی. ـکار

آن تشکیالت آنها خاموشی در آن زمان٬ توجه به اینکه در (با کنی؟» کار او بگذاریم خودت با خاموشی را

این حرف چه بود؟) نمی دانم منظورش از داشته٬ را موضع باال

لحن باز اینجا که در نیستم و...». اهل کار من هرگز که برایت نوشتم٬ «همان طور جواب گفتم: من در

رابطه ای غیر نمی توانی در حاال سازمان داری. چه داری از هر تو «خالصه٬ گرفت که: به خود تهدیدآمیز

دانشکـده بـه کـنم ولی در می گویی نمی خواهم کار می رسی٬ که می بینیم به ما ما کنی. سازمان کار از

اصًال باید یا راه داری؛ فقط دو تو خالصه بگویم٬ کنی. می خواهی کار فعالی و که می رسی٬ بچه های دیگر
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سیاسی می خواهی کار اینکه اـگر یا عشقت؛ درس و بروی دنبال زندگی و بگذاری٬ کنار سیاسی را ـکار

هم صحبت این زبان با با هم٬ دیگر بار این راهی نداری و از غیر سازمان باشد. رابطه با در باید بکنی٬

تلخیص. با 224ـــ234؛ و صص 153ـــ154 تحلیل آموزشی...: .1

هم صحبت خواهیم کرد...»1 زبان دیگری با با نمی کنیم؛

بازجویی خدایی صفت شرح واقعه در  

مـاجرای مرکزیت مارکسیست سـازمان و زمینه اختالفات با بازجویی ساواـک٬ علی خدایی صفت در

این گونه شرح داده است: را٬ دستگیری خود
در [ بهرام آرام] نوشتم و من نامه ای برای جواد شود [سیاهـکاله] دستگیر اینکه محسن پیش از ...
نه به مذهب معتقد اینکه دیگر به خاطر اصًال کنم و باشمانمی خواهم کار آن گفتم که من دیگر
[سیاهـکاله] به وسیله حسین آن را کنم و نمی توانم کار دیگر نه به آنچه که شمامی گویید٬ هستم و
موجب به کلی قطع کردم که این بعدًا آنها با بدین ترتیب رابطه خودم را و فرستادم. برایجواد

شرح خواهم داد. را که آنها شد وبحث های زیادی بین من وجواد پیش آمدن صحبت ها
شریف واقفی ٬ کریم که چنان که بعدًافهمیدم مجید کاظم و وچه با اـکبر بحث اصلی ماچه با ...
زندان آزادشده که از آـگاه کردن کسانی بود سر مرتضی صمدیه لباف وسعیدشاهسوندی بودند
مسـئله می گفت گروه اصـًال وچنانکه اـکبر مخفی کند را داشت آنها گروه قصد وحاال بودند
پس و فریب دهد. را که آنها دارد قصد این مورد در مطرح نکرده و آنها با مارکسیست شدن را
یا و به سمت مارکسیسم کشاند را آنها یا که ممکن بود نحو به هر و ـ مخفی کرد را اینکه آنها از
به هیچ چـیز به پوچی انداخت به طوری که دیگر را آنها هستند روشی که خوب بلد اینکه با
اعالم کنند؛چون به گفته آن وقت باخیال راحت جریان مارکسیست شدن گروه را ـ معتقدنباشند
اعالم مارکسیست شدن که پس از امکان دارد مخفی نکرده باشند را این زندانی ها قبًال اـگر اـکبر
عبارت این زندانی ها گروه لطمه بزنند به پیشرفت کار و گروه به مخالفت بپردازند با ـگروه آنها

وزین العابدین حقانی. صفا فرهاد محسن طریقت ٬ اـکبری ٬ محمدصادق ٬محمد از: بودند
صورت روشدن که در که یک جوابیه به گروه نوشته بود این بود کرده بود ازکارهایی که اـکبر ...
به آنهابدهد٬جوابیه کرده آن جوابیه را چه کار که اـکبر صورتی که گروه بفهمد مطالب یعنی در
آن چیز به طورخیلی سریع آن راخوانده ام از که من چون یک بار 40ـــ50صفحه بود درحدود
گروه تحمیل که مارکسیسم راچگونه به افراد آن شرح داده بود در زیادی به یادم نمانده است.
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خیلی مهم اینجا مسئله ای که در چه رفتاری انجام داده اند. او کس که نپذیرفته با هر و ـکرده اند
نـه یـعنی نـه مـذهبی و پـوچی شـده بـودند؛ گروه دچار افراد است این است که بسیاری از
بعضی که امکان به مبارزه هم نبوده اند. دیگرحاضر [ناخوانا] و بدون هیچ هدفی مارکسیست٬
کاظم این مورد در مثًال کشیده بوده اند. این کارها دست از و برایشان بوده به زندگی بازگشته اند
به ول کرده و ازجریانات به اصطالح مبارزه را هم فعال بوده اندبعد که نسبتًا نفر می گفت که دو
در این نمونه ها از صحبت کرده اندفایده ای نداشته است. آنها هرچه با و سربازی رفته بوده اند.
می داند بهتر را اشاره کرده است وکاظم اینها آنها آن جوابیه بهچندتایی از بوده که در ـگروه زیاد

من بوده ام... یک نمونه این پوچ گرایی هم خود و
خواهرم آمد توالت بودم٬ من در که صبح زود بود این قرار [دستگیری توسط سازمان] از جریان
وقتی که من از و دم درحیاط ایستاده اند نفر گفت که دو برگشت و فورًا منزل خارج شود٬ از
یک آنها دست یکی از و به سمت دیگر برگرداند را صورت خود آنها خانه خارج شدم یکی از
است که ناـگهان بروم ببینم چه خبر آمدم که دم در پوشیدم و من شلوارم را عینک دودی بود.
در و به سمت من آمدند مستقیمًا و واردخانه شدند مانده بود٬ درخانه که باز از نفر دیدم دو
و که درداخل شیشه هایش کاغذسیاه چسبانده بودند. یک عینک دودی بود آنها دست یکی از
وقتی کش به هم وصل کرده بودند. با ودسته های آن را نیزکاغذسیاهچسبانده بودند آن را دور
گفت که یک گفتم بله٬ گفت آقای علی خدایی ٬ گرفت و دست مرا آنها یکی از به من رسیدند٬
آمد مادرم جلو تشریف بیاورید٬ لطفًا موردفعالیت های دانشجویی است. در بازجویی مختصر
به و به سمت کوچه بردند و کشیدند همین موقع دست مرا در اجازه بدهید٬ گفت چه شده؟ و
بـر زود مهمی نیست٬ چیز شماست که ساـکت باشید٬ پسر و که خانم به نفع شما مادرم گفتند
که قیافه منظورشان این بود بیشتر نبینم و که جایی را به چشم من زدند عینک را فورًا و می گردد
به بعد و ازچشم انداختم که به گل گردنم افتاد من درکوچه عینک را نبینم. وشایدماشین را آنها
به سمت ماشین که یک پیکان بود فحش مرا با توی سرم و زد نشان بده٬ گفتم که کارتت را او
و کتک می زدند و به من فحش می دادند نیز آنها این وقت من کمی مقاومت می کردم و در برد.
به آنـها ازخانه خارج شده و این وقت پدرم نیز در که مردم جمع شوند. این باعث شده بود
روی رنگ را یک بارونی زرد و ماشین کردند وارد مرا می گفت که چه شده است؟خالصه آنها
راه در گرفته بود٬ به طوری که کمرم درد دادند٬ به سمت پایین فشار سرم را و من انداختند سر
که روشن می کرد بیشتر که مرا کنم پلیس هستندچیزهایی می گفتند برای خام کردن من که باور
می گفت که بروپایگاه بعد بی سیم تماس بگیر٬ می گفت که با آنها یکی از مثًال پلیس نیستند. اینها
که در بازرسی نکردید. پرسیدم که پس چراخانه را آنها من از این قبیل صحبت ها٬ از و شماره 4
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نیم سـاعت بـه خـانه آنـها حدود خالصه پس از یک توسری به من زد. آنها جواب یکی از
گفت که بعد بهرام است. دیدم او چشم من برداشت٬ از عینک را و هم آمد یک نفر رسیدیم...
ای کـاش زودتـر راشـناختم و شـما واقـعًا عـجب شـناختی٬ گفتم بـله. راشناختید٬ ما حاال
می گفت که پشت سر یکی از بازجویی کردن٬ نفری مرا خالصه شروع کردندچند می شناختم.
یکـی تـحویل نـمی دهی؟ را اسلحه ها بهرام می گفت که چرا نمی کنی؟ اجرا قرارهایت را چرا
بهرام بعد ولی من همچنان ساـکت نشسته بودم. سازمان بدگویی می کنی٬ پشت سر میگفت چرا
به شما دیگر چون حاال حرفی ندارم که بزنم؛ شما گفتم من با ساـکت نشسته ای٬ ـگفت که چرا
اعتمادی برای من دیگر هم به من اعتمادی نداشته اید... فهمیدم که شما اعتمادی ندارم و اصًال
اذیت مـرا ای کاش بیشتر به اصطالح این مبارزه به کلی زده شده ام. من از و باقی نگذاشتید.

.1354 مرداد بازجویی ساواـک در پرونده علی خدایی صفت٬ .1

رامی شناختم...»1 بهترشما تا می کردید

بازجوییسیدخاموشی شرح واقعه در  

بازجویی ساواـک درباره وی و در شده بود٬ خدایی صفت دستگیر محسن سیدخاموشی که پیش از

چنین نوشته است: ماجرای دستگیری اش توسط سازمان٬
حتی سازمان ارتباط داشته باشد. با من اصًالحدس نمی زدم که او می کرد من کار وقتی با او
کـه مـن پـیش خـود می کرد طوری رفتار باز عضوگیری کرد را [ بهرام آرام] او وقتی که علی
قرار وقتی من سر شریف واقفی ٬ قتل مجید این جریان ادامه داشت تا نیست. عضو می گفتم او
گفتم دائمًادانشکده است او گفت علی خدایی صفت کجاست. [حسین سیاهـکاله] رفتم او عباس
می کنیم که فکر ادامه داد٬ او دانشکده است. در من دوباره گفتم که دائمًا دارم. کار او ـگفت با
چه به خانه اش تـلفن مـی کنیم هر شریف واقفی ارتباط دارد٬ مجید علی خدایی صفت هم با
کی در اصًال او همیشه می گویندنیست. شب ـ آخر ـ صبح زود ـ روز شب ـ وقت های مختلف ـ
می خواهیم تحویل بگیریم که آن را که یک سالح اسپرینگ پیش اوست. ادامه داد خانه است او
چه تلفن هر دیگر رفته و یک تحلیل بنویسد بود علی خدایی صفت قرار عباس گفت٬ نیست.
دسته و اعمال دار و کارها از کنیم و دستگیر را او که باید عباس ادامه داد بعد می زنیم نیست.
عمل قتل شریف واقفی گفت من از هم بعد بعد روز شریف واقفی اطالع حاصل کنیم. مجید
تـقاضای اسـلحه را حسن نظام الملکی] رفتم و [ ـ= دیشب به خانه سمپاِت علی خدایی صفت
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این از بعد مشکوک است به خانه مانیا. نیست واینجا ـکردم.سمپات درجواب گفت چیزی اینجا
که نبودن علی وگفته های سمپاتش برنامه است عباس احتمال قوی نزدیک به یقین می داد رفتار٬
مـی گفت عـلی او شـریف واقـفی داده است. تـحویل مـجید علی خدایی صفت سـالح را و
سه چهار از بعد اصًالصداقت ندارد. و خدایی صفت آدم بی انگیزه وماتریالیست مبتذل است٬
[ـگـفت] کـه عـلی را طاهررحیمی] به من [محمد حسن طرح مستشاران بودیم٬ در که ما روز
فقط گفت موقعی که دم درخانه کیف جریان اطالع زیادی نداشت. کم و از او کرده اند. دستگیر
به رفته بودداخل و وگویا مشکوک شد و کرد باز را اوبودندخواهرش در منتظر و ایستاده بودند
دستگیر را او و به داخل رفتند زده و در که بچه ها علی ازخانه بیرون نمی آمد. و علی گفته بود
شب فـردا برای بازجویی برای اوضاع دانشکده می بریم. را او پلیسیم و ما گفته بودند ـکردند.
چرا گفتند به او و کردند. دستگیر را گفت او گفتم چه شده. به او دیدم و را افراخته ) بهمن (وحید
مـطرح او سازمان فعالیت می کنی با ضد بر که تو را نمی دادی وحدس خود جواب تلفن را
قرار نکردم و که من چنین کاری را قسم خورده بود و علی خدایی صفت گریه کرده بود ـکردند.
یعنی دستگیری علی خدایی صفت عمل این کار بهمن گفته بود تحویل دهد. اسلحه را شده بود
ضد اهل این نیست که بر اصًال ومحافظهـکاری است و آدم ترسو وچون او خیلی اشتباهی بود
اصـًال و به عنوان یک بسته به خانه سمپاتش گذاشته بـود اسلحه را ثانیًا سازمان فعالیت کند.
می کرده است که آنجاست فکر نداشته که سالح در سمپاتش خبر و صحبت سالح نکرده بود
آدم که علی خدایی صفت اصـًال افراخته ادامه داد بعدوحید آنجاست. کتاب درسی در چند
[ ـ= وقتی او گفته بود که خیلی ترسیده است او بود [ بهرام آرام] معتقد علی محافظهـکاری است.
من گریه کرد٬ و دیدخیلی ترسید وقتی من را پیش من آوردند٬ کردند دستگیر خدایی صفت] را
کو؟ کارت شما گفته بود می آورده اند را ماشین که او با گفت نه فقط بچه ها هم زده اید را ـگفتم او

.1354 مرداد بازجویی ساواـک در پرونده سیدمحسن سیدخاموشی٬ .1

گفتندخفه شو.1 و زدند هم چندچک به صورت او بچه ها
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فصل چهارم:

وفاصله ها  ناـکامی ها

چریک های فدایی ارتباطات سازمان با  
پیشینه ارتباط  

داور فردی به نام اردشیر سازمان چریک های فدایی خلق را اولین رابطه سازمان مجاهدین خلق با

وی سلب از این مسئولیت نیز گذاشت و کنار فعالیت های سیاسی را میانه سال ٬1351 از او٬ کرد. برقرار

ص 41. یادداشت های حسین روحانی: اردشیر. داور٬ خالصه پرونده ها...: .1

شد.1

آنکه پس از وی٬ چریک های فدایی مصطفی شعاعیان بود. رابط سازمان و مدت ها٬ تا آن٬ پس از

معدودی افـراد تنها و متالشی شد تابستان ٬1352 و بهار در به تعبیری «ـگروه شایگان ») ـگروهش (یا

نـحوه و مـورد در پـیشتر به چریک های فدایی وصل کرد. را خود بی تجربه متواری روی دستش ماند٬

کـه به این نکـته تـصریح کـرد باید اینجا لیکن در سازمان سخن گفته شد؛ ـکیفیت ارتباط شعاعیان با

بـه که باعث مـی شد ِاعمال می کرد را دیدگاه های خاص خود سازمان٬ دو هر روابطش با در شعاعیان ٬

به اوایل ٬54 و سال 53 اواخر وی در چنانکه گفته شد٬ تلقی نشود. وفادار ثبات و با صورت یک عضو

آن از و تصفیه شد به قول فدایی ها یا چریک های فدایی گسست و از تنش های سخت٬ و دنبال چالش ها

بـهمن مـاه ٬1354 داشت که سرانجام در تحت پوشش سازمان قرار حفاظتی٬ به لحاظ امنیتی و پس٬
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کریمی . گوی احمدرضا گفت و مصطفی . شعاعیان٬ خالصه پرونده ها...: .1

خودکشی کرد.1 سیانور با پلیس٬ ضمن یک درگیری تصادفی با

مخفی سازمان ـ قائدی عضو محمدجواد چریک های فدایی٬ فعال ترین رابط سازمان و سال ٬1352 از

بـه دلیـل آشـنایی های قـبلی بـا شاخه تقی شهرام فعالیت داشت و در او بود. ـ «احمد» نام مستعار با

مـطلوبی رابـطه توانست به نـحو حسن جعفری ٬ شهاب رضوی و جمله محّمد از فدایی ها٬ عناصری از

سازد. برقرار را موردنظر

در مشخص٬ ولی به طور داشت؛ وجود بیش٬ کم و فرازهایی٬ نشیب و گروه مسلح٬ روابط بین دو در

بیان می کنیم. اینجا در را دو که هر کرد سازمان مجاهدین اختالف بروز و میان چریک ها مرحله ٬ دو

رفتن شنود لو  اختالف اول:
که عّفت محجوبی ٬ اعضای چریک های فدایی به نام های ابراهیم محجوبی و تن از دو 1353 بهار در

از شاخص دیگر٬ عضو دو مهّمی که اینان با قرار شدند. دستگیر فعال بودند٬ عناصر از و برادر و خواهر

بودند. مرضیه احمدی اسکویی ٬ و شیرین فضیلت کالم (معاضد)٬ نفر این دو رفت. لو داشتند فدایی ها٬

و دست نزنند نفر که به دستگیری این دو تصمیم گرفتند یک اقدام بی سابقه٬ در کمیته مشترک٬ ساواـک و

خیابان حافظ از تدارک وسیعی همراه بود٬ که با این تعقیب٬ اصلی تعقیب نمایند. مقّر خانه تیمی و تا را آنها

امام حسین فعلی) فوزیه ـ (یا به سمت میدان شهناز (انقالب فعلی) طول خیابان شاهرضا در و شروع شد

می کرده است. شنود بی سیم های پلیس را خلیل دزفولی که خود نقل از کریمی؛ احمدرضا گوها: گفت و .2

ادامه یافت.ـ2

را به سرعت چریک ها پی گرفته بود٬ این تعقیب را رادیوهای خود و طریق دستگاه ها که از سازمان٬

درون یک وانت از به صحنه رفت و خود ـ شماره یک فدایی ها رهبر اشرف ـ حمید و داد جریان قرار در

حوالی در شده بودند٬ که هوشیار آن دو٬ ارسال کرد. نفر به آن دو هشدار به منظور عالمت الزم را بار٬

دارند گمراه کننده را یک مانور آن دو مأموران که متوجه شده بودند شدند. جدا یکدیگر از میدان شهناز٬

و استفاده کرد سیانور که وی از امام حسین به شیرین فضیلت کالم حمله کردند مسجد جلو عمل می کنند٬

به میدان ژاله (شهدای فعلی) و طریق خیابان شهباز از مرضیه احمدی اسکویی را ولی مسیر ـکشته شد؛

برای دستگیری حوالی میدان شاه (قیام فعلی) در و تعقیب کردند؛ خیابان ری٬ و سمت سه راه امین حضور
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عین گزارش عملیاتی مزبور. نیز شیرین . فضیلت کالم (معاضد)٬ مرضیه . احمدی اسکویی٬ خالصه پرونده ها...: .1

کشته شد.1 و استفاده کرد سیانور که وی نیز اقدام کردند نیز او

نـحوه ارتـباط جمله مسائلی کـه مـطرح شـد٬ از ابراهیم محجوبی ٬ جریان بازجویی های عّفت و در

که جهت مبادله اسناد اطالعات عمومی مربوط به ارتباطات منظّم٬ بجز سازمان بود. چریک های فدایی و

آن موقع رفت که در لو موضوع مهم دیگری نیز کمِک مالی صورت می گرفت٬ اطالعات تشکیالتی یا و

اهمیت داشت. بسیار کمیته مشترک٬ برای ساواـک و ٬(53 (بهار

ساواـک توسط دستگاه هایی که مجاهدین مکالمات نیروهای مختلف پلیس و و ارتباط ها که: فاش شد

گروه و متعلق به هر تعقیب٬ نوع دستگیری و اطالعات مربوط به هر و می شود شنود خلق تدارک دیده اند٬

به طرف ذی نفع بالفاصله جهت خنثی کردن عملیات رژیم٬ بخصوص چریک های فدایی خلق٬ سازمان و

انتقال می یابد.

و رفتن قرارها جریان لو در شکست های خود به بسیاری از این ارتباط٬ در کمیته مشترک٬ ساواـک و

بی سیم ها شنود گروه٬ نیم دو که علت ضربه نخوردن نزدیک به یک سال و دریافتند و پی بردند خانه ها

افراد و مکان ها و تصمیم گرفت به جای اسم خیابان ها جهت خنثی نمودن این ترفند٬ ساواـک٬ بوده است.

اعضای سازمان توانستند تا نتیجه مدتی طول کشید در کرد. چنین نیز و استفاده کند؛ شماره دار ُکد از و...

کشـف رفـته را مکان های لو و اطالعات مربوط به دستگیری ها دیگر بار بتوانند و بشکنند را این کدها

دستگیری خلیل دزفولی خنثی شد. پس از نیز این تمهید آمد٬ چنانکه خواهد .2

نمایند.2

شدیدی نسبت به سوی سازمان انتقاد از گردید٬ برقرار گروه٬ بین دو سطح باال٬ طی ارتباط هایی که در

این موضوع اطالع داشته؛ از مرکزیت٬ خارج از یک عضو چرا ـ چریک های فدایی صورت گرفت که اواًل

خـیانت مـحسوب بنابرایـن عـمل او داده است. لو الزامی٬ بی هیچ ضرورت و این مطلب را٬ چرا ـ ثانیاً

افراخته . پرونده رحمان (وحید) .3

سهیم است.3 مرکزیت چریک ها این خیانت٬ در و می شود

حفاظتی خاتمه یـافت٬ مسائل امنیتی و در تجدیدنظر سر توافق بر با آنکه این گفت وگوها وجود با

1354 بـهار در ناجوانمردانه تـالفی کـرد. به نحوی غیرمنتظره و را دادن ماجرای بی سیم ها سازمان لو

در خـانه ای را مراقبت ساواـک٬ که تیم های تعقیب و دریافتند طریق رادیوهای خود٬ از مجاهدین خلق٬
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از می کنند. کار قزوین٬ کرج و تهران و در کننده به آن خانه٬ روی سوژه های ترّدد و قزوین کشف کرده اند

متعلق بـه یکـی از که خانه موردنظر می داند که ساواـک دقیقاً مشخص بود بی سیم کاماًل طریق شنود

نتیجه خانه در نرساند٬ به اطالع فدایی ها سازمان این مطلب را تیم های نظامی چریک های فدایی است.

ضمن چریک های فدایی٬ اعضای مؤثر یکی از سنجری ٬ جمله خشایار چندتن از و ضربه خورد مذکور

اینکه ضربات پی درپی رژیم به هر تا تیره کرد گروه را رابطه دو این مسئله مدت ها عملیات کشته شدند.

صورت گرفت. زمستان 54 و پاییز ضرباتی است که در منظور .1

روابط جدیدی شکل گیرد.1 دیگر بار سبب شد دو٬

ماجرای جبهه واحد  اختالف دوم:
گـروه های مسئله اتحاد «بیانیه»٬ به تفصیل در نیز ضمن بحث های داخلی سازمان و تقی شهرام ٬

اهداف پنهان تـقی و بلندپروازی ها مطرح می ساخت. را توده ای» تشکیل «جبهه واحد مخالف رژیم و

پیداست: آورده نیز «بیانیه» محتوای آنچه در از شهرام ٬
بـه تـمام را تمام نیروهای خـلقی... مرکّب از توده ای»٬ تشکیل «جبهه واحد اینک سازمان ما
می تواند توده ای» است این «جبهه واحد معتقد و می کند مترقی ایران پیشنهاد نیروهای انقالبی و
بدین ترتیب تـمام مـارکسیست ـ به سمت وحدت باشد. ممکن این نیروها اولین قدم الزم و
ونـمایندگان نیروها دموکرات های انقالبی٬ مذهبی٬ تمام نیروهای مبارز لنینیست های واقعی٬
فعالیت انقالبی مشترکی را توده ای»٬ این «جبهه واحد در جنبش های مسلّح روستایی می توانند٬

علیه رژیم مزدورحاـکم سازمان دهند...
مبارزه مشترک علیه امروحدت نیروهای خلق ونتیجتًا ضمن استقالل گروهی خود٬ سازمان ها٬

به انجام خواهندرساند. توده ای» توسط «جبهه واحد دشمن را
معین سازد: این جبهه را چهره روشن تر مالحظات ذیل می تواند

امکان به خّط مشی مسلحانه٬ لنینیست معتقد کلیه نیروهای مارکسیست ـ درچنین جبهه ای٬ 1ـ
نظامی متشکّل شوند... یک سازمان واحدسیاسی ـ در می یابند

نیروهای انقالبی مذهبیون مبارز٬ کلیه نیروهای انقالبی غیرمارکسیست؛ چنین جبهه ای٬ در 2ـ
درسازمان های مخصوص به می توانند ـ به خط مشی مسلحانه هستند که معتقد ـ دموکرات و...
مسـلّح سازمان واحد با طبقات متوسط خلقی را ارتباط بخش وسیعی از متشکّل شده و خود
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فراهم آورند... کارگران ودهقانان ـ نیروهای عمده انقالب ـ با و پیشتاز
فـعّاالنه تـرویج مشخص به کار لنینیست که به طور گروه های مارکسیست ـ و کلیه عناصر 3ـ
می توانند میان طبقات زحمتکش خلق مشغولند اشاعه اندیشه سوسیالیستی در و نشر سیاسی٬
مـارکسیست ـ مـتشکّل از مسـلّح پـیشتاز ارتـباط سـازمان واحـد اشکالی از در یا و مستقالً

دنبال نمایند... را انقالبی خود کار به مشی مسلّحانه٬ لنینیست های معتقد
وسیع تری از سطح بسیار برای وحدت عمل انقالبی در عین آنکه شرایط الزم را در جبهه٬ 4ـ
مناسبی نیز امکان بسیار شاه خائن فراهم می سازد٬ علیه رژیم مزدور دارد آنچه هم اـکنون وجود

.52 ـ صص 51 بیانیه اعالم مواضع...: .1

کرد.1 برای یک مبارزه سالم ایدئولوژیک بین نیروهای مختلف انقالبی عرضه خواهد
نشانگر که طرح مزبور معتقدند کارشناسان تاریخ گروه های مسلح٬ اعضای سابق سازمان و برخی از

به مـرحـله ای رأس آن تقی شهرام ٬ در و مرکزیت٬ رهبری طلبی باند آن مقطع٬ که در این واقعیت بود

قطعاً می پروراند. سر در هضم همه گروه های سیاسی فعال مخالف رژیم را که رؤیای جذب و رسیده بود

وسعت بخشد. را که میدان حاـکمّیت خود این نبود جز توده ای» طرح «جبهه واحد غرض شهرام از

نیز خصوص «سازمان واحد»٬ تبلیغاتی در مانور کنار در این پیشنهاد٬ در طرح استقالل نسبی گروه ها

بلع نیروها دام فریب و اـگر که این موضوع٬ می یافتند در نیروها و همه گروه ها و ناشیانه صورت گرفته بود

حداقل یک تعارف است. نباشد٬

در کّل جریان مارکسیستی نیز در طرح مستحیل کردن «مذهبیون مبارز» این پیشنهاد همچنین در

موّجه ارائه شده بود. هیئتی ظاهرًا

متن هـمان «بـیانیه»٬ بخشی از عمل آن٬ تناقض حرف و ماهیت مرکزیت و برای ترسیم روشن تر

خواندنی است: مذهبی»٬ «نیروهای مبارز و «مذهب مبارز» درباره دفاع از
برابر مسئله موضع آن در دارد٬ مقابل جنبش نوین کمونیستی ایران قرار مسئله مهّمی که اینک در

مذهبی است... نیروهای مبارز
طبقات متوسط وسیعی از یعنی مذهبی که مبارزه بخش نسبتًا موضع «مذهب مبارز»٬ سازمان ما
امکانی درجهت هیچ گونه کوشش و بلکه از تأییدمی نماید کامالً نه تنها خلقی راتوجیه می کند٬

کرد... شاه دریغ نخواهد ـکمک به مبارزه گروه های مذهبی علیه رژیم مزدور
آغوش بـاز با توده ای»٬ چارچوب یک «جبهه واحد در مذهبی٬ وحدت نیروهای مبارز از ما
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.52 ـ صص 51 همان: .1

مبارزه انقالبی آنان راتأییدمی نماییم.1 استقبال کرده و
مـذهبی» «نیروهای مبارز ضرورت همکاری با و «مذهب مبارز» این بیانیه از حالی در سازمان در

سازمانی در را و... صمدیه لباف ٬ شریف واقفی ٬ سخن می گفت که تاب تحمل مجاهدان مسلمانی همانند:

پای بندی به همان به جرم وفاداری و آنان را نداشت و تشکیل شده بود٬ آنها آرمان خود ـکه به نام آیین و

به عنوان خائن همین بیانیه٬ سرانجام در و مثله کرد و سوزاند به وضع فجیعی کشت و «مذهب مبارز»

معرفی کرد.

به عمل مارکسیستی٬ چارچوب اندیشه و البته در نیروهای مبارز٬ «وحدت» یا طرح مسئله «اتحاد»

توسط چریک های فدایی خلق هم عنوان ٬50 ـ همان سال های 1349 از صورت یک فرمول تکراری٬

شده بود.

بـه طـور نوشت٬ برای چاپ دوم رساله خود ماه 1350 خرداد احمدزاده در مقدمه ای که مسعود در

مطرح کرد. را ایران» تمام خلق های سراسر تمام نیروهای انقالبی و «اتحاد مشخص شعار

اقدامی در عمًال اما می شد تکرار طرح و اطالعیه های چریک های فدایی این شعار برخی متون و در

شده بود. سازمان برقرار گذشته روابط نزدیکی با آنکه از با این جهت صورت نمی گرفت٬

نهادینه شده بود: زمینه های مختلف٬ سازمان در همکاری های دو پیشتر٬

ص 85. یادداشت های قاسم عابدینی: .169 ـ صص 161 یادداشت های حسین روحانی: .2

کـه کـمک های وسـیع آنکه مجاهدین خلق٬ پس از امکانات مادی دیگر؛2 اسلحه و مبادله پول٬ الف ـ

به را کمک های مالی خود جذب می کردند٬ «سهم امام» و تحت عنوان «وجوهات» نیروهای مذهبی را

اقدام بانک ها که به سرقت از برای این گروه ضرورتی پیش نیامد دیگر کردند٬ چریک های فدایی آغاز

همان. .3

شود.ـ3

یا بمب های دست ساز دست ساز٬ قبیل نارنجک های جنگی فابریک و از انفجاری؛ مبادله مواّد تهّیه و ب ـ

همان. .4

پیکریک و...4 اسید قبیل فولمینات جیوه٬ موادی از چاشنی های فابریک برای بمب های قوی و

از چریک های فدایی را٬ سازمان سیانور این میان٬ که در روش ساخت کپسول های آن؛ و مبادله سیانور ج ـ
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مجاهدین ضربه شهریور)٬ (پس از نیمه دوم سال 50 از عوض٬ در و تأمین کرد به بعد٬ زمستان 51

تـهیه کـپسول های ظـریف طرز سال ٬52 اواخر از و تکنیک ساخت کپسول های پارافینی٬ خلق ابتدا

همان. .1

آموختند.1 فدایی ها از شیشه ای را

برجسته ترین نوع این امنیتی بود. اطالعاتی و زمینه های حفاظتی٬ در مهمترین بخش این همکاری ها٬ ـ د

کمیته مشترک توسط سازمان بی سیم های ساواـک و شنود انتقال اطالعات به دست آمده از همکاری ٬

همان. .2

به چریک های فدایی بود.2

مـانند مواردی نتایج مطلوب داشت٬ که در مرکزیت انجام می شد گهگاه توسط دو نشست هایی نیز

همان. .3

حتی تنش گاه به بن بست و و زمستان 1353؛3 و پاییز خانهـگردی ساواـک در تصمیم گیری های پس از

بهرام آرام از طرف چریک های فدایی و اشرف از حمید نشست های مرکزی٬ در معمواًل منتهی می شد.

تقی به طول انجامید٬ که ساعت ها این نشست ها٬ یکی از هم در یک بار مجاهدین خلق شرکت داشتند.

شهرام شرکت داشت.

اعـالم و اوایـل 54 و 53 نشست هـای اواخـر کـه درست پس از مـی رسد این نکته قطعی به نظر

به جای آن شعارهای خصوص وحدت دگرگون شد. در موضعگیری فدایی ها تصفیه های درونی سازمان٬

عـنوان «شـعارهای سرمقاله ای بـا در ٬(54 مرداد شده در (منتشر خلق شماره 6 نبرد ناـگهان در قبلی٬
یافت: این دست انتشار مطالبی از وحدت»٬

تشکیل جـبهه واحـد سازمان های انقالبی ضّدرژیم به هیچ وجه نمی توانند شرایط کنونی٬ در
بدهند...

منتفی است... شرایط کنونی٬ در مسئله تشکیل جبهه٬
داد. را شعار«وحدت کامل کلیه مارکسیست ـلنینیست ها» اـکنون درست لحظه ای است که باید
قبول مشی کلیه مارکسیست ـلنینیست هایی است که با ما البته الزم به یادآوری است که منظور

قدم برمی دارند... درجهت تحّقق هدف های جنبش انقالبی ایران٬ مسلّحانه٬
و تهرانی (اروپا) که مهدی خانبابا کشور٬ خارج از َعَقبه تبلیغاتی چریک های فدایی در هواداران و اّما

به نام تاریخچه تدوین کردند٬ 1354 پاییز کتابچه ای در اداره می کردند٬ را آنها حسن ماسالی (خاورمیانه)
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دادند. خاورمیانه انتشار و اروپا در اوایل زمستان 55 در آن را که متن کاملتر ایران؛ سازمان های چریکی در
شرح حال هفت گروه درج شده است. بوده٬ نیز استفاده ما مورد مواردی ـ در که ـ این تاریخچه٬ در

اختصاص به مجاهدین خلق دارد. بیشترین حجم صفحات٬ چریک های فدایی٬ این کتاب پس از در

این قسمتی از در چاپ شده است. بدون سال تأسیس٬ آرم سازمان بدون آیه و سرلوحه این بخش٬ در

آمده است: مطالب زیر بخش٬
سازمان مجاهدین خلق ایران مبارزه ایدئولوژیک در

مـترقی ترین نـزدیکی بـا اـگرچـه پـیوند آغاز در ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران٬ ...
[ آن] از مشـخصات مـتعددی آن را و لیکن ویژگی ها تفکرات مذهبی رایج درجامعه داشت٬
مسئله و به مسئله استثمار٬ برخورد در قبول اصل تکامل٬ آن جمله در از می کرد. تفکرات جدا
لزوم تئوری انقالبی ضرورت طرح استراتژی در تاریخ٬ نقش سازنده آن در و حیات مادی بشر
اصول شناسایی علمی در کاربرد تاریخ و لزوم تحلیل دیالکتیکی جامعه و در وتاـکتیک مبارزه٬
مـتون لزوم آـگـاهی بـه فـرهنگ انـقالبی و علمی بـه مسـئله مـبارزه و برخورد در پدیده ها٬
زمینه این سازمان انقالبی نوآوری های وسیعی در باچنین تفکری٬ تجلّی می یابند. مارکسیستی٬

اسالمی به جای گذاشت. تفکر
در آموزش» مبارزه ایدئولوژیک به عنوان محتوای اصلی جنبش نوین «اصالح و درتابستان 52

گرفت... سازمان مجاهدین خلق قرار کار دستور
به دوران های گذشته کرد. شروع به جمع بندی روشنی از خود از رهبری سازمان ضمن انتقاد
به اصالح نظرات وخصایل خود آنها بسیاری از گرفته و قرار انتقاد مورد باالترین کادرها مرور
عضویت سازمان کنار از نبودند نقایص خود به اصالح نظرات و کسانی که حاضر و پرداختند٬

ـگذاشته شدند...
یک مبارزه ایدئولوژیک وارد آموزش»٬ آغازجنبش «اصالح و نیم از گذشت یک سال و از بعد
مقاله «پرچم مبارزه ایدئولوژیک را انتشار [53] با ماه آذر در و گردید دوره تحّول کیفی جدید
که مبارزه درونی بود درپایان این دوره از و گرفت. صورت رسمی به خود سازیم»٬ برافراشته تر

لنینیستی گردید. سازمان مجاهدین تبدیل به یک سازمان مارکسیستی ـ
ایـن تاریخ مبارزه درونـی خـود نقطه عطفی در ایدئولوژیک سازمان مجاهدین نه تنها تحّول
دارای جـنبش کـارگری ایـران٬ کّل جنبش انـقالبی ایـران و بلکه در می رود سازمان به شمار
به مارکسیسم تحّول ایدئولوژیک سازمان مجاهدین ودستیابی آنها بود. تأثیرات تاریخی خواهد
دستاوردهای بزرگ مبارزه مسلحانه درجامعه ما یکی از پروسه مبارزه مسلحانه٬ در لنینیسم٬ ـ
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می باشد.
انتشار«بیانیه اعالم مواضع با مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق٬ اعالم خارجی تغییر
کشـور خارج از داخل و سطح وسیعی در که در ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران»٬
نادرجنبش کارگری ایران است که اهمیت آن اسناد این سندتاریخی از پخش شد٬انجام گرفت.
گذشته جنبش و تحلیل عمیق از بیان مواضع ایدئولوژیک سازمان بلکه همچنین در در نه تنها

صص 72ـــ74. تاریخچه سازمان های چریکی...: .1

و...می باشد.1 وضعیت طبقه کارگر تحلیل نیروهای انقالبی٬ علل شکست آن٬
تغییر مسیر کلیه عملکردهای سازمان در نویسندگان تاریخچه فوق٬ دید در که واضح است٬ همان طور

تحسین شده است. و ایدئولوژی تأیید

چنین اعالم داشت: ضرورت وحدت٬ بر تأـکید سازمان با سوی دیگر از
به را درجبهه نبرد مسئله وحدت نیروهای انقالبی وارد نشریات گذشته سازمانی خودمان٬ در ما
به عنوان حلقه مهّمی که مرحله دوم جنبش مسـلّحانه یـعنی عنوان یک ضرورت استراتژیک٬
این موضوع داده ایم. بحث قرار مورد ـگسترش موقعیت توده ای آن به این حلقه وابسته است٬
سازمان (چریک های فدایی خـلق ومـجاهدین وهله نخست مسئله رابطه مابین دو در مسلّمًا
به هستیم که دوسازمان باید برجا هم برآن پا هنوز و این بود ما نظر مطرح می ساخت. را خلق)

ص 303. جنبش ما: مسائل حاد .2

سمت وحدت پیش بروند.2
اردیبهشت ٬1355 فروردین یا در خصوص مسئله وحدت٬ گروه در آخرین نشست مهم مرکزیت دو

جانب چریک های فدایی٬ از قائدی و محمدجواد بهرام آرام و تقی شهرام ٬ طرف سازمان٬ از انجام شد.

خـانه های مـرکزی یکی از مالقات در یثربی شرکت داشتند. محمدرضا ارمغانی و بهروز اشرف ٬ حمید

سـاعت بـه طـول 8 بیش از و انجام شد نظام آباد)٬ و حوالی خیابان حسینی (بین تهران نو در فدایی ها٬

جـمله عـلل از وحدت شهرام طرفداری می کرد. پیشنهاد جّدی از به طور به شدت و ارمغانی ٬ انجامید.

همین در قائدی ارتباط داشت. با و رابط بود عنصر سوی چریک ها از که مدت ها این بود طرفداری وی٬

به نفع نوعی مانور که این نیز شده؛ که قائدی به مرکزیت مجاهدین خلق وارد اعالم کرد شهرام ٬ جلسه٬

اخـتالف در وجـود اهـم دالیـل آنـها٬ و آن طرح مخالفت کردند یثربی با اشرف و تلقی شد. فدایی ها
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یادداشت های قاسم عابدینی . یادداشت های حسین روحانی . .1

بود.1 هژمونی طلبی آن٬ و مذهبی ها مورد مرکزیت سازمان در عملکرد سوء گروه؛ تحلیل های طبقاتی دو

ناپیوسته به تدریج روابط مقطّع و و به تیرگی گرایید دیگر بار سازمان٬ روابط دو این مذاـکرات٬ از پس

بـه مسـائلی مـتهم را یکـدیگر آن شرایـط٬ در گروه٬ دو واقع هر در نوع قبل شد. جایگزین روابطی از

بود: اهّم آن بدین قرار که واقعیت داشت و می کردند

خطاهای تاـکتیکی تحلیل ناشی از به طرف مقابل٬ ضربات سهمگین ساواـک را گروه٬ دو یک از هر الف)

برمی شمردند. عدم رهبری صالحیت دار بلکه علّت آن را نمی کردند٬

این اندیشه است که در بیشتر جنبش باشد٬ داشت که به جای اینکه به فکر به دیگری انتقاد یک هر ب)

تبلیغ کند. و دهد مانور برای سازمان خود

نگرش خـالص با به گرایش های مغایر ایدئولوژی دارای ضعف می دانست و در دیگری را کدام٬ هر ج)

مارکسیستی متهم می کرد.

مـوارد طرف مقابل سـراغ داشت کـه در بی صداقتی از عهدشکنی و مورد ده ها گروه٬ دو یک از هر د)

ص 119. ایران...: جنگ چریکی در طاهری٬ .2

می گرفت.2 استفاده طرفین قرار و استناد مورد مثل چماقی٬ مختلف٬

را زوالی نـاـگـزیر انـحطاط و فـرایـند ایـران٬ که حرکت مسلّحانه چریک شهری در واقعیت این بود

سازمان دو هر در بخصوص که «خودمحوربینی» آن پیشگیری کرد. از که به هیچ وسیله نمی شد می پیمود

رواج داشت. نخست ـ از ـ

امکانات مجاهدین تغذیه چریک های فدایی از ارتباط منظم ادامه یافت و به رغم این اختالفات شدید

صفحه 12. پرونده بهرام آرام٬ .3

این رابطه توجه شود:3 به سندی در می کردند.
رفقای مجاهد!

بطوریکه قدرت گردیده است٬ کمبود تسلیحاتی دچار نظر از سازمان ما ضربات اخیر! اثر بر
کمک حداقل سازمان ماخواستار لذا٬ است. مقابل دشمن ناچیز در آتش دفاعی پایگاه های ما
به مـا صورت داشتن امکان ترتیب انجام آنرا که در سازمان شماست. از تسلیحاتی خود نیاز

اعالم کنید.
حداقل نیازتسلیحاتی ما:
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تعدادی فشنگ %38 5عددنارنجک ـ کلت ـ عدد 5 آن عملیاتی باشد) (ـکه یک عدد مترو 2عدد
اسپرینگ فیلد٬می باشد. و بلند

موفق باشید
سازمان چریک های فدایی خلق ایران

18ـــ8ـــ55
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گروه مذاـکرات رهبری دو  دست یابی ساواـک به نوار
چنین آمده چریک های فدایی٬ گزارش ساواـک درباره کشف نوارهای مذاـکرات مرکزیت سازمان و در

است:

که به طرزی نظامی گروه به اصطالح مجاهدین خلق٬ خانه های امن مکشوفه تیم سیاسی ـ یکی از «در

روی مغناطیسی که بر حلقه نوار چهار مراعات اصول مخفی کاری جاسازی شده بود٬ با ابتکاری و بسیار

معلوم گرفت و بررسی قرار بهره برداری و مورد نوارهای مزبور به دست آمد. آن مطالبی ضبط شده بود٬

رهبری گروه به اصطالح اعضای کادر از مربوط به گفتگوی چندنفر که مطالب ضبط شده روی آن٬ شد

گروه چریک های به اصطالح فدایی خلق و مسعود) نام مستعار با یک نفر مجاهدین خلق (بهرام آرام و

نـزدیک نـمودن جلسات مـنعقده بـه مـنظور است که در ترک زبان ناشناخته) یک نفر اشرف و (حمید

زمینه فعالیت های تروریستی در کامل٬ هدف غایی وصول به وحدت نظر با گروه٬ نقطه نظرهای سیاسی دو

می باشد. براندازی به عمل آمده است٬ خرابکارانه و و

طـریق مـیکروفن گذاری که مکـالمات از نشان می دهد ـکیفیت ضبط مکالمات روی نوارهای مزبور

صداهای مـزاحـم مـختلف پارازیت و به همین جهت اصوات ضبط شده همراه با ضبط شده و پنهانی٬

تأخر توجه به اینکه تقدم و با به همین جهت و می باشد. دشوار دیگری است که پیاده کردن آن بسیار

یکـی از در افراخته که خـود کمک وحید با بحث مشخص نبود٬ مطالب مورد مکالمات و نظر از نوارها

چگونگی علت انعقاد از لذا گرفته است و مشورت بهرام آرام هم قرار مورد شرکت داشته و جلسات مزبور

که چون درج جزئیات اقدام گردید٬ یک نوار نسبت به پیاده کردن یک لبه از آـگاهی دارد٬ جلسات مزبور

می رسد: به استحضار چکیده آن ذیًال نبود٬ مکالمات به علل فنی میسر

زمینه نقطه نظرهای گروه به اصطالح در شخص ناشناس دیگر اشرف و حمید چکیده نظرات فداییان: 1ـ

می کنند: فداییان خلق چنین اظهارنظر

اصل «استراتژیک». .1

داشته باشیم. وحدت نظر یکدیگر با توده ها٬ عمل سیاسی با در اجتماعی٬ استراتژی 1 می خواهیم در ما

هستیم دنبال اشتراـک نقطه نظرها ما بود. نزدیک به هم خواهد کامل و این صورت همکاری ما در ...

بررسی می کنیم. حزب توده را به عنوان نمونه اقدام اخیر برای روشن شدن قضیه٬ نه نزدیک بودن نظرها.



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  220

در پخش اسناد امکانات چاپ و درست است که حزب توده دارای ایستگاه فرستنده رادیویی خوب٬ ...

انقالبی بودن پیام خود حزب توده در ایران ندارد. عوض هیچ پایگاه اجتماعی در است ولی در خارج کشور

ولی مخالف می کند داخل ایران مشغول مبارزه مسلحانه هستیم تأیید در حال حاضر که در را ـگروه های ما

یک آن را مـا دوزه بازی کـردن است و این عمل حزب توده دو خط مشی مبارزه مسلحانه می باشد. با

تلقی می کنیم. توهین به خود

ما چرا برای پیش بردن جنبش خلق به مبارزه مسلحانه ادامه خواهیم داد. بدون تردید قاطعیت و با ...

پس بایستی از اهداف سیاسی است. به خاطر تمام اینها تدارکات تهیه می کنیم؟ چرا اسلحه می بندیم؟

نقطه نظرهای سیاسی به وحدت برسیم. در ابتدای کار

انقالبیون منطقه تأیید٬ طرفداری از در شوروی را سیاست کشور پیام حزب توده٬ ضمن رّد بنابراین ما

توجه به شرایط اجتماعی و با تلقی می کنیم و اشتباه آمیز خلیج فارس را و اقیانوس هند روش چین در و

هستیم... امکانات آتی آن پذیرا استفاده از به منظور را روش این کشور وجهه بین المللی شوروی٬

شروع گام های برگزاری چنین جلساتی٬ از را خود قصد مسعود بهرام آرام و چکیده نظرات مجاهدین: 2ـ

از گذاردن انتقاد کنار که بایستی با معتقدند نموده و فداییان ذـکر با عملی برای نزدیک کردن نظرات خود

برای این کار٬ و درجه اول شروع کرد زمینه تکنیکی در به ویژه در یک سلسله همکاری عملی را یکدیگر٬

بین استعمار امپریالیسم و ضد به مبارزه مسلحانه بر اعتقاد اشتراـک نقطه نظرهای اصولی سیاسی٬ وجود

می باشد: به شرح زیر مذکور نفر اهم نظرات دو بهانه موجهی باشد. گروه می تواند دو

بـه اصـطالح دارای سـازمانی یا نمونه ای عمل می کنند٬ ابعاد در کوچک و سازمان های ما هنوز ...

تبدیل شوند. به سازمان های بزرگتر مینیاتوری هستیم که می خواهند

تـحت که ما ممکن است بگویند زیرا اعالم کنیم. را نمی خواهیم ایدئولوژی مارکسیستی خود ما ...

طریق حزب توده از تماس بگیریم چرا روس ها که با باشد قرار اـگر حزب توده مارکسیست شده ایم. فشار

بکنیم. را این کار

صـورت لزوم خـودمان تـرتیب بنابراین در یک نیروی داخلی ورشکسته می دانیم. حزب توده را ما

به شهادت رسیدن رفقای و فداـکاری ها مبارزات و که بارها بنابراین شما خواهیم داد. شوروی را تماس با

موضع گیری سیاسی ما باید نسبت به حزب توده هم می دانید٬ را ما عدم تأیید و نادیده نگرفته اید را مجاهد

فراهم کنیم. موجبات وحدت را صریح تلقی کرده و مشخص و را
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این جلسه: گروه در توافق دو مورد موارد 3ـ

تهران محل عملیات (در تاریخ و از مطلع ساختن یکدیگر ب ـ مسایل تکنیکی. مورد همکاری در الف ـ

ادامه ت ـ تجارب. نشریات و تبادل تدارکات٬ پ ـ یک هفته). شهرستان ها در عمل و قبل از سه روز

ضبط مکالمات چ ـ معرفی رابطین. تعیین و ج ـ تشکیل جلسات ارتباطی. ث ـ نتیجه غایی. اخذ جلسات تا

صفحه 507ـــ509. ٬4 جلد بولتن شماره ٬128515 .1

اعضاء.»1 آـگاه نمودن سایر و تکثیر به منظور



ـگفتاردهم:

بازتاب تغییر
زندان ایدئولوژی در





ایدئولوژی تغییر  جمع های زندان و

زندان پس ازحرکت های مسلحانه  
زندان عمومی قزل قلعه در آرامش حاـکم بود. زندان های سیاسی ایران سکوت و بر سال 1349 در

حالی بود این در میهمان نداشت. این تعداد چندان بیش از اوین نیز می بردند؛ زندانی به سر نُه نفر هفت یا

شکنجه شدید «مّتهم» که البته به علت کمبود شکنجه ساواـک بودند٬ بازجویی و اوین مراـکز ـکه قزل قلعه و

با نفر هرچند می گذراندند. محکومین زندگی آرامی را زندان قصر٬ در اعمال نمی شد. آنها فراـگیری در و

آورده بودند. بدین سان جمع های پراـکنده ای به وجود و زندگی مشترکی داشتند هم گردآمده و

حرکت های مسلحانه جدید آن٬ شرایطی که قبل از ساله در آستانه جشن های 2500 در سال 1350

یکـباره شدتی بـی سابقه داشت٬ وسعت و اعتصابات اردیبهشت ماه دانشگاه تهران نیز و شده بود آغاز

شد. لبریز زندان ها

بـه جـدید به تدریج افراد و اوین جای می گرفتند نخستین موج دستگیرشدگان گروه های مسلح در

و بود کنترل ساواـک کمتر این زندان ها که در آنجا از منتقل می شدند. عشرت آباد جمشیدیه و قزل قلعه و

مطالعه به بحث و تا زندانیان فرصت مناسبی یافتند پایان گرفته بود٬ ـ تقریباً ـ نیز مراحل بازجویی افراد

گـروه کـثیری از بـپردازنـد. ـ اغلب دانشجو) میان زندانیان جوان (و از تربیت کادرهای تازه ـ و مستمر

در شـده بـودند٬ دانشگاه تهران دستگیر در دانشجویانی که به مناسبت تظاهرات اردیبهشت ماه 1350

تعلیماتی داخل زندان سهم بسزایی داشتند. کار انقالبی و جّو تشدید

تقویت پیوندهای عامل مهم دیگری در تمام این زندان ها در (اشتراـکی) ـگستردگی زندگی «ـکمونی»
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و سطحی وسیع برای اعضای گروه ها یک زندگی جمعی در ناخواسته ـ واقع ساواـک ـ در زندانیان شد.

و رفتن «خانه» لو بی هراس از بدون هیچ اشتغال دیگری٬ اینان نیز و فراهم کرده بود جمعی «سمپات»

شکل دادن و برای پیاده کردن عقاید تمام نیروی خویش را امنیتی٬ پاـگیر لزوم اقدامات دست و و «قرار»

کرده بودند. متمرکز «جمع»

مـی گفتند: بـه «مـتهمین سـبک» مـعمواًل بازجوها و بدین وضع آـگاه بود حدودی٬ تا ساواـک خود٬

صراحت می گفتند: گروهبان های نگهبان با و حتی استوارها و «مواظب باش توی عمومی فاسدت نکنند»!

که معروف بود همان سال 50 در می گیرید»! یاد هم٬ ندارید مکتبی است که هرچه یاد «زندان برای شما

گفته بود: (زندانبان معروف) «ساقی» استوار و به قزل قلعه آورده بودند تظاهرات را عده ای شرکت کننده در

چـیز زنـدان و نیندازیـد دیگر ول کنید٬ و بزنید را اینا بابا چریک می فرستن بیرون!! میارن اینجا٬ «ـگاو

شنیده اند. ساقی » «استوار غالب زندانیان قزل قلعه از این جمله را .1

یادشون ندید»!ـ1

کافی بـرای کادر به دلیل عدم امکانات و زندان هایش بود٬ معذلک ساواـک که متوجه شرایط جدید

می کرد. منفعالنه برخورد به ناـگزیر ـکنترل داخل زندان ها٬

اعتراض به شرایط زنـدان٬ در یک اعتصاب غذای یازده روزه٬ زندان قصر در سال 1350 اواخر در

پایه یک «ـکمون» اجابت خواسته های زندانیان پایان پذیرفت و عقب نشینی پلیس و صورت گرفت که با

به یک اوایل سال ٬1352 در نتیجه گسترش آن٬ لیکن در اندک بود ابتدا که اعضای آن در ریخته شد نیز

ستاره چریک های فدایی خلق٬ کلیه اعضای سازمان های مجاهدین خلق٬ تبدیل گردید. «ـکمون بزرگ»

جـدای از آمـدن مـجاهدین بـه زنـدان٬ یـعنی قـبل از سـال ٬50 پـیش از گــفتنی است کـه زنـدانـیان مـذهبی تـا .2
مارکسیست ها٬ وحدت استراتژیک با طرح شعار آمدن مجاهدین به زندان و با اما زندگی میکردند. مارکسیست ها
ارائـه داشـتند٬ مسـلحانه اعـتقاد که به نبرد که اشاره به جمعی بود نام «ـکمون مشی»٬ با جمع مشترکی را پیشنهاد

روحانیان بودند. زندانیان مؤتلفه و این جمع شرکت نکرد٬ گروهی که در تنها دادند.

آن کمون متشّکل شدند.2 در حتی منفردین٬ و گروه های سیاسی کوچک تر دیگر و سرخ٬

همه کادرهای تقریباً آبان ٬1351 فروردین تا از قابل توجه است. نیز قصر در ـکیفیت زندانیان متمرکز

پای چوبه از آنها عده ای از می بردند. به سر آنجا در سازمان های چریکی که اینک محکوم شده بودند٬

«تربیت اصلی را کار مشخص شده بود٬ این جهت که وضع محکومیتشان نیز از آنان٬ اعدام برگشته بودند.
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می دادند. خویش قرار «ارتقای سطح تئوریک» و ـکادرها»

هر آن حکومت می کرد. انضباط محکمی بر و بود همچون یک «اردوگاه چریکی» ـکمون بزرگ قصر

مـقررات و و اصـول «تشکـیالت» سازمان ـ درون هر داخل کمون ـ در و کنترل می شد حرکتی دقیقاً

بود. سازماندهی خاصی برقرار

(سنگ امیرآباد تظاهرات دانشجویان کوی دانشگاه در به دنبال آن٬ و نیکسون » مسافرت «ریچارد

دانشجویان شد٬ کثیری از به دستگیری تعداد که منجر ٬1351 خرداد در نیکسون )٬ باران اتومبیل شاه و

این دانشجویان که توسط کمیته مشترک بازداشت موقعیت مناسب دیگری برای کادرسازی فراهم آورد.

بدین طریق انتقال یافتند. به قصر آنجا از به زندان موقت شهربانی و سریعاً جا٬ به علت کمبود شده بودند٬

کمک با دستگیرشدگان به «ـکسب آموزش تشکیالتی»٬ نیاز و کادرهای ورزیده به سمپات های جدید نیاز

مرتفع شد. ناآـگاهانه پلیس٬

رادیـوها افزایش سخت گیری ها٬ و شهربانی به زندان قصر حمله گارد بار دو پس از تابستان 52 در

اعصاب مبتذل رادیو پخش دائم برنامه های روزمّره و با تا بلندگویی نصب گردید به جای آن٬ و جمع شد

از اندکی بعد٬ داشتن نماینده ممنوع اعالم شد. و زندگی جمعی (ـکمون) آن٬ از مهمتر و بیازارد زندانیان را

جلوگیری به عمل آمد. نمازجماعت نیز ورزش جمعی و

حیاط قدم می زدند٬ و کریدورها پاسبان هایی که در شد. حکومت پلیسی رعب آفرین برقرار آن پس٬ از

یک در را همه کتاب های موجود این٬ پیش از بهانه ای بودند. کنترل کرده مترّصد دائم حرکات زندانیان را

را کتاب خود فقط ـ ـ این پس هرکس باید از می گرفت؛ استفاده قرار مورد مشترکاً و کرده بودند متمرکز جا

زندگی جـمعی نـباید هیچ تظاهری از نداشت. آن را دیگری حق استفاده از فرد و کنارش نگاه دارد در

صبح واقع ادای نماز در طلوع آفتاب و بیداری قبل از اوایل تابستان 53 در مدتی بعد٬ مشاهده می شد.

به اشکال مختلف تنبیه شدند. بارها ـ بدین خاطر افرادی ـ و چهل سال ممنوع شد زیر برای افراد
متخلّف به زنـدان به عنوان محّرـک و عده ای را صبح٬ ممنوعیت خواندن نماز پس از روز دو
زندانیان به جّدی بـودن که سایر این تصور با هم به زندان عادی بردند. تعدادی را انفرادی و
آقـایان روحانیون زندانـی٬ از نمایند. صبح احتراز برخاستن برای نماز از و کنند اعتنا دستور
[احمد] ـکالنتر٬ علوی طالقانی و (مرحوم) ربّانی شیرازی٬محمدجوادحجتی کرمانی٬ (مرحوم)
حتی به آنان شالق و اهانت آمیزی به انفرادی برده شدند وضع بسیار که با ازجمله کسانی بودند

این اقدام موجب تحریک بیشترزندانیان مسلمان وخانوادههای آنان شد. زدند.
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موجب شدمقامات زندان وبی توجهی زندانیان به دستور٬ درخارج از تداوم فعالیتخانواده ها
صبح ممنوعیت برخاستن برای نماز به نحوی خاص ـ ـ وباالجبار گیرند قرار زندان تحت فشار

صص 166ـــ168. خاطرات...: منصوری٬ .1

لغونمایند.1ـ را
تغییر پس از ادامه یافت. سال 55 اواخر زندان های سیاسی تا افزایش خشونت در شرایط نامطلوب و

شیوه در رژیم شاه به ناچار دمکرات آمریکا٬ رییس جمهور حقوق بشر سیاست جدید و شرایط بین المللی٬

نـیازهای و پنهان شود خشونت٬ سطح آشکار تا کرد تغییراتی ایجاد مسئوالن زندان ها٬ ساواـک و رفتار

غیرعلنی تأمین گردد. خشونت محاسبه شده و و روش های پیچیده تر سرکوبگرانه اش با امنیتی و

ایدئولوژی تغییر تحلیل جمع رجوی از  
نظرات اساس مباحث و بر سازمان گذشت٬ بر 1354 تا خالل سال های 1352 خصوص آنچه در در

پیروزی انقالب پس از یک تحلیل مفّصل٬ تحلیل مجمل و داخل زندان دو قبول جمع رجوی در مورد

عـنوان همان است کـه بـا تحلیل مجمل نخست٬ یافت. رسمی توسط سازمان انتشار به طور اسالمی٬

ابتدای هم در جریان اپورتونیستی چپ نما٬ برابر اطالعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در
در گردیده است. کتابچه جداـگانه ای منتشر تشریح آن در هم با درج شده و ـکتاب تحلیل آموزشی بیانیه...

مقدمه این کتابچه آمده است:
مواضع به سازمان مجاهدین خلق ایران درسال ٬54 به دنبال ضربه اپورتونیست های چپ نما ...

... مدّون گردید. گانه٬ 12 طی مواد این جریان٬ برابر سازمان در
تشریحات آموزشی الزم حول آن را٬ برآن شدیم تا ٬55 پاییز در تدوین اولیه «مواد» پس از ...
که خالصه شده جواب ها٬ این سؤال و سؤال وجواب های آموزشی مشخّصی٬بگنجانیم. در
سؤال مدّون طی 36 ٬56 بهار سرانجام در مقداری ازهمان بحث های دسته جمعی طوالنی است٬

شد. آماده انتشار ـگردیده و
که درتوضیحات نشریات پیشین به تشکیالتی متعدد٬ به دالیل امنیتی و گسترده آن٬ انتشار امّا
داخـل پیوسته در البته این سؤال وجواب ها این تاریخ به تعویق افتاد. تا اشاره کرده ایم٬ آنها
آن به عمل آمده در 56 پاییز مطابق آخرین تصمیماتی که در عینًا وهسته های سازمانی٬ شاخه ها
ایـن که برخـی از سمپاتیزان غیرمسئول نیز٬ عناصر این فاصله٬ در آموزش داده می شد. بود٬
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داشته بدون اینکه هیچ تسلطی به بحث ها بدون اجازه سازمان و شنیده بودند٬ افواهًا را بحث ها
ازاشکال آن اقدام پر به انتشارناقص و بود٬ مسئله ساز و زیان بار که متأسفانه بیشتر بعضًا باشند٬

صص 6ـــ7. تشریح اطالعیه...: آموزش و .1

ـکردند.1
در سال 1357 سه عنوان مختلف در با ویرایش و سه هیئت یا در آن سخن رفته است٬ متنی که از

خط مشی کنونی سازمان مجاهدین و جریان کودتا تاریخچه٬ تحت عناوین: شد منتشر داخل کشور خارج و

تاریخ سـازمان مـجاهدین خـلق ایـران٬ فرازی از عنوان فرعی خیانت منافقین به مجاهدین)٬ خلق (با

سازمان مجاهدین خلق. درس هایی از

تفصیل و دانشگاه تهران قرائت کرد در دوازده بند در ماه 57 اسفند در رجوی ٬ همان متنی که مسعود

شـده و نسـخه سـانسور نـمود٬ مـنتشر تحت عنوان تشریح اطـالعیه... سال ٬1358 سازمان در آن را

شد. منتشر متن اولیه زندان است که به شکل مزبور ویراسته ای از

تقی شهرام به مرکزیت سـازمان و نحوه ورود سازمان و تاریخچه ای از ذـکر پس از متن اولیه٬ در

می شود: موضع ذـکر 3 ایدئولوژی»٬ حرکت تغییر تحت عنوان «اتهام های وارده بر ترورهای داخلی٬

حرکتی است سکتاریستی.» 3ـ حرکتی است دگماتیستی. 2ـ حرکتی است اپورتونیستی. «1ـ

سایر به شدت به روحانیون و منفی این «جریان انحرافی»٬ آثار سپس ضمن تشریح این سه حرکت و

هـمراه و عـمل آنـان٬ حمله شـده و گرفته اند ایدئولوژی سازمان موضع تند قبال تغییر زندانیانی که در

دیـدگاه ادامـه٬ در این جریان راست ارتجاعی لقب داده شده بـود. رژیم توصیف گردیده و هماهنگ با

دهم چنین آمده است: بند در ارائه گشته بود. بند 12 در مخالفان٬ سازمان درباره شرایط تشکیالت و
می دانیم: آمدن این جریان مؤثر به وجود در را علت های زیر اشکاالت دیگر٬ همراه با ما٬ 10ـ

عمل مارکسیسم؛ فاصله 120ساله بین تئوری و یک ـ
ایدئولوژی؛ تکمیل نشدن کار ـ دو

ناقص آموزش دادن تعلیمات مجاهدین؛ سه ـ
عملی نشدن وعده های سال 44؛ ـ چهار
پایین آمدن کیفیت؛ کّمی و رشد پنج ـ

تعلیمات؛ ترک تحقیقات و شش ـ
وپیامدهای آن؛ ضربه سال 50 هفت ـ



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  230

عمل زدگی؛ هشت ـ
ضربه اپورتونیستی؛ نه ـ

گرایش به مارکسیسم. ده ـخودکم بینی و
جمله: از ارائه شده اند. خالصه دسته بندی و قالب سؤاالتی مواضع گروه رجوی به طور در ادامه٬ در

مقابل مارکسیسم در موضع ما «ـ
تجربیات مبارزاتی و 2ـ بینش فلسفی مارکسیسم (ماتریالیسم) 1ـ دسته تقسیم می کنیم: به دو آن را

دستاوردهای مبارزاتی و قسمت دوم یعنی از به قسمت اول هیچ کاری نداشته ولی در رهاوردهای علمی.

تجربیات انقالبی آن استفاده می کنیم.

قبال مارکسیست ها در موضع ما ـ
و دسته ای که دارای استراتژی مسلحانه[اند] (چریک های فدایی)؛ دسته تقسیم می شوند: به دو آنها

دسـته و...) تروتسکیست ها و توده ای ها (مائوئیست ها٬ به استراتژی مسلحانه نیستند دسته ای که معتقد

قـابل برای مـا نسبت به بقیه و قابل تأییدتر وجه اشتراـک دارند٬ ما استراتژی با به دلیل اینکه در اول٬

احترام ترند.

...

نظرما نظریات مختلف راجع به این جریان و ـ
به تغییر که حاضر عناصری را حرکت طبیعی سازمان معرفی نموده و این جریان را اپورتونیست ها: یک ـ

منحرف معرفی می کنند. ایدئولوژی نشده اند٬

آمده سازمان به وجود این جریان در چون تعلیمات مجاهدین منحرف بوده است٬ راست ارتجاعی: ـ دو

است.

جریانی این حرکت را (چریک های فدایی خلق) مارکسیست ها عده ای از بعضی مارکسیست ها: نظر سه ـ

حرکت جبری این جریان را عده ای دیگر خودداری می نمایند. آنها همکاری با از و اپورتونیستی می دانند

از نیروها سایر و ادامه دهند به حرکت خود لنینیستی می توانند انقالبات مارکسیست ـ تنها تاریخ: (جبر

محکوم نمی کنند. سازمان دانسته و بین می روند)
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خـیانت تـقی شـهرام و حـرکت اپـورتونیستی و نـاشی از نظریه خودمان راجع به این جـریان٬ ـ چهار

دارودسته اش بوده...

علت اصلی مارکسیست شدن سازمان ـ
سـال 120 مارکسیست ها مارکسیسم است. و عمل ما ساله بین تئوری و فاصله 120 علت اصلی٬

می بایست بـا ما سوق می داد. به طرف آنها را عناصر این٬ و شروع کرده اند را مبارزات خود ما از جلوتر

.47 ـ صص 43 تاریخ...: فرازی از .1

بودند.»1 ما از سال جلوتر نیرویی رقابت می کردیم که 120

یک عضوجمع رجوی  دیدگاه متأخر

بـه عـضویت سـال 1348 وی در اعضای قـدیمی آن بـود. از کمیته مرکزی سازمان و عضو شاهسوندی » «سعید .2
جـریان بـرابـر جمع اولیه مقاومت در در مرتضی صمدیه لباف٬ شریف واقفی و مجید همراه با و سازمان درآمد
ولی گردید٬ محکوم به حبس ابد و شد دستگیر سال ٬54 وی در سازمان مشارکت داشت. مارکسیستی حاـکم بر
اعضای مهم جمع رجوی زندان از در گردید. زندان آزاد آستانه پیروزی انقالب اسالمی از در و دی ماه سال 57 در
تحریریه نشـریه هم در بعد قسمت آموزش و در ابتدا انقالب٬ از بعد دوستان نزدیک وی محسوب می شد. از و
دوره اول مـجلس شـورای جـریان انـتخابات مـجلس خـبرگان قـانون اسـاسی و در سازمان مشغول بوده است.
شاهسوندی سعید تیرماه سال ٬1360 در معرفی گردید. شیراز شهر از جانب سازمان به عنوان کاندیدا اسالمی از
بـه عـنوان سـال 64 در فرانسه به کردستان ایران آمـد. از سازمان٬ همراه اولین گروه اعزامی برای راه اندازی رادیو
عملیات فروغ به عنوان یک نیروی عادی در اما اعالم جدایی کرد٬ سال 67 در مرکزیت سازمان معرفی شد٬ عضو
کشور به خارج از سپری شدن مدت محکومیت٬ پس از و که به اسارت نیروهای رزمنده ایران درآمد شرکت کرد

ساـکن شد. اروپا در رفت و

سابق مرکزیت سـازمان طـی مـقاله ای در عضو زندان و جمع رجوی در عضو شاهسوندی 2 سعید

چنین نوشت: وقایع زندان٬ ایدئولوژی و درباره جریان تغییر زمستان ٬1367

از همانگونه که اقدامات سـازمان بـعد کسی پوشیده نیست. بر سازمان رفت٬ بر سال 54 «آنچه در

نکته میان وقایع آن سال ها٬ در اما توجیهـکردنی نمی باشد٬ یا پنهان و پیروزی انقالب اسالمی تاـکنون نیز

که با سال 54 تحوالت درونی سازمان در وقایع و درس آموزی است که اشاره بدان ضروری است. مهم و

مارکسیست اعالم کردن سازمان ایدئولوژی و به اعالم رسمی تغییر و جنایت همراه بود قتل و و ترور
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زندان سالیان قبل در که از به ویژه آنها برای باقیمانده افراد٬ واقعی را می توانست زنگ خطر شد٬ منجر

درست به آن که اـگر چنان بود وقایع سال ٬54 درآورد. به صدا رهبری داشتند٬ داعیه هدایت و و بودند

عـلل مـارکسیست شـدن یعنی اـگر می گرفت٬ تحلیل قرار تجزیه و به درستی مورد اـگر و توجه می شد

«بیرون» از «تحول» چنان که گویی٬ انجام نمی شد٬ به صورت «شکلی» و بررسی می شد سازمان عمیقًا

بنیادهای سیاسی ـ خالصه اـگر و نمی شد کودتای اپورتونیستی اـکتفا به ذـکر تنها سازمان تحمیل شده٬ بر

تمامیت سازمان تقریبًا یک مقطع٬ ایدئولوژی که در باالخص بنیادهای ایدئولوژیک آن تغییر تشکیالتی٬

را خود از مسلمان غیر نیروهای مذهبی و سازمان نیز می گرفت و مداقه قرار بررسی و مورد فراـگرفت٬ را

سـازمان شـاید تلقی نمی کرد٬ خود اصلی» به عنوان «تهدید و «راست ارتجاعی» و به عنوان «راست»

رابطه متقابل نیز سطح جامعه و پیروزی انقالب در از تحوالت بعد شاید نمی کرد٬ پیدا وضعیت کنونی را

.53 ـ صص 52 مقاله: دو شاهسوندی٬ لطفی٬ .1

دیگر.1» شاید صدها و بود سازمان هم به گونه ای دیگر نظام جمهوری اسالمی و

آمده است: ادامه تحلیل شاهسوندی ٬ در

(جریان مارکسیست شدن) مقابل جریان سال 54 ردیف اول در الزم می بینم به عنوان کسی که در ...»

نکاتی را لمس کرده است٬ سایرین درک و از بیشتر نیز به همین دلیل تأثیرات آن ضربه را داشته و قرار

توضیح دهم...

قـدیمی بـه خـصوص افـراد باقیمانده سـازمان٬ موضع گیری افراد است٬ که مدنظر مسئله ای مهمتر

از بعد آنها که عده ای از بودند که همین افراد چرا می باشد. زندان هم بودند٬ در تمامًا یا و سازمان که عمدتًا

آستانه پیروزی انقالب اسالمی از در باقیمانده نیز مبارزات مردم و تحت تأثیر سیاسی٬ شروع فضای باز

که اـکنون می بینیم... به راهی رفتند و دوباره تشکیل دادند سازمان را و شدند آزاد زندان ها

فردی به نام تقی شهرام زندان با بیرون از سازمان٬ که ماجرای مارکسیست شدن در واقعیت این بود

آنچنان که بعدها او٬ از چه بعد چه قبل و این تمام واقعیت نبود. اما شد؛ است بگویم «علنی» بهتر شروع و

بـا و تقی شـهرام بـاالتر رده تشکیالتی از دیگری که گاهی به لحاظ سابقه و متعدد افراد معلوم شد٬

میان افرادی که در زندان مشهد٬ چه در زندان تهران و چه در مارکسیست شده بودند؛ هم بودند٬ سابقه تر

اولین مرکزیت سازمان هم دیده می شد. از آنها
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پراـکـنده کردن و جابجا مکانیسم های تشکیالتی٬ استفاده از این درست است که تقی شهرام با باز

مجموع سه شاخه تشکیالت سازمان هم شاخه دوم از بعد یک شاخه و توانست ابتدا مخالف٬ نمودن افراد

التقاط در دوگانگی و اـگر نمی داشت٬ وجود وی٬ برای این کار زمینه مساعد اـگر اما مارکسیست کند٬ را

حجم و حتی به نسبت سال های اولیه٬ طی آن سال ها٬ اـگر نمی داشت و درون ایدئولوژی سازمان وجود

به عنوان یک او نبود٬ مساعد زمینه کامًال اـگر خالصه٬ و نکرده بود ـکیفیت مطالعات اسالمی کاهش پیدا

که تمامیت یک سازمان را بعد سوم و دو ابتدا به آن سادگی٬ هیچگاه نمی توانست به آن سرعت و فرد٬

اینجاست که علیرغم کند. محتوای ادعایی خودش جدا اصلی و شعار از اسالم خواهی بود٬ مدعی اسالم و

ضربه ای باید را ضربه سال 54 توسط شخص رجوی تدوین شد٬ مشخصًا صورت گرفت و تحلیلی که بعدًا

مانند. به اصطالح کودتا نه ضربه ای بیرونی و درون بدانیم و از درونی و

اساسی بیرونی دانستن علت ضربه است که راه به جاهای باریک و کوچک درونی و همین تفاوت به ظاهر

بعدی٬ اجتناب ناپذیر و سؤال مقدر درونی تحلیل می کردیم٬ آن موقع به حق ضربه را که اـگر چرا می برد.

تالش آن هم طبعًا از بعد و چه بود؟ عوامل درونی مسبب این ضربه٬ و شکاف ها که حفره ها٬ این بود

وقتی که علیرغم اما صورت می گرفت (ـکاری که البته نشد). زدودن ناخالصی ها و برای پرنمودن حفره ها

«درونـی» کدام به شیوه واحدی علت ضـربه را که هر درون زندان ها اـکثریت قریب به اتفاق افراد نظر

به سپس این تحلیل را و تحلیل کرد «ـکودتائی» و ضربه ای «بیرونی» آن را شخص رجوی ٬ می دانستند٬

چه رسد مطرح نمی شود٬ اساسًا فوق٬ سؤاالت گفته شده در طبیعی است که دیگر همه قبوالند٬ تدریج بر

همین نقطه هم هست که آن درست در و نحوه آن مطرح شود. درمان و چاره جویی و به این که قصد

مـا از و مـی دادنـد هشـدار بـه مـا دلسـوزی٬ خیرخواهی و سر که از نیروهای اصیل اسالمی را و افراد

برای ضمنًا خطاب کرده و «راست ارتجاعی» و «مرتجع» ضربه توجه کنیم٬ به «علل درونی» می خواستند

زندان رهبری سازمان در واقع شود٬ بدنه سازمان مؤثر سطوح و گفته های آنان در سخنان و این که مبادا

یعنی مـمنوعیت هـرگونه بـحث عـقیدتی و به خصوص عقیدتی ـ و یک نوع بایکوت سیاسی ـ عمًال

تشکیالت نمی توانست آزادانه افراد آنچنان که کسی از اعمال کرد٬ اعالم و را این گونه افراد تشکیالتی با

روانی٬ سد با ما هم با نیروهای دلسوز و راه تماس آن افراد امکان و همینطور و دیگران تماس گیرد با

بگـذارد٬ کـه بـاید آن اثـری را و شده توسط سازمان مواجه می شد باالخره تشکیالتی ایجاد سیاسی و

نمی توانست داشته باشد.
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چه به لحاظ شیوه های ضدانسانی به کار آن و فراـگیر چه به لحاظ ابعاد که ضربه٬ شرایطی بود این در و

که شـوک الزم بـرای تکان دهنده بود و به اندازه ای شدید کشتارها و یعنی ترورها آن٬ ـگرفته شده در

امکان ناپذیر واقعًا بازگشت به اسالم اصیل را یعنی زدودن التقاط و بازگشت به خط اصولی٬ تصحیح و

.55 ـ صص 53 همان: .1

ساخته بود.»1

روحانیون تحلیل جمع مؤتلفه و  
ـ ع بـه قـلم  سازمان مجاهدین خلق ایران» کتابی تحت عنوان «تحلیلی بر تیرماه سال ٬1358 در

استقبال مخاطبان تیراژی وسیع با در و آبان ماه همان سال به چاپ سوم رسید که تا شد منتشر حقجو

نگـاه متراـکم سازمان٬ فضای تبلیغات انبوه و که در آن مقطع این کتاب اولین متنی بود در مواجه شد.

که افواه پژوهشگران شنیده شد در بعدها ارائه می داد. جدیدی را اطالعات ناـگفته و متفاوتی دربرداشت و

جـمعیت هـیئت های ارتباط با در بادامچیان بوده است که خود اسداهلل نام واقعی نویسنده کتاب مزبور

داشته است. مسائل سازمان قرار جریان بسیاری از نزدیک در از زندان بوده و مؤتلفه اسالمی در

قـبال تـغییر مـواضـع جـمع های داخـل زنـدان در وقایع و از کتاب مزبور تحلیلی که بادامچیان در

غیر روحانی و دوستان همفکر معرف نگرش جمع مؤتلفه و می تواند به دست می دهد٬ ایدئولوژی سازمان٬

محسوب گردد. روحانی زندانی این جمع٬

وضعیت فصلی تحت عنوان «وقایع زندان» در سازمان٬ تاریخچه ای از ذـکر پس از کتاب مزبور٬ در

مشاهدات نویسنده به شرح ذیل تبیین شده است: و شنیده ها زندان و

«جمع شعار چریک های فدایی خلق به زندان آمدند٬ سازمان مجاهدین و که افراد سال ٬1350 «در

بدون توجه «وحدت نیروها که شعار طرف مجاهدین خلق بود از این شعار بیشتر مطرح ساختند. را واحد»

برتری قابل توجهی شهادت رهبران به آنها و فداـکاری ها و چون زمینه موجود و دادند را به ایدئولوژی ها»

که البته به نام «ـکمون»٬ یک جمع واحد در را مارکسیست ها و مسلمان ها اـکثر موفق شدند لذا بخشیده بود٬

به تـقوای را مسئله تقوا و امپریالیسم بدهند به مبارزه با اصالت را و آورند گرد اسمی کمونیستی است٬

افـراد زندان داشته و که سابقه مبارزه و طرف بعضی مسلمان ها٬ از البته این کار نمایند. سیاسی تفسیر
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عین برکنار در نیز٬ آنها لذا و حاـکم به نفع مجاهدین بود گرفت ولی جّو اعتراض قرار مورد مطلعی بودند٬

این از حسنه حفظ نمودند. کمون به طور با را روابط خود حفظ جمع اسالمی خویش٬ کمون و بودن از

[ محی الّدین] انواری ٬ آیة اهلل مانند شرکت داشتند٬ قتل «منصور» که در گروه «هیئت مؤتلفه»٬ باید افراد

حاج احـمد [ حاج] حیدری ٬ ابوالفضل حاج هاشم امانی ٬ حاج مهدی عراقی ٬ [حبیب اهلل] عسکراوالدی ٬

دسـتگیری دیگـر ولی دو بـه جـریانات مـؤتلفه مـربوط مـی شود سال ٬48 پیش از تا الجوردی٬ دستگیری شهید .1
با سال 53 در دیگر بار و خصوص حمله به شرکت هواپیمایی اسرائیلی «ال عال» در سال 48 نخست در ایشان٬

سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشت.

نام برد. را الجوردی 1 سیداسداهلل نیز شهاب و

سعی به التقاطی بودن ایشان پی برده و آنها٬ افکار مجاهدین و آشنایی با پس از این افراد٬ بعضی از

مواجه با و گشتند به رو سرسختی مجاهدین رو ولی با مطلع سازند را که ممکن است آنها آنجا تا ـکردند

است. «مقدمه مطالعات مارکسیستی» گفته شد٬ چنانکه پیشتر نام اصلی این جزوه٬ .2

سـطح بـاالی برای افـراد مطرح شدن جزوه دینامیسم قرآن 2 پس از جمله٬ از مجازات شدند. و تهدید

خـواسـته رجـوی را ایشـان مسـعود و انواری درباره جزوه سؤاالتـی مـی کنند آیة اهلل از نفر چند زندان٬

به ایشان تذکراتـی داده التقاطی است٬ توضیحات٬ که مطالب و چون می یابند و توضیحاتی می خواهند

که «عاّلمه چون دید می گوید مسعود المیزان عاّلمه طباطبایی مراجعه کند. که به تفسیر راهنمایی می کنند
ائّمه که «البد ناراحتی می گوید آقای انواری با و علمی بنماید» تفسیر نمی تواند قرآن را دیالکتیکی ندارد٬

نداشته است»! اصول دیالکتیک وجود زمان آنها چون در علمی قرآن کنند؛ تفسیر هم نمی توانسته اند
اولین مبارزه در شرکت مؤثر و اجتهاد فلسفی و توجه به دانش فقهی و که با آیة اهللانواری ـکسی بود

تـمام طـول مقاومت مردانـه در و (عامل برقراری کاپیتوالسیون آمریکایی)٬ «منصور» ترور مسلحانه و

و طرف مـراجـع تـقلید توجه به توصیه های مکرری که درباره ایشان حّتی از با سال 1343) زندان (از

پایگاهی برای مسائل مذهبی زندان به زندان موقعیت خاصی داشت و در شخصیت های سیاسی می شد٬

انـحراف تـعلیماتی و قضیه مباحثه مسـعود مجاهدین جهت اینکه اعتراض ایشان و لذا می رفت. شمار

به طوری خویش دادند٬ نفوذ زیر مخفیانه به افراد بایکوت ایشان را دستور سریعاً سازمان انعکاس نیابد٬

متهم شدن و عالوه بر ایستادگی کند٬ ـ فعاًل مقابل این تعلیمات ـ در بخواهد که اـگر ـکه ایشان متوجه شد

ایـن مـوضوع صـدمه و شد زندانیان قطع خواهد ارتباط وی با ایدئولوژیکی٬ کار ماندن از نتیجه باز در



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  236

لذا گرفت. خواهد استفاده رژیم قرار مورد و زد زندان خواهد شدیدی به تبلیغ ایدئولوژیکی اسالمی در

عسکـراوالدی و امـا نشود٬ درگیر آنها با رسماً و پیش گیرد را که سیاست مدارا ایشان تصمیم می گیرد

عسکـراوالدی و ایـن دوران٬ البته در ایستادند. مقابل آنها الجوردی در سیداسداهلل ابوالفضل حیدری و

گردید تبعید به زندان مشهد بعداً الجوردی نیز و قزل حصار٬ الجوردی در و بودند زندان مشهد حیدری در

مجاهدین به شدت این جمع را آمد. استراتژی مجاهدین به وجود مقابل تعلیمات و جمع کوچکی در و

ایشان جلوگیری با تماس افراد بدنام کرده از را آنها کوشیدند آزارها و انواع تهمت ها با و بایکوت کردند

شود.

کوشیده همکاری صمیمانه داشتند٬ جمع آنها حیدری با اینکه عسکراوالدی و با آغاز٬ مجاهدین در

به طریقی مـخفیانه نیز اینها و نرسد جزوه شناخت به دست آنها که جزوات تعلیماتی مخصوصاً بودند
به راحتی می شد٬ روبه رو آنها کس با هر لذا و حفظ کرده بودند٬ مطالب آن را به دست آورده و جزوه را

تهمت و ولی بایکوت کردن آنها متوجه سازند٬ را او و برایش بگویند انحرافی جزوه را موارد می توانستند

اینان تماس با که دیگران نتوانند باعث می شد می شود٬ مؤثر زود محیط زندان بسیار که متأسفانه در زدن٬

یا طرفی مطالب شناخت را٬ از و بایکوت می کردند فوراً نیز را او تماس هم کسی می گرفت٬ اـگر و بگیرند

که آن را بعدًا یک شناخت اسالمی مترقی است و شناخت ما «دروغ است؛ می گفتند: یا و توجیه می کردند

سرچشمه می گیرد.»... خصلت های ارتجاعی آنها از که حرف های اینها خواهی دید برایت بگوییم٬

که کرده بودند زندان برقرار آن چنان دیکتاتوری در فداییان خلق٬ همفکری با همکاری و مجاهدین با

آنها به نحوی با اعتراضی بکنند٬ نفری که توانستند چند نداشت و را آنها کمون و ـکسی جرئت مخالفت با

نداشتند. جرئت مخالفت را خیلی ها که دیگر شد... رفتار

به دست رؤسای مجاهدین و صنفی٬ استراتژیکی و ایدئولوژیکی و نظر از کلی اداره زندان٬ به طور

گروه به حکـومت هر اـگر جمله اینکه: از بسته بودند٬ قراردادهایی نیز یکدیگر که با فداییان خلق افتاد

بین زندان و در و هم داشته باشند همفکری استراتژیکی با همکاری و و شرکت دهد نیز دیگری را رسید٬

هم کارهای مختلف با گروه در دو افراد که هرچه بیشتر سعی شود و بحث ایدئولوژیکی نکنند یکدیگر٬

آید... پدید بین آنها وحدت نظر تا کنند ـکار

و فرقی بین مجاهد که دیگر به نحوی وسعت یافته بود ادامه یافت و سال 1354 پاییز این وحدت تا

فدایی احساس نمی شد...
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کسی کمتر سال 54 تا افتاده بود٬ مرتد سازمان به دست عوامل کمونیست و سال 52 اواخر اینکه از با

و شـدند اینکه هنگامی که مرتّدین دسـتگیر همه جالب تر از و شده بود. جامعه به این حقیقت آشنا در

زندان که حاـکم بر جّو جریان شهادت شریف واقفی فاش گردید٬ و [خلیل] دزفولی مصاحبه رادیویی کرد

مانند نیز او وااّل کشتند شریف واقفی را که «خوب شد نمود این تحلیل را ابتدا دست مجاهدین بود٬ در

چون شهدای دیگر٬ و ضربه این شهید اما تلویزیون مصاحبه می کرد». اـکنون از و دزفولی خیانت می کرد

بیدار را ناـگهان خفته ها به داخل زندان٬ آنها رسیدن اخبار دستگیری مرتّدین و و غیرهم٬ صمدیه لباف و

ساخت. رسوا ریاـکاران را و ـکرد

ناـگهان در شکل گرفت و رهبران بود٬ و محّل ابدی ها و که مرکز 6 و 5 و 4 بند در به تدریج٬ خبر٬

سازمان مجاهدین که «یعنی چه؟ شوکه شده بودند مسلمان ها سهمگین بود. عکس العمل ها زندان پیچید.

گـیج٬ مسلمان ها همه تلخی واقعیت داشت. ولی با باورکردنی نبود٬ کمونیست شدن؟» و ارتداد خلق و

شد؟» این طور چرا و کرد که «چه باید بودند متحّیر خشمگین و ناراحت٬

مجاهدین کمونیست شده ای که طرف بعضی از [ پذیرش مرام] کمونیستی از ایدئولوژی و اعالم تغییر

فورًا نیز آنها زیرا عصیان دامن زد٬ به این ناراحتی و سازمان پرده پوشی می کردند٬ آن موقع به دستور تا

انقالب٬ «چون اـکنون رهبر و ولی برای مصلحت اعالم نمی کرده اند که کمونیست بوده اند اعالم کردند

مـقابل ایـن هـمه نـاراحـتی های در مـی گوییم». حـقیقت را نیز کمونیست شده است ما یعنی سازمان٬

است و مارکسیسم پیروز که «بله٬ می دادند فرصت طلبانه شعار سرحال و و شاد کمونیست ها مسلمانان٬

می گفتیم که باالخره راه ما و یافت. خواهند دریافته و که همان کمونیسم باشد٬ را راه واقعی خود٬ ملت ها

این رجزخوانی ها٬ و که شد». دیدید و به کمونیسم ختم شود و به طریق علمی باشد مبارزه مسلّحانه باید

می پاشید. زخم مسلمان ها نمک بر بیشتر این مواقع نامردانه انجام می شد٬ ـکه در

سایر سپس در و 6 و 5 و 4 بند در ابتدا سال ٬54 پاییز در کمونیست ها و باالخره جمع مسلمان ها ...

اساس وظیفه اسالمی بر که مجاهدین٬ معلوم گردید بعدًا منتها شدند٬ هم جدا از بندهای زندان قصر٬

ناراحـتی و موجود جّو فشار اثر در تاـکتیکی٬ بلکه به طور نشده اند جدا مارکسیست ها از تبّری) (تولّٰی و

قبیل تعلیمات (از اینکه بقیه خالفکاری هایشان فاش شود ترس از نیز و خیانت کمونیست ها از مسلمان ها

فـاش شـدن ٬54 و تـمام سـال[هـای] 53 رهبری سازمان در مخفی کردن ارتداد التقاطی٬ انحرافی و

کامل انجام گیرد٬ نگذاشتند تازه این جدایی را و به جدایی شده اند حاضر غیره) مرتّدین و با همکاری آنها
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آن٬ و ـ شد شرح داده خواهد که صدمات آن بعداً ـ پی ریختند اختالف طوالنی را پایه یک درگیری و و

اشـتراـک بـا دیگـر٬ کار چند و میوه ای که مالقات کنندگان می آوردند چای و آشپزخانه و که در این بود

گرفت. اعتراض قرار همان اول مورد که از حفظ کردند٬ را ـکمونیست ها

شدن کامل مشکل است و جدا هم بوده ایم٬ که «چون مدت های طوالنی با مجاهدین پاسخ می دادند

بعد و واقع چنین نبود حالی که در در خواهیم کرد». را این کار کنیم و هم جدا را به تدریج این کارها باید

گسترش اشتراـک را موارد دیگر بار به تدریج٬ تا بلکه کوشیدند هم مجاهدین به این قول عمل نکردند

جمع های از اسالمی٬ به مسائل شرعی و پایبند مسلمان و افراد که عده ای از باعث شد این کار و دهند

(البته در پیش بیاید. اختالف نظرها نتیجه درگیری های لفظی و در و شوند تحت کنترل مجاهدین جدا

هم بودند.) کماـکان با آنها و انجام نگردید مارکسیست ها و جدایی بین مسلمان ها زندان اوین٬

گروه ها یکی از هر باعث انسجام بیشتر برای آنکه این کار هنگام این جدایی٬ در مسئولین زندان قصر

2 بند و سال به باال 6 برای زندانی های محکوم از را 6 و 5 و 4 بند و دادند تغییر را ترکیب زندانی ها نشود٬

به جا جا را آنها و اختصاص دادند سال زندان٬ 3 به تا را بندهای دیگر سال و 6 سال تا 3 به از را 3 و

همان نقاط اشتراـک. با جمع های جداـگانه تشکیل شد؛ زندان شماره ٬4 از غیر نیز٬ همین بندها در نمودند.

غذای شبانه و به تدریج شیر کارگری بند٬ ظرفشویی و چای و میوه و اشتراـک در عالوه بر ٬3 و 2 بند در

ضـمن فـردی بـه نـام حسـن در و مجاهدین مشترک کـردند سپس کفش های ورزشی را و مریض ها

پذیرفته جمع مسلمان ها جزء در کمونیست شده بود٬ و اعضای سازمان مجاهدین بود که از عباسی[ را] ٬

در و به مسائل شرعی شد مسلمانان پایبند عباسی باعث اعتراض عده ای از وجود این اعمال و بودند.

گفتند: ابتدا در پذیرفته اید٬ بین مسلمان ها در یک کمونیست را که چرا مجاهدین می شد بحث هایی که با

است آن هم حاضر و نمی خواند٬ فقط نماز لذا کمونیست نیست بلکه مسائلی برایش مطرح شده و «او

عباسی ـگفت که «من کمونیست ولی خود نخواند.» ندارد ایمان به نماز گفته ایم اـگر به او لیکن ما بخواند

داریم بحث او که «با مجاهدین گفتند لذا و متعصب) و یک کمونیست متعهد (ـکنایه از ارتدوکس هستم»

عوض شود». می کنیم تا

که بهانه از بار هر و مجاهدین بهانه می آوردند باز مسئله جدایی کامل هم که مطرح بود٬ این اثنا در

و شدند جمع جدا از مسلمان ها به نحوی که باالخره گروهی از بهانه دیگری می جستند؛ باز بین می رفت٬

جـمع عـباسی از و انجام شـود کمونیست ها که چنانچه جدایی کامل از گفتند و سفره جداـگانه انداختند
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گردند. باز که به جمع مسلمان ها حاضرند بیرون برود٬ مسلمان ها

نجاسات. از جمله پرهیز از و داشتند که به مسائل شرعی تعهد مسلمان هایی بودند از معمواًل این افراد

بود؛ مارکسیست ها با مخلوط کردن همه چیز زندان رایج کردند٬ بدی که مجاهدین در اعمال بسیار یکی از

کـه زنـدان بلکه همه دمپایی هایی داشتند زندان کفش نبود در ظرف. چای و جمله مسئله دمپایی و از

داشت. را کس دمپایی مخصوص خود هر کمون٬ قبل از و می خریدند زندانی ها گاهی خود یا و می داد

با منتها کند٬ می توانست به پا اتاق را یا بند کس دمپایی دم در هر و مشترک کرد نیز دمپایی را ـکمون٬

از رعایت پرهیز طرف دیگر از و نجس می باشند به حکم اسالم٬ بنا مرتدند٬ توجه به اینکه کمونیست ها

که به صورت عامل کردن بود ادرار یکی سرپا اصرارهایی که داشتند٬ از و جنابت نمی کنند و ادرار خون و

طبیعی است که ـ ـ کثیف و و آلوده به ادرار معمواًل دمپایی ها لذا درآمده بود٬ مشّخصی برای کمونیست ها

داشتند را دمپایی مخصوص به خود مسلمان های مقّید نیز٬ 54 قبل از تا همیشه٬ نجس به حساب می آمد.

مـترقی ترین یکـی از این خـود و مواظبت می نمودند. مارکسیست ها با برخوردهای نجاست آور از نیز و

که مسلمین می کشد و مرزی بین آنها کّفار٬ با مدارا عین توصیه به محّبت و قوانین اسالمی است که در

نداشته باشد... زندگی مشترک را زیان های ناشی از

و به مـیان آمـد پاـکی نیز نجس و بحث از طبعاً مسلمانان انشعابی٬ بحث های بین مجاهدین و در

فـدای مسـائل اصـلی را تنگ نظری٬ با که: متهم کردند مجاهدین به راستی ناجوانمردانه انشعابیون را

به مسائل گفت تقّید که ضمن اینکه باید ایده ارتجاعی دارند. و می کنند پاـکی٬ چون نجس و مسائل فرعی٬

پاـکی نبود نجس و تنها سر بحثشان بر که این مسلمان ها راستش این بود اصل هاست اما یکی از شرعی٬

رعایت مرز موضوع حکم صریح اسالم در و اجتماعی موضوع بود جنبه سیاسی و بلکه مهم ترین مطلب٬

بحث هایشان هم می گفتند. در این مطالب را [ بود] و مسلم و بین کافر

بلکه انحرافی سازمان مطرح نبود استراتژی التقاطی و چندان مسئله تعلیمات و این موقع هنوز البته تا

بـهانه اواًل این جدایی خیلی بهره بردند؛ مجاهدین از فقط جنبه سیاسی مسئله جدایی طرح می گردید.

کس هر دفعه دیگر بشویم٬ تسلیم اینها اـگر ما این انشعابیون جدایی کامل است و «چون قصد که: آوردند

نـقاط مارکسیست ها نمی توانیم از دیگر ما لذا دست به انشعاب می زند٬ کاری به میلش انجام نشد٬ هر

و به دشمن مشترک کمک می کنند اینکه اینها دروغین و تبلیغات منفی و با ثانیاً کنیم». جدا مشترکمان را

به و بین مسلمین دامن زدند نّمامانه آتش نفاق را خیانت می کنند٬ که سازمان باشد٬ مظهرش٬ به انقالب و
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مّتهم به را آنها انشعابّیون٬ با ضمن قطع کردن ارتباط افراد جلب قلوب نمایند٬ مدارا محبت و جای آنکه با

پـدید زندان رژیم بـرای آنـها از به حّدی که زندانی به مراتب مخوف تر کردند؛ تهمت ها و انواع افتراها

به مسائلی چون نجس و مربوط کردند تبلیغاتی حسابگرانه٬ با حرف اصلی انشعابیون را٬ ثالثاً و آوردند؛

به بود٬ آنها اختیار چون امکانات در و خرده بورژوایی. ـ به قول آنها خصلت های ـ آزادی طلبی و پاـکی و

خفه کردند... را صدای آنها و انجام دادند را خوبی این کار

[وحید] افراخته و توجه به اعترافات با اوین اتفاق می افتد. در جریانات دیگری نیز این وقایع٬ کنار در

به تدریج به اوین برده را مؤثر افراد لذا و زندان پی برد خارج از کادر رژیم به ارتباط قوی زندان با مرتّدین٬

همراهش طبعاً و مالقات بود روز هفته ای دو زندان قصر در داد. به شدیدترین وجهی تحت کنترل قرار

ـ گاهی رادیو مجله و روزنامه و نیز و مبادله می شد زندانی ها٬ و بین مالقاتی ها اطالعات الزم٬ و اخبار

قابل روی هم رفته زندان قصر بحث. آزادی نسبی درس و و مداد٬ کتابچه و خرید و زندان ـ دفتر البّته از

و یک چادر آن هم در ماه یک بار٬ (هرچند مالقات خبری بود نه از زندان اوین٬ در اّما نبود. ـکنترل شدید

خانواده ـ یک ربع با زندانی پشت میله ها قفس های باغ وحش٬ که درست مانند قفس دار چادر یک در یا

[خبری بود] و کتابچه نه کتاب و و مجله٬ روزنامه و نه از و مالقات می کرد) مأمورین ـ تحت نظارت شدید

هم صحبت ننمایند. با سه نفر اتاق٬ از] اینکه حتی در [ بود ممنوعیت شدید

رّبانی آیة اهلل آیة اهللانواری و ـ روحانی فّعال زندان قصر دو سران مجاهدین٬ عالوه بر مؤثر٬ افراد از

الجوردی از عسکراوالدی و مؤتلفه٬ حاج مهدی عراقی از گروه های مختلف اسالمی مانند از شیرازی و

محمد گروه انشعابیون٬ کچویی از محمد [ قدرت اهلل] علیخانی و [مهدی] کّروبی و جناح مخالف مجاهدین٬

گروه بادامچیان از اسداهلل نهاوند٬ طالبیان معلم «ـگروه ابوذر» محمد مجاهدین خلق٬ محّمدی گرگانی از

به اوین قصر از 8ـ٬ و 7 و 1 بند از حاج مرتضی تجریشی بازاری مشهور٬ مدّرس عربی زندان٬ و میانه رو

برده شدند.

اعترافات مرتّدین دستگیر اثر که بر روحانیون نیز٬ اوین شخصیت های مهمی از این هنگام در البته در

هـاشمی الهـوتی ٬ مهدوی کـنی ٬ منتظری ٬ طالقانی ٬ آیة اهلل چون: داشتند؛ حضور 1 بند در شده بودند٬

آقـای چـون: اضـافه مـی کشیدند؛ تـمام شـده و روحانیون مبارزی که زنـدان آنـها از نیز و رفسنجانی ؛

بودند. این بند در این افراد٬ جزء رّبانی شیرازی نیز آقایان انواری و محمدعلی گرامی. معادیخواه و

یک بند در پایین. اتاق در 7 و باال اتاق در 6 اتاق داشت؛ یک 13 داشت که هر بند زندان اوین چهار
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طبقه باال در و ملحق گردیدند به آنها اردیبهشت ٬55 در اشخاص نامبرده قبلی٬ و بودند پایین آقایان علما

[ ایـرج] [منوچهر] نـهاوندی و پاـک نژاد٬ جـمله شکراهلل (از بودند کمونیست ها از نفر 14 عده ای حدود

چون: بودند مؤثر افراد از مجاهدین که اـکثراً قسمت باال٬ دو بند در خودباخته بودند. آنها که اـکثر جمشیدی )

بـند در و غیره. حیاتی و محمد مهدی تقوایی ٬ [ محمدرضا] سعادتی ٬ موسی خیابانی ٬ رجوی ٬ مسعود

یعنی آنها بود٬ «ملّی کش»ها پایین مربوط به اضافهـکش یا و سه باال بند داشتند]. [قرار کمونیست ها پایین٬

مـحکومین مسـلمان و مـعمواًل نـیز چـهار بند ولی رژیم آزادشان نمی کرد. ـکه زندانشان تمام شده بود

ـکمونیست اوین بودند.

جـمع و مخلوط زندگی می کردند طبقه خود٬ یک در هر مارکسیست ها٬ و مسلمان ها این بندها٬ در

داشت که مسئول روابط اتاق یک «ارشد» هر ـ اصطالحاً بلکه ـ نه به صورت قصر منتها واحدی داشتند٬

قبول را او مقامات زندان نیز و اتاق انتخاب می گردید٬ هر افراد توسط خود و رژیم بود زندانیان با اتاق و

آقای بعداً جمع همگونی داشتند. نامبرده٬ به اتفاق افراد که آقایان علما یک پایین بود فقط بند می کردند.

طالقانی اینکه مواظب حال آیة اهلل به خاطر که مدتی طوالنی اضافهـکشی داشت٬ عباس شیبانی ٬ دکتر

یک به بـند زندان درگذرد٬ اینکه در رژیم] وحشت داشت از [ ـ= دستگاه و نبود که حالش مساعد باشد

آورده شد.

بررسی مورد بیرون را مسائل زندان و الزم٬ اعتماد توجه به آشنایی عمیق و یک با [ افراد] بند جمع

مورد در داشت. قرار انشعاب ها مسئله جدایی و علل آن و سازمان و رأس آن ارتداد که در می دهد قرار

تعلیمات التقاطی که مؤثّرترین آنها می گردد علت های مختلفی ذـکر اعضا٬ علل کمونیست شدن سازمان و

بـه هـمین ولذا تشـخیص داده مـی شود. مـارکسیست ها با رابطه واتحاد سپس استراتژی سازمان در و

تأیـید مـارکسیست ها از نظریه جدایی کامل آنـها طرف علما از مطرح و مسئله انشعابیون نیز مناسبت٬

می گردد.

لیسانسیه علوم عالوه بر مطّلع سازمان و و اعضای مؤثر که از [ ـگرگانی] ٬ محمدی این میان محمد در

از و می آمد ازتئوریسین های سازمان به شمار و بود تعلیمات سازمان وارد کمی فقه و قضایی به عربی و

هـاشمی رفسـنجانی ٬ آقـایان انـواری ٬ آیـات ـ از نفر چند با می شود قرار سازمان دفاع می کرد٬ عقاید

که با محمدی توجیه هایی می کند اینکه می بیند اثر الهوتی در مطرح سازد. را آنها الهوتی ـ مهدوی کنی و

به محمدی تذّکر چندین بار قبول سازمان نیست٬ رهبران سازمان مورد توجه به همکاری نزدیک وی با
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و ادامه می یابد دیگر سه نفر ولی بحث با بحث کنارهـگیری می کند. از چون فایده نمی بخشد٬ و می دهد

اینکه توجیهات آقای محمدی ولو اسالم می دانند غیرمنطبق با التقاطی و تعلیمات را باالخره به اتفاق آرا

قبول بتوان کرد. نیز را

قول ایشان حتی از و خویش معرفی می کرد مؤّید امام خمینی را به دروغ ـ ـ سازمان مجاهدین سابقاً

بـرادران مـجاهدم هـمراه بـا اسلحه به دوش٬ که «ای کاش می توانستم به ایران بیایم و نقل می کردند

نه تکذیب. و کرده اند مجاهدین را که ایشان نه تأیید این مباحثه معلوم می شود در و بجنگم ».

بخوابند٬ همه باید [ می شود] و خاموش که چراغ های اتاق ها ساعت 10 چندین شب پس از علما٬ لذا و

افراد با شور همفکری و پس از نتیجه این مشورت ها٬ باالخره در [ می کنند] و مشورت یکدیگر آهسته با

افـراد و جدایی کامل داشته بـاشند کمونیست ها از زندان باید در که مسلمان ها اعالم می نمایند مذکور٬

پیشنهاد مذکور افراد از نفر این موقع دو در زندانیان برسانند. به سایر که این موضوع را نامبرده موظّفند

نتیجه در و مطرح گردد طرف افراد مختلف از ممکن است به صَور که چون پیغام شفاهی است٬ می کنند

بدون اینکه نوشته است که متنی تنظیم شود٬ بهتر لذا و که نقض غرض کند. برداشت های گوناـگونی بشود

حفظ نموده مّتفق القول این متن را افراد و [ سوء] استفاده نماید) آن [ ـکه] از به دست ساواـک نیفتد (تا ـگردد

تنظیم می گردد: «نقل فتوا»یی به صورت زیر تصویب این پیشنهاد٬ با دیگران بخوانند. برای
بسمه تعالی

اجتماعی که اعتبار و مارکسیست ها با زندگی جمعی مسلمان ها توجه به زیان های ناشی از با
توجه به با گرفتن همه جهات شرعی وسیاسی و نظر در با و به دست می آورند بدین وسیله آنها
زندان در ازمارکسیست ها ازجمله مارکسیست ها٬جدایی مسلمان ها حکم قطعی نجاست کّفار
55 موجب زیان های جبران ناپذیرخواهدشد. خرداد این امر هرگونه مسامحه در الزم و
آقـایان طـالقانی ٬ از که عبارت بودند گردید صادر علمای موجود از طرف نُه نفر از این «نقل فتوا»

گرامی. معادیخواه ٬ الهوتی ٬ هاشمی رفسنجانی ٬ انواری ٬ رّبانی شیرازی ٬ مهدوی کنی ٬ منتظری ٬

روشن استراتژی مجاهدین و توجه به تعلیمات و که با می گیرد بحثی در این «نقل فتوا» صدور پس از

باید آیا چیست؟ آنها اـکنون تکلیف با فریب مطرح می گردیده٬ پوشش های ظاهر که با شدن کلک های آنها٬

چه بدانند٬ شهید و نجس ندانند را مارکسیست ها صورتی که آنها در و نه؟ یا گفته شود این موضوع به آنها

وظیفه چیست؟ نشدند٬ جدا مارکسیست ها از باالخره اـگر و کرد؟ باید
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در و بگویید به رؤسای آنها را نظریات علما [مجاهدین] و انحراف تعلیمات که «ابتدا می گویند علما

صورت عدم جدایی در و شرح دهید زندان متزلزل نمی شوند٬ مطمئنی که در به افراد باز صورت تخلّف٬

مجاهدین زندگی جمعی نکنید با شما این استراتژی٬ تعلیمات انحرافی و بر اصرار و مارکسیست ها از آنها

شود». دشمن بهره مند مبادا تا مبارزه هم نکنید آنها ولی با

رژیم بیندازیم. [آن زمان] و کافی است نگرشی به نیروهای موجود روشن شدن موضوع٬ برای بهتر ...

عّده ای از و خیانت شده٬ رهبری دچار هم پاشیده بودند٬ مجاهدین خلق از سال[های] 54ـــ55 در الف)

توجه اثر بر رهبری مرتّدین نیز خود اصواًل و شده بودند رژیم شهید به دست مرتّدین و بهترین کادرها

خـیانت ضعیف شده بود. رفته و یک درگیری داخلی فرو در مسلمان صالح٬ به تصفیه کردن عناصر

منافق بودن فاش شدن کمونیست و [ بود] و درهم شکسته سازمان را جّداً رژیم٬ همکاری با مرتّدین و

گروهی تشکیل داده نفر که هرچند به حّدی که حتی اعضای سازمان٬ متزلزل کرد٬ مردم را اعتماد آنها

«مـجاهدین خـلق مسـلمان»٬ «مـجاهدین واقـعی»٬ نـام هایی چـون «مـجاهدین راسـتین»٬ با بودند

کافی نداشتند. به رهبری خویش اعتماد نیز آنها غیره٬ و «مجاهدین اسالم»

توجه به روحیه مـذهبی و با کمک های گوناـگون می دادند٬ به آنها پناه داده و مردمی که مبارزان را

حّتی بسیاری٬ و قطع کردند را کمک ها شدن احساساتشان٬ طرفی جریحه دار از کمونیسم و مخالفت با

که روحانیت٬ و متنّفذ و مؤثر افراد بیرون نمودند. خانه های خودشان مخفی کرده بودند که در مبارزین را

و حمایت نمی کردند حداقل دیگر یا سازمان به دست آوردند٬ شناختی که از با سازمان بودند٬ مؤّید قباًل

روش مجاهدین٬ با زیرا بودند٬ موجود جبران خأل صدد شروع کرده در مخالفتی اصولی را یا و ساـکت بودند

گفت که سازمان مجاهدین روی هم رفته باید و مأیوس بودند. کاماًل آنها از مجاهدین زندانی٬ مخصوصاً

نیروی مؤثری نبود. دیگر قاموس مبارزه٬ در

کمک فراوان و ولی با کم بود افرادش بسیار که هرچند این سازمان٬ سازمان چریک های فدایی خلق؛ ب)

زمـینه تبلیغات مجاهدین٬ افرادش و از کشته شدن چندین نفر همه جانبه سازمان مجاهدین خلق و

زیرا هم پاشید. این سال از در مقابل رژیم به حساب می آمد٬ نیروی دّوم در و مساعدی یافته بود نسبتاً

در خواستار وحدت کامل دادند٬ پیشنهاد آنکه مرتّدین به آنها پس از یک سری مباحثات مخفی٬ در

و بـاشد که رهبری اصلی به دست آنها می خواستند مرتّدین نیز و دست داشتن رهبری مطلق شدند

آنها از را مجاهدین خلق حمایت خود لذا و باالخره به توافق نرسیدند و آن کنند. فداییان خلق شرکت در
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و بین برد از را زمینه اجتماعی آنها می دیدند٬ چشم کمونیست ها که مردم از خیانت مرتّدین٬ و ـکم کردند

عّده ای دستگیر و کشته شدند کادرهای ورزیده آنها از نفر 60 حدود روز٬ 45 حدود طول مدتی در در لذا

نیز نتیجه آنها در و نمودند دستگیر را آنها و کردند مأمورین ساواـک نفوذ گروه هایی نیز در و ـگردیدند٬

نیروی قابل توجهی نبودند. دیگر

دستگیری با سال 54] ٬ [ در مدرسه فیضیه در خرداد٬ 15 حادثه تظاهرات سالگرد در نیز روحانیت مبارز ج)

بود. رکود دچار طاّلب فّعال٬ روحانیون و گروه کثیری از تبعید و

رهبری مبارزه٬ عمیق در نداشتن نفوذ عالوه بر این تیپ نیز گروه هایی از نهضت آزادی و جبهه ملی٬ د)

رفرمیستی می دانسـتند٬ اعمالشان را و می شمردند مردود را تبلیغات گروه های چریکی که آنها اثر در

نداشتند. صحنه سیاست کشور چندانی در تأثیر

کشورهای غرب و حمایت امپریالیست های شرق و نفت٬ سرشار درآمد استفاده از رژیم با مقابل ٬ در

احساس نیرومند را خود کاماًل گسترش ساواـک٬ و قدرت یافتن ارتش٬ دادن رفاه کاذب به مردم٬ دیگر٬

کـه سـاخته بـود مـغرور سـرمست و را آن چنان او هم پاشیدن نیروهای فّعال مخالف نیز از و می کرد

پس که اـکنون٬ سیاستگرانش توصیه می کردند و می خواندند شادمان رجز زندان٬ در مخصوصاً مأمورینش٬

یک سلسله مـوعظه های با و نوبت آن است که قدری مالیمت نشان داده شود سرکوب های شدید٬ از

میل به = ] روحیه آزادی طلبی تا زندانیان کنند کردن بسیاری از شروع به آزاد روحیه یأس٬ ایجاد ساواـکی و

افکار طرفی محیط نامساعد از و قدرت بیندازد از نیز را آنها و بیاید پدید زندانیان دیگر زندان] در آزادی از

روشـن ایـن مـطلب را نزدیکانش٬ نگاهی دقیق به محاسبه های شاه و آرام سازد. نیز عمومی جهان را

آن مطلع که همه از پیش کشید را ارباب رژیم هم سیاست «حقوق بشر» این زمان٬ البته در می سازد.

«فضای باز به اصطالح ـ دادن ـ به مالیمت و رژیم دایر سیاست جدید سال 56 آغاز از لذا و هستیم.

گردید. خارج زندان مشهود داخل و در سیاسی»

نتیجه پایمال در عادی شدن اوضاع و نهضت و رکود خطر و حّساس کرد شدیداً موقع را این سیاست٬

به فکر را مبارز و متعّهد و مؤثر افراد لذا و احساس گردید فداـکاری های سال های اخیر و شدن خون ها

عدم مقاومت صریح در که با گشتند معتقد آنها حتی بعضی از جریان انداخت و ایفای رهبری قاطع در

[ را] که وابسته به مجاهدین نبوده ولی شناختی راجع به افرادی بدون دادن هرگونه امتیازی٬ مقابل رژیم٬

که اشتباه یکی از زندان بفرستند؛ به خارج از سیاست مالیم رژیم٬ استفاده از با دارند٬ اعمال آنها و افکار
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و کـرد دیگـر بـند بسـتگانش از یکی از مالقاتی که با در مقاوم بود٬ که فردی مؤمن و مؤثّرترین آنها٬

[ ـکه] مجاهدین بهترین باعث شد بگوید٬ مخفیانه به او مخالف مجاهدین را که نام افراد او خواستن از

تـجزیه و و بزرگ نمایند آن را هرچه بتوانند و برای کوبیدن مخالفین خویش به دست آورند موضوع را

تحلیل های آن چنانی کنند.

پی بردن به خیانت مرتّدین و توجه به اوضاع بیرون و با این هنگام٬ در برنامه ریزان سیاست ساواـک٬

بین که تضاّد تصمیم گرفتند کرد٬ مجاهدین حمایت نخواهند از دیگر متدّینین٬ این نکته که روحانیت و

متدّین را متعّصب و افراد دیگر طاّلب و جمعی از لذا و این میان بهره بگیرند شّدت بخشیده از را ـگروه ها

سپس عّده ای از و دادند به تدریج تمرکز دو بند در متعّصبین مجاهدین را گروهی از و یک آوردند به بند

این به از جریان٬ نزاع های داخلی زندان نشستند. و درگیری ها منتظر و بردند دو به بند یک را بند افراد

پیگیری یک روح آزاداندیش الزم است مسائل را خواننده با و گیرد بررسی قرار مورد دقیق باید بسیار بعد٬

نماید.

مـحمد الجـوردی ٬ عسگـراوالدی ٬ حاج مهدی عراقـی ٬ از که عبارت بودند ـ هنگامی که این افراد

به بند ـ دیگر نفر چند تجریشی و علیخانی ٬ طالبیان ٬ کچویی ٬ [ بادامچیان] ٬ بادام چی [ ـگرگانی] ٬ محمدی

یکی دو پس از تقسیم می شوند. تجّمع سران مجاهدین بود که مرکز اتاق های مختلف بند در می روند٬ دو

هم جلسه ای مخفیانه که با سران مجاهدین می خواهند از آشنایی های گذشته٬ استفاده از با اولیه و روز

تبادل نظر مسائل روز درباره موضوعات و و بگویند به آنها را نظریات علما و «نقل فتوا» آنها تا بگذارند

آن ریخته بودند برنامه دقیقی برای مقابله با شنیده و را قضایای «نقل فتوا» که قباًل مجاهدین٬ اّما نمایند.

روابط سازمان یافته نداریم بلکه اینجا در که «ما به دروغ گفتند مسموم ساخته بودند٬ قباًل محیط را و

بگویید». به ارشدهای اتاق ها باید کاری دارید٬ اـگر روابط فقط روابط صنفی است و

این از نفر دو مهدی براعی با حیاتی و محمد موسی خیابانی ٬ اتاق مسلمان ها ارشد چهار باالخره از و

پس از آنها مسائل مطرح می شود. باهم نشسته و سیداسداهللالجوردی ٬ یعنی حاج مهدی عراقی و ـگروه٬

اـگر شما ندارد. ربطی به ما این کار صنفی می پردازیم و فقط به امور که «ما شنیدن مطالب ایشان می گویند

تک تک٬ یک٬ هر سه نفر شما «خوب٬ الجوردی می گوید: و مطرح کنید». تک تک افراد با می خواهید٬

که «این صدای ساواـک است منعکس کردند بند ولی در جواب نمی دهند سه نفر هر آنها و چه می گویید؟»

بـه نـوشته و علما را که این فتوا شایع کردند و منتظری بیرون می آید». طالقانی و و حلقوم علما ـکه از
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خـارج داخـل و انـقالب در پس از پـیش و عنوان مـختلف٬ که تحت 3 زندان٬ جزوه اولیه تحلیل سازمان در در .1
اساسًا٬ طرح شده و اتهامات نادرست دیگر همین شایعه و هنگام شرح ماجرای نقل فتوا٬ به چاپ رسید٬ ـکشور
شده که آقای طالقانی و البته به دروغ ادعا موضوع حاصل نقشه مأموران امنیتی رژیم شاه توصیف گردیده است.
.33 ـ صص 30 تاریخ...: فرازی از ننموده بودند. امضا و تأیید را فتوا و این حرکت مخالفت کردند آقای منتظری با

همین قبیل. از بعضی شایعات دیگر و داده اند1 ساواـک٬ شکنجهـگر کثیف و مأمور «رسولی »٬

تا کنند بیشتر را مارکسیست ها اشتراـک با و تماس ها برنامه ای خاص٬ با افتادند فکر مجاهدین در ...

دیگران شود... و بین مخالفین آنها باعث جدایی سریع تر

ضـعف٬ قدری قـدرت و با سقوط رژیم٬ که تا تشکیل شد دو بند در مسلمان ها گروهبندی از چهار

داشت... وجود زندان ها گروه در همیشه این چهار

[ ـگـروه به مجاهدین بودند. [ و] «معترضین» مجاهدین٬ «مخالفیِن » «مجاهدین»٬ ـگروه های اصلی:

که وضعشان روشن بود: «مجاهدین»٬ کم اهمیت محسوب می شدند]. و جمع های متفرقه بودند چهارم٬

که نظام کوبیدن همه آنها انقالب دانستن٬ مظهر را خود تنها خودمداری و التقاطی٬ تعلیمات انحرافی و

تا معترضین ـ برای مخالفین و خفقان شدید ایجاد کردن مخالفین٬ بی آبرو کوشش در نپذیرند٬ ایشان را

تـا بـبندند را افـترا انواع تهمت و به آنها بودند این راه مجبور در و نشنوند؛ را دیگران مطالب حّقه آنها

خبرسازی برای اقناع طرفداران تحریف خبرهای رسیده و ـ توجیهی برای بایکوت کردنشان داشته باشند

آنها مخالفت با ظاهر در و کمونیست ها نتیجه حفظ مخفی وحدت با بین بردن دردسرهایی که در از خود٬

می داد. موقعیت ضعیف تری قرار در را آنها به روز روز و می شدند دچار

روشن کردن مردم نسبت به تعلیمات سروسامان دادن به مبارزه و که سیاست کلی آنها «مخالفین» اّما

به مسائل زنده کردن تقّید و خنثی کردن تهمت ها و تحریف های آنها مبارزه با و جریانات روز مجاهدین و

شده توسط مجاهدین در نفی فرهنگ مارکسیستی وارد نشان دادن چهره واقعی مارکسیسم و شرعی و

و رژیم که عامل همه جنایت ها عین حال مبارزه با در و آن هم به صورت اسالم مترّقی ـ مبانی اسالمی ـ

بود. طاقت بار الحق که وظیفه سهمگین و و می بود. ـ توجه به موقعیت روز آن هم با خفقان هاست ـ

نقش اساسی در مدتی به همراه روحانیت مبارزی که سالیان دراز یک٬ بند در مخصوصاً «مخالفین»٬

بررسی کرده بودند: این مسائل را نهضت داشته اند٬

مواضع بر و ندارند استراتژی خویش دست بر تعلیمات و مجاهدین از که اـگر محاسبه کرده بودند آنها
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اهمیت التقاطی بودن و مکتبی٬ نظر از زیرا خطری بزرگ برای نهضت هستند؛ ورزند٬ قبلی خویش اصرار

کادرهای آموزش دیده مانند به انحراف مذهبی کشانده و را مسلمانان مبارز علمی دادن به مارکسیسم٬

تعلیمات التقاطی٬ مارکسیست هم نشوند٬ اـگر و می رود امکان فراوان مارکسیست شدن آنها مجاهدین٬

دین منتهی می گردد... پایان به بدعت گذاری در در و می دارد درک صحیح اسالم باز از را آنها

و به طبقه کارگر فقط ـ ـ اعتقاد توجه به عقیده مجاهدین به مبارزه طبقاتی و با استراتژی؛ نظر از اما

و طریق مبارزه «فی سبیل اهلل» از مبارزه را و... می نامیدند را به نام مستضعفین آنها که آن روزها دهقان٬

خطری بزرگ بود. که این خود می آوردند؛ اقتصادی در به صورت مبارزه طبقاتی و احیای اسالم٬

توجه بـه مـرزهای با و آن. همه زیان های ناشی از با بود٬ کمونیست ها اولین ثمره اش وحدت با ...

تجربیات مارکسیست های ایرانی و حمایت سوسیال امپریالیسم جهانی از شوروی و طوالنی با مشترک و

بین از ایران و تسلّط شوروی بر خطر می گرفت٬ رفقای ایرانی قرار اختیار که به راحتی در مبارزاتی آنها٬

آمدن ایران مطرح می گردید. شوروی در به صورت ایالتی از و رفتن استقالل کشور

شکست چیزی نـخواهـیم داشت و جز ما اسالمی نباشد مکتبی و مبارزه٬ اینکه اـگر طرف دیگر از

می رفت... خون های شهیدان به خاـک خفته هدر

که با بررسی نمودند سپس راه های چاره را و محاسبه نمودند و درک کردند را متدّینین این خطرها

در ایـن صـورت بـاید که در تعلیمات داشته باشند بر آنها] اصرار [ اـگر شوند... مجاهدین چگونه روبه رو

استفاده ببرد... به نحوی که رژیم نتواند منتها مقابلشان ایستاد٬

همچنان که برد؛ خواهد را کوتاه مدت رژیم بعضی استفاده ها که در روشن بود استفاده رژیم٬ مورد در

رژیم اساسی٬ زیانکار درازمدت نفع اصلی متعلق به نهضت و در اما مرحوم شریف واقفی برد. مورد در

بود. خواهد

مؤثر جمع افراد در همان آغاز که در محرومیت ها و رنج ها و بایکوت ها و مسئله تهمت ها باقی می ماند

و پـایدار و برای این ریاضت انقالبی آماده کـند را خود کس می تواند هر رهبری کننده گفته می شود: و

هیچ گونه احساساتی کنترل خویش و حوصله با و نهایت صبر با دشمن را شماتت دوست و و مقاوم بایستد

عافیت طلب وگرنه اـگر این راه قدم بگذارد در فاش کردن تحمل نماید٬ عماًل یا و لفظاً نقشه را نشدن و

بگذراند... زندان را جریان٬ کنار در و خویش گیرد سر است٬

و بودند مبارز متدّین و مقاوم٬ انسان های پاـک٬ ـ همچنان که گفته شد ـ آنها که اـکثر «معترضین» اّما و
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از این افراد به حساب مجاهدین گذاشته می شد. قباًل نیز مجاهدات آنها و مبارزه داشتند نقش عمده ای در

ایـن گونه استراتـژی و تعلیمات و با را مخالفت خود جریان٬ حتی قبل از آنها بعضی از ابتدای جریان و

اعمال مجاهدین اعالم داشتند...

برای را دالیل خود «مخالفین» آن محیط٬ در چون نمی شد و قبول نداشتند را روش «مخالفین» اّما

که جمع واحدی که رهبری آن به دست مجاهدین بود کوشیدند ابتدا مخلصانه در لذا شرح دهند کاماًل آنها

نشوند. جدا «مخالفین» و حفظ گردد

یا و موضعگیری های «مخالفین» به خوبی نمی دانستند٬ عمق جریان را چون نقشه رژیم و طرفی ٬ از

طـرف از مخصوصاً ناامیدی می رسید. یأس و یا حیرت و یا خشم و به حّد گاهی برای آنها مجاهدین٬

بـه مسـئله ای نـیست و زندان هم برای آنها و مخالف اند رژیم شدیداً با آنها می دیدند زیرا «مخالفین»٬

به عنوان حمایت از ماهرانه٬ که رژیم نیز می دیدند و دارند عشق را کمال وفاداری و نهضت نیز مبارزه و

کمال آرامش تمام استدالل های آنها با نیز «مخالفین» طرف دیگر٬ از می کند. بی اعتبار را آنها «مخالفین»٬

مقابل رژیم محکم ترین موضع ها گذشته در که در اینها٬ خصوصاً و می روند را راه خود ولی باز می شنوند را

ولذا نـدارنـد. نـیز خشـونت آمیز ولی رفـتار رژیم هـمکاری نـدارنـد عین اینکه با اـکنون در داشته اند٬ را

که یک سیاست واحد نمی توانستند و می بردند به سر حالت خاصی نسبت به «مخالفین» در «معترضین»

نقیض عمل می کردند... و ضد اـکثر و پیش بگیرند در

از که رژیم ظاهراً زندان می دیدند سوابق مبارزاتی و با آنها گیج کننده بود. برای آنها مانورهای رژیم نیز

و مـی کوبد را آنها دیپلماسی٬ توجه به مسائل سیاسی و با حقیقت و ولی در مخالفین جانبداری می کند

به دفتر که ساواـک رهبران مجاهدین را آنان می دیدند انجام می دهد. نیز آنها خود با ـگاهی همین عمل را

تحبیب قرار مورد را آنها از نفر چند یا «مخالفین» بالفاصله یکی از و توبیخ می نماید توهین و خوانده٬

ُبـریده مـعرفی و سـازشکار رقیب را قهرمان و را استفاده کرده خود این امر از مجاهدین نیز و می دهد

تطبیق نداشت. مجاهدین می دانستند٬ که بزرگترین مخالف رژیم را آنها تصّور این موضوع با می نمایند.

تـضعیف حقیقت تـقویت مـجاهدین و که این در می فهمیدند وارد افراد توجه به تجربه ساواـک٬ با زیرا

است. «مخالفین»

متالشی شدن فاش شدن انحرافات مجاهدین و که رژیم با نمی کردند باور این مطلب را «معترضین»

جناح محاسبه دقیق می خواهد با و نمی داند خّط رودررو دیگر را آنها چریک های فدایی خلق٬ سازمان و
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که زمینه مبارزه کاماًل به خوبی می داند زیرا مفتضح سازد٬ و بکوبد مردم را اعتماد مورد مبارزه و سابقه دار

رهبری قوی الزم فقط یک کادر و بین نمی رود به آسانی از تجربه ها و فداـکاری ها و خون ها آماده است و

که اـکثراً بین همین افراد این رهبری از و ادامه دهند٬ مبارزه را ضربه مرتّدین٬ استفاده حتی از با تا دارند

آنها نمی شود منتها هستند دشمن فعلی هم اینها ولذا خاست٬ برخواهد امام خمینی هستند٬ اعتماد مورد

موفقیت آمیز تپه های اوین به دست ساواـک کشته شدند] برای آنها [ ـکه در تجربه نُه نفر زیرا [ را] کشت؛

برنامه اجباری روی صحنه تلویزیون آوردن آیة اهلل لذا گرفت و آنها از رهبری را اعتبار فقط باید و نبود٬

اساس این برنامه بود. همه بر کردن ها٬ آزاد داخل زندان و تحبیب حساب شده در رفقایش و و انواری

هوشیاری ملت مسلمان رهبری قاطع امام خمینی و وجود با هرچند که برنامه زیرکانه ای بود؛ انصافاً و

سقوط وی انجامید. رژیم و به ضرر فداـکاری همین برادران٬ و

قـرار تـحت فشـار به کـمیته بـرده و حیدری را عسکراوالدی و آقایان حاج مهدی عراقی ٬ رژیم٬ ...

شـد٬ بـه دست چـریک های فـدایـی خـلق تـرور سـال 50 بـهار درجه سرلشگری در که با (فَرسی یو)٬ «فرسیو» .1
دادستان نظامی رژیم بود.

که شده بود؛ توسط «فرسیو»1 سال 49 در قباًل این کار کنند. آزاد را آنها تا نمایند که تقاضای عفو می دهد

آیة اهلل مخصوصاً کرده بودند. به شّدت رد آنها و نمایند تقاضای عفو تا آورده بود فشار به این افراد نیز او

که چون ایشان خواسته شده بود واسطه های گوناـگون از مختلف و توسط افراد بارها و که بارها انواری ٬

قرار روحانیت که خواهان آزادی ایشان بودند مرحوم آیة اهللحکیم و مخصوصاً مراجع و رژیم تحت فشار

اینان این بار نکرده بود. او و که آزادش کنند بخواهد به عنوان شاه نباشد٬ ولو سطر نوشتن چند با داشت٬

بدون امکان داشت ـ اـگر ـ بدون تقاضای عفو همان سیاست کلی که باید بر بنا منتها مقاومت می کنند نیز

رژیم روبه رو موضعگیرانه با قاطعانه و زندان روند٬ برای ادامه مبارزه به خارج از رژیم٬ با درگیری شدید

نمی شوند.

نقشه ای اینان وحشت داشت٬ عکس العمل تند که همیشه از رژیم٬ تا همین موضوع باعث می شود

از به عنوان انتقال٬ قبلی٬ بدون هرگونه خبر را آنها غافلگیرانه٬ به طور و طرح نماید کردن آنها برای بی آبرو

که چون برنامه رژیم نشان گمان می کنند اینها نماید. یک سالن وارد برده در زندان اوین به زندان قصر

نـصیحت سخنرانـی و مطابق معمول٬ برای زندانیان٬ این سالن کسی می خواهد در دادن نرمش است٬
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اعضای «ـگروه گلسرخی ». از .1

کمونیست مقدم سلیمی 1٬ منوچهر و فیلمبرداری شروع می شود و می رود کنار که ناـگهان پرده ها نماید٬

نگـران و انواری ٬ آیـة اهلل شروع به سخنرانی می نماید. ساواـک می کرد٬ زندان همکاری با که در مشهور

زیرا دسترس نمی یابد٬ در را لکن آنها بکنند که چه باید مشورت کند برادران دیگر با تا برمی گردد ناراحت٬

صندلی پـناه به زیر عسگر[اوالد]ی نیز آقایان حیدری و و سالن نشانده بودند پراـکنده در به طور را آنها

عده ای و این میان فیلمبرداری تمام می شود در به دنبال راه حل می گردد. حاج مهدی عراقی نیز می برند٬

تصمیم به و نمی خیزند چون آقایان بر و بگویند٬ پایان سخنرانی مقدم سلیمی «سپاس» در تا برمی خیزند

همگی را میان اعتراض آنها٬ در و پایان می بخشند مراسم را و قطع می کنند فیلم را مقاومت می گیرند٬

به باتوم٬ کماندوهای مسلّح به اسلحه و است که اطراف سالن نیز الزم به تذکر می نمایند. بیرون برده آزاد

ایستاده بودند. ارعاب آمیزی٬ نحو

نمایش شود. تکرار جمعه نیز که دوباره روز وعده داده می شود و تلویزیون پخش می گردد این فیلم از

تدّین چون عراقی ٬ سمبل های مقاومت و می کند. سروصدای فراوان برپا و هیاهو زندان ها٬ در این فیلم٬

قوی گذرانده بود و چنان روحیه پرخاشگر با سال زندان را که 14 انواری ٬ آیة اهلل حیدری و عسگراوالدی ٬

بهمن ماه 1355 در و دستگیر شاه٬ نخست وزیر «حسنعلی منصور» به دنبال ترور بهمن ماه 1344 آقایان فوق در .2
سال باقی مانده بود. 4 محکومیت آقای انواری نیز از و زندان بودند سال در بنابراین 11 شدند؛ آزاد

سؤال رفتند].2 [ زیر به پایان زندانش مانده بود فقط یک سال دیگر و

زیـرا مـی گذرد؛ «مـعترضین» و «مـخالفین» بر بدترین حاالت٬ این میان سخت ترین لحظات و در

بـه شروع مـی کنند بعضی موارد٬ در حتی تبریک به یکدیگر٬ شادمانی فراوان و مجاهدین بالفاصله با

به خواست که می گفتیم نقل فتوا ما و بود شدن ها برای همین آزاد کارها و «این حرف ها بهره برداری که:

همکاری مخالفین با این نمودی از و دهندگان می باشد؛ فتوا مزد این ثمره آن است و ساواـک تهیه شده٬

ص ٬31 [ خلق ایران] ٬ تاریخ سازمان مجاهدین به قول جزوه فرازی از هم ـ بعد و و...» ساواـک می باشد
مـردم و بیرون به خورد در دنباله برنامه هایشان را نموده تا آزاد را به تدریج این عناصر «سپس (رژیم)

کند». صفوف جنبش تزلزل ایجاد داده در مبارز عناصر

دادن توضیح الزم در را «مخالفین» علل آن٬ عدم آـگاهی دقیق به نحوه موضوع و شدت این ضربه و

به توجه به زمینه آماده٬ با طرفی مجاهدین نیز٬ از مقابل مجاهدین ضعیف کرده بود. در خلع سالح کرده و
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سـابقه عالوه بر او زیرا داشتند؛ [ در] نظر بیشتر آقای عسگراوالدی را مخصوصاً و شدت تبلیغ می کنند

سابقه نمایندگی امام تسلّط کافی داشت و انحرافات مجاهدین نیز مبانی اسالمی و بر تدّین٬ مبارزه و ممتد

زندان مقاومت در و «منصور» ترور مبارزه مسلحانه و آغاز شرکت در و سال 42ـــ43 تهران در خمینی در

وی در به بعد٬ [ سال] 51 البته از و ساخته بود؛ شخصیتی ممتاز او از سرعت درک مواضع مجاهدین٬ و

تحمل کرده بود. زندان بدترین بایکوت مجاهدین را

اوضاع قدری روشن شدن نسبی جریان٬ و «اجبار» رسیدن خبر گذشتن دوران هیجان اولّیه و پس از

جریان تحت تأثیر زیرا ساخت٬ وارد «مخالفین» بر بزرگ ترین ضربه را این جریان٬ ولی تأثیر تعدیل گردید

او کسانی که با کس یا رژیم با که اـگر به این توضیح گوش دهد بود کسی حاضر کمتر تبلیغات مجاهدین٬ و

کـه آنـها بایستی کاری کـند عالقه مند٬ به راه آنها و موافق باشد شده اند٬ همصدا به قول مجاهدین ـ ـ

همراهانشان و آنها کاماًل آوردن این برادران به صحنه تلویزیون٬ و یابد٬ حرفشان نفوذ تا باشند آبرومندتر

کرد. و موضع خویش ضعیف می کرد٬ در را

سـرسختانه ادامـه که مجاهدین راه خویش را می فهمند «مخالفین» این ضربه٬ پس از حال٬ به هر

مبارزین که به گروهی از یا ضربه به نهضت و که از آن اندازه متعّصب می باشند حتی تا و داد خواهند

تقویت آن را روی شادمانی حاضرند استقبال کرده از علیه مخالفین شان باشد٬ بر اـگر آید٬ توسط رژیم وارد

تـنظیم سیاست خویش را دیگر بار مشکل تشخیص داده و بسیار [«مخالفین»] وظیفه را لذا و نمایند.

بدین گونه که: می کنند؛

به خرج دهند. نهایت هشیاری را رژیم٬ برخوردهای با در 1ـ

آنها با سابق ـ اعتماد با و بی پروا ـ مسائل خویش را مجاهدین٬ ضمن مبارزه مستقیم نکردن با 2ـ

مطرح نکنند.

برای کـادرهای کوشیدند لذا تشخیص انحراف آن بود٬ تعلیمات سازمان و چون مشکل اساسی٬ 3ـ

اصول فلسفه٬ عربی٬ یک سلسله درس های الزم از مجاهدین٬ حتی از کس دیگر هر یا موافق و

[ و] تاریخ مبارزات تاریخ اسالم٬ مارکسیسم٬ تبیینی از اسالم٬ اقتصاد مختصری از تفسیر عقاید٬

تـوانسـتند بود٬ که بین «مخالفین» این رشته ها افرادی مسلّط در توجه به وجود که با بگذارند؛

یا اصولی مانع سمپاشی های التقاطی و این کار با و قابل توجهی به دست آورند موفقیت نسبتاً

ـکمونیستی گردند.
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دست مجاهدین به روز که روز طوری تنظیم کردند را اعمال خود توجه به روش های مجاهدین٬ با 4ـ

آن استراتژی سازمان از اصول تعلیمات و بنابر موضعگیری هایی که ناچارند در را آنها و شود رو

موفقیت نسـبی با نیز را این کار و نشان دهند٬ را چهره واقعی خود تا دهند قرار تخلّف نورزند٬

انجام می دهند.

اشخاصی مورد در نداشتن اصرار و رعایت نکنند بایکوت را بودند افشاـگری برای کسانی که حاضر 5ـ

نبودند. «مخالفین» علیک با حتی سالم و به صحبت و بوده حاضر شدید تحت سانسور ـکه شدیداً

البته بیشترین نتیجه اش نصیب «معترضین» و داد قرار تنگنا در این سیاست به سرعت مجاهدین را

بودند... «مخالفین» قابل اعتماد سالم و افراد که همان گونه که گفته شد شد٬

جمله محمد از آنها مقاومت های سرسختانه برخی از و هوشیاری «مخالفین» برنامه ساواـک٬ مورد در

عین آسیب های فراوان که در روحیه عالی٬ سرزندگی و و آن تقوا با نهاوند٬ طالبیان معلم «ـگروه ابوذر»

دژخیمان سایر و «رسولی » با و می دوید و محکم ورزش می کرد و استوار دیسک کمر٬ شکنجه و ناشی از

زنـدان و خارج از شروع مبارزه در بی ارزش می کرد. را تهمت ها می شد٬ انقالبی روبه رو قهر قدرت و با

ضعیف نمود... را این تهمت ها به روز روز طرفدارانشان٬ شده و آزاد فعالیت های «مخالفین»

کـه٬ قدرت می گرفتند «مخالفین» و مشّخص می شد چهره واقعی مجاهدین برای افراد به روز روز

به سوی یافتن دارند «مخالفین» به خالف برنامه های وی٬ چراـکه می بینند٬ می نماید٬ جابه جا را رژیم آنها

سـه به بند عده ای را و دو به بند عده ای را لذا و نیاورده اند؛ پدید درگیری نیز و موقعیت پیش می روند

.194 ـ صص 137 سازمان...: تحلیلی بر حقجو٬ .1

متفّرق می نماید.»1 را آنها و می فرستد

تحلیل جمع حزب ملل  
دیدگاه اغلب زنـدانـیان برآیند تحلیلی که می تواند زندانیان حزب ملل اسالمی در منصوری از جواد

می نویسد: حزب ملل باشد٬

رابط تا هم تعیین شده بودند سه نفر سازمان بودند. [ محمد] محمدی رابط من با «[پرویز] یعقوبی و

از و اعضای «ـگروه اباذر» طالبیان از محمد اعضای «حزب اهلل»٬ مختارزاده از اـکبر سازمان باشم. آنان با
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صادق سجادی. محمد و دبیران نهاوند

به عدم پاسخگویی مناسب٬ انحرافات سازمان و طرح برخی اشکاالت و پس از سال ٬1353 اواخر در

روشن و را افراد زیادی از توانستم تعداد سایرین٬ توسعه ارتباط با با کم کردم. سازمان را تدریج ارتباط با

طـرفداران بـرابـری تعداد مخالفین سازمان با تعداد تقریباً اواسط سال 54 به طوری که در آـگاه نمایم.

گرفتند. اقلیت قرار طرفداران سازمان در و اعضا عماًل و مخالفین بیشتر تعداد سال 54 اواخر در می کرد.

زیادی داشت... بسیار تأثیر این تغییر در نیز البته حوادث سال 54

سـازمان مـارکسیستی در جناح اسالمی و تقسیم بندی به دو و دروْن سازمانی٬ اختالفات داخلی و

اولین در ترورهای دروْن ـگروهی شروع شد. و تصفیه حساب ها پی آن٬ در مجاهدین خلق شدت گرفت.

توسط محسن را سازمان) متنّفذ و اعضای سابقه دار جناح مارکسیست طرح کشتن شریف واقفی (از اقدام٬

گذاشت. به اجرا اردیبهشت ٬1354 12 در افراخته ٬ وحید خاموشی و

کشتن زیرا انحراف اخالقی داشت؛ یک انحطاط عمیق فکری و نشان از نحوه انجام آن٬ این اقدام و

خودخواهی و اوج انحراف٬ چیزی جز وی٬ به آتش کشیدن جسد اختالفات فکری و انسان به خاطر یک

خودمحوری نبود.

حتی عدم رعایت اصول و مبانی اسالمی٬ دوری از اخالقی و به دلیل ضعف شدید اعضای سازمان٬

دادن آن برای مالـک قرار و معیار کردن سازمان و محور نیز و اجتماعی٬ برخوردهای انسانی و متعارف در

بـه اصـول بی اعـتنا و افرادی بی اعتقاد متعّبد٬ و متعهد مبارز٬ افرادی مسلمان٬ از باطل٬ انطباق حق و

تاریخ سازمان های که در آنچنان که دست به جنایت هایی بزنند اخالقی تربیت کردند. اجتماعی و انسانی٬

محسن خاموشی که از افراخته و به عنوان مثال وحید است. بی نظیر یا و کم نظیر سیاسی قطعاً و مبارز

انگیزه صددرصد با علوی تهران درس خوانده و و مدارس علوی مشهد در و خانوادههای مذهبی بودند

کاری کردند آموزش های آن٬ القائات و شرایط سازمان و و جو تحت تأثیر سازمان شده بودند٬ اسالمی وارد

به آن دست می زدند. کمتر ـکه مارکسیست ها

اعالم نیز و شیراز زندان های مشهد٬ ایدئولوژی اعضای سازمان در تغییر حاـکی از خبرهای پراـکنده٬

زندان قصر٬ اعضای سازمان در زندان بود. خارج از به عنوان ایدئولوژی سازمان در رسمی مارکسیسم٬

در دستگیری های وسیع اعضای سازمان٬ اینکه با تا مخفی نگاه داشتن موضوع داشتند. کتمان و سعی در

افشای برخی مطالب به ویژه تـغییر مبنی بر پخش مصاحبه خلیل دزفولی ٬ و سال 1354 اواسط مرداد
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پرداخته ساخته و «تمام این مطالب دروغ و گفتند: ابتدا به توجیهات زیادی شدند. مجبور آنها ایدئولوژی٬

انتقال با مدتی بعد٬ مردمی سازمان است.» بین بردن وجهه اسالمی و از ساواـک برای انزوای سازمان و

چنین توجیه باالجبار آنها به تفصیل٬ افشای قضایا و بازداشت شدگان به زندان سیاسی قصر تعدادی از

به سازمان مجبور و فکری داشتند شریف واقفی مشکالت خصلتی و مجید که «صمدیه لّباف و ـکردند

شد.» حذف آنها

گسترده شدن اثر اینکه بر تا مشغول کردند. را پیروان خود و اعضا این گونه توجیهات٬ مدتی با آنها

«عده ای فرصت طلب گفتند: توجیه دیگری شدند. به تبع آن٬ به اعتراف و مجبور مطالب درون سازمانی٬

داخل در موفق به انجام کودتا اصلی سازمان٬ حذف عناصر به مرکزیت سازمان و نفوذ با ماجراجو٬ چپ و

عالوه بر و دست به یک سری اعمال چپ روانه زدند٬ ایدئولوژی سازمان٬ ضمن تغییر و سازمان شدند؛

اعضای سابق شدند.» و عناصر نابودی تعدادی از موفق به حذف و ارتکاب اعمال ضدانقالبی٬ با آن٬

چندین مطالعه متن چاپ شده٬ من با کرد. افشا زیادی را مطالب بسیار مصاحبه خود٬ در خلیل دزفولی ٬

مـیان یـعقوبی در پـرویز بـا موضوع را ابتدا مشخص نمودم. خیانت را انحراف و اشکال٬ نقطه ضعف٬

تمامی این مطالب٬ و واقعیت ندارد اینها «هیچ یک از گفت: آنها رّد با و به شدت ناراحت شد او ـگذاشتم.

مردمی آن بین بردن پایگاه اجتماعی و از قدرت سازمان و ساواـک برای مقابله با و توطئه مشترک سیا

به او رسیده است.» مقبولیت مواضع خود به موقعیت تثبیت موجودیت و مراحلی٬ از گذر که پس از هست؛

بقیه موارد مورد٬ معتقدم به استثنای دو سوابق آن دارم٬ و افراد اندیشه ها٬ سازمان٬ شناختی که از با ـگفتم:

انحرافات باشید٬ اشتباهات و تغییر اصالح و صدد در و تأمل کنید دقت و است شما بهتر و واقعیت دارد

نمی دهد. تغییر را واقعیت ها این توجیهات٬ زیرا

از: عبارت بود عجیب بود٬ من غیرعادی و موردی که به تصور دو

زشت آن. به شکل بسیار روابط کثیف جنسی و وجود 1ـ

راه انجام اعمال حتی هزینه در شخصی و برای مقاصد صرف پول ها دزدی های داخل سازمانی و 2ـ

نامشروع.

این موضوع بی سابقه ای و ایدئولوژی بدهد٬ ممکن است تغییر می کردم یک مبارز آن زمان تصور تا

در و داخل سازمان٬ نمی کردم در ولی هیچ گاه تصور داشته است٬ طول تاریخ وجود در ارتداد نیست و

راه انقالب٬ به جهت صرف در زحمت فراوان برای آنان٬ امکاناتی که مردم با استفاده از با زمان مبارزه و



255 ایدئولوژی   تغییر جمع های زندان و

کنند. هرزگی خود عّیاشی و صرف روابط نامشروع٬ را پول ها عده ای این امکانات و فراهم کرده اند٬

به نبود. قابل انکار به طوری که دیگر واقعیت داشته است٬ نیز که این موارد ثابت شد متأسفانه بعدها

«سازمان به دست عده ای آنارشیست چپ نما اینکه اعالم کند: جز چاره ای ندید رجوی » «باند همین دلیل٬

بنابراین هستیم؛ رجوی) (باند ما صالحیت٬ واجد کادر نیست و ما تأیید قبول و که رهبری آن مورد افتاده٬

مالـک سازمان است»! اندیشه های ما٬ مواضع و معیارها٬

تسـلط یکپارچگی٬ دیگر و کرد. داخل زندان به کلی تغییر وضعیت سازمان در این تاریخ به بعد٬ از

حرکت های سازمان مواضع و مخالفت با سال 53 از نداشت. چرایی گذشته وجود بی چون و تشکیالتی و

مرحوم به مخالفین جّدی تبدیل شدند. طرفداران سازمان٬ تعدادی از به تدریج توسعه یافت. مجاهدین٬

جزوه ای و مطرح کرد نظریات سازمان٬ رّد در فلسفی٬ رّبانی شیرازی بحث های مفّصل اعتقادی و آیة اهلل

گرفت. برچسب های مختلف قرار دشمنی و به همین دلیل مورد نظریات آنان نوشت. رّد در

مـن و مرحوم رّبانی شیرازی ٬ اتاقی همراه با اعضای سازمان در قاسم باقرزاده یکی از سال 53 در

سوءاستفاده پلیس به خاطر «اـگر روزی به من گفت: عطایی زندانی بود. محمود و مارکسیست ها تن از چند

سازمان چیزی بنویسد»! ضّد بر کسی جرئت نکند همین زندان می کشتم تا در رّبانی را (آقای) نبود٬

گرداننده طـرفداران و عطایی عماًل محمود رهبران سازمان به زندان اوین٬ انتقال تعدادی از از بعد

مطیع بی چون و بدون تجربه مبارزاتی٬ و وی فردی کم سواد شد. 6 و 5 و بندهای 4 در خط دهنده به آنان٬

احساسات صرفاً نداشت و مسائل را پیرامون مباحث و به طوری که حتی جرئت فکر چرای سازمان بود٬ و

بود. او حاـکم بر شعارها و

مرحوم رّبانی من٬ ـ ده سال بودند محکومین بیش از زندانیان قدیمی و که بیشتر ـ 6 بند اتاق 2 در

علی خاوری سال زندانی بود)٬ 31 اعضای فرقه دموکرات آذربایجان که تقریباً قهرمانی (از صفر شیرازی ٬

قـاسم بـاقرزاده و گروه فـلسطین)٬ (از سالمت رنجبر نظریه پردازان باسابقه حزب توده)٬ رهبران و (از

زندانی بودیم. دیگر٬ نفر چند عطایی و محمود

سـعی میان «زندانیان مسلمان خط امـام»٬ اینجانب در نفوذ توجه به موقعیت و با عطایی ٬ محمود

بـحث های لذا مقابل سازمان نماید؛ به سکوت در متقاعد مرا و من روابط خوبی داشته باشد با می کرد

به اـگرچه اطالعات چندانی نداشت ولی نمی خواست موقعیت به دست آمده اش را من داشت. زیادی با

دست بدهد. از زندان قصر 6 و 5 و بندهای 4 سازمان در عنوان رهبر
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وضعیت راجع به قضایای گذشته و یکدیگر بیست ساعت با بیش از روز٬ چند تابستان سال ٬54 در

از حقایق٬ و رساندن واقعیت ها اتمام حجت و او صحبت با هدف اصلی من از آینده صحبت کردیم. حال و

نظیر حتی بعضی دوستان٬ بی فایده بودن بحث داشتم و گرچه اطمینان نسبی از به دیگران بود. طریق او٬

است. مؤثرتر طرفداران صحبت شود عادی و افراد با بودند معتقد نصری ٬ آقای احمد

آن٬ عملکرد و افکار سازمان٬ مورد در را سرانجام من مطالب خود مدتی مذاـکره٬ پس از حال٬ به هر

دادم. قرار او اختیار در خالصه کردم و مشّخص٬ دوازده محور در

چـون مـی نویسم؛ را سـال 54 عطایی در محمود مطالب مطرح شده با به شکل خالصه٬ اینجا در

کلیات لذا فراموش کرده ام٬ اینکه جزئیات بحث را یا و مربوط به اشخاص بود٬ مطالْب موردی و بسیاری از

می نویسم: توضیحی ـ مختصر با ـ بحث را

معنویت فراموشی اخالق و اصل کردن مبارزه و 1ـ
و مبارزه کردن آنان معطوف می داشت٬ و بودن افراد به مبارز را معیارهای خود سازمان تمامی توجه و

به تدریج به همین دلیل٬ به فراموشی می سپرد. معنوی را ُبعد ارزش های اخالقی و نتیجه بسیاری از در

به طوری که انجام فرایـض و توسعه یافت٬ سازمان شکل گرفت و و میان افراد قدرت طلبی در و فساد

دست داد. از را اهمّیت خود رعایت موازین اخالقی٬

رعایت احکام شرعی بی توجهی به مبانی اعتقادی و 2ـ
مـبانی بسـیاری از مـارکسیست ها٬ خـصوصاً دیگـران٬ خـوشایند برای ارائه چهره ای روشنفکرانـه و

رعایت احکـام شـرعی مـانند یا و علیه) امام زمان (سالم اهلل ظهور و به وجود جمله اعتقاد اعتقادی از

به می گرفت٬ بی اعتنایی سازمان قرار مورد غیره٬ طهارت و توجه به مسائلی نظیر یا و تقلید مرجعیت و

می دانستند! غیرمفید غیرانقالبی و طوری که این گونه مقوالت را

شکست جنگ مسلّحانه شهری 3ـ
نتیجه در و کند متوجه خود واقعیت این است که جنگ مسلحانه شهری نتوانست توده های مردم را

حرکت هایی و به شعارها نیاز متشّکل کردن آنان٬ بسیج مردم و سازمان پی درپی ضربات زیادی خورد.

تحقق بخشد. واقعیت های جامعه ایران داشت که جنگ مسلحانه نمی توانست چنین هدفی را متناسب با

برمسلمانان ترجیح مارکسیست ها 4ـ
را مارکسیست ها وحدت با و به اندازه ای اهمیت داشت که پیوند مسئله وحدت نیروها سازمان٬ نظر از
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را مـارکسیست ها به طوری که مخالفین وحـدت بـا داد٬ رژیم قرار مبارزه با به صورت اصل اساسی در

نمونه هایی اصول ماتریالیسم دیالکتیک٬ دفاع از مارکسیستی و تحریم کتاب های ضد مرتجع می دانستند.

خّط مشی بود. و این تفکر از

جعلی دادن اخبار کتمان حقایق و 5ــ
کـتمان مـی کرد. سازمان حقایق را بعضی افراد) سابقه سوء انحراف سازمان٬ زیادی (مانند موارد در

به طوری می شد٬ به شکل گمراه کننده ای منتشر تبلیغ قدرت سازمان جعل و اخباری برای حفظ موقعیت و

داسـتان نظیر مبارزین می گردید. سرخوردگی عده زیادی از موجب یأس و کشف واقعیت ها ـکه پس از

که اصاًل پخش شد سال 52 که در نجف٬ مالقات حسین روحانی در سازمان و از حمایت حضرت امام (ره)

واقعیت نداشت.

واشتباهات توجیه خالف ها 6ـ
هرگونه حفظ آنان٬ و برای جذب افراد داشت. قیمتی٬ به هر اقناع افراد٬ سازمان تالش گسترده ای در

تـوجیهات نـقیض و و به همین دلیـل تـحلیل های ضـد به شکلی توجیه می کرد. اشتباهی را خالف و

شدن مرتد جریان قتل شریف واقفی ٬ نظیر میان اعضای سازمان شده بود. امری عادی در غیرواقعی٬

جریان انقالب و... ارائه تحلیل های غلط از شیراز٬ و زندان های مشهد در اعضا تعدادی از

بی توّجهی به واقعیت ها 7ـ
نـادیده را واقـعیت ها بسـیاری از مـواضـع دیگـران٬ رّد و برای اثبات حّقانیت مواضع خود سازمان٬

ناصالح٬ افراد وجود طول تاریخ مبارزات و شوروی در و بی توجهی به خیانت های مارکسیست ها می گرفت.

و این گونه برخوردها نمونه هایی از جامعه ایران٬ موقعیت روحانیون در و همچنین بی توّجهی به نفوذ و

نظریات بود.

مؤّسسین سازمان «بت کردن» 8ــ
را که به تدریج این تصّور اعضای سازمان به حدی بود بعضی از مؤّسسین و مورد مبالغه در اغراق و

نقل شرح زندگی آنـان بـه بدون اشتباه هستند! که آنان انسان هایی استثنایی و آوردند به وجود افراد در

فعالیت های نظریات و تفسیر شرح و می کردند٬ ردیف قهرمانان بزرگ تاریخ قلمداد در شکلی که آنان را

«تدوین ایدئولوژی علمی اقدامات سازمان بود. گوشه ای از دیگران٬ ترجیح آنان بر آنان به شکلی خاص و

جمالتی نمونه ای از این٬ طول تاریخ اسالم بوده است»! در کاری بی نظیر اسالم توسط رهبران سازمان٬
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می کردند. تکرار آن را بدون توجه به واقعیت٬ هم٬ متأسفانه بعضی افراد و می شد تکرار است که مرّتباً

قرآن ارائه تفسیرهای خودسرانه از 9ـ
مـی کردند٬ تعبیر و تفسیر میل خود و مطابق نظر نهج البالغه را عباراتی از خصوصاً روایات٬ آیات و
تحلیل می کردند. توجیه آن نقل و در روایتی را یا آیه و کارهای خود٬ یک از به طوری که برای توجیه هر

سازمان که در روش متداولی بود روایات٬ قرآن و علمی از به قول خودشان ـ ـ توجیه تفسیرهای مادی و
به آن را مطالب موردنظر و تفسیر قرآن را به قرائت متن عربی نبودند٬ قادر افرادی که بعضاً جریان داشت.

بود. میان اعضا رایجی در امر به رأی٬ تفسیر برداشت های غلط و نسبت می دادند.

گروه های ملّی گرا طرفداری از 10ـ
آنان از اما می دانست٬ مردود را تفکرات گروه های ملی گرا حالی که شیوه های مبارزاتی و در سازمان٬

مبارزات کاشانی و آیة اهلل فداییان اسالم٬ حمایت می کرد. پیروان امام (ره) جریان اسالمی و برای مقابله با

غیرعلمی می دانستند. و بی ثمر نهضت اسالمی را

دیگران تحقیر 11ـخودمحوری و
روش مـوضع بـاال٬ برخـوردهایی از مبارزات دیگران٬ نادیده گرفتن زحمات و برخوردهای متکّبرانه٬

برتری آن بر موفقیت های سازمان و در را علت این گونه برخوردها متداول اعضای سازمان بود. جاری و

می دانستند! گروه ها دیگر

بی توّجهی به شخصیت وحیثیت افراد 12ـ
برای تثبیت موقعیت خود٬ سازمان٬ تهمت زدن را اهانت و برچسب زدن و شخصیت مخالفین و ترور

جذب سازمان یا مّتهم شدن٬ و ترس انزوا از به طوری که بعضی افراد٬ هواداران آموزش می داد. و به اعضا

مقابل آن سکوت کنند. در یا و شوند

به پیروزی انقالب اسالمی٬ از بعد قبل و سازمان٬ عملکرد فوق در موارد یک از پیامدهای هر و آثار

زیادی دیده شده است. مقدار

سال ٬1357 که تا به سه گروه عمده تقسیم شدند مبارزین مسلمان داخل زندان٬ اواسط سال ٬54 در

می کرد. تغییر کمّیت آنها ترکیب و نشیب ها٬ و توجه به فراز با
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مـهدی و زنـدان قـصر عـطایی در مـحمود اوین٬ به رهبری رجوی در هواداران سازمان٬ و اعضا 1ـ
زندان مشهد: ابریشمچی در

این راه از در و بی اعتباری سازمان نمود تضعیف و این گروه تالش فوق العاده ای برای جلوگیری از

هیچ گونه اقدامی مضایقه نکرد.

تـحت عـناوین «راست بـرچسب هـای جـدیدی بـرای مـخالفین سـازمان٬ و مـارک ها این زمان٬ از

خشن شد عصبی و بسیار برخوردها ساخته شد. و... «قشریون راست» «راست ارتجاعی»٬ فرصت طلب »٬

صورت دادند. اعضا حفظ پیروان و [ را] برای جذب و تالش سعی و حّداـکثر و

دو واقع هر در زیرا کردند٬ این گروه پیدا نزدیکی بیشتری با توجه به وضعیت جدید٬ با مارکسیست ها٬

و مـی کردند احساس خطر اسالم اصیل٬ به رشد مقابل جریان رو در طرف برای تحکیم موقعیت خود٬

می کردند. احساس نیاز به حمایت یکدیگر پیش٬ بیش از آن٬ برای مقابله با

گروه میثمی: 2ـ
نظریاتش داعیه رهبری به دلیل سوابق و و نظریات خاصی بود و میثمی دارای افکار مهندس لطف اهلل

به حبس ابد و دستگیر مجدداً سال 1353 در او نگرفت. قبول مرکزیت قرار داشت که مورد سازمان را

سازمان٬ روش های جذب در بهرهـگیری از با طرح مطالب خاص و سوابق٬ استفاده از وی با محکوم شد.

تشکیل داد. گروه مستقلی را و زندان عضوگیری کرد در را افراد تعدادی از

ضمن حفظ بود٬ صدد در او سازمان نداشت. مواضع میثمی تفاوت چندانی با نظریات و واقع افکار٬ در

احتیاط میثمی با آن٬ از بعد زندان و در رهبری آن سهیم شود... نزدیکی به سازمان در با استقالل گروه٬

جریان با را ارتباطات خود شد٬ سازمان ناامید آنکه به کلی از پس از مخالفین داشت و نزدیکی با سعی در

کرد. مخالف بیشتر

پیروان راه حضرت امام خمینی(ره)» گروه مسلمان «طرفداران و 3ـ
سازمان مجاهدین٬ خط مشترک آنان مخالفت با موضع و طیف وسیعی تشکیل می شد. این گروه از

عملی به مسائل شرعی بود. تقّید و حضرت امام خمینی (ره) از تقلید

سال اواخر از می شد. سازمان بیشتر فاصله آنان با این گروه افزوده و به تدریج به افراد سال 1352 از

به یک 57 و سال های 56 به طوری که در بین رفت. از زندان ها موقعیت انحصاری سازمان در 1354

تمامی و نبودند مقبولیت چندانی برخوردار محبوبیت و از و تبدیل شدند میان گروه های مسلمان٬ در ـگروه٬
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زندان بود. خارج از قدرتشان در آنان به وضعیت و امید

ولی در انسجام چندانی نداشتند پراـکندگی آنان٬ و به دلیل تفاوت های بسیار اعضای گروه پیروان امام ٬

به طوری آمد. بیشتری بین آنان به وجود اتحاد انسجام و سال 1357 در قاطع بودند. مشترک جدی و موارد

شناخته شده درآمدند. مواضع ثابت و به صورت یک گروه متشکل با ـکه تقریباً

وضعیت در گروه دیگر نسبت به دو احکام٬ عمل به فرایض و آـگاهی های اسالمی و نظر از این گروه٬

ولی به دلیل پایبندی نسبی به بودند ضعیف تر حدی٬ تا سیاسی٬ تشکیالتی و نظر از اما بهتری بودند٬

حدودی پیشرفت های خوبی داشته باشند. تا توانستند تالش پیگیر٬ مبادی اخالقی و

تحصیل کردگان دانشگاهی٬ تعدادی از و باسابقه مبارزات اسالمی٬ افراد بازاریان و غالب روحانیون٬

اتـهامات مـختلفی چـون و طرف سازمان به این گروه بـرچسب هـا از به این دلیل٬ این گروه بودند. در

زده می شد. و... «قشریون راست» «ارتجاع مذهبی»٬ خرده بورژوازی»٬ «طرفدار

بتواند است تا که به آنان نزدیک تر کند چنین وانمود این گروه سعی می کرد با برخورد ـگروه میثمی در

این گروه (مسلمانان با را مخالفت خود سازمان٬ با برخورد طرفی در از جذب نماید٬ بدین طریق افرادی را

اندکی تلخیص. با 181؛ ـ صص 169 خاطرات...: منصوری٬ .1

نشود.»1 کلی طرد طرف سازمان به طور از تا می کرد اظهار راه امام خمینی (ره)) طرفدار

تحلیل جمع امّت واحده  
به همراه گروه زندان به سازمان پیوسته بود٬ در جریان های سیاسی مختلف٬ از گذر نبوی که با بهزاد

زندان معترضان سازمان در جمع دیگری از ایدئولوژی٬ تغییر مرتبطان سابق همزمان با و اعضا دیگری از

به نام گروه «امت واحده» جمعی است که بعدًا زیادی بیانگر حد که تا را نبوی تحلیل خود شکل دادند. را

گروه های هفت گانه تشکیل دهنده سـازمان مـجاهدین انـقالب یکی از سازمان٬ برابر در و شناخته شد

می گوید: بود٬ اسالمی٬

آن موقع به بعد٬ از شنیدیم. مارکسیست شدن سازمان مجاهدین خلق را خبر اوین٬ در سال ٬54 «در

حساب دیگری روی سازمان می کردم. آن زمان٬ چون تا خراب شد؛ ـ تقریباً سازمان ـ رابطه من با

با اصل می کردم. یعنی مبارزه را «مسلمان مبارز»٬ بودم تا مسلمان» یک «مبارز آن زمان بیشتر من در
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حتی به بعضا٬ً مختلف ـ موارد در داشتم اما خیلی انتقاد ایدئولوژیک٬ نظر از اینکه به رهبران سازمان٬

مشکالت ایدئولوژیک را تالش می کردیم بسیاری از مراجعه می کردم. به آنها ـ جای مراجعه به «رساله»

از که من عـیب را این مشکالت حل نمی شد موارد٬ بسیاری از طریق سازمان حل کنیم که البته در از

ضعف خودم است. می کردم ناشی از فکر خودم می دانستم و

حرف هایی می فهمیدم که اینها مطالعه می کردم٬ مجاهدین خلق را افکار و اینکه وقتی آثار نکته دیگر

زمینه مصطفی شعاعیان هم در با و که مطالعات مارکسیستی داشتم ـ چرا که مارکسیستی است٬ می زنند

می دانسـتم و پس مارکسیسم را داشتم. گو گفت و اجتماعی مارکسیسم خیلی بحث و نظرات سیاسی ـ

می کردم که ولی تصّور مارکسیستی است٬ حرف هایی که مجاهدین خلق می زنند می فهمیدم که خیلی از

حّتی عین مفاهیم اسالمی است. اصول اسالمی و منطبق بر آنچه می گویند و به اسالم مسلّط هستند آنها

به قول مجاهدین ـ یا و می کند تأیید هم نظرات مارکس را امیرالمؤمنین(ع) ـ مثاًل خوشحال بودیم که ـ

نهج البالغه قرآن و از این مطالب را می کردیم آنها فکر زده است. را آن حرف ها مارکس ٬ از زودتر خلق ـ

می آوردند٬ یک خطبه نهج البالغه در از را لفظ «تضاد» درس های آموزش هم٬ در مثاًل بیرون می آورند.

دیالکتیکی است.» همان تضاد این تضاد٬ «آهان! می گفتند:

ایـنکه تـا نهج البالغه می پنداشتیم. قرآن و مسلط به اسالم و را آنها داشتیم و به سازمان اعتقاد ما
زندان و خارج از یعنی همه فّعالین آن در مارکسیست شدن سازمان٬ با ایدئولوژی پیش آمد. مسئله تغییر

پی بردیم که زندان تهران٬ عده کمتری در و شیراز و زندان های مشهد در کادرهای باال عده کثیری از

مارکسیسم هم که سازمان بر ما بلکه حتی آن تصور سازمان تسلّطی به ایدئولوژی اسالمی ندارد نه تنها

آن موقع می دیدیم در ما سازمان تسلط داشته است. مارکسیسم بر واقع ـ در ـ غلط بوده و مسلط است ٬

مارکسیست اعضا درصد هشتاد ـ هفتاد حرکت اسالمی است٬ می کردیم امید سازمانی که فکر یکدفعه در

شده اند.

کـه ایـدئولوژی سـازمان را همه کسانی هسـتند «اینها می گفتند: و مجاهدین خلق بهانه می آوردند

کـه مـی گفتند آمـوزش نـدیده انـد.» نـفهمیده انـد٬ اسالم مـجاهدین را اینها مطالعه ندارند٬ نمی شناسند٬

از چیزی جدا «اسالم مجاهدین خلق» آن اسالمی است که جامعه می شناسد٬ از غیر ایدئولوژی سازمان٬

آن بوده اند. آموزش سازمان دور از که مارکسیست شده ها آن بود ادعای اینها است. «اسالم های دیگر»

هرکس و به سازمان بوده٬ نزدیک تر و کادرها از بیرون مارکسیست شده٬ کس که در وقت می دیدم هر
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در آموزش های آن بوده و سازمان و از دورتر مواضع اسالمی اش ایستادگی کرده٬ بر مارکسیست نشده و

مارکسیست شدند. سازمان کمتر «هواداران» واقع٬

بهمن بـازرگانی عـضو یا گروه ایدئولوژی شان٬ زمّردیان عضو زندان هم کادرهایی مثل علیرضا در

«بهمن بازرگانی می گفتند: می کردیم٬ استناد وقتی به این افراد ـکمیته مرکزیشان مارکسیست شده بودند.

حالیش هیچ چیز و بود کمیته مرکزی شما عضو «چطور می گفتیم: اسالم حالیش نبود!» چیزی از اصاًل

جوابی برای این سؤاالت نداشتند. و می شود؟!» مگر نبود؟!

می کردیم که فکر بزرگ فرضشان می کردیم و این قدر که اینهایی که ما شد ـکم کم این شک ایجاد

تـفکر بـر تسـلط داشـته و ایـنها واقع مارکسیسم بر در می کنند٬ استثمار کشیده و به بند مارکسیسم را

چه چه خارج و روشنفکرهای مسلمان ـ خیلی از برای من و آن زمان٬ از بوده است. التقاطی شان سوار

تا ما به کدام سمت می رفته؟ چیست؟ ماهیت سازمان چه بوده و شد: مسائل زیادی ایجاد داخل زندان ـ

به کدام طرف داشتیم می رفتیم؟ حاال

هـمان مـوقع از میان روشنفکران دانشگاهی مسلمان٬ مکتبی در می توان گفت که گرایش به تفکر

بـه انـحراف را فـرد رفتن دنبال «ایدئولوژی سـازمان» همه دیدند همه ترسیدند٬ شد. ایجاد (سال 54)

پیش آمد٬ به قول مجاهدین خلق «ارتجاعی» یا به «اسالم مکتبی»٬ گرایش شدید این رو از می کشاند.

زنـدان «چپ در به اصطالح ما این بحران فکری٬ البته یک عده هم در خارج. هم در زندان و در هم

به این نقطه که ایدئولوژی می رسیدند التقاطی داشتند٬ تفکر و یعنی آنهایی که بینابین بودند می کردند».

بـه تسـلّط پیوندی که مـنجر داده اند٬ هم پیوند با مارکسیسم را اسالم و مجاهدین خلق التقاطی است٬

و به سمت مکتبی شدن می آمدند ِعرق مذهبی کافی داشتند٬ اـگر اینها شد. خواهد کّل تفکر مارکسیسم بر

مارکسیست می شدند. و می رفتند حتماً نداشتند٬ اـگر

التـقاطی شکـل تـفکر مسلمان مـا٬ و روحانیون مبارز بین عده ای از حّتی در این تاریخ٬ قبل از ...

اولیـن و خـلق شـد مجاهد زندان تحت تعلیم مهدی تقوایی ٬ در دارم جالل گنجه ای ٬ به یاد می گرفت.

حتی برای چریک های فدایی که باالی منبر روحانیونی بودند تیغ انداخت. که ریشش را بازتابش این بود

کـمون مشـترک بـا و مـی کردند تأیـید مالکیت اشتراـکی را زندان که می آمدند٬ در یا فاتحه می خواندند

قـلیلی تعداد سال ٬54 قبل از برادران قدیمی زندان٬ بین روحانیون و در می پذیرفتند. را مارکسیست ها

که مجاهدین می کردند فکر آنها ولی حتی بسیاری از قبول نداشتند٬ مجاهدین خلق را ابتدا که از بودند
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برخورد رابطه و نزدیکشان نمی شدند٬ و اعراض می کردند آنها عین حال که از در و خلق قابل اصالحند

مجاهدین خلق به وجود مخالفت با جّو که بین مسلمانان٬ بود سال 54 پس از سیاسی دوستانه داشتند.

آمد.

همراه ٬54 پس از چنین تفکری داشتم و بودم٬ مسلمان های روشنفکر من هم که به اصطالح جزء

دوزدوزانی ٬ برادرانم رجایی و بنده و شدم. جدا آنها از مجاهدین خلق٬ مسلمانان هوادار از بسیاری دیگر

اول یک طی کردیم. همه یک دوره خاص را برادرانمان٬ عده دیگری از و بودیم٬ یک بند هم در ـکه با

که بفهمند اـگر و هم صداقت دارند بودیم که اینها این تصور در چون ابتدا سری سؤال مطرح می کردیم٬

هم اصالح کنیم. با تا می آیند و دست می کشند به مارکسیسم می رسد٬ آخر در تفکرشان التقاطی است و

یک چیزی که ما می فهمیدند می شد٬ سؤال که زیاد می دادیم. سؤال قرار مورد را مرتب اصول فکری آنها

غشی خط می کشیدند. مثل افراد را اطراف ما و دور پاسخ دهند٬ چون نمی توانستند و حالیمان شده است٬

با «این دارد «این ساواـکی است»٬ افترا: کم کم تهمت و بعد و ایزوله کردن شروع می شد بایکوت کردن و

تـا زده مـی شد ایـن تـهمت ها حرف ها. این جور از و «این عفونویس است» پلیس همکاری می کند»٬

کـه سه سال اول انقالب پیش آمد دو آنچه در نظیر عیناً نیایند. ما بر و اعضای پایین دور و هوادارها

زندان هم همین روش در نگاه نکند٬ کسی گوش نکند٬ تا تحریم می کردند تلویزیون را ـ رادیو و روزنامه ها

بایکوت می کردند. را ما شده ایم٬ مسئله دار همین که می فهمیدند و داشتند را

«فالنی کمونیست بود: این قرار از اّتهاماتی که به من می زدند٬ بایکوت کردند. که اول مرا یادم می آید

فقط جرئت نمی کردند و... است» «سیاسی کار «مسئله شخصی دارد»٬ اسالم چیزی نمی داند»٬ از است و

هیچ و بود محکم تر همه آنها از زندان٬ چون موضع سیاسی من در بزنند٬ «عفونویس» و مارک «بریده»

موسی رجوی ٬ مسعود بودیم. اوین) دو (بند یک بند هم در که با رجایی بایکوت شد بعد بهانه ای نداشتند.

و به دامن پلیس بیندازند را ما تا تالش بسیاری کردند و بودند همان بند تمام رهبرانشان در خیابانی و

زندان درست کنند. برایمان زندان در

خیلی دوران زندانمان٬ اواخر متأسفانه در کردیم. پیدا را یکدیگر کم کم٬ دیگر٬ نفر چند رجایی و و من

خط اسالم اصیل در جّدیت٬ با آن موقع به بعد٬ از حال کارهایی شد. ولی به هر تشکیالتی نبود فرصت کار

روی آوردن به کردن تمام آموزش های قبلی٬ رها بود: کارمان اینها محور کردیم. خالص شروع به کار و

در این مـحورها روی کردن به فلسفه اسالمی. و نهج البالغه ٬ اّتصال به قرآن و متون اصیل اسالمی و
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که همه کتاب های آقای مطّهری ٬ گرفت. مجاهدین خلق قرار شده از همه مسلماناِن جدا و ما کار دستور

گرفت. اساس آموزش هایمان قرار و آمد دوباره رو خاـک می خورد٬ و ـگرد

مـنسجم ترین و شـروع بـه کـادرسازی کـردیم و به کمک بـرادران دیگـر٬ رجایی ٬ من و زندان٬ در

شد. مشهور این گروه به «امت واحده» .1

شده از توانستیم خطری که مسلماناِن جدا ما تشکیل دادیم.1 متشّکل ترین گروه مسلمان داخل زندان را

قـدرت و زندان هایی که نـفوذ در نیروهای مسلمان را بین ببریم و از می کرد٬ تهدید مجاهدین خلق را

انگیزه مجاهدین خلق سرخورده بودند٬ برادران که از که عّده ای از این بود خطر متشّکل کنیم. داشتیم٬

مـی کردند٬ زندان ایـجاد جهنمی که برایشان در منافقین و تحت فشار دست داده و از را مبارزاتی خود

دست داده به ندامت نویسی کشیده شوند. از را استقامت خود

انفرادی است که در 52 و مربوط به سال های 51 ساله ام دارم٬ دوره زندان چند خاطراتی که در از

آن موقع خیلی هم مقاوم بود. در و طلبه خیلی خوبی بود معینی. یک هم سلّولی داشتم به نام مجید بودم.

شبی سی می زدند؛ می بردند را او و می کردند٬ باز سلّول را در می آمدند٬ روز هر باز و شکنجه شده بود زیاد

یک او تـوی سـلّول بـغل دست مـن. می انداخـتند می آوردند٬ جنازه اش را بعد چهل کابل جیره داشت.

دوران بازجویی در خیلی ارتجاعی بود. ـ به قول آنها ـ کم مطالعه و عین حال ساده و در و مسلمان معتقد

هم سلّول شدیم٬ هم٬ اوایلی که با اعتقادش غبطه می خوردم. من به ایمان و شبش ترک نمی شد. هم نماز

وقتی که آن زندانی به دستشویی اول٬ روز آوردند. به سلّول ما یک زندانی مارکسیست را روز برای چند

گفتم که اینها نمی خواند؟ نماز که فالنی چرا من پرسید از مجید بودیم. سلّول تنها در مجید من و رفته بود٬

را خدا گفتم اینها قبول ندارند»؟! چطور قرآن کالم خداست؛ «آخر گفت: قبول هم ندارند. و نمی خوانند نماز
کـه تعجب کرد و شد چشم هایش گرد به تاق بیفتد٬ چشم هایش نزدیک بود که دیگر هم قبول ندارند؛

قبول نداشته باشد. را خدا که یک نفر می شود چطور

سال 56 در آب درآمد. دیگری از یک چیز که اصاًل کردند روی همین آدم مجاهدین خلق طوری کار

البته به خاطر نزدیک به هم بود. و یکدیگر محل خوابمان کنار هم بودیم. با زندان شماره سه قصر در

ساعت دو تا شب ها او داشت بایکوتم می کرد. و من سرسنگین شد کم کم با مجاهدین خلق٬ نزدیکی اش با

که اصلش چاپ شوروی و را٬ کتاب تاریخ دنیای قدیم مارکسیست ها نصف شب می نشست و از سه بعد و
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بـود٬ دبـیرستانی آنـجا ماتریالیسم تاریخی بـچه های دبسـتانی و متن آموزشی ماتریالیسم دیالکتیک و

درست مثل نصف شب٬ از سه بعد و دو که تا کرده بودند وادار مجاهدین خلق این بیچاره را می خواند.

چون با حین مطالعه٬ در البّته گهگاهی٬ او بخواند. این کتاب را می کند٬ ـکسی که برای امتحان درس حاضر

یک شب٬ سؤاالتی مـی کرد. سردی رابطه اش می دانست که من مطالعات مارکسیستی هم دارم٬ وجود

مثل و «آره بهزاد»؛ پاسخ داد: بیداری؟ هنوز مجید٬ گفتم: است. دیدم بیدار نصف شب٬ از بعد ساعت دو

بـه نـوعی می کنم می بینم مارکسیست ها جوری فکر «من هر ادامه داد: اینکه کشف بزرگی کرده باشد

موحدند.»

تعّجب از قبول ندارد٬ را خدا گفتم فالنی مارکسیست است و که وقتی به او این آدم همان کسی بود

عوض می کرد. را تعلیمات مجاهدین خلق این جوری آدم ها نکرد. بودن وی تردید کافر در و شاخ درآورد

کاماًل که خودش هم مایه ای داشت٬ این آدم٬ ـ همان تعلیمات آن چنانی که داشتند شش ماه تعلیمات ـ با

دست رفت. حیف که از خاطرات ارزنده ای برای من داشت٬ و هم سلّولی های من بود یکی از او عوض شد.

حال حاضر در برای انتخابات مجلس شورای اسالمی شد. تهران٬ از هم کاندیدای مجاهدین خلق٬ بعداً

دستش هم به خون مسلمانان آغشته باشد. شاید هم فراری است و

شـهید بـرادر بـا همه سران مـجاهدین خـلق٬ جمله] با [ از بودیم. خیلی ها زندان های عمومی با در

آقای شـیبانی. با آقای رّبانی شیرازی ٬ با غالمحسین حّقانی ٬ شهید برادر با آقای دوزدوزانی ٬ با رجایی ٬

یک دیگران بودیم و کچویی و آقای رفیق دوست ٬ الجوردی ٬ برادران آقای عسگراوالدی ٬ دورانی هم با

دوره ای که من در زندان شماره سه قصر٬ مدتی هم در برادرمان آقای انواری بودیم. اوین با دوره هم در

آن ایشان در آقای الهوتی بودیم. با جهت مکتب بودم٬ حرکت در کردن گرایش های گذشته و حال رها در

مـتعارف حـّد از مواردی افراطی تر حتی در مجاهدین خلق و ضّد ضّدمارکسیست٬ مکتبی٬ زمان شدیداً

چنین نظری آن زمان٬ در ایشان٬ خیلی استفاده بردم. زندان داشتیم٬ هم در بحث هایی که با من از و بودند

افتاد. به کمک ایشان جا نیفتاده بود٬ که برای من جا نجاست کّفار نظیر مسائل مکتبی٬ برخی از داشت.

کار تصحیح شد. گو گفت و نتیجه بحث و در من غلط بود٬ نظر موضعگیری های ایشان هم که از از برخی

دارم٬ ایشان یادگار من از حال این خاطرات را ولی به هر ایشان به چه مسیری کشیده شدند نداریم که بعداً

راضی بودند. من داشتند مصاحبتی که با از آن موقع٬ در ایشان هم٬

تشکـیالت بررسی کـنیم. تحلیل شرایط زندان الزم است وضعیت تشکیالتی مجاهدین خلق را در
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خیلی سانترالیستی «اینها می گفتند: همان موقع چپی ها بود. منظم تر و منسجم تر گروه های چپ٬ از اینها

دموکراتیک نیست»٬ اصاًل اعضا با که «برخوردهای اینها می کردند انتقاد چپی ها خود می کنند.» برخورد

مرادی و رابطه مرید و به دنبال خودشان بکشند گوسفندوار را اعضا سعی می کردند بود. هم این طور واقعاً

کنند. ایجاد

را آنـها مـنتها اول قطع نمی کردند٬ داشتند٬ انتقاد آنها کسانی که از با مجاهدین خلق ارتباطشان را

بدنه ارتباط داشته باشند. با نمی گذاشتند و می کردند رابطه جداـگانه برقرار آنها با می کردند. جدا ایزوله و

فوری تحلیل های مفّصل بین می کرد٬ پیدا انتقاد و می شد مسئله دار کس که به زعم آنها البته درباره هر

زندان با در مثاًل و... چه نقطه ضعف هایی دارد آدمی است٬ چه طور این فرد که مثاًل همه توزیع می کردند

به را همه اینها و شدند خلیلی درگیر عزت اهلل با [ ـکرمانی] ٬ [محمدجواد] حّجتی با آقای ربانی شیرازی ٬

همزیستی هم سعی داشتند البته مسئله دارها صحبت می کردند. ـ جدا جدا ـ آنها با و نحوی ایزوله کردند

زندان کشیده های از این افراد هم نداشتتند. دعوا ولی جنگ و قاطی نمی شدند آنها با کنند. مسالمت آمیز

این آقایان بودم با سال 53 من که در البته خود بیایند. یک طوری کنار سعی می کردند و قدیمی بودند

خصوصاً متوجه نشده بود٬ کسی مسائل را هنوز داخل زندان٬ واقع در در و نکرده بود مشکلی بروز هنوز

نفهمند... مسائل داخلی شان را که آخوندهای داخل زندان٬ ـکه مجاهدین خلق مراقب بودند

مجاهدین خلق بودند٬ بر و یک تیپ دور شد: زندان پیدا سه تیپ بچه مسلمان در به بعد٬ سال 54 از

بودیم که تا یک تیپ هم ماها بیرون آمدند٬ و نوشتند عفو آمدند که بعدها بودند همین ها یک تیپ دیگر

ماجرای از بعد تحلیل دسته دوم٬ داشته باشیم. آنها برابر توانستیم یک تشکیالت در هم کشیدیم و آخر

رژیـم را و اعـالم کـردند «سـوسیال امـپریالیست» کـه سـازمان را ایـن بـود ایدئولوژی سـازمان٬ تغییر

نوشتند علت اینکه عفو امپریالیست است. از سوسیال امپریالیست خطرناـک تر می گفتند «امپریالیست».

«آمـدیم تـا کـه مـی گویند حـاال بـیرون. منافقین بـیایند برای مبارزه با که (خودشان می گفتند) این بود

بریده «اینها هم که منافقین می گویند این را الکی می گویند. درست کنیم» زمینه های انقالب اسالمی را

مـارکسیست بـچه هامان دارنـد زن و این تحلیل که «آقـا! با اینها نبریده بودند. درست نیست ٬ بودند»٬

آن دخـتر کـه زن فـالنی مـارکسیست شـده٬ می رسید آن موقع مرّتب خبر در نوشتند. عفو می شوند»٬

احسـاس ایـنها مارکسیست شـده٬ یکی دیگر خواهر آن یکی مارکسیست شده٬ برادر مارکسیست شده٬

تحلیل نجات بدهیم». خانواده مان را و زندان بیاییم بیرون٬ شکلی که شده از به هر که «باید تکلیف کردند
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است». امپریالیسم خطرناـک تر که «سوسیال امپریالیسم از تئوریزه شان هم این شد

یک زندان به بند که خطّشان بعداً همان اتاق دویی های زندان اوین بودند شاخص این تیپ٬ افراد

[ دخترش] اعظم حتی آقای طالقانی به البته این خط فقط مختص آن عّده نبود؛ کرد. اوین هم تسّری پیدا

خط خودشان را داخل زندان٬ که عده ای در بود یعنی این یک تفّکر بیرون». برو بنویس٬ که «عفو ـگفته بود

فرق داشت. شیوه ها منتها می کردند٬ جدا چپی ها مجاهدین خلق و قاطع از به طور

می کردند که فکر همین طیف بودند سیاسی٬ به عنوان یک محور پاـکی هم٬ بحث نجس و سردمدار

آن مراسم در یا و بیرون آمدند٬ و نوشتند عفو آمدند و رژیم؛ نه با مجاهدین خلق باشد با مبارزه اصلی باید

اطالعات 1355/11/15. Ñ روزنامه های کیهان و درباره جزئیات این مراسم .1

بین آنها که عفونویسی دیگر بودند بچه مسلمان ها یک تیپ از اینها شرکت کردند. بهمن سال 155 15

نمی پذیرد. تحلیل را این خط و که تمام بدنه٬ نکردند فکر منتها اشکالی نداشت٬ و مشروع بود مباح و

نکته ای هم ذـکرش الزم است که سر زندان اوین بودیم. در ما اتفاق افتاد٬ بهمن 55 وقتی واقعه 15

آقای بیشتر ایدئولوگ آنها این جریان بودند. از متأثر آنها نبودند. او مانند خّط این جریان آقای انواری و

زندان در ایشان تئوریسین آن مجموعه بود. این مسئله داشت. در که بیشترین نقش را عسگراوالدی بود

طبقه دوم زندان اوین در بهمن ٬55 واقعه 15 هم زمان با خط می داد. خط نمی گرفت٬ می داد٬ خط هم

رجوی ٬ مسعود سران مجاهدین خلق بـودند: از همه آنها که تقریباً بچه مسلمان بودند نفر چند و هفتاد

سـادات دربـندی و حنیف[نـژاد] ٬ احمد مهدی تقوایی ٬ مهدی افتخاری ٬ حیاتی ٬ محّمد موسی خیابانی ٬

حاج عّباس مجاهدین خلق مخالف بودند: که با چندتایی بودند اینها٬ بجز بودند. همه شان آنجا دیگران ٬

شریعتمداری و انقالب طرفدار از که بعد ـ منتظرحقیقی ) اصغر حقیقی (برادر حسین منتظر دوزدوزانی ٬

بعداً نبوی]. [بهزاد من صادق نوروزی و ـ کرد به آلمان فرار و بود مؤّسسین «حزب خلق مسلمان» جزء

بچه هاِی مسلماْن مانده بیرون که با هم بودند نفر چند و حّقانی آمد مدت کوتاهی شهید رجایی آمد٬ شهید

بودیم که پنج نفر چهار فقط ما آن فضا می خواهم بگویم که در ااۤلن اسمشان یادم نیست. و ارتباط داشتند

یک سفره هم سر با تحریم نشده بودیم و بایکوت و ولی هنوز مجاهدین خلق اختالف فکری داشتیم٬ با

وقتی که بعداً کرده بودند. جدا که سفره شان را بودند اتاق دویی ها از ده دوازده نفر همانجا می نشستیم .

چه بوده است. فهمیدیم که ماجرا ما و آزادی شان به زندان رسید خبر بردند٬ بند از را اینها
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شـهید همان موقع بـنده و برگرداندند. روز چند از بعد و به کمیته مشترک بردند را اینها از نفر چند

بیایید ننویسید؛ عفو شما می گویند برده اند٬ را ما فالن فالن شده ها «آره؛ می گفتند: رجایی پیششان رفتیم.

خودتانید؛ خر گفتیم: هم به ساواـکی ها ما فقط بنشینید. مقدم سلیمی صحبت می کند یک جایی که منوچهر

سه کرده اند. رد ساواـک را که پیشنهاد گفتند صریحاً و...» فرقی نمی کند نوشتن است و این هم مثل عفو

هم نداشتیم. رادیو تلویزیون و ندیدیمشان٬ دیگر ما و بردند را اینها بعد روز چهار

ایـنکه بـا قبل از [ تلویزیون را] دیده بود. آنجا در او بیمارستان آمد. مهدی بخارایی از یک ماه بعد

را حرف ها و داده بود هم خبر او و دیده بودند را موسی خیابانی او رجوی و مسعود کند٬ دیگران برخورد

برای بهمن را ماجرای 15 و یک اتاق جمع کردند در همه را و آمد مهدی بخارایی ٬ به هرحال٬ زده بود.

از را مثل اینکه بقیه اتاق دویی ها آنجایی هم که یادم است٬ تا یکدفعه عوض شد. فضا همه تعریف کردند.

برده بودند. آنجا

دیگری زندان جور جّو و فضا بزند٬ آن حرف را و اینکه مهدی بخارایی بیاید می خواهم بگویم قبل از

به [ نزدیک ده نفر] اتاق دویی و نفر چند بجز داشتیم٬ آنجا زندانی مسلمان که در مجموع هفتاد از بود.

سران آنها که ده پانزده نفرشان از کادرهای مجاهدین خلق بودند بقیه از بودیم٬ پنج نفر که چهار ما از غیر

رهبری مجاهدین خـلق رجوی و درصدشان نسبت به مسعود نزدیک به 80 شاید این تعداد٬ از بودند.

یعنی می دانید من برنامه گذاشته بود. حتی مهدی تقوایی با برنامه گذاشته بودند. ما با و بودند مسئله دار

می کنند. گرایش پیدا به سمت ما که دارند معنی اش این بود برنامه می گذاشتند٬ ما با وقتی که آنها چه؟!

می افتاد. برایشان جا حرف های ما و برنامه داشتند ما با همه آنها تقریباً

ماندیم و پنج نفر فقط ما توی آن زندان٬ نفر٬ آن شصت هفتاد از یکدفعه ورق برگشت. فردای آن روز٬

در معینی. مجید موردش چیزهایی گفتم٬ در که قباًل یکی شان همان طلبه ای بود همه به آن طرف رفتند.

من فالنی را «ببین! به من گفت: آمد بهمن 55 ماجرای 15 از برنامه داشت ولی بعد ما هم با او آن روزها

می شناسمش. می دانم٬ مسلمان تر تو خیلی از آن مراسم شرکت کرده٬ در رفته توی تلویزیون و ـکه امروز

شکنجه شدم. شالق خوردم و خودت می دانی که من چقدر واهلل سابقه مبارزاتی اش هم که کم نبوده...

آن همه مبارزه ای خالصه نمی خواهم آن همه شالقی که خوردم و می ترسم من هم بیفتم به این مواضع.

هم نداریم». برنامه با هم رفیق هم هستیم ولی دیگر با خیلی معذرت می خواهم٬ ضایع بشود. ـکه کردم٬

من قطع کردند. با برنامه هایشان را آمدند همه آنها توجه می کنید؟!
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(ـکه ما بچه مسلمان ها دسته دیگری از ـ همان زندان اوین هم شروع شد از و ـ این وضع که پیش آمد

مجاهدین با بله٬ کماـکان دشمن اصلی رژیم است. می گفتند که تحلیلشان این نبود. درست شدند باشیم)

آن تضاّد فرعی است و این تضاّد عمده کرد٬ اینها با نباید را این تضاد منتها کرد برخورد خلق هم باید

زندان های مختلف ادامه که در تشکیالتی کرد شروع به فعالیت سیاسی و اوین٬ در این جریان٬ اصلی.

صـادق سالمتی و محمد بودم٬ زندان شماره چهار من در رفتیم. به قصر بعد اوین بودیم٬ در ما یافت.

تشکیل داده بودیم که دسته ای را ـ مجموعاً ـ ما و زندان شماره یک بودند محسن مخملباف در نوروزی و

این دسته هیچ کدام از و سیاسی می کرد٬ کار تشکیالت می داد٬ منتها مقابل مجاهدین خلق می ایستاد در

هم عفونویس نبودند.

بـه مـبارزه معتقد مخالفشان بودند٬ و منافقین نبودند واقع یک گروه بچه مسلمان داشتیم که با در

اینها بیرون رفت. نوشت و عفو باید آنها که برای مبارزه با نبودند معتقد منتها بودند٬ آنها ایدئولوژیک با

[ ـ= جدیدی کـه مـی آمدند جذب افراد در ٬56 اواخر از ... شدند. به تدریج نیرومند و دسته سوم٬ شدند

به طور ما قباًل آنها. عده ای را جذب می کردیم و ما عّده ای را بود. موازنه برقرار می شدند] تقریباً دستگیر

جماعت توسط بچه های ما نماز حرکت های فّعال زندان و آن اواخر٬ در موضع انفعالی بودیم. ـکامل در

[ ـ= چپی ها به عنوان یک جریان مستقل شروع به فعالیت سیاسی کردیم. یعنی ما نه آنها. انجام می شد

که ولی بعدها هم عفونویس هستیم به همین جهت ایزوله بودیم٬ که ما مارکسیست ها] اول باورشان بود

هم برخوردهای قاطع تری مسائل داخلی زندان قصر خیلی از ننوشتیم که حتی در عفو نه تنها ما دیدند

به عنوان یک جمع بچه مسلمان تثبیت شد. هم ـ بین آنها ـ جمع ما داشتیم٬

زندان شماره یک قصر در زندان دوره شاه ــ اواخر مجاهدین خلق٬ به اتفاق عده ای از میثمی ٬ لطف اهلل

خیلی عمق یک حرکت مبنایی نمی دانستند. این جدایی را البته خیلی ها شده بود. مجاهدین خلق جدا از ـ

هم اینها و شدند حال جدا به هر جهت دیدگاه هایشان هم تفاوت ماهوی آن چنانی نداشتند. از نداشت.

جریانی به زندان قصر٬ میثمی در اطرافیان لطف اهلل از به این ترتیب که هفت هشت نفر یک دسته شدند٬

عـین حـال تـفاوت ولی در خـیابانی] نـبود تشکیالت رجوی و [ و مجاهدین خلق که جزء راه انداختند

خدا ولی ـ زندان خواندیم٬ هم در که ما میثمی چیزهایی نوشته بود فهمیده نمی شد. ایدئولوژیک بین آنها

پیچیده نه اینکه خیلی مهم و خیلی هم پیچیده نوشته بود. آن ندیدیم. خیلی حرف تازه ای در وکیلی ـ

را اینها دوستان ما البته بعضی از نفهمیدم. من که چیزی توی آن ندیدم. بلکه مغلق نوشته شده بود. باشد
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میثمی لطف اهلل خود منتها هم بودند؛ صادق تر و ـ می دانستند دسته اش صادق تر و دار نسبت به رجوی و

یک خرده سیاستمداری هم داشت.

سال 1359. در مجله شاهد٬ نبوی با مصاحبه بهزاد نیز نبوی . بهزاد گوها: گفت و .1

اطرافیانش بودند.1 میثمی و از خیلی قوی تر تشکیالتی٬ نظر از البته مجاهدین خلق٬

 پیام سازمان به روحانیون
تحت عنوان «اظهارات عباس ساالری دی ماه ٬56 داخل زندان در ساواـک از یک گزارش خبر در

برای روحانیون زندان قصر درباره پیامی که خیابانی از سال زندان»٬ محکوم به 6 محمدعلی٬ سید فرزند

چنین آمده است: زندان اوین فرستاده بود

هنگامی که حسن داشت: زندان اوین اظهار زندانیان در یکی از ضمن مالقات با اخیرًا «نامبرده باال

او موسی نصیراوغلی خیابانی ) (موسی خیابانی ٬ به زندان اوین منتقل شد٬ زندان قصر الهوتی اشکوری از

که باید به وی می گوید پیام خودش (خیابانی ) گفته مطلبی به عنوان پیام مجاهدین و به کناری کشیده و را

متن آن چنین و یک زندان اوین به کسی نگوید آخوندهای بند نفر به چند به جز متن پیام را قول بدهد

است:

هستید. همیشه دنباله رو زیرا ندارید٬ مسائل اجتماعی را دادن در صالحیت نظر شماها 1ـ

بیرون نگذارید. گلیم خود از پا و بشناسید خودتان را حد 2ـ

محمد پیروی از افتخارت به شاـگردی و می نامیدی و مجاهد را که همیشه خود شما آقای طالقانی ٬ 3ـ

زمین نزدی. بر عمامه ات را دادند وقتی که علیه مجاهدین فتوا بوده چرا حنیف نژاد

دیده است. به خود زیاد امثال تو تاریخ اسالم از آدم منافقی هستی و شما آقای غالمحسین حقانی ٬ 4ـ

شـده به روحانیون رسانیده که باعث ناراحتی همگی آنها یک منتقل و به بند الهوتی این پیام را و

است.

زندان 2 بند حقانی در ضمنًا دارند. مارکسیست ها روحانیون موضعی مخالف مجاهدین و اـکثر نظریه شنبه:

یک مـوضع انتقال بـه بـند پس از و کامل به طرفداری مجاهدین جلوه می داد به طور اوین خودش را

.1356/10/3 تاریخ: ٬383/14184 ـ 75 شماره: ساواـک٬ برگ خبر .2

گرفته است.»2 ضدمجاهدین به خود
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علیه مارکسیست ها فتوای علما  
در کچویی محکوم به حبس ابد تحت عنوان «اظهارات محمد ٬55 آذر ساواـک در یک برگ خبر در

چنین آمده است: علیه مارکسیست ها٬ درباره فتوای علما بازداشتگاه اوین»٬

داشته است زندانیان اظهار ضمن یک مذاـکره خصوصی به یکی از تاریخ 35/9/12 در «نامبرده باال

کلیه زندانیان آن را تا توصیه نمود رسیده و علما از هفت نفر که به تأیید کرد آقای طالقانی فتوائیه ای صادر

حفظ ننموده لیکـن مـحمد کلیه آن را به علت کمی سواد افزوده او و به دیگران بگویند و حفظ نمایند

این موضوع را چرا طالقانی سؤال کردند وقتی از و حفظ کرده اند دیگران کلمه به کلمه آن را محمدی و

نوشتن خودداری کرد. از این موضوع سوءاستفاده نکند برای این که رژیم از بیان نموده: نمی نویسد؟ ـکتبًا

حبیب اله زندانیان گفته اند: کچویی اضافه می کند به دیگران بگویند. لیکن وظیفه مسلمانان است که آن را

خوبی نسبت به مـجاهدین و چون نظر بوده است٬ عسکراوالدی تحریک کننده طالقانی برای این فتوا

ندارد. مارکسیست ها

پرسیده است اـگر حسینعلی منتظری تماس گرفته و با او این فتوا صدور ـکچوئی بیان داشته پس از

ایدئولوژی با مجاهدین مذهبی سال 50 گروهی مانند با بیرون می تواند در شود آزاد خودش (ـکچوئی )

حرام است. این گروه ها که منتظری پاسخ داده است داخل شدن در اسالمی فعالیت کند

باید هستند زندان اوین گفت زندانیانی که اینجا 2 به بند ورود علیخانی پس از قدرت اهلل نظریه شنبه:

ضمنًا شوند. جدا آنها از مذهبی ها باید ننمایند استعفار ایدئولوژی خود از اـگر و روشن کنند وضعشان را

مذاـکره حاج محمدمهدی ابراهیم عراقی مشغول بحث و و هادی) محمدی (فرزند محمد رجوی با مسعود

منتقل شده اند 2 زندانیانی که به بند ضمنًا نموده است. آنان استفسار از را نظریات کامل علما ـگردیده و

به دیگران می گویند. ـکلیه مسائل را

صورت تصویب در می رساند صداقت شنبه به استحضار تأیید فوق و توجه به موارد با نظریه یکشنبه:

مـوضوع فـتوای تهیه طرح الزم برای انتشار زندانیان مذهبی که محکومیتشان تمام شده با از نفر چند

جلب و شنبه برای کسب خبر ضمنًا این مسئله بهره برداری نمود. بتوان از تا گردند زندان آزاد از طالقانی٬

.1355/9/22 تاریخ: ٬10664 ـ 381 شماره: ساواـک٬ گزارش خبر .1

زندانیان توجیه گردیده است.»1 اعتماد



یازدهم: ـگفتار

نفی مشی مسلحانه





فصل اول:

 آخرین عمل نظامی

غیرنظامی آمریکا سه مستشار ترور  
 شناسایی کارشناسان طرح سّری

عناصر و نیستی کشاند به مرز چریک های فدایی را تابستان 1355 و بهار بحبوحه ضرباتی که در در

رهبری سـازمان تـصمیم گـرفت بـه یک عـمل شدند٬ دستگیر یا کشته و مجاهدین خلق نیز فعالی از

نظامی دست بزند. مؤثر و چشمگیر

چریک های فدایی٬ مجاهدین خلق و بر وارد ضربات شدید داشت که پس از قرار این مبنا تحلیل بر

رویارویی پیچیده ای با در رژیم را ـ ثانیًا ـ و کرد اعالم موجودیت مؤثر و به نحوی ابراز ـ اوًال ـ می باید

.79 و صص 47ـــ49 یادداشت های قاسم عابدینی: .1

داد.1 حرکت مسلحانه قرار

قبل درآمد. به اجرا و ایران آماده شد در مستشاران ضدجاسوسی آمریکا سه تن از سرانجام طرح ترور

به قراین موجود٬ بنا یادآوری نکاتی ضروری است. پرداخته شود٬ آنکه به شرح دقیق عملیات مزبور از

طریق دولت شوروی به سازمان منتقل شده بود. اطالعات اولیه درباره این سه جاسوس به ظّن قوی از

است: بدین قرار قراین این امر دالیل و

در اول و جلد سفارت شوروی که شرح آن در خصوص تبادل اطالعات با سابقه اعترافات افراخته در (1

سرهنگ آمریکایی گذشت. دو بحث ترور
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دقیق ترین وسـایل الکـترونیکی مبرز آمریکایی شناسایی شده متخصصین عالی رتبه و سه مستشار (2

مرز واقع در «ـکبکان» در اجرای سیستم های پیچیده استراق سمع جاسوسی را که جریان نصب و بودند

I-BEX (آی عـالمت رمـز با طرح مزبور هدایت می کردند. قالب یک طرح سّری٬ شوروی در ایران و

ایران ارائه در الکترونیک ارتش آمریکا C.E.O سازمان ارتباطات و توسط اوایل سال 1970 IBEX در طرح سّری .1
سـیستم متحدان مـنطقه ای آن)٬ شوروی و کشور بر تأـکید (با برون مرزها هدف آن جمع آوری اطالعات از و شد
این طرح در بود. به مرزها تجاوز خبردهی سریع از و کنترل مرزها ارسال عالئم٬ سیستم جمع آوری و خبرگیری٬
آواـکس و نـظیر پـرنده» هواپیماهای «رادار زمینی و هوایی و دریایی٬ به وسیله پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی٬
هزینه پـروژه در و مرحله طرح ریزی شد چهار IBEX در طرح بدل می شد. و اطالعات رد هواپیماهای عکاس٬
کـنترل آن هـمچنین هـدایت و اجرای طـرح و بود. دالر میلیارد 1/3 آن ساخته شده بود بلندمدت که مقداری از
قبل از مسئول این طرح در زمان انقالب طرح متوقف گردید. در به وسیله مستشاران آمریکایی بوده است. تمامًا

منطقه بوده است. ایران و در طرح های امنیتی آمریکا که اجراـکننده بسیاری از انقالب ژنرال هوایی گُست بود
(Rockwell) شرکت های راـک ول از: شده است که عبارتند اجرا کمپانی آمریکایی طرح و این پروژه به وسیله چند
.E) آی تک System) Walking) ای سـیستم - Tamson) (Ford) واـکــینگ تـامسون (PANAM) فــورد پــان آم
از دولت ایران بعد مالقات هایی که با در . (Touch - Russ) (Quest) تاچ راس (Syltech) کوئست (ITEEK) سیلتچ

کـه مـقامات ایـرانـی حـتمًا پیش بینی نموده بـودند آمریکایی ها شده است٬ طرف وزارت دفاع آمریکا انقالب از
که هیچ ارتباطی ندارد». بگویید «شما به مستشاران گفته بودند CIA چیست و IBEX با که ارتباط پرسید خواهند
پایگاه که این دو این طرح بودند. ارتباط با در پایگاه الکترونیکی بهشهر پایگاه الکترونیکی کبکان خراسان و دو
اطالعات راجع به موشک های شـوروی و بوده است همه نوع عالئم و پنتاـگون آمریکا CIA و نفوذ زیر مستقیمًا
٬45 ـ صـص 43 افشـای امـپریالیسم: داشـته است. نـظر در مـنطقه را انـفعاالت در فـعل و همچنین اطالعاتی از

افشاـگری شماره 6.

Rockwell (راـکول International پوشش کارشناسان شرکت در مزبور افراد و مشخص می شد ِبکس)1

اداره دوم حساس ترین عناصر با ارتش ایران صرفًا ارتباط این کارشناسان با فعالیت می کردند. اینترنشنال)

ایستگاه و لویزان) نیروی هوایی (واقع در در دایره ضدجاسوسی اداره مستشاری آمریکا نیروی هوایی٬

بوده است. داخل سفارت آمریکا) ایران (واقع در C.I.A در

مأموریت موقعیت و حاـکی از بروز و هیچ گونه نمود مزبور٬ افراد تردد نحوه زندگی و ارتباطات بیرونی و (3

خارج از نمی توانسته از بنابراین اطالعات درباره آنها٬ مطمئن بوده است. پوشش شان کامًال نداشته و آنها٬

محیط کارشان به دست آمده باشد.

باقیماندگان مرکزیت آن مقطع. آن زمان و افراخته در جمله اظهارات وحید از .2

قسمت های حسـاس آن ـ به ویژه در درون ارتش ـ آن زمان در سازمان در موجود٬2 مطابق اسناد (4
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خـود مـرتبط بـا وابسـته و طریق عـناصر بنابراین سازمان از فعالی نداشته است. نفوذی مهم و عنصر

اطالعات مؤثری به دست آورد. ظریف٬ آن هم بدین گونه حساس و این گونه موارد٬ نمی توانست در

گذشته بدین صورت توسط سازمان در ترور٬ به منظور انتخاب مستشاران آمریکایی٬ نحوه شناسایی و (5

و سپس عملیات انجام می گرفته است؛ مستشاران مشخص می شده و تردد مسیر بوده است که منزل یا

قبلی به صورتی که همه موارد در بوده است. موردنظر فقط لباس نظامی فرد اصلی شناسایی نیز ـکلید

است که: مؤسسه «راـکول اینترنشنال» همین سه کارمند استثنائی٬ مورد تنها و عمل شده؛ ـگفته شد٬

می کرده اند؛ توسط اتومبیل عادی تردد لباس شخصی و با ـ

جمع همراه بوده است؛ با گاه یک کودک نیز یک زن و ـ

(تهران پارس)؛ ساـکن بوده اند محل سکونت افسران نظامی آمریکا منطقه ای متفاوت از در ـ

هویتی مصون بوده اند. جهت ظواهر از ایران محسوب شده و غیرنظامی شاغل در افراد ـ

از تنها نداشت و سازمان وجود توسط عناصر بنابراین هیچ قرینه ای برای شناسایی عادی این افراد

مأموریتشان مربوط بوده است. و که به حیطه کار داده شده باشند لو طریقی می بایست شناسایی و

امنیتی آن جاسوس داشت که امثال سیستم ضدجاسوسی و حساسترین نقاط ارتش شاه و شوروی در (6

آن جمله بودند. از سی سال سابقه جاسوسی ـ با مقّربی ـ سرلشکر

آن از کـه در ایـران کشـف شـد سه شبکه فعال جاسوسی شـوروی در سال های 1353ـــ1355 در

به طـوری کـه رژیـم بود. باالترین حد در امنیت اطالعاتی ایشان نیز و بودند ستوان عضو سرهنگ تا

بیابد. نتوانست ریشه های اصلی را

سوژه ها اولین ردهای اطالعاتی از  
روایت رسمی درون تشکیالت از اعضای سازمان٬ از تنی چند مطابق اظهارات محمدتقی شهرام و

به این شرح بوده است: چگونگی شناسایی مستشاران مزبور

در و که مهندس مکانیک بود سمپات های غیرفعال سازمان٬ یکی از 1355 بهار صبحگاه یک روز در

خارجی یک مسافر هنگام بازگشت٬ بستگانش به فرودگاه٬ رساندن یکی از پس از می کرد٬ ـکارخانه ای کار

بلژیکی معرفی را خود لهجه ایاالت جنوبی آمریکا با که هیئتی آمریکایی داشته٬ مسافر٬ می کند. سوار را

ـ ضمنًا ـ مسافر این لهجه آشنایی داشته است. با بوده و تگزاس دانشجو در مهندس ایرانی قبًال می کند.
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حتی راهنمایی راننده به سوی و خیابان ها وی با برخورد ولی از اول است که به ایران آمده؛ که بار می گوید

شـهر که بـا می آید بر طالقانی فعلی) سابق و خیابان تخت جمشید (هتل رویال واقع در هتل موردنظر

نشـان مسافرت به آمریکا عالقه مند دانشجوی زبان انگلیسی و را خود مهندس مزبور تهران آشناست.

بزند. سر که به او می گذارد قرار مسافر با و می دهد

مرد به ادامه تماسش با هم وی را او و سازمان تعریف می کند برای عضو را بحث ماجرا سمپات مورد

به خیابان تخت طاووس را که او جوان ایرانی می خواهد از آن مرد یک بار تشویق می نماید. «بلژیکی»

در دوستانش را آدرس یکی از اسم و هنگام پیاده شدن٬ برساند. پشت بیمارستان جم٬ مطهری)٬ (شهید

طرقی از سازمان٬ حساب کند. روی کمک او به آمریکا٬ صورت سفر در تا نیویورک به جوان ایرانی می دهد

کسب اطالعاتی شوروی بوده اند) عناصر به زعم پژوهشگران تألیف حاضر٬ مشخص نیست (و ـکه داشته و

شرکتی مدیر مهندس تغذیه است که ظاهرًا سرگردی بازنشسته و مقیم نیویورک٬ که آن فرد اطالع می کند

خرید قرارداد ترکیه) پاـکستان و ایران و دی؛ سی ـ ـ است که برای کشورهای سازمان عمران منطقه ای (آر

آن به هم مدیر و که هم شرکت مزبور جواب قطعی می رسد بعدًا و می کند دارویی منعقد ارزان قیمت مواد

C.I.A تعلق دارند.

و داشته مراقبت به عمل می آورند پشت بیمارستان جم قرار محلی که در عوامل سازمان از ایران٬ در

یکی به قسمت آپارتمانی ساختمان باز خروج است؛ و ورود در که این محل دارای دو متوجه می شوند

است که به یک خیابان ماشین رو بزرگ و دری دیگر و ـ پیاده شده بود همان جا که آن مسافر ـ می شود

آمـد رفت و یک فولکس واـگن به آنجا و یک اتومبیل رنجرور بار روزی یکی دو و می شود فرعی باز

ضمن و می رسند سوم) منطقه تهران پارس (بین فلکه دوم و به خانه ای در تعقیب اتومبیل ها با می کند.

تـوسط روزها که بعضی از این خانه اند در پنج نفر ثابت ـ به طور که ـ خانه متوجه می شوند مراقبت از

محل فرماندهی نیروی هوایی (واقع در به مرکزی در آنجا از اتومبیل های متعلق به آژانس های مختلف٬

اظهارات تقی شهرام و... .1

می کنند.1 تردد گاهی به سمت «دوشان تپه» و خیابان پیروزی فعلی)

که انجام می شد زمانی باید ترور تقی شهرام ٬ مطابق اظهار مدت زیادی به تعویق می افتد. طرح ترور

عملیات هم اختالل در تا اتومبیل نباشند در سیاه پوست) یک مرد نیز (یک زن و آن پنج نفر تن از دو
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هم سوءاستفاده تبلیغاتی نشود. و پیش نیاید

 چگونگی انجام ترور

صبح روز هر آنها دقیق حرکت اتومبیل مستشاران مشخص شد. مسیر جریان شناسایی عملیات٬ در

عبور معروف به سه راه تهران پارس) تهران پارس (تقاطع خیابان دماوند٬ از دقیقه٬ 7/20 تا بین ساعت 7

میدان خیابان های فرعی منشعب از خیابان خیام (یکی از از نزدیک تقاطع سی متری نارمک٬ و می کردند

نـقطه مشـخصی از در این محدوده و که آرایش تیم عملیات در تصمیم گرفته شد می گذشتند. وثوق)

خیابان خیام صورت بگیرد.

عملیات رفت که سرانجام آن٬ لو مراحل تدارکاتی ترور نقش حسن آالدپوش در طریق پیگیری همین اتومبیل٬ از .1
این جریان کشته شد. در حسن آالدپوش نیز بود. مراقبت موسوم به «ـکوالـک» ـگسترده تعقیب و

یک فولکس واـگن مستعمل ابتیاع شد.1 برای تهیه اتومبیل راه بندان٬ جریان تدارک اجرای عمل٬ در

مهیا عملیات داشت٬ در نفر به تناسب نقشی که هر نیز نیاز سالح های مورد تهیه گردید. نیز اتومبیل فرار

شرح می دهد: بدین قرار را عابدینی نحوه انجام ترور ـگردید.
فردی که راننده موتورسیکلت و مطابق برنامه انجام گرفت. [1355/6/6] تمام کارها عمل روز
آرایش حـمله تیم آماده شـد. دست عالمت مثبت دادند. به وسیله بوق و نشسته بود٬ ترک او
اتومبیل حامل مستشاران لحظه بعد٬ چند روشن کرد. راننده راه بندان ماشین را صورت گرفت.
که راننده مستشاران احساس کرد کرد. سد راننده راه بندان راه ماشین را شد. پیچخیابان ظاهر از
ولی به علت باریک بـودن به سمت راست خودش چرخاند فرمان را است و کار قضیه ای در

راه بسته شد. و نمی آمد دستش بر کاری از خیابان٬
وادار را او تسلیم نموده و اینکه فرمانده به سرعت راننده مستشاران را پس از مسلسلچی ها٬
جـلویی (ویـلیام نـفر بستند. به آمریکایی ها را رگبار داشبورت ببرد٬ به زیر که سرش را ـکرد
رفت به طرف پیاده رو [شد] و ازماشین خارج داشت٬ فرار تیرخوردن قصد پس از ـکرونگارد)
تمام کارش را داخل جوی آب افتاده بود٬ درحالی که در دنبال کرده و را ولی مسلسل چی او
بـه عـنوان پشـتیبان آتش و راننده مـاشین راه بـندان بـایستی خـارج مـی شد این اثنا در ـکرد.
گـرفته و او از مسـلسل را کـنترل مـی کرد٬ مـنطقه را می ایستاد٬ او کنار مسلسلچی عقبی در
بـزند٬ عـقب را نفر خالص دو [ وقتی] مسلسل چی تیر همین اثنا در تا خشاب گذاری می کرد
بود ضمن قرار در حرکت می کردند. به سمت ماشین فرار و می داد به دست او دوباره مسلسل را
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شعاری داده نشد. که (برخالف گفته اعالمیه) هم بدهند شعار ـکه حین رفتن به سمت ماشین فرار
انجام جزئی) مورد کامل (منهای یکی دو به طور که اصل قضیه هم بود٬ عمل٬ این مرحله از
ازسرنشینان را یک نفر طی مسافتی٬ پس از مسیرشناسایی شده حرکت کرد. ـگرفت وماشین در
را دیگر نفر مدتی دو از بعد دوباره به حرکت ادامه داد. برداشته و نمره[ ی جعلی] را پیاده نموده٬
حالی که در به سمت میدان خراسان حرکت کرد٬ ماشین فرار راننده با خود پیاده نموده و نیز
یکی ازکوچه های حوالی میدان در را ماشین فرار داخل ماشین بود. در ـکیف های مستشاران نیز
منتقل ـ داده بود قرار قبل درآنجا که از به ماشین دیگری ـ داده وسایل درون آن را خراسان قرار
حرکت برده شود٬ که می بایست وسایل به آنجا به سمت یک پایگاه٬ ماشین جدید با نموده و

صص 50ـــ51. یادداشت های قاسم عابدینی: .1

بدین صورت عملیات خاتمه یافت.1 و نمود.
از: عبارت بودند سه مستشار تیم عملیات ترور افراد

فرمانده عملیات؛ ـ حسین سیاهـکاله (ـکاظم) (1

واقع فرمانده اجرایی عملیات صحنه؛[ مسلسل چی شماره 1] در معاون فرمانده و ـ مهدی فتحی (وحید) (2

مسلسل چی شماره 2؛ ـ محسن طریقت (محمود) (3

فرار؛ راننده راه بندان و ـ قاسم عابدینی (عسکر) (4

عالمت دهنده؛ و راننده موتور ـ شهرام محمدیان باجگیران (جواد) (5

غالمحسین . صاحب اختیاری٬ خالصه پرونده ها...: نیز ص 52. همان٬ .2

عالمت دهنده.2 و موتورسوار ـ اصغر) ـ غالمحسین صاحب اختیاری (شمس اهلل (6

درحاشیه این عملیات  
برای کشـتن که این بار این بود سازمان در عملیات های ترور دیگر با تفاوت های این ترور یکی از

سالح کمری صورت گرفته با ـ عمومًا ـ ترورها سایر مسلسل دستی استفاده می شد. از سوژه های موردنظر

بین از امنیت تیم را و تناقض بود حفاظت در به همراه داشتن سالح بزرگ با واضح بود: دلیل آن نیز و بود

به طور گرفت. قرار کار دستور مسلسل دستی کالشینکف در استفاده از به خصوص٬ این مورد در می برد.

عملیات نیز ولی چریک های فدایی در خانه های تیمی استفاده می شد برای دفاع از مسلسل ها معمول از

ساخت فرانسه. قبیل مسلسل دستی «شی» از آنها سبک تر و انواع کوچک تر منتها می بردند؛ به کار آن را
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سوی رسانه های گروهی غربی به ویژه از که تبلیغات وسیعی نیز این ترور٬ پس از درست یک روز

انگلیس و ایاالت متحده٬ برزیل٬ جمله آلمان٬ از نقطه دنیا چند در آمریکایی درباره آن صورت گرفت٬

احـتمال دخـالت این نکـته نـیز گردیدند. افشا و سازمان جاسوسی شوروی دستگیر عناصری از ـکانادا٬

بولتن های خبرگزاری پارس. .1

تقویت می کرد.1 را سه مستشار پشتیبانی اطالعاتی عملیات ترور شوروی در

سوی شاه از آنجا در صورت گرفت. آمریکا شاه در مقارن حضور مزبور که ترور این بود نکته دیگر

ایران روشنفکران٬ که در متهم شده بود گرفته و قرار نمایندگان رسانه های جمعی تحت فشار خبرنگاران و

که ایران «زندانی سیاسی» می کرد ادعا شاه نیز اعدام می کنند. قشرهای غیرمسلح را دیگر نویسندگان و

که سه کارشناس غیرنظامی آمریکایی را اعالم شد اینکه ناـگهان این خبر تا همه «تروریست»اند. و ندارد

تبلیغاتی که به خوراـک مناسب سیاسی ـ با و به درآمد تنگنا شاه از ایران به قتل رساندند. در تروریست ها

گرفت. هم شاهد این حادثه را و ادعاهایش پای فشرد مواضع و همچنان بر دست آورده بود٬

روزنامه ها 55 ششم شهریور روز اعالم نمودند. نام مقتوالن را و منتشر را ترور مطبوعات ایران اخبار

که: کردند اـکتفا به این خبر تنها
که بودند میدان وثوق تهران نو اتومبیل در اسمیت با ویلیام کاترل ودونالد روبرت کرون گارد٬

ص 2. :55/6/6 روزنامه کیهان٬ .2

به ضرب گلوله کشتند.2 را تروریست آمریکایی ها بست وچند را یک فولکس واـگن راه آنها
بر تأـکید مقتوالن (با مشخصات بیشتری از همراه با مشروح این ترور٬ جزئیات و فردای آن روز از

که جنازه های آمریکاییان بـه کـالیفرنیا اعالم شد و به چاپ رسید روزنامه ها در هویت غیرنظامی آنها)٬

.2 و صص 1 :55/6/7 همان٬ .3

انتقال یافت.3

گروه چریکی سنگین بود. دو برای هر کمیته مشترک٬ ساواـک و کارگردانی عناصر با تبعات این ترور٬

ماه تعداد ظرف یکی دو و سه چریک فدایی زندانی اعدام شدند پانزدهم شهریور روزهای هشتم و در

کشته شدند. اـکیپ های کمیته مشترک٬ ضمن درگیری با سازمان٬ عضو افراد ـکثیری از
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 نتایج بررسی های ساواـک
بود: طرح آی بکس به شرح زیر سه مستشار اولین گزارش های ساواـک درباره ترور یکی از

از [1355] شش نـفر 35/6/6 روز مقارن سـاعت 0700 رسیده٬ همان طوری که به استحضار
راه عبور اعضای گروه تروریستی به اصطالح مجاهدین خلق ایران (مارکسیست های اسالمی)
و «ویلیام کـاترل» اتباع آمریکایی مقیم تهران به اسامی «روبرت کرون گارد»٬ اتومبیل سه نفر
عازم محل کارخود و نیروی هوایی شاهنشاهی ایران همکاری داشتند که با را اسمیت» «دونالد
مسلسل و با و نمودند اتومبیل فولکس واـگن مسدود با میدان وثوق منطقه تهران نو در بودند٬
محل از به جای گذاردن اتومبیل خود با و به قتل رساندند را مذکور سه نفر سالح کمری هر

حادثه متواری گردیدند.
که عوامل اجرای طـرح نشان می دهد قتل آمریکاییان مذکور مورد بررسی های انجام شده در
توجه بـه ایـنکه با داشته اند. اختیار مشاغل آنان در وضعیت و مورد اطالعات کافی در ترور
بـه آن جـا غـیرنظامی آمـریکایی در ارتش شاهنشاهی که مستشاران نظامی و قسمت هایی از
سه نفر و توجه خاص عوامل اطالعاتی شوروی می باشد همواره مورد خدمت اشتغال دارند٬
چـنین مـی باشد٬ که ازحساسیت ویژه ای بـرخـوردار قسمتی خدمت می کردند در نیز مذکور
وسیله عوامل سرویس اطالعاتی وشناسایی انجام شده٬ که اطالعات مذکور استنباط می گردد

شوروی صورت گرفته باشد.
که می رساند به استحضار مستشاران مذکور مورد کیفیت اقدامات حفاظتی معموله در مورد در
اطالعاتی مطلوب صورت نمی گرفته ازجمله راننده سرویس این سه نفر٬ این اقدامات به نحو
عنوان نموده که تحقیقات معموله نیز در داشته و اختیار موردخصوصیات شغلی آنان در در
عـهده دار داشـته٬ شـرکت «راـکـول» شـغلی کـه در سمت و آنان عالوه بر می دانسته یکی از
مزبور افراد یکی از به دست آمدن یک کارت شناسایی از بوده است. مسئولیت های دیگری نیز

مبیّن صّحت اظهارات راننده می باشد. اطالعاتی معرفی نموده٬ افسر ـکه نامبرده را
است که آژانس مسافری «هرتز» پرسنل ارتش شاهنشاهی نیست بلکه کارمند از راننده مذکور
برای رساندن مستشاران به محل کارشان یک شرکت خصوصی کرایه اتومبیل می باشد.این فرد
که اـکـثر نشان می دهد آژانس مذکور مورد تحقیقات معموله در دریافت داشته و ـکارت تردد
توجه بـه نیست با بعید اقلیت ارمنی می باشند. جمله راننده موصوف از پرسنل این آژانس از
جمع آوری اطالعات مربوط به شناسایی در دارند٬ تمایالت کلی که ارامنه نسبت به شوروی ها
عوامل اطالعاتی شوروی اختیار در این طریق صورت گرفته و اقداماتی از آمریکاییان مزبور
دراختیارشان گذارده شده همان البته عاملین اجرای طرح که اطالعات مزبور گرفته باشد. قرار
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عوامل وابسته به گروه تروریست به اصطالح مجاهدین خلق از رسید٬ به استحضار که قبًال طور
(مارکسیست های اسالمی)می باشند.

منطقه در نظامی آمریکا مستشار نفر دو [1354] متعاقب ترور که درسال 2534 دارند استحضار
مستشاران که حاوی کیف دستی همراه یکی از توسط اعضای گروه مذکور تهران٬ سلطنت آباد
دسـتگیری اعـضای گـروه پس از و به سرقت بـرده شـد مدارک طبقه بندی شده بود و اسناد
بـه کشـور ترجمه و داخل کیف را که اسناد آنان اعتراف کردند تعدادی از تروریستی مذکور
داده شود عوامل اطالعاتی شوروی قرار سفارت یا دراختیار درآنجا فرانسه ارسال داشته اندتا
این موضوع احتمال ارتباط عوامل اطالعاتی شوروی آنان تقاضانمایند. از متقابًالوسائلی را و
باتوجه به قرائن موجوددخالت و زیادی تقویت می نماید تاحدود گروه تروریستی مذکور با را
جمع آوری اطـالعات نقطه نظر به ویژه از اخیر اجرای طرح ترور در را غیرمستقیم شوروی ها

روشن می نماید.
مستشاران یک کیف دستی بوده که در همراه یکی از می دارد: راننده اظهار اخیر٬ درجریان ترور
این کیف را تروریست ها به احتمال زیاد به دست نیامده و اتومبیل آنان کیف مزبور بازرسی از

به شیوه گذشته همراه برده اند. نیز
به پی گیری شده و که دقیقًا دارد اختیار هم اـکنون سرنخ هایی در عاملین ترور مورد ساواـک در
آنان زنده تعدادی از لیکن پیش بینی می شود بوده٬ دسترسی به این عاملین میسر احتمال زیاد

ص 49. 57 جلد پرونده ٬128515 دستنویس ساواـک مندرج در سند .1

دستگیرنشوند. 1
مزبور٬ اعضای تیم ترور اعترافات صاحب اختیاری از ساواـک درباره دستگیری و گزارش دیگری از در

چنین آمده است:
کـه مأمـورین کـمیته مشـترک رسـید [1356] بـه اسـتحضار گزارش مورخـه 2536/1/22 در
ساواـک غالمحسین صاحب به دنبال اطالعات واصله از مشهد ضدخرابکاری استان خراسان ـ
اطراف حرم در را متواری گروه به اصطالح مجاهدین خلق ایران) اعضای مسلح و اختیاری (از
فـرار درصدد مأمورین کمیته مذکور جریان برخوردمسلحانه با مشارالیه در مطهرشناسایی و
دستگیر این موردنمی بیندباجویدن کپسول سعی خودکشی ونتیجتًا برآمده ولی چون امیدی در
هم زمان با مدارک مکشوفه به تهران منتقل و سالح و به علت وخامت وضع مزاجیش همراه با و

تحقیق واقع می گردد. معالجات معموله مورد
بازجویی های مداوم ضمن روشن نمودن چگونگی عضویت وفعالیت خود متهم موردبحث در
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رسـیده فقره گزارش جداـگانه بـه اسـتحضار دو گروه موصوف (مشروح اعترافات وی در در
کمپانی راـکول به اسامی ویلیام کاترول ٬ اتباع آمریکایی شاغل در سه نفر ترور مورد در است)٬
طرف اعضای گروه به اصطالح مجاهدین خلق ایران اسمیت که از ودونالد روبرت کرونگارد

[1355] به قتل رسیده اندچنین اعتراف می نماید: تاریخ 2535/6/6 در
یکی ازمخالفین سرسخت گروه تروریست موصوف که معدوم گردیده) بهرام آرام (رهبر اصوًال
آمریکایی های مقیم ایران بوده وهمیشه سعی داشته که درموقعیت های مختلف نسبت به نابودی
تشکیل جلسه ای این موضوع را با ماه قبل ازانجام ترور دو همین مبناحدود بر اقدام نماید. آنها
گرفته و نظر در کارکنان آمریکایی شرکت راـکول را از سه نفر تبادل نظر بحث و پس از مطرح و
از نـفر به عـهده چـند را بررسی کارهای مقدماتی مسئولیت شناسایی عملیات مزبور از پس
یکی از موانع موجود رفع اشکاالت و تهیه طرح الزم و از بعد اعضای تیم نظامی گروه محول و
(قاسم عابدینی فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه اعضای مسلح گروه به نام مستعار«سعید»
نیمه دوم سال 2534 دانشجوی دانشگاه تهران در تهران که به اتفاق همسرش مهری حیدرزاده ٬
به لیکن بعدًا مسئول راه بندان می نماید؛ را [1354] به هنگام خدمت وظیفه متواری گردیده است)

به عـنوان رانـنده را سبب عدم توانایی نامبرده غالمحسین صاحب اختیاری (متهم موصوف)
اجرای این مأموریت به علت تزلزل روحیه خودداری از اتومبیل راه بندان انتخاب که یادشده نیز
و واـگذار مأموریت راهبندان به عهده «سعید» واقع ومجددًا انتقادشدید به همین مناسبت مورد و
به «جواد» اعضای گروه به نام مستعار از یکی دیگر وجودصاحب اختیاری و از می شود قرار
قبل به منطقه عملیات استفاده گردد. آمریکایی ها عنوان راـکب موتورسیکلت جهت اعالم ورود
مصادره یک دستگاه اتومبیل شخصی را تصمیم می گیرند انجام عملیات به توصیه «سعید» از
سرقت که عبارت شرکت کننده در افراد شده و جریان این عملیات اتومبیل پنچر در کنند] اما ـ[

موردسوءظن پاسبان پاس میدان شاه واقع[شدند] وچون و«محمود» «ـکاظم» از:«سعید»٬ بودند
را او تیراندازی به سوی پاسبان٬ کاظم با می پردازد موتورسیکلت به تعقیب آنها با مزبور مأمور
شکست مواجـه و با به همین علت اجرای طرح مجددًا و متواری می گردند به قتل رسانیده و
[می شود] ولی استفاده اتومبیل «سعید» برای اجرای عملیات از متعاقب این امر عملی نمی گردد.
بردن آن به از حین مسافرکشی توسط پلیس راهنمایی جریمه شده بود نیز چون اتومبیل مزبور

می گردد. منطقه عملیات صرفنظر
سرانجام اجرای طرح مذکور به دنبال عدم موفقیت در غالمحسین صاحب اختیاری می افزاید
متعلق به حسن آالدپوش «معدوم» فولکس واـگن شماره 66536 استفاده از بهرام آرام دستور
مراقبت ساواـک به منظوردستیابی به عناصر جریان عملیات تیم های تعقیب و (این اتومبیل در
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واجازه میدهد صادر را متواری گروه به اصطالحمجاهدین خلق ایران قبًالشناسایی شده بود)
پس از 2535/6/6 صـبح روز لذا گـیرد. وی قرار اختیار راه بندان در به منظور اتومبیل مذکور
محل مأموریت (تهران نو٬خیابان خیام٬خیابان دلپذیر) در استقرار انجام اقدامات مقدماتی و
که راـکب یک دسـتگاه متواری گروه) مسلح و (عضو «جواد» غالمحسین صاحب اختیاری و
عـالمت آمریکایی را اتومبیل حامل سه نفر ورود می کنند مأموریت پیدا موتورسیکلت بودند
آمریکایی بهخیابان اتومبیل سه نفر از کمی جلوتر اخیرالذکر نفر دو اجرای این منظور در دهند.
تیم نظامی اطالع به افراد تعدادسرنشینان اتومبیل را نشان دادن آنها٬ زدن بوق و با و خیام وارد
فولکس واـگن مورد استفاده از اتومبیل آمریکایی هاحسن آالدپوش با به محض ورود می دهند.
(حسین سـیاهـکـاله «ـکاظم» اعضای گروه به اسامی مستعار از سه نفر و سد را آنها بحث جلو
متواری (محسن طریقت منفرد٬ «محمود» و معدوم) (مهدی فتحی ٬ متواری میباشد)٬«وحید»
کمینگاه خارج و از دفعتًا نارنجک جنگی بوده اند٬ سالح کمری و که مسلح به مسلسل٬ است)
استفاده از با آتش مسلسل به قتل رسانیده و با آمریکایی را سه نفر ضمن حمله به اتومبیل هر
متعاقب این عمل متواری می گردند. یکی ازخیابان های فرعی پارک شده بود که در فرار خودرو
کشفخانه های تیمی آنان به گروه واصل و گروه و دستگیری افراد اخباری حاـکی ازشناسایی و
کهخانه های گروه توجه داده شد به افراد به همین لحاظ ضمن توصیه رعایت اصول پنهان کاری٬

تخلیه نمایند... را قبلی خود
اتـباع سـه نـفر عملیات ترور که در می رساند عنایت به مراتب معروضه فوق به استحضار با
آنان به اسامی «بـهرام آرام »٬ که تاـکنون سه نفر شرکت داشته اند هفت نفر آمریکایی مجموعًا
به نـام «غـالمحسین صـاحب اخـتیاری» یک نفر معدوم٬ «مهدی فتحی» و «حسن آالدپوش»
و«حسین «محسن طریقت منفرد» «قاسم عابدینی »٬ به نامان «جواد»٬ دیگر نفر چهار و دستگیر
دستیابی به آنـان در که اقدامات همه جانبه به منظورشناسایی و متواری میباشند سیاهـکاله»

عـنوان «دربـاره: [ 1356] بـا تـاریخ 2536/1/28 شـماره 1207/ک٬ شهربانی٬ بولتن ویژه کمیته مشترک ساواـک و .1
شده گروه به اصطالح مجاهدین خلق ایران». اعضای دستگیر اهم اعترافات یکی از

رسید.1 به عرض خواهد نتیجه متعاقبًا و جریان می باشد
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فصل دوم:

سرنوشت سازمان تا
 بهمن پنجاه وهفت

 مجاهدین خلق (م.ل)
در شده بود٬ پذیرا مواضع مارکسیستی را اواسط سال 53 از چنانکه گذشت ـ اـگرچه رهبری سازمان ـ

54 شهریور و اعالمیه های تیر مستشاران امریکایی و راجع به ترور 54 بهار اعالمیه نظامی منتشره در

همچنین جزوه «تحلیل فنی امریکایی٬ سه مستشار ترور و کنسول امریکا درباره عملیات ناموفق ترور

اطـالعیه به اشتباه اولیـن اعـالمیه بـدون آیـه سـازمان را٬ بار چند یادداشت های خود٬ حسین احمدی روحانی در .1
تـاریخ آیـه و بـا آرم و بـدون تـغییر حالی که اطالعیه مـزبور معرفی کرده است در ٬53 اسفند در زندی پور ترور
درج شده ٬53 اطالعیه اسفند آرم در تغییر منبع مذکور اول این کتاب به استناد جلد در یافته بود. انتشار تأسیس٬

ـکه بدین وسیله تصحیح می شود.

لیکن آرم سازمان بدون آیه آن چاپ شده بود1٬ تابستان ٬54 نوشته تقی شهرام در عراق» روابط ایران و

اولیـن اعالم علنی مارکسیست بودن سازمان مـحسوب نـمود. پیش درآمد مقدمه و باید این اقدامات را

در جزوه «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک» انتشار جنبه رسمی داد٬ به مسئله ارتداد٬ سندی که آشکارا

چرا تلقی شد؛ منفعالنه نیز شتاب زده و طرف سازمان مارکسیست شده٬ این جزوه از انتشار بود. 54 مهر

اعضای از جمعی دیگر آن محسن خاموشی و ترتیب دادن مصاحبه ای که در ساواـک با 54 مرداد ـکه در
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مرتضی صمدیه لباف و اقدام به ترور وحشیانه شریف واقفی و علنی نمودن ترور سازمان به افشاـگری و

حتی در این مسائل هنوز دست زد. تبلیغاتی مؤثر به یک مانور ایدئولوژی رهبری سازمان پرداختند٬ تغییر

مانور سطح عموم مردم. در چه رسد به خصوص مسئله قتل ها٬ سطح تشکیالت سازمان علنی نشده بود؛

آن داشت بر مرکزیت را کرده بود٬ عجیب ایجاد این وقایع تکان دهنده و مورد رژیم که سؤاالت زیادی در

ابتدای البته در کند. منتشر را «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق» 54 شهریور در تا

آغاز ماه از 5 زمان تصمیم به این اقدام و ماه از اعالم اینکه 9 و بیانیه» انتشار «علل تأخیر تیتر بیانیه با

برنامه ریزی قبلی بوده است نه محاسبه و مبتنی بر که این کار شده بود وانمود نگارش بیانیه می گذرد٬

کـه «نـقائص و تصریح شـده بـود همان جا مع الوصف در قبال تبلیغات رژیم. عکس العمل در ناشی از

و اشاره بـه «دوآلیسـم» این بیانیه با کامل نشده است. هنوز و دارد وجود «بیانیه» در بسیار اشکاالت»

ایـدئولوژی را دالیل تغییر علل و قرآن٬ ضمن حمله به اسالم و ایدئولوژی سازمان٬ حاـکم بر «التقاط»

بـحث های درون گـروهی تـقی شـهرام و سـایر و حقیقت جمع بندی جـزوه سـبز تشریح نموده که در

همان یاران دیـروز یا مخالفان خود آزرم٬ این جزوه وی بدون اندکی شرم و در همفکرانش بوده است.

مستحق مجازات و آنان را معرفی نموده و 2 و خائن شماره 1 صمدیه لباف را شریف واقفی و سازمان٬

اساس پرداخت که بر توده ای» «جبهه واحد انتهای مقدمه بیانیه هم به طرح شعار در برشمرده است. ترور

داشت. گروه های مارکسیست آن دوران به خصوص چریک های فدایی خلق را سایر سیطره بر قصد آن

بحث های متخذه از مصطفی شعاعیان و تقی شهرام تحت تأثیر که گویا شعاری بود توده ای٬ جبهه واحد

مطرح ساخت. او

نـام «سـازمان آن جـمله هـویت و از همه جهت وارث گذشته می پنداشـتند٬ از را مرتّدین که خود

پذیرش مـارکسیسم و ارتداد افرادی که از برای سایر و می دانستند خود انحصار در را مجاهدین خلق »

فعالیت تحت عنوان آن هیچ گونه حقی قائل نبودند. نام سازمان و جهت استفاده از خودداری می کردند٬

نام «بخش برکناری تقی شهرام ٬ از اوج گیری امواج انقالب اسالمی بعد با و مهرماه سال 1357 در

رفت که بازتاب چالش های درونی ایدئولوژیک سازمان به کار سازمان مجاهدین خلق (م.ل)» منشعب از

و نوعی انتقاد و عنوان تشکیالت بود لنینیستی در هویت مستقل مارکسیست ـ زمینه ضرورت اتخاذ در

داخل زندان و سازمان کادر برای تجدید نیز را فضا سوی دیگر از و نشان می داد. اعتراض به رویه قبلی را

مصادره نام اولیه سازمان توسط تفکر نقد حسین روحانی با فراهم می ساخت. نام قبلی٬ با مرتبطین آنها
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مارکسیست شدگان می نویسد:
دیـدگاه نـاشی از برخوردهای رهبری (تـقی شـهرام ) دیگر همانند روشن است که این تفکر
که مسئله ای به این روشنی را غیردمکراتیک آن بود٬ گرایش انحصارطلبانه و بینی و خودمحور
مشخص می ساخت هویت آن را و که آنچه «سازمان مجاهدین خلق ایران» نمی خواست بپذیرد
شرایطی که به هرحال بخشی در این ایدئولوژی و صورت تغییر در و ایدئولوژی آن بود٬ همانا
به هیچ وجه نمی توان این هستند٬ آن همچنان روی ایدئولوژی گذشته پایبند افراد و اعضاء از
عنوان یک نام و استفاده از آنچه که می بایست انجام می شد و به خوداختصاص داد عنوان را
که البته این سازمان مجاهدین خلق ایران بود دست کم فعالیت به عنوان بخشی از یا و جدید
روی مواضـع گـذشته بر که هنوز متشکلی را حق استفاده افراد که باید به معنای آن بود خود

ص 193. یادداشت های حسین روحانی: .1

نام سازمان به رسمیت شناخت.1 از دارند٬ سازمان اصرار
نـام اولیـه از سازمان بوده و مؤثر عضو 57 ـ تمام این دوران یعنی سال های 54 در خود روحانی ٬

مـعدود از اعـضای اولیـه سـازمان و وی از استفاده می کرد. حالی که مارکسیست شده بود٬ سازمان در

تقی به عملکرد البته حسین روحانی زمزمه های انتقاد بود. 50 سال های قبل از ـکادرهای باقی مانده از

به تصفیه و درجه مرکزیت خارج کشور به همین جهت مدتی از و نموده بود آغاز سال 54 از شهرام را

ـکارخانه فرستاده شد.

معاونش محمدجواد باالخره تصفیه تقی شهرام و درگیری های طوالنی درون تشکیالتی و پس از

راه آرمان طبقه مبارزه در گروه «اتحاد سازمان انشعاب کردند: سه گروه از 1357 پاییز اواخر در قائدی ٬

بـه نـوشته راه آزادی طبقه کارگر». در «سازمان پیکار و راه رهایی طبقه کارگر» در گروه «نبرد ـکارگر»٬

پیوستند. اعالم موجودیت نمود٬ 57 آذر تاریخ 16 که در اـکثریت سازمان به گروه «پیکار» حسین روحانی ٬

سپاسی آشتیانی علیرضا اوج گیری انقالب اسالمی فرصتی برای حسین روحانی و شرایط ناشی از اثر در

رهـبری در خـود و شوند سلطه تشکیالت قبلی سازمان رها از تا فراهم آمد کادرها از تن دیگر چند و

آورده بودند. که به وجود گیرند تشکیالتی قرار

مشکالت با «سازمان» زمینه جذب نیرو در فراـگیری امواج انقالب اسالمی٬ تا مقطع اعالم ارتداد در

بوده و «مذهبی» دیروز به سازمانی که تا چپ دانشگاه ها قبیل بی اعتمادی افراد از بود٬ قابل توجهی روبرو

سـازمان رقـیب وجـود نـیز و روشـن نـبود. مواضع جدیدش دقـیقًا هنوز و اینک مارکسیست شده بود
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بازار بین چپ گرایان٬ شهرت آن در که به دلیل سابقه و مارکسیستی دیگری به نام «چریک های فدایی»

کرده بود: کساد کامًال تشکیالت را
از به جذب نیرو بیشتر توفیق نیافته بود سازمان که چندان درجذب نیروهای چپ دانشگاه ها
از و پرداخته بود پخش بیانیه اعالم مواضع متزلزل شده بودند٬ میان هواداران سابق سازمان که با
تا 54 فاصله پاییز همچنین در پرنماید. این طریق توانست تاحدودی صفوف خالی خویش را
مـبرمی بـه همچنین سازمان که نیاز به خودجذب نماید. محافلی را و توانست افراد 55 بهار
اعضای سابق مجاهدین که از یک هسته مذهبی را این دوران داشت سعی کرد در جذب نیرو
تا حفظ نماید به نوعی وابسته به خود تحت نظارت و اینک مستقًالفعالیت می کردند٬ و بودند
نـیز مذهبی روشنفکر افراد سازمان برای عضوگیری با منبع تغذیه ای برای سازمان باشد. خود
مارکسیست)خود فعًال مذهبی (و افرادکارشناس سابقًا برخی از بااستفاده از تماس می گرفت و
کـه چپ می شدند اـگر می کرد٬ کار مدتی روی این گونه افراد کوشش می کرد برای جذب آنها
هسـته با معرفی می کرد٬ به هسته مذهبی مزبور آنان را چپ نمی شدند اـگر و جذبشان می کرد
هسته که چپ شد هر و به هسته وصل کند کس مذهبی باشد داشت که هر را این قرار مذهبی نیز

.3 و صص 2 جزوه دست نویس: احمدعلی٬ روحانی٬ .1

به سازمان وصل نماید.1

این مقطع در  سازماندهی وفعالیت ها
شلیک گلوله و ترور افراخته به پاس مشارکت در وحید مرکزیت٬ شریف واقفی از تصفیه مجید پس از

تقی بهرام آرام ٬ متشکل از نیمه اول سال 54 مرکزیت در و به جای وی به مرکزیت آمد او٬ به پشت سر

حسین ٬54 مرداد دستگیری افراخته به همراه محسن خاموشی در پس از افراخته بود. وحید شهرام و

کشته شدن سه تن افراد با اردیبهشت 55 در و می گیرد مرکزیت قرار به جای وی در سیاهـکاله (ـکاظم)

داشت که اعضای آن بـاالترین کـادرها تحت مسئولیت تقی شهرام قرار فاصله سال های 53ـــ55 جمع سیاسی در .2
ترمیم آن را یا صورت ضربه خوردن و به مرکزیت در صالحیت ورود و مرکزیت بودند٬ از رتبه تشکیالتی بعد با
مـهدی جمال شریف زاده شـیرازی٬ از: عبارت بودند کشته شدند اردیبهشت 55 اعضای این جمع که در داشتند.

که زن تقی شهرام بود. عالف (فاطمه) جعفر طاهره میرزا موسوی قمی و

راه یافت. قائدی به مرکزیت٬ مأموران ساواـک محمدجواد طی یک درگیری خیابانی با در جمع سیاسی 2

این باره چنین نوشته است: وی در
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طی آن کلیه در و شد ضربه سنگین دیگری به سازمان وارد اولین روزهای اردیبهشت 55 در
میدان منیریه کشـته طی یک درگیری در ازجمع های سرشاخه سازمان در اعضای یکی دیگر
سطح در حتی سنگین تر این نوع و این ضربه واحتمال اینکه ضربه سنگین دیگری از شدند.
کوشش مرکزیت و آن داشت که برای افزایش تعداد بر مرکزیت را شود مرکزیت به سازمان وارد
مشورتی و به طور ابتدا 55 بهار من در سطح رهبری اقدام کند. ضربات در آثار برای کاستن از
هم که قبًال همان طور مرکزیت سازمان شدم. رسمی وارد کامل و درتابستان همان سال به طور
بهرام آرام وحسین سیاهـکاله تقی شهرام ٬ مرکزیت از من به مرکزیت٬ زمان ورود دادم در تذکر

.57 و صص 56 پرونده دادستانی انقالب: محمدجواد٬ قائدی٬ .1

تشکیل می شد.1
سه بوده است. 54 ـ این دوران شکل سازماندهی تشکیالتی کماـکان همچون دوره سال های 51 در

یک هر شاخه کارگری زیرنظر شاخه فنی نظامی و یعنی شاخه سیاسی تئوریک٬ شاخه اصلی تشکیالتی٬

چهار به مرکزیت سه نفره سنتی سازمان و اضافه شدن یک نفر با تنها مرکزیت فعالیت می کردند. افراد از

این دوران بنابراین سازماندهی درونی تشکیالت در اضافه می شود٬ نفره شدن آن یک شاخه تکنیکی نیز

بدین ترتیب بود:

سال مرکزیت در گرفتن وی در زمان قرار تئوریک تحت مسئولیت تقی شهرام که از شاخه سیاسی ـ 1ـ

بوده است. مسئولیت این شاخه کماـکان به دست او 52

آن بوده است. عهده دار سال 52 از نظامی تحت مسئولیت بهرام آرام که وی نیز شاخه فنی ـ 2ـ

سـال 53 شریف واقـفی تـا وی مجید قائدی که قبل از شاخه کارگری تحت مسئولیت محمدجواد 3ـ

برعهده داشته است. مسئولیت این شاخه را

بهار نشریه داخلی تحت مسئولیت حسین سیاهـکاله که این شاخه در و شهرستان ها شاخه تکنیکی٬ 4ـ

تشکیل گردید. 55

شمایل شکل و تشکیالت در روشنفکر تزریق افراد از: عمده فعالیت بیرونی این دوران عبارت بود

و کارخانه های جیپ لندرور کارگران در ترتیب دادن انفجاراتی به عنوان پشتیبانی از به کارخانه ها٬ ـکارگر

شهریور طوالنی که در انتظار محاسبات و طرح و پس از غیرنظامی آمریکایی٬ سه مستشار ترور و ایرانا٬

انجام گرفت. 55
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به دالیـل این که بنا دوره قبل آن نداشته جز فعالیت سازمان این دوران تفاوت چشمگیری با
شـاخه کـار دستور نظامی آمریکایی در سه مستشار عمل ترور تشکیالتی٬ مختلف سیاسی ـ
که پس از این دوره اشغال کرده بود... فعالیت سازمان در در گرفته وجای مهمی را نظامی قرار
اوایل شهریور در گرفت و جمع قرار کار دستور در 55 اوایل تیر شناسایی مقدماتی ازحدود
مسئولین درجـه اول و از نفر 6 ـ ماه صرف وقت 5 2 یعنی پس از درآمد٬ همان سال به اجرا
چه به و موقعیتی که چه به لحاظ نیرو در درجه دوم سازمان بهای زیادی برای آن پرداخت و
اهداف ضدامپریالیستی عالوه بر لحاظ امنیتی و...سازمان وضع آشفته ای داشت صورت گرفت.
قدرتی در قدر و وجود یکی ابراز و پنهان مهم بود و هدف آشکار مشی چریکی دو مبتنی بر
وحول آن کرده بود مهمی برچریک های فدایی وارد بسیار و شرایطی که رژیم ضربات متعدد
ابراز (تقی شهرام) پنهان دیگری که سعید هدف قابل توجه و بود. ـکلی تبلیغات راه می انداخت٬
نه واحیانًاجلوگیری پلیس است یا تور سازمان در اینکه آیا آـگاه شدن از از عبارت بود می کرد
تور که در سازمان فهمید این عمل ترور پس ازانجام موفقیت آمیز پلیسی... گسترش این تور از

.20 و صص 19 جزوه دست نویس: احمدعلی٬ روحانی٬ .1

ندارد.1 پلیس قرار
کردن رها تشکیالت٬ برای انحالل «موقت» بهانه را پلیس بهترین شرایط و ساواـک و افزایش فشار

حـتی در به دست مـرکزیت داد. پاـگیر٬ دست و به دام پلیس انداختن افراد تشکیالتی مزاحم و عناصر

وجود مواردی با سازمان در «چریک های فدایی خلق»٬ واقع سیطره بر در وحدت یا سر جریان چالش بر

ضـربه و ردگیری آـگاه نکـرد و تور از را چریک ها پلیس٬ بی سیم های ساواـک و امکانات تکنیکی شنود

آشکـارا چـریک های فـدایـی٬ ارتـباطات مـنظم بـا هـمچنین سـازمان در مـوجب شـد. خوردن آنان را

متالشی پراـکندگی و در عمًال و کرد «وحدت تشکیالتی» روند مشروط به پیشبرد همکاری های فنی را

سازمان مجاهدین سر گویی بالیی که بر اعضایش سهیم گردید. قربانی شدن برخی از شدن آن گروه و

می شد. چریک های فدایی تکرار سر بر به گونه ای دیگر آمده بود

بـرای آمریکایی فـرصت مـناسبی را سه مستشار ترور اشاره شد٬ همانگونه که قبًال سوی دیگر٬ از

به سر آمریکا آن موقع در شاه در رژیمش فراهم آورد. اقدامات سرکوبگرانه شاه و ـگسترش تبلیغات و

نـویسندگان٬ هنرمندان٬ ایران٬ در داشت که چرا قرار حقوق بشری ها سؤال خبرنگاران و مورد و می برد

البته و تروریست هستند جواب گفت که اینها شاه در اعدام می کند. یا به زندان افکنده و را و... دانشجویان٬
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که دادند زاهدی مانور شاه و صورت گرفت و این ترور این مصاحبه ها پس از جوابش قانع کننده نبود.

ایران می کشند. در حتی غیرنظامیان آمریکایی را این تروریست ها و می گفتیم درست بود آنچه ما

تشکـیالتی کـه «انـحالل مـوقت» همچنین پراـکندگی و مراقبت های ساواـک و باالخره تعقیب و و

داد: ضربه قرار زیر را اعضا و کادرها بسیاری از مرکزیت بدان فرمان داده بود٬

کشته و جمله رهبری هسته٬ از و آنها برخی از بودند٬ اولین قربانیان این ماجرا اعضای هسته مذهبی از

پی بـه ماه های برگریزان ضربات پی در زمستان ٬55 و فصل پاییز دو پراـکنده گردیدند. و بقیه دستگیر

جمله بهرام آرام کشته شدند. شاخه های اصلی از مهم ترین اعضای مرکزیت و تعدادی از و سازمان بودند

به وادار رهبری تشکیالت را برخی مسائل دیگر٬ که مجموعه این ضربات و شده بود این گونه ادعا

جـمع بندی از البته جالب توجه است که ارائه این طرح نه پس از طرح انحالل موقت تشکیالت نمود.

تشکیالت را معلوم نیست که مرکزیت برای حفظ جان خود٬ آن مطرح بوده است. ضربات بلکه پیش از

برای «حفظ تشکیالت»: یا منحل اعالم نمود
رفـتن لو ضربات چریک های فدایـی٬ منشا روشن کردن علل و جهت کشف و مطابق این تز
رهبری و انرژی افراد بایستی وقت و خانههای تشکیالتی سازمان وتاـکتیک های ساواـک و...
کارهای اجرایـی از فوق کمک نمایند جهت روشن کردن منظور در که می توانند عناصری را
این دوره حفظ نمود در عادی سازمان را افراد و طرف دیگربایداعضا از و نمود تشکیالت آزاد
وفعالیت های ضروری که کما برخی جمع ها این رو از معرض ضربات پلیس دورشان کرد. از و
و شامل افراد (ـکه عمدتًا بقیه تشکیالت را ادامه کارشان ضروری است٬ فی السابق فعالیتشان و
به ابتکار بتوانند تا پراـکنده نمود آن را افراد موقتًا سازمان می شدند) درجه 2 جمع های مبتدی و
این دوره برای آن در عالوه بر و حفظ نمایند را خود گرفتن شغل های محملی و.. با فردی و
اینکه سازمان مجددًافعالیتش کنندتا و...) انبار سازمان درحدممکن امکان سازی (تهیه مغازه و

ص 21. جزوه دست نویس: احمدعلی٬ روحانی٬ .1

گیرد.1 سر کشف تاـکتیک های پلیس از پس از را
به حفظ جان رهبریت سازمان و طرح انحالل موقت تشکیالت٬ که هدف اصلی از مشخص شد بعدها

جریان این در و که چنین شد همان طور نه حفظ اعضای تشکیالت. خصوص تقی شهرام بوده است و

عضوی طعمه روز هر عمًال طرح به علت عدم دسترسی به امکانات پوششی تشکیالتی جهت حفظ خود٬

ساواـک می شد:
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مسئولیت موردوظایفمان پرسیدم که چرا در اهمیت می دهند. می دیدیم به حفظ تقی (شهرام)
این در که مهمترین وظیفه ما توضیح داد که تقی (شهرام) می رود وقتمان هدر خاصی نداریم٬

.36 و صص 35 پرونده دادستانی انقالب: بهجت٬ مهرآبادی٬ .1

نه همه ما...1 که منظورحفظ اوست و که خوب واضح بود مقطع حفظ خودمان است...
مرگ از که بعد بودند کشور به خارج از تدارک فرار این دوران در قائدی در محمدجواد تقی شهرام و

ایـن دوران فشـار در گـرفت. سازمان قـرار کار دستور رسمی در تصویب مرکزیت به طور بهرام آرام با

کـه مـرکزیت را شده بود آمریکایی آن چنان تشدید سه مستشار ترور نیروهای پلیس پس از ساواـک و

افتد. تکاپو به شدت در که برای حفظ خود واداشته بود

محسن طریقت و زاده (مصطفی)٬ یعنی محمدقاسم عبداهلل اعضای سرشاخه ها تن از دو آبان 55 در

این بـاره قائدی در مرکزیت شدند. کشته شدن بهرام آرام وارد پس از و کشیدند٬ باال را خود (محمود)

نوشته است:
برخوردهایی که بین «سیاهـکاله» با آن و پس از سه آمریکایی و طی جریان انجام عملی ترور در
بخش تکنیکی انجام داده و... بافعالیت هایی که مصطفی در نیز و پیش آمد محسن طریقت ٬ و
هم زمان باپایان تقریبًا به مرکزیت بپیوندند. طریقت نیز یعنی مصطفی و نفر که این دو شد قرار
جلسه مرکزیت برای بود حالی که قرار در آن و عناصر اقدامات امنیتی برای حفظ سازمان و
نفر این دو ورود تشکیل شود٬ و... ادامه فعالیت ها تغییرات سازماندهی و مورد تصمیم گیری در
بهرام آرام طی یک درگـیری به فاصله یک روز رسمیت یافت اما به مرکزیت تصویب شده و
کـه حالی تشکـیل شـد در آذرماه 55 در مشهد به این ترتیب جلسه مرکزیت در و ـکشته شد
این از من... مصطفی و محسن طریقت ٬ حسین سیاهـکاله ٬ تقی شهرام ٬ از مرکزیت متشکل بود
یک طرف ارتباط شهرام چه به دلیل قطع ارتباط هایش که از اوایل سال 56 تا 55 زمان یعنی آذر

صص 59ـــ60. پرونده دادستانی انقالب: محمدجواد٬ قائدی٬ .2

سازمان چندان فعال نبود...2 با نظرحفظ شهرام ٬ از وچه به دالیل امنیتی و ـگاه به گاه رخ می داد
که روابطش به علت حفاظت شدیدی که از بین تقی شهرام ـ تشکیل این مرکزیت جدید همان بدو از

محسن طریقت و با ـ قطع بود مرکزیت عمًال اعضای دیگر تشکیالت و با به عمل می آورد٬ جان خود

مطرح شاه را طرح ترور ابتدا آنها مسائل تشکیالتی اختالف پیش می آید. سر محمدقاسم عبداهللزاده بر

هم که باز بازنگری مشی چریکی موضع می گیرند مورد سپس در که شهرام مخالفت می کند؛ می کنند
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زاده) مصطفی (عبداهلل و (طریقت) محمود یک مشاجره لفظی٬ سرانجام پس از شهرام مخالفت می کند.

را خود طی یک یادداشت علت فرار و می کنند به خارج فرار جمع کرده و ترس جانشان بساطشان را از

قائدی طرف تقی شهرام محمدجواد تمام این دعواها در توسط تقی شهرام اعالم کردند. ترور ترس از

پـی حـمالت هـمین دوران در کـه وی هـم در دیگـر نفر حسین سیاهـکاله طرف آن دو بوده است و

می شود. تشکیالت جدا از تن دیگر چند با تشکیالتی شهرام ٬

چنین گفته است: همان زمان به جمع سیاهـکاله پیوست درباره اختالفات مزبور مهری حیدرزاده که در
مرکزی٬خانه ای بگیرم عنصر به عنوان محمل درخانه دو شد قرار به دلیل تغییرسازماندهی ها
مـصطفی و من٬ پای ثابت خانه٬ خانه ای گرفتم٬ مرکزی هستند) فهمیدم که عناصر (البته بعدًا
مرکزی به آن خانه می آمد عناصر از فردی به نام کاظم (حسین سیاهـکاله) بودیم که بعدها محمود
و قائدی) آرمان (محمدجواد مرکزیت بخش منشعب یعنی احمد از دیگر فرد نهایت دو در و
مشی سر این دوره به واسطه بحث های مختلف بر در به همان خانه می آمدند. تقی شهرام نیز
عنصر اختالفاتی میان دو موجب بروز انجام می شد... اثبات آن که توسط آنها یا رد چریکی٬
بعد و باجمع کردن مدارک واسلحه هایشان ازخانه رفتند محمود مصطفی و لذا و مرکزی شد

ص 33. پرونده دادستانی انقالب: مهری٬ حیدرزاده٬ .1

فهمیدم که به خارج رفته اند.1
علیه «مـذهبی ها» کودتای «مارکسیست ها» و که تروریسم تقی شهرام فقط ترور مشاهده می شود

در برای سرعت بخشیدن به تثبیت حاـکمیت فردی او تنها آن بود تروریسمی که وی سردمدار نبوده است٬

مارکسیست یا «مذهبی» نه صرفًا بوده و مخالف او هدف آن تصفیه کلیه عناصر و تشکیالت بوده است٬

چـرای قـدرت بـی چـون و تبدیل آن بـه ابـزار تشکیالت و سلطه کامل بر مسئله شهرام ٬ بودن افراد.

حـال چـه مـی کرد تقی شهرام سـاز کس نوای مخالفت با هر نه مسئله ایدئولوژیک. و طلبانه اش بود٬

عـضو دو حسین روحـانی دربـاره فـرار واقع می شد. ترور معرض حذف و در چه مارکسیست٬ مذهبی٬

می نویسد: مرکزیت٬
که به روحیه شهرام و آن جا از زاده) مصطفی (محمدقاسم عبداهلل و (محسن طریقت) محمود
که در آسانی نیست وچه بسا وی کار شدن با که روبرو می دانستند و آشنایی داشتند اتوریته او
[ مرکزیت با این جلسه در داشته باشد خطرات جانی هم برای آنها صورت روشن شدن قضایا٬
با اختالفات نظر برجای گذاشتن یک نامه کوتاه حاـکی از با و شهرام] شرکت نمی کنند حضور
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و ونارنجک ها تحویل دادن سالح ها وهمچنین پس از شدن خود٬ ترور ترس از تقی شهرام و
وقتی می آورند. در ازخارج کشور سر مدتی بعد و می گذارند به فرار پا مهمات انفرادی خود٬
نوک دسترسی ندارد به مصطفی ومحمود وی دیگر و این دسته بندی برای شهرام روشن می شود
شدن حسین سپس جدا به تصفیه و که باالخره منجر متوجه شخص سیاهـکاله می کند حمله را
مصطفی ومسائل مطروحه افرادی چون محسن طریقت و فرار تشکیالت می گردد... سیاهـکاله از

ص 229. یادداشت های حسین روحانی: .1

سازمان دامن زده و...1 آن در عملکرد نسبت به رهبری و بی اعتمادی را جّو سطح مرکزیت٬ در

آستانه انقالب اسالمی در تئوری رکود  
که بعدها داخل سازمان ارائه داد در را جنبش انقالبی» تحلیل «دوران رکود 56 بهار تقی شهرام در

جـریانات آن دوران تـوسط سـایر البـته ایـن دیـدگاه در شهرت یـافت. «تئوری رکود» یا رکود» به «تز

افراد ضرباتی که خورده بودند٬ تحت تأثیر فدایی ها اقسام مختلف ارائه شده بود. انواع و در مارکسیستی و...

تحت تأثیر شده ها مرتد انفعال کادرهای زندان٬ واخوردگی و جّو درون زندان به رهبری رجوی تحت تأثیر

عرضه را تشکیالتشان این تز حاـکم بر جّو یک به فراخور باالخره هر تروریسم عریان درون تشکیالتی و

موضوع سخن گفته است: مرکزیت آن زمان این گونه از قائدی عضو می کردند.
به نیز و مرکزیت سازمان رخ داده بود در زمستان 55 مسائلی که در رابطه با در و 56 بهار در
جـمله از و مـذهبی ـ اعـم از مبارزه مسلحانه ـ [ ـکه] سازمان های پیرو دلیل ضربات سنگینی
شهرام تحلیلی از اینکه می بایدتوضیح وتحلیلی درباره آن ارائه شود٬ سازمان خورده بود[ند] و
مطابق نظراتی شرایط اجتماعی توضیح دهد. رابطه با در آن را وکوشید این جریانات ارائه داد
برابر گشت درجامعه ایران به دنبال چند مشهور به تئوری رکود وبعدًا آن زمان مطرح شد ـکه در
آمده است یک دوره رونق اقتصادی پدید ایران٬ شدن آن به اقتصاد سرازیر شدن قیمت نفت و
به این ترتیب یک دوره رکود آن بهره مندشده و مختلف اجتماعی به انحاءگوناـگون از ـکه اقشار
کـه نتیجهـگیری به عمل مـی آمد این نظریه چند از آمده است. پس رفت موج انقالب پدید و
از و ندارد وجود اوًالچون شرایط عینی انقالب درجامعه بازگشت نموده و از: عبارت بودند
مشـی تـبلیغ مسـلحانه چنین شرایـطی اتـخاذ بنابراین در نداشته است٬ سال پیش وجود چند
سمتی انقالبی شرایط٬ روند نکرده و وقتی که این اوضاع تغییر تا و توجیهی ندارد ضرورت و
بـه مـثابه مـرکزیت آن نـیز بحران درونی سازمان و ثانیًا بود... چنین خواهد نگرفته است نیز



297 هفت   بهمن پنجاه و سرنوشت سازمان تا

انقالبی توضیح داده می شد. شرایط رکود در انحاللطلبی وپاسیفیسم روشنفکران خرده بورژوا
بر یک سو از تبلیغ سیاسی٬ آرام و کار پیش بودن یک دور در مشی مسلحانه و ثالثًاباتوجه به رّد
آموزش تکیه می شد. بر سوی دیگر از و مرکزی٬ بویژه کادرهای تعیین کننده و حفظ کادرها

فرستادنش به خارج مورد در 55 پاییز قبل از مدت ها شهرام که از همین نظرات٬ رابطه با در
مرداد در انرژی بیشتر٬ و صرف نیرو گرفته شدن این مسئله و باجدی تر تصمیم گرفته شده بود٬

.62 ـ صص 61 پرونده دادستانی انقالب: محمدجواد٬ قائدی٬ .1

داخل تنهاماندم.1 من برای مدتی در و به خارج فرستاده شد 56 شهریور یا
نـیز بررسی مشی و روی آموزش٬ عمده فعالیت سازمان بر اوایل زمستان 56 تا طی بهار در
بررسی قرار مورد گذشته سازمان نیز همین روابط٬ در و شده بود متمرکز بررسی تئوری رکود

ص 63. همان: .2

ـگرفت.2
مرکزیت آن زمان درباره این موضوع چنین می گوید: هسته نظامی زیرنظر احمدعلی روحانی عضو

انشعاب گران طلبان و تحلیل ماهیت فرار تجزیه و و طرف سعید از رکود [ برای توضیح] ارائه تز
بایستی اشاره ای به ارائه برخی نظرات سـیاسی از مقدمتًا وسازماندهی های جدید٬ آن مبنا بر
اولیـن داشت در نظر در سعید بکنم... اوایل فروردین ماه (56) در (تقی شهرام) جانب سعید
سطح وسـیع در نوشته بود٬ نقدسیاست های سازمان چریک ها که در فرصت ممکن کتابی را
فروردین 56مجموعه مقاالت این کتاب به همراه مجموعه نامه های متبادله درحدود کند٬ منتشر
رکود به تز آن افزوده که این مقدمه بعدها مقدمه ای بر سازمان آماده چاپ شده وسعید بین دو
این دوره چاپ در فنی کتاب مزبور تشکیالتی و معروف گشت (البته به دالیل مختلف سیاسی ـ
این مقدمه ضمن در سعید بحث درخارج کشورچاپ شد) مدتی بعدبدون مقدمه مورد و نشد
جـنبش سـال 53 پول نفت از ورود که با به این نتیجه رسیده بود تحلیل شرایط جامعه ایران٬
داشته باشدجنبش انقالبی در زمانی که پول نفت به همین منوال وجود تا توده ای افت کرده و
فـقیر روی اقشـار کـار وظایف سازمان های کمونیستی٬ همین رو از و بود خواهد حال رکود
به سمت طبقات موقتًا و اقشار دیگر و بود درازمدت خواهد در خرده بورژوازی و ـکارگری و
درست نیست به بعد ازسال 53 مشی چریکی نیز رکود٬ مبنای تز بر آورد. جنبش روی نخواهند

.32 ـ صص 31 پرونده دادستانی انقالب: احمدعلی٬ روحانی٬ .3

برانگیزاند.3 را ونمی تواندتوده ها
بخش کردن رهبری (رهبری دو تز طرفدار رکود مبنای تز رهبری بر همان گونه که اشاره شد
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سطح وسـیعی در طرفی در از بود. اعزام بخش سیاسی به خارج کشور و سیاسی) اجرایی و
قـرار انـتقاد روابط وسیاست های سیاسی تشکیالتی گذشته رهبری مورد سازمان خط مشی و
[ تقی موقتًاسعید 1ـ که: رهبری برنامه اش به این صورت بود لذا سؤال رفته بود؛ به زیر ـگرفته و
استراتژیکجدیدسازمان وتحلیل وضعیت جامعه روی خط مشی سیاسی ـ برای کار شهرام] را

بفرستند. به خارج کشور و...

ص 34. همان: .1

بررسی عمیق گذاشته شود...1 درون تشکیالت به بحث و در «جزوه نفت» و رکود» مقاله «تز 2ـ
تداوم بحث های درون و تیرماه 56 در کشور خروج تقی شهرام از به نوشته حسین روحانی پس از

شد: مبتال به «رکود» خود نیز رکود» «تز تشکیالتی٬
میان برخی جمع ها در رکود» درچارچوب قبول «تز ابتدای امر ـگسترش بحث های درونی که در
بـه عـنوان تـزی تسـلیم طلبانه و و گـردید ایـن تـز بـه رّد به تدریج منجر صورت می گرفت٬
همچنین پایه های تئوریک خط مشی چریکی به عنوان یک دیدگاه و محافظهـکارانه تلقی گردید.
ایـن ادامـه آن٬ در و نـفی گـردید. و سؤال کشیده شـد زیر توده ها از مشی روشنفکرانه جدا
به همراه دربرگرفت. نیز رهبری را [ آن] و عملکرد سایرسیاست های گذشته سازمان و انتقادات٬
اتوریته رهبری که پیش سلطه و بیش از آن٬ متناسب با درون سازمان و در پیشرفت این بحث ها
تقی شهرام غیبت خود و لرزان گردید شکسته و تلقی می شد٬ این عمومًاخطاناپذیر پیش از تا

ص 167. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .2

بال بیشتری داد.2 و پر نهضت انتقادی را نیز داخل کشور در

قربانی کردن چریک های فدایی  
به گروه های چپ و همکاری های مختلفی با ارتباطات و ٬50 ضربه شهریور مقطع پس از سازمان در

حسین روحانی می نویسد: ویژه چریک های فدایی خلق داشت.
اـکثر سازمان با زندان پیش آمده بود٬ توجه به شرایطی که به خصوص در با و دورهجدید در ...
زمینه های سیاسی و دست کم در به خصوص سرانشان ارتباط یافت و گروه های چپ] و [ ـ= آنها
بـحث هایی صـورت مـی گرفت و مـیان آنـها نـظامی٬ تــجربیات امـنیتی و ایــدئولوژیک و

ص 127. همان: .3

آمد.»3 به وجود میان آنها به میزان محدود همکاری هایی ولو
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خاطرات میثمی به این شرح نقل شده است: در همکاری ها این ارتباطات و نمونه هایی از
«ما بهرام آرام] می گفت: [ ـ= سیّد بی سیم درحفاظت نیروهاخیلی نقش داشت. ـگیرنده دست ساز
که نقشه بیسیم ازمجاهدین بود یعنی ابتکار همساختند.» آنها هم دادیم٬ به فداییها نقشه اش را
مطلع می شدیم... رفته بود٬ قراری لو می رفت یا منطقه ای لو اـگر مثًال هم دادند... به فداییها را
منطقه می کردیم تا آن منطقه منفجر در بمب را و می رفتیم آنجا ساعت قرار پنج دقیقه قبل از
میدان این همکاری در فدایی است یامجاهد... می آید٬ قرار نمی دانستیم کسی که سر ما بسوزد.

ص 365. که رفتند: آنها میثمی٬ .1

آمده بود.1 عمل به وجود
این «ما می گفت: سیّد شد. پایی پیدا اشرف رّد ازحمید [بی سیم ساواـک مرکزی] گفته بود یک بار
هر در بی سیم یک وسیله عمومی شده بود٬ به چریک های فدایی اطالع دادیم.»... گرفتیم و پیام را

ص 369. همان: .2

خانه تیمی یکی بود.2
و گـرفتند امکانات شـعاعیان] را [ ـ= «چریک های فدایی تمام امکاناتش [ بهرام آرام] می گفت:
ما اشتباه می کنند. که فدایی ها بود معتقد بود ما مدتی که مصطفی[شعاعیان] نزد رهایش کردند...
کـه چـرا به چریک های فـدایـی دادیـم. [ منتشره سازمان] را کتاب امام حسین از بیست جلد
[شعاعیان] با موقعی که منتقل می کردیم...» متون تولیدی داخل سازمان] را [ ـ= دستاوردهایمان
فدایی ها و انقالب جهانی. یعنی تروتسکیزم و مطرح کرده بود٬ بود٬دیدگاه هایش را فداییها
سـرشاخه درخـانه تـیمی در مـا کنید فکر حاال استالین. دفاع از در فشرده گذاشتند یک کار
این است که اصلی ترین موضوع آن٬ می آید٬ هم به آنجا نشسته ایم وتجربیات مکتوب فدایی ها

.377 ـ صص 376 همان: .3

تروتسکی؟ 3 استالین درست می گفت یا
خـارج پخش برنامه رادیـویی از چریک های فدایی در مشارکت سازمان با مورد حسین روحانی در

چنین نوشته است: ـکشور٬
در این بار و یک سال پخش می شد یعنی حدود 1353 تا ازسال 1352 «میهن پرستان» رادیو ...»
مارکسیست] ٬نمایندگان سازمان چریک های [بخش خاورمیانه ـ جبهه ملی دوم سازمان و ـکنار
نیم دیگر برنامه اختصاص به سازمان داشت و واقع نیمی از در و داشتند فدایی خلق نیزحضور

ص 130. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .4

بود.4 مجری برنامه آنها که جبهه ملی دوم عمًال اختصاص به سازمان چریک های فدایی؛
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کنار در جبهه ملی خارج کشور چریک های فدایی خلق و اعالمیه مشترک سازمان و بهمن ٬53 16 در

که چون در گردید صادر جنگ ظفار٬ اعتراض به مداخله نظامی شاه در در جبهه خلق برای آزادی عمان٬

گروه مارکسیست٬ 3 کنار گرفتن نام سازمان در قرار ایدئولوژی اعالم نشده بود٬ تغییر رسمًا آن زمان هنوز

توسط نشریه «پیام بود مطلع به نام خدا این اعالمیه که فاقد محسوب می شد. نوع خود در برای اولین بار

ص 3. ضمیمه شماره مخصوص٬ فروردین 1354: ش ٬29 نشریه پیام مجاهد٬ .1

یافت.1 انتشار خارج کشور در نیز مجاهد»

نهم گفتار در قبًال چریک های فدایی بود. مرکزیت سازمان و نزدیکی دو اوج ارتباط و اواسط سال 54

اشرف در حمید تقی شهرام و قائدی بود٬ که حلقه وصل آن محمدجواد این ارتباط ها که در اشاره شد نیز

بهروز حضور اما مخالف این طرح نبود اشرف خود حمید توده ای مذاـکره می کردند٬ طرح جبهه متحد مورد

و به مـوضع مـخالفت کشـانید نیز را او این طرح٬ مخالفتش با و مرکزیت فدایی ها دیگر ارمغانی عضو

نتیجه و برای چریک های فدایی وخیم بود عاقبت این مخالفت ها سرانجام مذاـکرات بدون نتیجه قطع شد.

تعقیب و از دریافتی خود اخبار توسط فدایی ها٬ رفتن ماجرای بی سیم ها که سازمان به بهانه لو این شد

متالشی تابستان 55 تا تمام تشکیالت فدایی ها تقریبًا آنان نمی گذاشت. اختیار در مراقبت های ساواـک را

کشته شد: اشرف نیز حمید و
ارتباط مـنظمی سازمان چریک های فدایی خلق٬ با نیمه اول 55 و سال 54 اواخر سازمان در
سازمان صـورت سطح رهبری بین دو مباحثی در مذاـکرات و وقت یک بار هرچند داشت و
مبارزه ایدئولوژیک خود و برخورد عمده وقت و مارکسیست شدن٬ سازمان پس از می گرفت.
که ادعا آن طور و به سازمان چریک های فدایی خلق اختصاص داده بود را گروه ها ارتباط با در
موانع وحدت برای وحدت مارکسیست ها. یعنی مبارزه با این یک مبارزه وحدت بود می شد
مذاـکرات وبحث حول وحدت و اول ـ سه طریق پیش می برد: از را سازمان برخوردباچریک ها
به پخش ایـن اصرار سطح سازمان و سپس پخش نوارهای مذاـکرات در سازمان و روابط دو
دوم ـنامه های انتقادی که اختصاص به انتقادات مختلفی که درون چریک های فدایی. در نوارها
در آنها کردار و بعضی رفتار از انتقاد نیز و بود روابط فی مابین به چریک های فدایی وارد در
سازمان ٬55 بهار آن در پس از و 54 اواخر در برخی مقاالت چریک ها. نقد سوم ـ سطح جامعه.
نیزنامه های متبادله را که نوارهای مذاـکرات و داد قرار تحت فشار را به طرق مختلف چریک ها
بـه صـورت مـجموعه ای مجموعه نامه های متبادله را بدین منظور و ببرند٬ بین اعضای خود
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نـیز را حتی برخـی هـمکاری های فـنی و... نموده٬ گروه منتشر سطح دو در آن را درآورده و
[سـاواـک بـر] گرماـگرم ضـربات ادامه همین برخورد٬ در نیز و مشروط به این توافق نامه کرد.
تحت تدوین کتابی قطور اقدام به تهیه و نیمه دوم سال 55 پراـکندگی سازمان در و چریک ها
به این مبارزه سرانجامی بـخشد. بتواند تا نمود سازمان...» عنوان «نشریه ویژه بحث درون دو
در این کتاب راچاپ و علیرغم تمامی گرفتاری هایش تعدادمحدودی از زمستان 55 سازمان در
منتشر جنبش ما» این کتاب تحت عنوان «مسائل حاد سال 56 در و کرد گروه منتشر سطح دو
پراـکنده سرایت این ضربات به سازمان و و به چریک ها ضربات متعدد صورت با به هر ـگردید.
رهبری سازمان بود نظر که مورد آن طور باچریک ها ادامه برخورد ٬55 پاییز شدن سازمان در

.14 ـ صص 13 پرونده دادستانی انقالب: احمدعلی٬ روحانی٬ .1

معوق ماند.1 و ممکن نشد

تصفیه وی تضعیف قدرت تقی شهرام و  
56 و سال 55 قدرت تقی شهرام در خیزها٬ مجموعه شرایط طوری پیش می رفت که علی رغم افت و

یکی از نبود. بی تأثیر حوادث گوناـگون پیش آمده نیز این موارد در و پیش تضعیف می شد بیش از روز هر

کرده که تقی شهرام برای حفظ خودش برقرار عجیبی بود ضوابط امنیتی پیچیده و مهم ترین این عوامل٬

شهرام کنار زن همیشه در دو تمام طول شبانه روز که در اعضای سابق سازمان نقل کرده اند برخی از بود.

مدت کوتاهی بـه کشـتن داده در معموًال البته این زن ها به عنوان محافظ وی انجام وظیفه می کردند.

محبوبه عالف ٬ جعفر فاطمه میرزا فاطمه فرتوک زاده ٬ زمردیان ٬ لیال نمونه سیمین تاج جریری ٬ می شدند.

زنان تشکیالتی که نقش محافظ خصوصی بودن آنان برای تقی شهرام به علت کشته دیگر متحدین و

بودن از دور و خود برای حفاظت از مشهد ماندن تقی شهرام در فراوان بود. شدنشان هیچ گاه روشن نشد

به علت تصادف قطع قرارهای او بازنگری خط مشی٬ مورد اوج گیری مباحث درون سازمانی در تشکیالت٬

سازمان تهران که رابط وی با کشته شدن محبوبه در بعدها و جاده مشهد٬ به همراه محبوبه متحدین در

انتقاداتی که با مسئوالن هم ـ و میان کادرها در و فراهم نمود تضعیف سیطره تشکیالتی شهرام را بود٬

تقی شهرام افزایش یافت. زمزمه های مخالفت با ـ زاده دامن زده بودند عبداهلل طریقت و

به نوشته حسین روحانی:
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جـّو سـطح مـرکزیت٬ مسائل مـطروحه در مصطفی و افرادی چون محسن طریقت و فرار ...
توده های سازمانی و سازمان دامن زده و عملکردهای آن در نسبت به رهبری و بیاعتمادی را
کـورکورانـه و به طور و وخفقانی٬ درچنان جّو نبودند حاضر دیگر مسئولین٬ حتی برخی از
بـه تـقی شـهرام و چنین شرایطی که رهبری سـازمان مـنحصر در دنباله روانه فعالیت نمایند.
به هم ریختگی تالشی و برای جلوگیری از تا شخص تقی شهرام کوشید محمدجوادقائدی بود٬
تمامی و آغازنماید متمرکزی را فعالیت وسیع و تشکیالت٬ بر سازمان وحفظ سلطه سابق خود
سازمان رهبری وخط مشی آن برای افراد علیه سازمان و مرکزیت را تبلیغات عناصرسابق الذکر
تن از دو جریان فرار تا چارچوب آن کوشید در و رکود» همین «تز استفاده از با افشانماید...

صص 229. یادداشت های حسین روحانی٬ .1

روشن نماید...1 نیز را مرکزیت وماهیت تسلیم طلبانه آنها عناصر
این باره می گوید: احمدعلی روحانی در

ذـکـر بـا ـ مـاهیت آنـها افشای انحالل طلبان و جزوات متعددی در رکود» همان مبنای «تز بر
مـطالعه و دسـتور در درآمده و انحرافات اخالقی شان ـ و زندگی شخصی آنها نمونه هایی از
کـه سـریع بـود و این موج تهاجم به قدری شدید گرفت. مختلف سازمان قرار آموزش افراد
تشکیالت را و به جوی بازگرداند آب رفته را چه نه مثل گذشته) اندک مدتی (اـگر توانست در
روابط بسته در نیزتجدیدنظر مشی چریکی و وسامانی بخشد.همچنین باتوجه به رّد سر مجددًا
(تقی سعید آموزش جمع ها٬ گذاشتن متون مارکسیستی برای مطالعه و دستور در تشکیالتی و
خـلع را آنـها گـرفته و توانست تمامی ابزارهای تبلیغاتی انشعابیون وانحالل طلبان را شهرام )

برای مدتی تحکیم بخشد. مجددًا موقعیتش را و سالح نماید
که جمع های مشورتی بـرای مـرکزیت تصمیم می گیرد سعید سازمان تشکیالت٬ برای تجدید
به تدریج بتوانندجای رهبری اجرایی را و گیرند قرار درجریان امور این جمع ها تا درست کند
بنابراین فراهم آید٬ استراتژیک رهبری به خارج کشور مقدمات اعزام بخش سیاسی ـ و بگیرند٬
می گیرد٬ مبنای جمع های مشورتی قرار بر سازماندهی ازحالت شاخه ای قدیمی خارج شده و
به خارج جور سعید این سیستم جدیدسازماندهی مقدمات سفر استقرار مدت کوتاهی پس از
در قـائدی) (محمدجواد تحت مسئولیت احمد مستقیمًا می شود٬جمع های مشورتی درجه 1

.33 ـ صص 32 پرونده دادستانی انقالب: احمدعلی٬ روحانی٬ .2

و...2 می آیند
بهانه اعزام بخش استراتژیک رهبری به با و سامانی داد٬ و به تشکیالت سر تقی شهرام که ظاهرًا
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به قائدی محول را داخل کشور کلیه اختیارات رهبری سازمان در و کرد به لندن فرار تیرماه 56 در خارج٬

تمام مباحث و «تشکیل جمع های مشورتی» رکود»٬ که «تز بودند همان زمان هم برخی معتقد در نمود.

یعنی تـقی بخش «استراتژیک رهبری» به خارج» خدمت «فرار تشکیالتی در قلمبه سلمبه تئوریک و

شهرام بوده است.

زمانی که قائدی در تا این کودتا اما صورت می گیرد٬ داخل سازمان علیه او کودتایی در فرار٬ پس از

عـوض اوضاع کـامًال می کند هم به خارج فرار وقتی که او و چندان علنی نمی شود٬ دارد٬ ایران حضور

در مرکزیت را که افراد تشکیل شد جمعی به نام «شورای مسئوالن» صورت می پذیرد. «ـکودتا» و می شود٬

بود: به اسامی زیر عضو دارای 12 این شورا می گرفت. بر

فـیروزکوهی 5ـــ مسعود پورکریم 4ـ مسعود حسین احمدی روحانی 3ـ سپاسی آشتیانی 2ـ علیرضا 1ـ

قاسم عابدینی 10ـ محمودی 9ـ مظاهر شهرام محمدیان 8ــ بهجت مهرآبادی 7ـ احمدعلی روحانی 6ـ

سلیم (نام مستعار). نمازی 12ـ محمد جیگاره ای 11ـ مسعود

حـقیقت خـلع رهـبری (در برای مذاـکره با تا نمایندگانی انتخاب کرد میان خود شورای مسئولین از

قـاسم عـابدینی ٬ سپاسی آشتیانی ٬ علیرضا از: اعضای این جمع عبارت بـودند به خارج برود. رهبری)

تقی شهرام حضور با 57 مرداد این جمع در فیروزکوهی. مسعود نمازی و محمد حسین احمدی روحانی ٬

پاریس تشکیل جلسه داد. قائدی در محمدجواد و

داشته است: وجود سه نظر کادرها میان مسئولین و آن هنگام در در به گفته قائدی ٬
آن زمان تحت عنوان شورای به سپردن رهبری سازمان به مسئوالن سازمان در اول که معتقد نظر
که می گرفت٬ بر در اعضای تشکیالت را و کادرها اـکثریت عناصر٬ که نظر مسئولین بوده است٬

اعالم موجودیت نمود. تحت نام «سازمان پیکار» بعدًا
شورای می گفت باید و تعیین رهبری سازمان بود کردن انتخابات در به وارد دوم که معتقد نظر
آوردند. به وجود را راه آرمان طبقه کارگر» مبارزه در گروه «اتحاد بعدها عمومی تشکیل گردد.
وجمع هماهنگ کننده قائل به وجودشاخه ها و رهبری نبود به مسئله ایجاد سوم که معتقد نظر
برای به عنوان گروه «نبرد بود٬بعدها کس نظرات متفاوتی رانمایندگی می کردند٬ که هر شاخه ها

نمود. اعالم وجود رهایی کارگر»
نظرات معتقدین به شورای دوم بوده و به نظر که من معتقد آن جا از و جریان این بحث ها در
را قبول اـکثریت سازمان بودند مورد و دست داشتند در قدرت اجرایی را که عمًال مسئولین را
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رهبری سازمان یعنی همان شورای مسئولین تصمیم به اخراج می دادم٬ قرار انتقادشدید مورد

ص 66. پرونده دادستانی انقالب: محمدجواد٬ قائدی٬ .1

عملی نمود.1 آبان 57 اخراج شهرام در همراه با را این کار سازمان گرفت و من از
سوی سازمان در پیام منتشره از قائدی ٬ علیه شهرام و «شورای مسئولین» اولین موضع گیری آشکار

رهبری و به دانشجویان نوشته شده بود کشور خارج از اصل پیام توسط تقی شهرام در بود. 56 اسفند

اندکی دست کاری منتشر با این پیام را همفکرانش) سپاسی آشتیانی و آن زمان (یعنی علیرضا داخل در

به این پیام دیگر برخی نظریات جدید و مشی چریکی» زمینه «رد در را رئوس نظریات خود ساخت و

«پـیام عنوان کامل این پیام چـنین بـود: مشخص بود. قلم او ردپای تئوریک شهرام و اما تزریق کرد٬

انـقالبیون دمکـرات هـای انـقالبی و سازمان مجاهدین خلق ایران به کـلیه نـیروهای انـقالبی مـیهن:
در سازمان مجاهدین خلق (م.ل) نام بخش منشعب از اطالعیه ای با جلسه پاریس٬ پس از ـکمونیست.»
نهادن نام «سازمان کنار و معاونش٬ که اعالم رسمی تصفیه تقی شهرام و گردید تهران منتشر در 57 مهر

این اطالعیه بود. مطروحه در مهم ترین موارد از نفی مشی چریکی٬ و مجاهدین خلق»

این گونه فهرست نموده است: آن را حسین روحانی رئوس مسائل مطروحه در
سازمان مجاهدین به «بخش منشعب از «سازمان مجاهدین خلق ایران» نام سازمان از تغییر 1ـ
این رابطه در و لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران»٬ «بخش مارکسیستی ـ یا خلق ایران م.ل»
محکوم ساختن ترورهای داخـلی و جریان مذهبی و به برخوردهای انحرافی سازمان با انتقاد

ضدانقالبی دانستن آنها.
.57 تا درون سازمان ازسال 55 در توضیح درباره جریانات مختلف موجود 2ـ

غیرتوده ای وسیاست های ناشی نفی مشی چریکی به عنوان یک مشی غیرمارکسیستی و و رد 3ـ
عرصه های گوناـگون فعالیت سازمانی. آن در از

سکتاریستی دانستن مبارزه ایدئولوژیک باچریک های فدایی خلق. 4ـ
اعالم برکناری رهبری سابق. 5ــ

مـرحـله تـحلیل طـبقات٬ زمینه شرایط جامعه٬ درباره مواضع سازمان در توضیح مختصر 6ـ
تـئوری سـه موضع گیری نسبت به سوسیال امپریالیسم٬ خط مشی تاـکتیکی سازمان و انقالب٬

.254 ـ صص 253 یادداشت های حسین روحانی: .2

جهان و...2
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سرانجام جریان تقی شهرام  

جریان فکری ارتباط با در آنجا در می برد٬ انگلستان به سر در تابستان 1356 محمدتقی شهرام که از

ایـران مـدتی بـا در پیروزی انـقالب اسـالمی بـه ایـران بـازگشت. پس از و می گیرد٬ مارکسیستی قرار

جـمله تشکیالت سـابقش از افراد برخی از ارتباطات پنهانی با اما تشکیالت خاصی همکاری نمی کند٬

مالقات وی همچنین «چند داشت. لندن٬ شده در همفکران آشنا برخی از همچنین با قائدی و محمدجواد

محاـکمه محمدتقی شهرام . رابطه با اطالعیه دادستانی انقالب اسالمی در ص ٬13 :59/4/19 روزنامه اطالعات٬ .1

انجام داد.1 انقالب نیز پس از رهبری سازمان» کادر مخفی با خصوصی و

نام لندن با دانشجویان ایرانی در نفره از روزهای پیروزی انقالب اسالمی یک محفل چند هم زمان با

قائدی در و یعنی همان گروهی که به خط تقی شهرام نزدیک بود «آرمان کارگر»٬ هوادار «هسته سهند»

شـاـگـردان «دیـویدیفه » انگـلستان از ایـن هسـته در اعالم مـوجودیت کـرد. داشت٬ مرکزیت آن قرار

سازمان 57 به پیام مهر «وفادار را خود و تغذیه فکری می شد٬ سوسیالیسم٬ صهیونیست انگلیسی طرفدار

معرفی نمود. «م.ل»»

آخرین قائدی و محمدجواد اما بین رفت٬ از انشعابات متعدد اثر در بعدها محفل کوچک گروه «آرمان»

بـه هـمراه گروه سهند پیوستند. به گروه سهند رسمًا قائدی ازدواج کرده بود قبلی شهرام که با همسر

عـلیه نـظام تـرور که خط جنگ مسلحانه و ـ تشکل مارکسیستی دیگر چند کومه له و پیکار٬ بخشی از

ایران٬ خارج از در سال 1362 در ـ کردستان دنبال می نمودند در خاـک عراق و از جمهوری اسالمی را

یک گـرفتن در فـرصت قـرار کـه هـنوز تقی شـهرام نـیز آوردند. به وجود را «حزب کمونیست ایران»

فضای مناسبی داشت٬ وجود به دلیل حساسیت های زیادی که علیه او و نیافته بود را تشکیالت جدید

مرداد در محاـکمه و سال 1358 دستگیری در پس از نکرده بود٬ گروهی پیدا علنی سیاسی و برای کار

به اعدام محکوم گردید. 1359

(52 ـ فعالیت تبلیغاتی وسیاسی (57 مروری برچند  
سیاسی ذـکر فعالیت های تبلیغی و برخی از ٬1357 تا 1352 تحوالت سازمان از بررسی وقایع و در

جهت تکمیل به تفکیک سال های مقطع مزبور٬ صورت گرفت که ذیًال اشاره ای گذرا به آنها یا و نشدند
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می شوند: تاریخچه سازمان مرور

 سال 1352
با این رادیو عراق. دولت ایران و نسبی روابط بین دو بهبود به خاطر «صدای انقالبیون» تعطیل رادیو ـ

راه اندازی شده سال 1351 موافقت دولت عراق در و همکاری جبهه ملی بخش خاورمیانه (مارکسیست)

.130 ـ صص 129 سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .1

پخش می شد.1 بار دو روز هر به مدت یک ساعت٬ و بود

اجرا بغداد البه الی برنامه فارسی رادیو که قباًل «سروش» رادیو و «میهن پرستان» فعالیت رادیو آغاز ـ

توسط ـ مشترکاً ـ رادیو این دو «صدای انقالبیون»؛ تعطیلی رادیو گذشت چندین ماه از پس از می شد٬

نمایندگی چریک های فدایی را که عماًل جبهه ملی دوم (بخش خاورمیانه) سازمان و کشور ارگان خارج از

میهن پرستان «نیمی از رادیو در اداره می شد. نظارت مستقیم می کردند) آنها خود بعداً به عهده داشت (و

اختصاص به سازمان چریک های فدایی که جبهه ملی دوم نیم دیگر برنامه اختصاص به سازمان داشت و

میهن پرستان» برخالف «رادیو سروش» مضمون برنامه «رادیو بود. مجری برنامه آنها [ خاورمیانه] عمًال

زمـینه های سـیاسی شامل آمـوزش در جنبه آموزشی داشت و کامًال ـکه جنبه تبلیغاتی سیاسی داشت٬

ص 130. همان: .2

انفجاری می گردید.»2 تهیه مواد ایدئولوژیک و

 سال 1353
ادامه اوایل سال 54 تا هفته یک بار دو آن هر که انتشار اواسط تابستان؛ نشریه داخلی سازمان از انتشار ـ

به عنوان ارگان آموزش درون تشکیالتی این نشریه «عمًال گردید. شماره آن منتشر 13 جمعاً و کرد پیدا

ص 111. همان: .3

گردید.»3 سطح جامعه منتشر جداـگانه در مقاالت آن به طور برخی از بعدًا و درآمد...

این نشریه مـاهانه افراخته ؛ وحید بعداً شریف واقفی و مسئولیت مجید نشریه امنیتی داخلی با انتشار ـ

شد منتشر مجدداً سال ٬54 یک دوره فترت در پس از ادامه داشت و اوایل سال 54 می یافت که تا انتشار

ادامه یافت. سال 56 انتشارش تا و
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شـیوه های مـختلف حـفاظتی و درباره مسایل امنیتی و تاـکتیک ها داخلی جزوه سازماندهی و انتشار ـ
عمومی یافت. انتشار کشور خارج از در ماه بعد سازمان دهی که چند

توسط جمله جزوه ای درباره «ـکارخانه ذوب آهن اصفهان» از تحلیل موردی اقتصادی٬ جزواتی در انتشار ـ

کشور. ارگان خارج از

به عهده گرفتن مسئولیت ارگان خارج از زمستان و در کشور سپاسی آشتیانی به خارج از اعزام علیرضا ـ

وی در تقی شهرام بود. داعیه رقابت وی با جمله دالیل این اقدام٬ از این تاریخ به بعد. سازمان از ـکشور

کار دستور در «مطالعات مارکسیستی را ایدئولوژی سازمان پرداخت و به توضیح جریان تغییر خارج کشور

ص 101. همان: .1

گذاشت.»1 کشور ـکادرهای خارج از

کشور. خارج از بعدی آن در انتشار و نوشته تقی شهرام ٬ امپراتوری دالر داخلی جزوه احتضار انتشار ـ
انتشار عراق نوشته تقی شهرام و روابط ایران و تحلیلی از امپریالیسم ایران و داخلی جزوه ظهور انتشار ـ

کشور. خارج از بعدی آن در

شش شماره جمعاً سال 55 این نشریه تا از عنوان مجاهد. سازمان زیر کشور ارگان خارج از انتشار آغاز ـ
یافت که پنج شماره انتشار کشور عنوان ماهنامه خارج از زیر کشور آن پس ارگان خارج از از و شد منتشر

شد. منتشر سال 56 آن تا از

روابط بهبود به خاطر 1353 پاییز در بغداد٬ در «سروش» رادیو و «میهن پرستان» پایان فعالیت رادیو ـ

الجزایر. 1975 قرارداد آستانه انعقاد عراق در ایران و

هفته که طرف در سه بار به مدت ده دقیقه و عدن) (از «ظفار» فعالیت برنامه بخش فارسی رادیو آغاز ـ

سازمان کشور این برنامه توسط ارگان خارج از بود. جنگ ظفار خطاب آن نظامیان ایرانی شرکت کننده در

دفتری در و کرده بود دولت یمن جنوبی ارتباط برقرار با طریق جنبش ظفار سازمان از می شد. اجرا تهیه و

ص 131. همان: .2

داشت.2 پایتخت این کشور

 سال 1354
و که شامل گزارش ها سال٬ اواخر در اولین شماره ارگان کارگری سازمان تحت عنوان قیام کارگر انتشار ـ
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این نشریه مقاالتی در در بود. تحلیل آنها جمع بندی و و کارخانجات٬ وضعیت کارگران و سازمان از اخبار

این نشریه خطاب به کارگران درج شده بود. خط مشی مسلحانه٬ زمینه نظام سرمایه داری رژیم پهلوی و

ص 152. همان: .1

می رفت.»1 به شمار ارگان سازمان نیز مارکسیست شدن سازمان «تنها پس از

برای به راه انداختن یک موج رادیویی سازمان٬ کشور دولت لیبی توسط ارگان خارج از برقراری تماس با ـ

وعده های زیادی جهت اجرای «دولت لیبی ابتدا چریک های فدایی)٬ همکاری سازمان و طرابلس (با از

بعدها اما داد٬ روحانیت مبارز یا و چریک ها مذهبی نظیر سازمان های سیاسی و دیگر این برنامه سازمان و

به ایـن عمًال و هم نمود! حتی اتحادشان با و یکدیگر با موکول به همکاری کلیه گروه ها اجرای آن را

ص 132. همان: .2

ادامه سال 57 دولت لیبی تا روابط سیاسی با این دولت تبدیل به محال گردید.»2 از ترتیب گرفتن رادیو

به عنوان مسئول این دفتر گرفته شده بود. نظر دفتری برای سازمان در طرف دولت لیبی نیز «از داشت و

سوی دولت لیبی به سازمان در به عالوه از ارتباط بود. مقامات مختلف دولت لیبی در نماینده سازمان با

.133 ـ صص 132 همان: .3

می شد...»3 کمک های مالی نیز مورد چند

 سال 1355
گلوله انفجاری و سطح گروه های سیاسی درباره نحوه تهیه مواد در ٬55 بهار در «نشریه تکنیکی» انتشار ـ

بـه و فـلسطینی ها اخـتیار در این زمـینه بـود «این کتاب که حاصل تجربیات وسیع سازمان در سالح.

چندین قبضه سالح در به عنوان قدردانی٬ و این سازمان متقابًال گرفت و قرار خصوص سازمان الفتح نیز

ص 153. همان: .4

داد.»4 سازمان قرار اختیار

هشت اعالمیه توضیحی کارگری به عنوان ضمیمه تابستان و در دومین شماره نشریه قیام کارگر انتشار ـ
طول سال. در این نشریه٬

چریک های فدایی درباره مبارزه سازماِن مجاهدین خلق و نشریه میان گروهی دو شماره از دو انتشار ـ

شماره دوم نامه های متبادله بود. مذاـکرات و رفع موانع وحدت که دربردارنده مجموعه ای از ایدئولوژیک و
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همان کتابی است که در شد٬ گروه منتشر سطح دو محدودی در به تعداد زمستان 55 این نشریه که در

.151 ـ صص 150 همان: .1

اوایل شماره اول آن که در یافت.1 سطح عمومی انتشار در جنبش ما» تحت عنوان «مسائل حاد سال 56

«وحـدت نـیروهای مـارکسیست ـ مبتنی بر حاوی دیدگاه سازمان چریک ها و شد منتشر فروردین 55

ص 23. یادداشت های قاسم عابدینی: .2

کادرهای اصلی سازمان در قاسم عابدینی از سازمان توزیع شد2. بین کادرهای دو فقط در بود٬ لنینیست»

توافق قبلی با و برخالف تعهد عمومی نشریه شماره 2 انتشار که اقدام سازمان در می کند آن هنگام تأـکید

شرایـطی صـورت در «این کار و می یافت. سازمان انتشار درون دو می بایست فقط در و بود چریک ها

کـل و بـاال عـناصر بـخش مـهمی از متحمل شده و ضربات سختی را می گرفت که سازمان چریک ها

ص 119. همان: .3

دست داده بود.»3 از مرکزیتش را

 سال 1356
بر «این جزوه مشتمل بود آموزشی درون سازمان. اسناد به عنوان یکی از جواب» جزوه «سؤال و انتشار ـ

درون طبقه در کار خط مشی و پیرامون مسئله نفت٬ قائدی) (جواد یک سلسله سؤاالتی که توسط احمد

ص 110. همان: .4

تقی شهرام به این سؤاالت پاسخ گفته است.»4 صورت گرفته و ـکارگر

ضرورت مبارزه ایدئولوژیک علیه تشریحی٬ مشخص و این جزوه به طور «در جزوه «فراخوان». انتشار ـ

[ـ= محمود زاده] و [عبداهلل مصطفی جریان فرار مطرح شده و... لیبرالِی انحالل طلبی» «جریان بورژوا

چریک های فدایی خلق که راستای حرکت بخش منشعب از در شبیه و سیاهـکاله] را [ـ= کاظم طریقت] و

همه را و می داند٬ شده بودند٬ جدا کامًال سال 56 در انشعاب کرده و چریک ها از سال 55 اواخر در نیز آنها

ص 109. همان: .5

محمدقاسم و محسن طریقت منفرد درون جامعه ربط می دهد.»5 بورژوازی لیبرال در به برآمد یک جا

به زندگی عادی مشغول شدند. و رفتند کشور سازمان به خارج از جدایی از زاده پس از عبداهلل

مـضمون مـحوری مـبارزه ایـدئولوژیک عـلیه با مهرماه 56 از نشریه داخلی٬ سری جدید انتشار آغاز ـ
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جمعاً ادامه یافت و اوایل سال 57 نشریه داخلی تا (سری جدید آن. انحرافات ناشی از خط مشی چریکی و

گردید). آن منتشر پنج شماره از

گرفتن مبارزه ایدئولوژیک علیه خط مشی قرار دستور در متقاباًل شدن فعالیت برون سازمانی و محدود ـ

زمستان «به طوری که در این دوره. به عنوان وظیفه محوری سازمان در آن٬ عوارض ناشی از چریکی و

تـزی را رکود تز کرده و کامل رد به طور مشی چریکی را سازمان٬ افراد و تمامی جمع ها تقریبًا 1356

ص 168. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .1

این شرایط «به رفتن تقی بخش مهمی از عابدینی ٬ به اعتقاد انحرافی ارزیابی نمودند.»1 تسلیم طلبانه و

[56 ] مهرماه سپاسی حدود خارج به داخل ارتباط می یابد... سپاسی از آمدن علیرضا [به خارج] و شهرام

جهت مبارزه ایدئولوژیک ایفا چرخش سمت و نقش مؤثری در وی... ورود پس از و ایران می شود وارد

ص 117. یادداشت های قاسم عابدینی: .2

می کند.»2

 سال 1357
تصمیم وی به و کشور٬ خارج از عنوان گزارش به خلق توسط تقی شهرام در تدوین جزوه قطوری زیر ـ
به نوشته حسین کادرهای سازمان. مسئوالن و آن به دلیل مخالفت سایر عدم انتشار و خارجی آن؛ انتشار

اسـاس تأیـید مشی چریکی به صورت بـینابینی و این کتاب «رّد اساس نظریات مطروحه در روحانی ٬

ص 171. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .3

بود.3 تشکیالتی» عرصه های مختلف سیاسی و سیاست های گذشته سازمان در

نگـرش بـا جـامعه٬ در ضدسلطنتی فراـگـیر تراـکت درباره فضای انقالبی و اعالمیه و یکی دو انتشار ـ

نوشته لنین. چاپ کتابچه «درباره اعتصابات» و مارکسیستی٬

یک دستگاه قطع کوچک که با با محدود تیراژ شماره و چهار در انقالب» عمومی نشریه «اخبار انتشار ـ

بـخش کـه در راه آزادی طبقه کـارگر» در تشکیل «سازمان پیکار از بعد افست نیم ورقی چاپ می شد

انقالب «اخبار به نوشته عابدینی: شامل می گردید. را کادرها و اـکثریت اعضا منشعب سازمان مجاهدین٬

به تنها نداشت و اجازه موضع گیری سیاسی و... و نامش پیداست یک نشریه خبری بود که از همان طور
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ص 158. یادداشت های قاسم عابدینی: .1

مسئولیت جمع تهیه کننده نشریه سرمقاله اش مسائلی مطرح می شد.»1 صورت خیلی محدودی گهگاه در

عهده قاسم عابدینی بود. فوق بر

آذرماه 16 در اعالمیه «پیش به سوی هسته های مسلح خلق» انتشار با طرح «مبارزه مسلحانه توده ای» ـ

و سطح عمومی اعالم گردید آن در هویت جدید که به این وسیله موجودیت و توسط سازمان پیکار٬ 57

به نوشته حسین روحانی:
میان آنها درجریان راهپیمایی مردم٬ 57] و آذر 19 [ ـ= این اعالمیه درست درهمان روزتاسوعا
ضرورت به کارگیری سالح در سازمان علی رغم طرح مسئله مبارزه مسلحانه و توزیع گردید...
زمینه سازماندهی کـار کوچک ترین اقدامی در پیروزی انقالب] عمًال [تا رژیم شاه... مقابله با

.187 ـ صص 186 سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .2

نظامی نکرد.2
محوریت سازمان پیکار. با محفل کوچک کمونیستی٬ گروه و شرکت 13 با تشکیل «ـکنفرانس وحدت» ـ

تشکـیالتی تـعطیل به دلیل اختالف درباره مسائل مختلف سیاسی و ماه٬ چند پس از ـکنفرانس مزبور٬

اعالم شد. راه آزادی طبقه کارگر» «ـکنفرانس وحدت در نام کامل این کنفرانس٬ ـگردید.

تـصمیم دربـاره اتـخاذ و مـاه 57 اسـفند در نـفر٬ شـرکت 14 با تشکیل اولین کنگره سازمانی پیکار٬ ـ

خرده بورژوازی سنتی٬ لیبرال ها٬ سوسیال امپریالیسم٬ امپریالیسم و موضعگیری نسبت به قدرت سیاسی٬

انتخاب مرکزیت سازمان. و

اصلی: عضو شامل 5 مرکزیت منتخب کنگره٬

دو شهرام محمدیان و رحمانی 5ــ علیرضا قاسم عابدینی 4ـ حسین روحانی 3ـ سپاسی 2ـ علیرضا 1ـ

به عنوان مدتی اعضای علی البدل نیز نمازی که پس از محمد پورکریم 2ـ مسعود 1ـ علی البدل: عضو

مرکزیت شدند. اصلی وارد عضو
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فصل سوم:

تحلیل نقدو
مشی مسلحانه

اقتباس مبانی نظری چریک های فدایی خلق در سازمان مجاهدین خلق و که دو آنجا از
مـنابع تـئوریک مشـترکی مـانند: و واحـد آبشـخور مـنابع و خط مشی مسـلحانه٬ اتخاذ
سرانجام مشابهی نیز سرنوشت و و داشتند٬ تجربه مبارزاتی مارکسیست ها٬ مارکسیستی و
مصادیق و به نمونه ها تحلیل مشی مسلحانه٬ و این فصل برای نقد در یافتند٬ سال 57 تا
مطرح موارد بسیاری از به بیان دیگر٬ شده است. سازمان استناد دو عملی هر نظری و
درباره دیگری سازمان٬ آن دو کدام از جهت گیری عملی هر سازمانی و شده درباره ساختار

صدق می کند. نیز

 جمع بندی اجمالی مشی مسلحانه
رژیم شاه. عملکرد از بازتابی بود شکل گرفت٬ سال 1342 ایراِن پس از حرکت مسلحانه ای که در

برای ٬42 خرداد 15 کشتار از متأثر اول دهه ٬50 و دهه 40 سال های آخر روشنفکران ایرانی در ـگروهی از

تحلیل هایی مربوط به جنگ چریکی دست زدند. به تجزیه و اولین بار

طـریق جـنگ های از می توانـند٬ افراد که گروه کوچکی از این نکته بود نظریه جنگ چریکی مؤّید

هـر در به تقریب ـ ـ جهت نظری٬ از این تئوری٬ تشکیل دهنده اساس یک انقالب باشند. پارتیزانی٬

حتی دانشگاه های کشـورهای محل های فقیرنشین و اجرای آن در محلی قابلیت اعمال داشته است و
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که این عقیده مبتنی بود بر زیرا این دکترین ارضاـکننده بود٬ روانی نیز نظر از می نمود. پیشرفته امکان پذیر

شکست را آنها و قدرت های بزرگ مبارزه کنند توانست با خواهند کوشش های خود نیروهای کوچک با

تـئوری جـنگ مـی کرد٬ ضرورِت داشتِن حـمایت مـردمی اصـرار همان زمان که مائوئیسم بر در دهند.

شرایط عینی جـامعه٬ برابر در نقش فردی چریک٬ فداـکاری و اهمیت عوامل ذهنی اراده و بر چریکی٬

نسبت به عوامـل سـیاسی (تشکـیالت را عوامل نظامی (نیروهای چریکی) نظریه مزبور٬ داشت. تأـکید

وجه بر تأـکید حالی که پیشتر در می ورزید؛ تأـکید مبارزه نیز «چهره قاره ای» بر و اولویت می داد حزبی)

بود. کشور هر ناسیونالیستی مبارزه در

نظریه جـنگ بر دو که هر چریک های فدایی خلق٬ مطالعه سازمان های مجاهدین خلق و روند در

نقاط اشتراـک عمده ای به چشم می خورند: داشتند٬ چریکی تأـکید

به را سال 50 تا دوره اول فعالیت خود و شروع به فعالیت کردند سال های 44ـــ45 سازمان در دو هر الف)

تهیه مقدمات جنگ چریکی اختصاص دادند. آموزش و

انجام دادند. یعنی سال های 50ــ٬55 دوره دوم٬ در را سازمان مجموعه عملیات خود دو هر ب)

انشعاب روبه رو فروپاشی و با عوامل مختلف٬ تحت تأثیر سال های پایانی رژیم شاه ٬ در سازمان٬ دو هر ج)

شدند.

به یک نسـبت و فّعاالن دانشگاهی تشکیل شده بود از سازمان٬ دو نیروهای هر درصد 90 بیش از د)

بودند. توانایی خود مبالغه در ذهنیت گرایی و عمل زدگی٬ ـگرفتار

و مستدلی نـبود خط مشی اصولی موّجه و مبتنی بر واقع٬ در سازمان٬ انجام عملیات توسط این دو ه)

برهه ای بود. نمایشی و واـکنشی٬ بیشتر

که این بودند به دوش کشیدن پرچم مبارزه» توّهم «پیشتازی و گرفتار به یک نسبت٬ سازمان٬ دو هر و)

بود. تحقق نیافتن «جبهه واحد» عامل عمده ای در خود

و اجتماعی ایران بپردازند واقع بینانه ای به بررسی اوضاع سیاسی ـ آنکه به طور پیش از سازمان٬ دو هر ز)

اما نسخه برداری کردند٬ سرزمین ها روی جنگ های چریکی دیگر از کنند٬ اتخاذ خط مشی مناسبی را

موضوعیت نقاط جهان از دیگر گرفت که در قرار آنها کار دستور تئوری های جنگ چریکی زمانی در

افتاده بود.

و گـرداب سـردرگمی ها پشـتوانـه مـردمی در حالی که بـدون حـمایت و در سازمان٬ گروه و دو هر ح)
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خشم ساواـک شاه شدند. گرفتار به یک نسبت٬ می زدند٬ پا عملی دست و بالتکلیفی های نظری و

از تـا بوده اند صدد در میالدی به بعد دهه 60 که از جهان ـ غالِب کارنامه سازمان های چریکی در

ایـجاد ناتوانـی در ناموفق بودن آنهاست. نشانگر ـ کسب کنند طریق مبارزه مسلّحانه قدرت سیاسی را

سازمان های چریکی سبب شد بود٬ تکیه این گروه ها و تأـکید دهقان که مورد و توده های کارگر ارتباط با

بـه مـقام مـقایسه٬ در شکل تشکیالتی این گروه ها٬ استخوان بندی ناهماهنگی داشته باشند. ترکیب و

حالت این جریان ها بسیاری کرده است. رشد اعضاء٬ که جمجمه آن نسبت به سایر اسکلتی ماننده بود

اندیشه های گذشته اش. در نظر تجدید پس از .1
ص 108. سالح: نقد دبره٬ .2

نیروی سرکوبگر و متکی بودند2 به رأس خود ـ به قول «رژی دبره 1» که ـ داشتند هرم های وارونه ای را

بـولیوی٬ در وضعیتی که بـرای رهـبران چـریک ها دهد. حمله قرار مورد به راحتی توانست این رأس را

این مدعاست. شاهدی بر پیش آمد٬ دیگر کشور چند و گواتماال کلمبیا٬ برزیل٬

انگشت شـماری از تـعداد تـنها نـیمه اول ٬1350 و سـال 1349 ضربه های اواخر در ایران نیز٬ در

تمامی ـ تقریباً ـ مجاهدین خلق نیز از و زنده ماندند؛ گروه احمدزاده ) چریک های فدایی (ـگروه جنگل و

به حبس های طوالنی محکوم شدند. نیز دیگر کادر ده ها اعدام و و مرکزی دستگیر اعضای کادر

نوشتند: سال 54 مجاهدین خلق در
نسبت به جـنبش مسـلحانه٬ میان کارگران٬ در بی تفاوتی های موجود و ناباوری ها مخالفتها٬
جنبش اـکثریت کارگران٬ هنوز میان این طبقه است. ذهنی در دارای ریشه های مشخص عینی و
به منافع اساسی آنان دارد رابطه ای که این جنبش با ازهدف های آن و مسلحانه رانمی شناسند؛
آنان بـرقرار تماسی فعال با حقیقت جنبش مسلحانه نتوانسته است رابطه و در ـکلی بیخبرند.

صص 70ـــ73. نشریه قیام کارگر: .3

ـکند.3
تئوریسین چریک های فدایی نوشته بود: و

در پـراـکـنده٬ دریای حمایت مردم بلکه همچون ماهی های کوچک و نه همچون ماهی در ما
کشـف و توده خویش بی ارتباطیم٬ با تا می بریم و به سر مرغان ماهیخوار محاصره تمساح و

ص 59. ضرورت مبارزه مسلحانه...: پویان٬ .4

آسان است.4 سرکوبی ما
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عمل پیش آنچه در شهری)٬ غیر به رغم نوشته های تئوریسین های داخلی جنگ چریک شهری (و

شهرنشینی فرایند در نیز که طبقه اخیر مبارزان مسلح بود کشاورزان از کارگران و دوری هرچه بیشتر آمد٬

احمدزاده نوشته بود: دست می داد. از را خود «موضوعیت» تحلیل می رفت و به روز روز توسعه٬ و
[ ـکه] بدون چنین می دانیم به حمایت خلق رااحساس می کنیم و نیاز گوشت خود٬ پوست و با ما

ص 13. مبارزه مسلحانه...: احمدزاده٬ .1

حمایتی نابودی راه حتمی است.1
داشت: پویان تأـکید و

توده آوریم٬بایدبا به وجود را کنیم وسازمان سیاسی طبقه کارگر رشد برای اینکه پایداربمانیم٬

ص 9. ضرورت مبارزه مسلحانه...:: پویان٬ .2

آوریم.2 به وجود استوار خویش رابطه مستقیم و
مکانیسم اجرایی ارتباطـگیری سازمان جنگ چـریکی بـا این تئوریسین ها هیچ یک از این همه ٬ با

ایـن نّقادان چپ مشی مسلحانه چریکی٬ برخی از به نظر ترسیم نمی کنند. را کشاورز و توده های کارگر

کردن برای بیدار تاریکی٬ مبارزه برای سازمان دادن مردم نیست بلکه فریادی است در شیوه «شکلی از

ص 106. پیرامون تئوری انقالب....: در .3

می کند.»3 جدا توده ها از کاماًل پشت دیواری که انقالبیون را البته از مردم؛

و هسته های چریکی حمایت نکردند و سازمان ها از هیچ مرحله ای٬ در شهری٬ توده های روستایی و

به نیروهای رژیم نـیز تحویل چریک ها دستگیری و که حتی در حمایت نکردند نه تنها بسیار٬ موارد در

پس از جریان سیاهکل شرکت داشـتند٬ افرادی که در اـکثر نخست آمد٬ جلد چنانکه در شرکت نمودند.

درگیری های شهری یا در گاه٬ و تحویل داده شدند. و توسط روستاییان دستگیر روستاها٬ پراـکنده شدن در

اشرف (فرزند جریان ربودن «شهرام» جمله در از مداخله مردم موجب ناـکامی می شد؛ شهر٬ عملیات در

ناموفق گذاشت. این حرکت را دخالت مردم٬ پهلوی)

کـه رفـتارهای مـذهبی مـردم٬ هنجارهای مأنوس فـرهنگی و نتوانست با ایران٬ جنگ چریکی در

ابزار آمال روشنفکرانه و و بین خواست ها ایران٬ در نماید. رابطه ای برقرار شکل می داد٬ را اجتماعی آنها

خواست های ذهنی و معتقدان جنگ چریکی٬ داشت. وجود تضادی آشکار جامعه٬ امکان تحقق آن در

شش سـال نـتیجه پس از در و جانشین درک واقعیات ملموس جامعه ایـران کـردند را «اتوپیا»یی خود



319 تحلیل مشی مسلحانه   و نقد

آـگاهی سیاسی ـ بردارند٬ جهت نزدیکی به توده ها گامی در حتی ـ ـ نتوانستند اقدامات چریکی پرسروصدا

بطن جامعه تأثیری مطلوب و در بتواند تا کنند یک تشّکل توده ای ایجاد و برند٬ به میان آنها ـ به زعم خود

تصرف. تلخیص و با 229؛ ـ صص 228 ایران...: جنگ چریکی در طاهری٬ .1

تعیین کننده برجای گذارد.1

مشی چریکی و کلی عملکرد نقد  
کارشناسی تاـکتیکی بیرونی: نقد  

ماه های در ـ «مجاهدین خلق» و «چریک های فدایی» سازمان ـ دو فعاالن هر رهبران و بسیاری از

آنهایی که جان سالم به در و شدند دستگیر شناسایی و اجرای اولین مرحله عملیات ـ کمی پس از اولیه ـ

نامساعدی تشکیالت شرایط بسیار در این وجود٬ با نفره پناه بردند. به سلّول های سه چهار برده بودند٬

خوردند. ضربه های سهمگین نیز و ضربه زدند نوسازی کردند٬ را خود

انـتخاب راه اقـدام کـه پـیش از کـرده انـد تأیید نوشته های خود٬ کتب و در همه گروه های چریکی٬

کشـورهای کـوبا٬ سـیاسِی چـریکی در خصوص شیوه عملیات نظامی ـ مطالعات بسیاری در مسلحانه٬

در «چهـگوارا» برزیل٬ در تجارب «ـکارلوس ماریگاّل» به عمل آورده اند. آمریکای التین٬ و الجزایر ویتنام٬

مسـائل مـنطقه ای٬ زمینه نبردهای چریکی و در ویتنام را٬ در «ژنرال جیاپ» آمریکای التین و و ـکوبا

رساله هایی درباره کتب و نیز مجاهدین) (فداییان و رهبران چریک ها برخی از بررسی کرده اند. مطالعه و

نظامی سـایرین بـه درسـتی تجارب سیاسی و از این حال٬ با ایران نوشته اند. شیوه مبارزه مسلّحانه در

طی چند آرزوی به دست آوردن آن بودند٬ در که سال ها آنچه را می خواستند این گروه ها پیروی نکرده اند.

اجرای عملیات موفقیت در بررسی شکست «سیاهکل» با بیژن جزنی ٬ ماه به دست آورند. چند هفته یا

حمایت مردم می دانست: مستلزم آمادگی و مسلحانه را
نیرومندشدن اوست؛ و نیازمندرشدپیشاهنگ (ـگروه چریکی) یک سو٬ از انقالبی٬ ...اِعمال قهر

پذیرفتن این حمایت است. در مستلزم آمادگی توده ها سوی دیگر٬ از
با کوشش کند طریق تبلیغات سیاسی وهسته های سیاسی صنفی خود چریک بایدنخست از ...

ص 50. دیکتاتوری...: نبرد جزنی٬ .2

سازد.2 آشنا وشیوه های خود باهدف ها آنان را و کند مردم ارتباط مستقیم برقرار
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گفته است: اشتباهات سازمان چریک های فدایی خلق٬ و کمبودها زمینه نقایص٬ در اشرف ٬ حمید
مـا [بـی تجربگی] نـاشی مـی شد. این از بقیه ضعف ها بی تجربگی بود؛ مهمترین ضعف ما ...
آرزوهـای و سازمان کافی برای تحّقق بخشیدن بـه طـرح ها به نتیجه برسیم. می خواستیم زود
به نیروهای خودمان٬ وقوف نداشتیم و به بی تجربگی خود ما نمی گرفتیم... نظر در سیاسی خود

صص 32ـــ36. جمع بندی سه ساله: اشرف٬ .1

می دادیم...1 بها بیش ازحد٬
زمینه ایـدئولوژی و در نیز٬ بنیانگذاران «سازمان مجاهدین خلق ایران» محورهای نظریه رهبران و

همسویی نداشتند. یکدیگر با هدف های استراتژیک سازمان٬
بود٬ آن درگیر که سازمان با پیچیده ترین مسائلی بود مهمترین و یکی از مسئله عضوگیری٬ ...
مـی بایست عـناصری طـبعًا پـیچیدگی ایـدئولوژی سـازمان٬ طرفی به علت ویژگی و از زیرا

.27 ـ صص 26 شرح تأسیس...: .2

داشته باشند.2 سازمان را در نظر هر [ ـ=حل شدن] از که توانایی انحالل عضوگیری می شدند
پـذیرش بـا کـه تـنها اعـتراف مـی کنند تدوین استراتـژی٬ تالش در ماه ها پس از رهبران سازمان٬

نمی توان به پیروزی دست یافت: شرایط اجتماعی جامعه٬ بدون تحلیل مشخص از و ایدئولوژی «مرگ»
دشمن غّداری امکان پیروزی بر درست است که بدون دست زدن به یک مبارزه مسلحانه٬ ...
این است نیست ولی نکته مهمتر (به سرکردگی امپریالیسم آمریکا) همچون امپریالیسم جهانخوار
شـرایـط یک تحلیل مشـخص از که مبتنی بر باشد پیروز صورتی می تواند ـکه این مبارزه در

ص 42. همان: .3

آن صورت می گیرد. 3 که مبارزه در اجتماعی جامعه ای باشد
انشعاب٬ دچار چریک های فدایی را نیز سازمان مجاهدین خلق و تدوین ایدئولوژی٬ در اختالف نظر

برنامه ریزی کنند نتوانستند و سردرگمی شدند تعیین استراتژی دچار در نتیجه٬ در نفاق ساخت . پراـکندگی و

فراهم سازند. تاـکتیکی الزم را نظامی و همچنین آمادگی های آموزشی٬ و

بررسی عملیات سازمان های چریک های فدایی عملیات چریکی و باتوجه به اهمیت پایگاه مردمی در

در جنگل های گیالن یـا مسلحانه در شروع نبرد پیش از که آنان٬ مالحظه می شود مجاهدین خلق٬ و

مبارزه علیه در را انگیزه خود اهداف و نتوانستند مردم٬ تماس با مناطق شهری به دلیل نداشتن ارتباط و

در اّمـا جـلب نـمایند. را پشتیبانی آنها مختلف مردم تفهیم و به اقشار تبلیغات دولت٬ مقابله با رژیم و
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شخصیت های توسط روحانیون و بین نیروهای مذهبی٬ در مقاطعی که سازمان مجاهدین به دلیل اعتبار

از و دل تـوده های مـردم جـای داشـتند در مـعنوی مـی شد٬ متدین حمایت تـبلیغی و اجتماعی متنفذ

به میزان بودند. برخوردار چه به هنگام انجام عملیات٬ مرحله پشتیبانی و چه در ـکمک های گسترده مردم٬

بین نزولی جایگاه مجاهدین خلق در سیر معتقدات دینی مردم٬ فرهنگ و شدن فاصله سازمان با آشکار

گردید. آغاز انقالب٬ اـکثریت مردم پیش از

به دلیل فقدان پایگاه عمیق مردمی یک و به همین روال بود ابتدا از عملیات چریک ها اّما شهرها٬ در

امکانات تبلیغاتی وسیع رژیم با عملیات٬ مرحله از هر پس از بین مردم مسلمان٬ سازمان مارکسیست در

عـلیه آنـها عـمومی مـردم را افکـار و تـروریست مـی کوبید و مـلحد٬ به عـنوان خـرابکـار٬ را آنها خود

برمی انگیخت.

استراتژی منظر درونی: نقد  
همفکران استراتژی دوستان و اینگونه به نقد آبان ٬56 در سازمان چریک های فدایی٬ ـگروه منشعب از

پرداخت: سابق خود

یک شیوه عبث و کرده و تسخیر را جامعه ما جّو زمانی به شیوه خودبه خودی٬ «جریان مسلحانه در

بطن آن در ایدئولوژی جریانی که ما ناآـگاه تحمیل نمود. جوان و پرشور٬ به مبارزان صادق٬ مبارزه را زیانبار

معجونی از می رفت (چریک های فدایی خلق) جریان مسلحانه به شمار مهمی از جزء خود داشتیم و قرار

کـه بـه هـیچ وجه تشـابهی بـا تکه پاره های تئوری های گوناـگـونی بـود آش درهم جوشی از تناقضات و

سـرپوش آنـها هـیجانات اولیـه بـر و مـی نمودند نـاچیز ابـتدا که در این تناقضات٬ مارکسیسم نداشتند.

می کردند. اندک اندک رشد واقعیات جامعه٬ با برخورد در می گذاردند٬

دامن زدن به همین در بقای خویش را و هیجانات روشنفکرانه تغذیه می کرد که از جریان مسلحانه٬

مبارزه ایدئولوژیک مّدعی بود که ابتدا جریان مسلحانه٬ نمی توانست رنگ نبازد. هیجانات کاذب می دید٬

دست از را اهمیت خود اقتصادی) سیاسی و سه زمینه مبارزه طبقاتی یعنی مبارزه ایدئولوژیک٬ (یکی از

تـضادهای ایـدئولوژیک درگـیر «تـئوریسین» تـا دارد نیاز بیشتر به «پراتیسین» جنبش ما داده است و

به چشـم اتفاق نظر این جریان٬ در ابتدایی نیز٬ ساده و بسیار تحلیل موارد حتی در دهشتناـکی گردید.

پـیروی هدف نهایی هیچ» رویزیونیستِی «جنبْش همه چیز٬ شعار از جریان مسلحانه بیشتر٬ نمی خورد.
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نامید. تئوری پیشرو آن تئوری ای که بتوان آن را از تا می کرد

ساختن جمعی از نابود جز طول قریب هفت سال مبارزه طوالنی اش برای خلق٬ جریان مسلحانه در ...

مرّوجان بالقوه اش کاری صورت نداده است. مبلغان و پرشورترین سازماندهان٬ بهترین و

و زیانباری آن بارها که بی ثمری و شش سال پیش مبارزه ای به جنبش انقالبی تحمیل گردید بیش از

تاریخ مبارزات طبقاتی به ثبوت رسیده است. در بارها

مارکسیسم ـ تحت قالب های متفاوت مذهب و و گردید مبارزه ای که قریب هفت سال پیش آغاز ...

جدایـی ایـن مـبارزان از بود. هیجان استوار و شور بر عرضه شد٬ محتوایی یکسان ـ شکل و در منتها

برای ذهن خویش ساخته و در تنها که آنان واقعیت را این حقیقت همراه بود با همان ابتدا٬ از توده ها٬

و تصوّرات از را نظریات خود و عقاید آنها ناصحیح قایل بودند. معنایی ذهنی و انقالبی٬ مفاهیم انقالب و

بـه تـوده ها» به اصل «اّتکـا نبودند قادر آنها دنیای درونی خویش نتیجه می گرفتند. آرزوهای باطنی و

واقعیت خارج به مستقل از را آنان اراده خود بودند. معتقد به اسلحه» بلکه به اصل «اّتکا باشند باورمند

کردند... طرد معلول را رابطه متقابل علّت و و مطلق کرده پیوند را ذهنیات خود آوردند؛ شمار

ولی اـگر داشته است. وجود شرایط عینی (وضع انقالبی) ما کشور که در بود احمدزاده همچنین معتقد

وی ظـاهراً نخواهـیم یـافت. هیچ گونه دلیل علمی برای اثبات این مّدعا کتاب وی بنگریم٬ به سرتاسر

استدالل کردن ترجیح داده است: بر دشنام دادن را برچسب زدن و
رفرمیسم٬ سازشکاری و مبیّن اپورتونیسم٬ هرگونه توسل به آماده نبودن شرایط عینی انقالب٬ ...

ص 43. مبارزه مسلحانه...: احمدزاده٬ .1

نشانه فقدان شهامت سیاسی وتوجیه بی عملی است.1
به نبرد درک کند٬ شرایط واقعی برای مبارزه مستقیم را بدون آنکه بتواند نسل جنبش چریکی شهری٬

زیانبار وسوسه یک ماجراجویی بی موقع و از تا اجازه نداد ناشکیبایی وی به او زندگی دست زد. مرگ و

پیروزی های پی درپی انقالب ها تالطمات جهانی و مستقیمی که از تأثیر با این روشنفکران٬ کند. احتراز

به مبارزه پرداختند. تئوری های معیوب٬ تحت تأثیر ـکسب می کردند٬

در «مـبارزه مسـلحانه»٬ یا پرطمطراق «تبلیغ مسلحانه» شکل کمی تازه و با فردی» تئوری «ترور

کرد... این روشنفکران ناآـگاه بروز محیط بکر

دایـره از آن هـنگام کـه مـی خواهـد تـوده ها٬ به انقالب و عالقه مند و یک گروه کوچک روشنفکر
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به و می شود سرکوب پلیس روبه رو با کند٬ نظر خود بیرون آمده به خارج از دارد آن قرار محدودی که در

آن وقت ایـن تـز و کـند. توده مردم تماس برقرار که با ندارد نیرو که حتی آن قدر این نتیجه می رسد

نداشته ایم که با نیرو که آن قدر نفر٬ چند ما خود نیست و توده ها که قیام کار به میان می آورد را شگفت آور

می کنیم. آغاز قیام را مردم تماس بگیریم٬

دیکتاتوری بودند معتقد که قباًل اینان٬ ایده های آنارشیستی کشش بیشتری دارد. برای این مبارزان٬

مبارزه دّرندگی این دیکتاتوری٬ تشدید تنها که «نه! بدین نتیجه می رسند دارد٬ قرار راه مبارزه توده ها سّد

به هرگز دارد. به آزادی قرار حیاتی توده ها مقابل نیاز مبارزه اینان درست در کرد». جاری خواهد را توده ها

دموکراسی است. از که فاشیسم بهتر نمی کند عادی هم خطور عقل هیچ فرد

به انقالبیون را به خوبی نشان داده است که این شیوه مبارزه٬ ما کشور تجربه جنبش مسلحانه در ...

می دهد. به هرز انرژی انقالبی بسیاری را و می سازد منحصر توده ها از مبارزه ای جدا

نـاقص و آن هـم مسـخ شـده٬ شکل ظاهری٬ تنها کوبا چین و سه انقالب ویتنام٬ از انقالبیون ما

ارائه می دادند... دلیلی برای صّحت مبارزه خود آن را و می دیدند مغشوش را

ویتنام و کوبا مبارزه مسلحانه در هیچ گونه وجه اشتراـکی با ایران دهه پنجاه٬ شیوه مبارزه تروریستی در

گسترش جـنبش مرحله معّینی از مبارزه سیاسی است که در مبارزه مسلحانه شیوه ای از آنجا در ندارد.

تعیین کننده بدل گردد... به شیوه عمده و انقالبی می تواند

به جدایـی از که مسلّح کردن غیرضروری سازمان مخفی نه تنها قریب هفت سال تجربه نشان داد

چـنگال از نگاه داشتن آنـها برکنار و حفظ این سازمان ها در بلکه همچنین نمی تواند می انجامد توده ها

نـظامی و شکل متمرکز محتوای آن رابطه ناـگسستنی دارد؛ شکل مبارزه با پلیس سیاسی موفق باشد.

بـرای ایـنان مـیّسر تمام طول این مدت هیچ گونه امکان ادامه کـاری را آنکه در عالوه بر سازماندهی٬

ـ صـص 1 آبـان 1356: سازمان چریک های فدایی خـلق٬ اعالمیه توضیحی مواضع ایدئولوژیک گروه منشعب از .1
.25

نساخت بلکه به سرعت به تالشی آن توسط پلیس کمک رساند.»1

روشنفکران وجنگ چریکی  
به مـثابه مکـانیسم جامعه ای٬ هر در صاحب نظران علوم اجتماعی به نقش روشنفکران٬ دسته ای از
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هرگاه وفاداری روشنفکران به جامعه شناسانه این است: چکیده این رویکرد توجیه قدرت تکیه می کنند.

مطرح ایدئولوژی جدیدی توسط آنها گیرد٬ قرار دستبرد مورد آنها اعتماد یا سیستم اجتماعی منتفی گردد

می گیرد. قرار تردید مورد مشروعیت نظام موجود ضمن آن٬ و می شود؛

دوران معاصر٬ واقعیت های تاریخی در مبنای تحلیل طبقاتی٬ بر برخی نظریه پردازان غربی٬ به نظر

راه حـل های افـراطـی و تمامی مسائل مهم٬ در بورژوازی٬ است که انقالبیون برخاسته از این امر مؤید

در این روست که معروفترین نمایندگان گرایش خشونت گرا٬ از ترجیح می دهند. رادیکال را و سازش ناپذیر

ص 186. جامعه شناسی احزاب: میخلز٬ .1

هستند.1 نتیجه باسوادها در و میان بورژواها

بـررسی پـایگاه ایـران٬ تعیین قشربندی اجتماعی اعضای سـازمان های چـریکی در برای بررسی و

باشد. مفید می تواند اقتصادی آنها اجتماعی ـ

مجموع اعضای سازمان های از درصد 85 که حدود درست نشان می دهند نمونه های نسبتًا و آمارها

فارغ التحصیل دانشگاه یا دانشجو ـ ثبت شده اند که دارای وضعیت تحصیلی مشخص و ایران ـ چریکی در

آمـار به رغم نبود که ـ چرا ناموفق بودند٬ جذب دانشگاهیان٬ در این همه سازمان های مزبور٬ با بودند.

مـجموعه درصـد پـنج دهـم (0/5) از کـمتر سـال ٬1351 مجموعه نیروهای جذب شده تـا از دقیق ـ

بوده اند. متمرکز این سازمان ها در دانشجویان کشور

از توانسته بودند سال 50 آخر که تا سازمان را٬ دانشجویان وابسته به دو تعداد تسامح٬ اغماض و با اـگر

مجموع دانشجویان فرض کنیم٬ دستگیرشدگان برابر تعداد با شناسایی نشوند٬ یا و چنگ ساواـک بگریزند

کشور دانشجویان سراسر حجم کل تعداد نفر رقم 77482 برابر که در می شود نفر 250 جذب شده حدود

اندکی تصرف. با ص 187؛ ایران...: جنگ چریکی در طاهری٬ .2

به دست می دهد.2 را درصد 0/32 نسبتی برابر سال تحصیلی 49ـــ٬50 در

ایران٬ اعضای سازمان های دوگانه چریکی در تعداد جهت برآورد دست نیست٬ دقیقی در حال که آمار

اساس مجموعه اطالعات به دست آمده چنین محاسبه کنیم: می توانیم بر

در و نشدند دستگیر اعضا از نفر 5 تنها به «ـگروه جنگل» اوایل 1350 و ضربه زمستان سال 1349 در

بازداشت اعضا و کادر درصد 90 بیش از به سازمان مجاهدین خلق٬ 1350 پاییز و ضربه بزرگ شهریور

منابع (برآیند مجموع اسامی افراد برآورد با فراری شدند. داخل کشور٬ خارج و در کمی٬ تعداد تنها و شدند
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است: شده بدین قرار دستگیر شناسایی و کل افراد تعداد مختلف)٬

چریک های فدایی (1

نفر؛ 40 :(50 تا 49) «ـگروه جنگل» الف ـ

نفر؛ 55 :(50 تا 49) «ـگروه احمدزاده» ب ـ

نفر؛ 90 :(50 تا مجاهدین خلق (49 (2

می توان برآوردی مسامحه آمیز٬ در کشته شدند. یا دستگیر سال 50 اواخر که تا نفر؛ مجموع 185 در و

نشدند. که دستگیر فّعال بوده اند این سازمان ها در نیرو مفروض گرفت که همین تعداد

تـوسط سـال های 50ـــ51 زنانی کـه در تعداد مردان بود. از نسبت زنان جذب شده به مراتب کمتر

14 مجموعاً فراری٬ همین تعداد اساس فرض قبلی مبتنی بر که بر بود هفت نفر شدند٬ ساواـک دستگیر

البته تشکیل می دهد. را کل دانشجویان دختر درصد هفت صدم (0/07) از که رقمی کمتر بود خواهد نفر

ضـربات بـرای جـلوگیری از که سازمان های مزبور٬ چرا شد؛ زیادتر زنان عضو درصد سال های بعد٬ در

همان. .1

ارتباطات بهره می بردند.1 زنان بیشتری جهت پوشش امنیتی خانه های تیمی و از ساواـک٬

مـی توان پـایگاه وابسته به سازمان های چریکی٬ توجه به مشخص بودن میزان تحصیالت افراد با

آن اجتماعی دانشجویان ایرانـی در زمینه منشأ مطالعاتی که در تعیین کرد. را اقتصادی آنها اجتماعی ـ

دانشـجویان بـه طـبقات مـتوسط سـّنتی جـدید است کـه بـیشتر این امر نشانگر صورت گرفت٬ زمان٬

و یک پنجم به خانواده های طبقه مسلّط به تقریب ـ حالی که ـ در تعلق داشته اند؛ (خرده بورژوازی شهری)

ص 63. طبقه متوسط جدید...: ادیبی٬ .2

مرّفه متعلق بودند.2 کارگران نسبتاً فقط یک دهم به خانواده های دهقانان و و حاـکم٬

میزان سّن خصوص قشربندی اجتماعی اعضای گروه های چریکی اهمیت دارد٬ نکته دیگری که در

دستگیر یا ضربات کشته و و درگیری ها در داشته٬ حضور این گروه ها متوسط سن افرادی که در آنهاست.

مـیان رهـبران رده اول دو در آستانه پیروزی انقالب اسـالمی٬ در سال بوده است. 25 تا 20 شده اند٬

حالی که اغلب آنها در نداشت. ساله وجود 40 مجاهدین خلق حتی یک فرد سازمان چریک های فدایی و

پلیس با گریز حال جنگ و در یا و گذرانده٬ زندان ها در یا را ساله خود 30ـــ35 عمر سال از 10 حدود
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ص 8. بهمن 1370: ـ ش 91 راه کارگر٬ .1

خانه های تیمی بودند.1 در سیاسی و

شـاید (و ایـن گـونه تشکـیالت بـرشمرد در «جوان تـرها» جمله دالیلی که می توان برای حضور از

اینهاست: مهم ترین دالیل)

در واقعیات و کردن با سمپاتیک برخورد مبنای احساسات٬ حواشی آن بر ارزیابی متن زندگی و 1ـ

به نفع عاطفه سنگین کردن؛ میزان را عاطفه٬ منطق و تقابل عقل و در نتیجه٬

مـخاطرات و مقابله بـا توانایی در و به عنوان منبعی جهت کسب نیرو ماجراجویی (آوانتوریسم) 2ـ

حوادث؛

سـال های در فـرزند. و به دلیل نداشـتن هـمسر وابستگی خانوادگی٬ احساس مسئولیت و نبود 3ـ

اندکی تصرف. با صص 189ـــ190؛ ایران...: جنگ چریکی در طاهری٬ .2

اندک است.2 بودند٬ فرزند و دارای همسر این گروه ها افرادی که در تعداد 50ـــ51

باورهای ایدئولوژی و با ایدئولوژی متضاد به ویژه با ایران٬ چون مبارزات چریکی در سوی دیگر٬ از

می رفت٬ ویژگی اصلی آن به شمار «سکتاریسم» پشتوانه اجتماعی بوده و پایگاه و فاقد جامعه٬ فراـگیر

بـنیادهای در و توده ای درآیـند و که به صورت جنبشی فراـگیر امکان نیافتند این نوع سازمان ها اساساً

کنند. دگرگونی ایجاد قدرت٬ بخصوص ساختار اجتماعی٬

از جذب بخش ضعیفی ـ در تنها کشورهای جهان سوم٬ همچون دیگر سازمان های چریکی ایران نیز٬

بـه هـیچ گاه نـتوانسـته انـد و اجتماعی تحصیلکرده شهری موفق بوده اند اقشار از کیفی ـ جهت کّمی و

نسبتاً بین افراد به میزان بیشتری در بتوان گفت که سیاسی شدن افراد٬ شاید کنند. نفوذ الیه هایی دیگر

متشکل از هردو٬ چریک های فدایی٬ مجاهدین خلق و طبقات محروم. تا مرفه جامعه به چشم می خورد

تلخیص. تصرف و با ص 253؛ توسعه...: دیکتاتوری و هالیدی٬ .3

هـمراه سـازند.3 خـود بـا را یک «دهـقان» طول فعالیتشان نـتوانسـتند در و جوانان تحصیلکرده بودند

خانواده های حتی از نتوانستند (پرولتاریا)٬ طبقه کارگر دفاع از در به رغم تبلیغات فراوان آنها همچنین٬

این جریان در «به عنوان کارگر» نیز که آنها داشتند میان خود در کارگر چند تنها و ـکارگران عضوگیری کنند

در نقش انگیزشی داشـته است. ذهنیات مبارزاتی ایشان٬ بلکه رگه های روشنفکری و نشده بودند وارد

می نمایند: جذب کارگران موفق تر فداییان خلق در بررسی «آبراهامیان »٬
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بین کشته شدگان سازمان ولی در دیده می شود؛ کارگر نام 2 کشته شدگان مجاهدین تنها آمار در

ص 607. انقالب: ایران بین دو آبراهامیان٬ .1

دارد.1 کارگروجود فدایی 12

گروه های مسلح عامل ذهنی گرایی در  
رژیم شاه نداشتند در وضعیت کشور بسیاری ابعاد گروه های سیاسی ایران شناخت کافی از و سازمان ها

اجتماعی ایران داشته باشند. شرایط سیاسی ـ ذهنی از واقع بینانه و درکی غیر تا سبب شد همین امر و

یـا و شرایط انقالبی مطرح شـده تـوسط «لنـین » هیچ گونه مشابهتی با مسیری که آنان طی می کردند٬

تحریک عوامل حکومت٬ یا ناشکیبایی و تحت تأثیر که روشنفکران سیاسی٬ علت این بود دیگران نداشت .

بـه شـرایـط انـقالبی را گروه ها و اغلب سازمان ها درجه بلوغ یک موقعیت انقالبی اغراق می کردند. در

تـحلیل شـرایـط دیگری مواجه می شدند. چیز عمل با در اما ذهنی ترسیم می کردند صورت تئوریک و

شرایـط نه با دیدگاه کالسیک مارکسیستی قابل توضیح است و نه با اجتماعی ایران آن روز٬ سیاسی ـ

انقالبی مطرح شده توسط نظریه پردازان جدیدتر.

تـقلید تأثـیرپذیری و جمله علل مهم ذهنی گرایی چنین سـازمان هایی دربـاره شـرایـط انـقالبی٬ از

عـمده ترین ویـژگِی وضـعیت انـقالبی است. برداشت تئوریسین های مارکسیسم از از غیرواقع بینانه آنها

نـوشته های دیگـران بـود. از «مکـتب رونـویسی» پـیروی از گروه ها٬ و این سازمان ها تفسیر تحلیل و

نوشتند: سال 53 چریک های فدایی در
مـبنای تـجربیات بـر مـا هم می آموزیم... باز آموخته ایم و تجربه حزب کمونیست چین را ما
مطالعه و درسال های اخیر واقعیات مبارزات سیاسی ایران را ازجمله چین٬ و خلق های پیشرو
به مشخصات انقالب چین٬ بسیاری از و مشخصات انقالب ما بسیاری از جمع بندی می کنیم.
درچین داشت؛ جنگ توده ای طوالنی وجودخواهد انقالب ما در شباهت دارد. انقالب اـکتبر
درچین نیزچنین رهبری حزب کمونیسم به ثمرخواهدرسید؛ با انقالب ما نیزچنین بوده است.
چنین چین نیز در بود؛ مناطق روستایی خواهد در پایگاه نظامی ارتش توده ای ما بوده است.
رهبری با خرده بورژوازی شهر[ ی] و کارگران ودهقانان و اتحاد فقط با انقالب ما بوده است.

ص 42ـــ43. فروردین 53: شماره دوم٬ خلق٬ نبرد .2

درچین نیزچنین بوده است.2 عملی است؛ طبقه کارگر
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که روشـنفکران ایـرانـی عـموما٬ً معتقدند ایران٬ تحلیل گران تاریخ سیاسی نیم قرن اخیر بسیاری از

پـیروی «ـکـپی برداری» و یک «مکـتب رونـویسی» از کشورهای جهان سّوم٬ روشنفکران دیگر همانند

سنن حتی نیم نگاهی هم به فرهنگ و وضعیت جامعه ایران٬ تحلیل هایشان از نتیجه در در می کردند؛

از می شد؛ به عنوان امری ثانوی برخورد این مقوله ها با نیز سازمان ها بعضی از در نداشتند. جامعه خود

بخصوص چریک های فدایی٬ سازمان نسبت به گروه های دیگر هرچند سازمان مجاهدین خلق. جمله در

مذهبی جامعه ایران٬ می دانست که زمینه های فرهنگی و فرهنگ اجتماعی مردم داشت و درک بهتری از

ندارد. وجود دگرگونی آنها است که به آسانی امکان حذف یا ویژگی هایی برخوردار از

 ناهمسازی اهداف وعملیات
می توان به سه دسته رژیم شاه را عمر دهه آخر مجموعه عملیات چریکی گروه های مسلّح ایران در

تقسیم بندی نمود:

مؤسسات خارجی. انتظامی یا نظامی و پرتاب نارنجک به مراـکز بمب گذاری یا عملیات انفجاری: (1

تصفیه های فیزیکی درون و مستشاران خارجی٬ اشخاص وابسته به رژیم شاه ٬ ترور عملیات ترور: (2

سازمانی.

برای تأمین منابع مالی. حمالت مسلحانه به بانک ها عملیات سرقت مسلحانه: (3

گروه مسلح مجاهدین اطالعیه های رسمی دو و بررسی دقیق روزنامه های سال های 1349ـــ1356 با

اعالم مورد چند عملیات اعالم شده و مورد 74 سال٬ طول 8 در مجموع٬ در چریک های فدایی٬ خلق و

ص 199. ایران...: جنگ چریکی در طاهری٬ .1

انجام گرفته است.1 سازمان مزبور توسط دو نشده٬

حـمله بـه سه مورد «جنگل»: و گروه چریکی «احمدزاده » عملیات مسلحانه توسط دو 5 ـ سال 1349
یک سازمان مجاهدین خلق: حمله به کالنتری. یک مورد و حمله به پاسگاه ژاندارمری٬ یک مورد بانک٬

دوبی. شده در نجات اعضای دستگیر به قصد عملیات هواپیماربایی٬
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دومی آمریکا٬ سفیر مورد اولی توسط گروه سیروس نهاوندی در گروگان گیری ناـکام: مورد 2 ـ سال 1350
حمله به فرسیو» «سرلشکر ترور چریک های فدایی: «شهرام پهلوی نیا». مورد توسط مجاهدین خلق در

بانک زنی. مورد 8 و نگهبان کالنتری قلهک٬

«شـعبان و «سـرتیپ طـاهری » (نـاموفق)٬ «ژنرال پرایس» ترور مورد 3 مجاهدین خلق: ـ سال 1351
انفجار. مورد 17 مرحله عملیات انفجاری با 5 (ناموفق). معروف به «شعبان بیمخ» جعفری»

«سـرهنگ تـرور و انـفجار مـورد 2 مـجاهدین خـلق: انفجار. مورد 2 چریک های فدایی: ـ سال 1352
هاوکینز».

«حـاج فـاتح «علی نقی نیک طـبع »٬ «سروان نوروزی »٬ ترور مورد 4 چریک های فدایی: ـ سال 1353
مورد 5 و «سرتیپ زندیپور» ترور مجاهدین خلق: مرحله انفجار. 5 و «عباسعلی شهریاری» و یزدی »

عملیات انفجاری.

سابق عضو «نوشیروان پور» و «ناهیدی »٬ ترور مورد دو و یک انفجار چریک های فدایی: ـ سال 1354
تـرور یک مـورد عملیات انفجاری٬ مورد 3 مجاهدین خلق: سازمان به دلیل انجام مصاحبه تلویزیونی.

«صمدّیه لبّاف». و «شریف واقفی » ترور مورد دو «سرهنگ ترنر» و «سرهنگ شفر»

مستشار 3 ترور یک مورد و یک انفجار مجاهدین خلق: انفجار. مورد 2 چریک های فدایی: ـ سال 1355
آمریکایی.

انفجار. مورد 4 چریک های فدایی: ـ سال 1356
دسـتبرد مـورد این است که چریک های فدایی 11 سازمان٬ جمله تفاوت های عمده عملیاتی دو از

این خصوص ثبت نشده است. مجاهدین خلق هیچ گونه عملیاتی در ولی از داشته اند مسلحانه به بانک ها

به منابع مالِی مردمی بود. دسترسی نداشتن چریک ها علت اصلی این وضعیت٬

بر تلفات سنگینی را و کانال های ضربه پذیری چریک های فدایی شد یکی از بانک٬ سرقت از قضا از

به تصفیه نیروهای مذهبی٬ ایدئولوژی و تغییر پیش از تا مجاهدین خلق٬ سوی دیگر٬ از تحمیل کرد. آنها

مشکلی دریافت می کردند٬ بازاری های مبارز طریق روحانیون و کمک های مالی قابل توجهی که از خاطر

مالی نداشتند. نظر از

نشان به خاطر یا برخی مراـکز٬ در بمب های دست ساز انفجار یا اهداف اعالم شده پرتاب نارنجک و

انجمن ایـران و انفجارهایی در مانند ـ آمریکایی بود بخصوص ضد دادن احساسات ضدامپریالیستی و
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شرکت های هواپیمایی پان اَمریکن و شرکت نفتی شل٬ سفارت عّمان٬ انگلیس٬ انجمن ایران و آمریکا٬

و مـراـکـز در انـفجار مانند رژیم ـ ضدیت با کینه و ابراز یا و امثال آن؛ و بی.او.ِا.سی (بریتیش ایرویز)٬

که این مجموعه ناـگفته نماند آن. مانند ژاندارمری و ساواـک٬ مراـکز شهربانی بابل٬ مؤسسات پلیسی نظیر

خسارات فوق العاده ای نداشت. برخالف تبلیغات سازمان های مذکور٬ عملیات٬

22 مؤسسات خارجی٬ امنیتی و انتظامی و نظامی و مراـکز عملیات انفجاری در مورد مجموع 38 از

مربوط به چریک های فدایی است. مورد 16 مربوط به مجاهدین خلق و مورد

7 عین حـال مـهارت انـجام شـده٬ در برنامه ریزی و که با سازمان یافته٬ ترور مورد مجموع 25 از

مـرتبط ایـن یـا عضو افراد نفر 10 و درصد)٬ وابسته به رژیم (32 نفر 8 درصد)٬ خارجی (28 مستشار

هم به این مرگ های مشکوک را کشف شده یا بعدًا اعالم نشده و موارد اـگر بوده اند. درصد) 40) سازمان ها

به تصفیه های تشکیالتی اختصاص گروه مسلح٬ ترورهای دو از درصد 50 بیش از فهرست اضافه کنیم٬

داخلی در هرگونه ترور با به ویژه سازمان مجاهدین٬ گروه و حال آنکه فلسفه وجودی این دو می یابد.

برای سرکوب و گرفته می شد٬ رژیم شاه به کار سالحی که بایستی برای مبارزه با امکانات و و بود تضاد

که خودش با خدمتی به رژیم شاه شد عمًال رفت و میهن به کار بهترین جوانان مبارز قمع گروهی از قلع و

به انجام آن نمی بود. صرف امکانات گسترده قادر سرمایهـگذاری و

مجموعه در این قبیل٬ مسائلی از و اعالم موجودیت٬ خودنمایی و عمل زدگی٬ روحیه انتقام جویی٬

بخش عمده این اقـدامـات زیادی به چشم می خورد. به میزان بسیار عملیات سال های 1356ـــ٬1349

رابـطه ای مـنطقی بـین اهـداف و نبود؛ استراتژی سازمان های مزبور نشأت گرفته از و متأثر مسلحانه٬

نداشت. وجود تبلیغاتی که صورت می گرفت) مجموعه عملیات (با اغلب موارد و استراتژیک آنها

انـجام عـملیات بـدان مـی دانسـتند٬ مقّید را سازمان خود دو که هر مشی چریکی تئوریزه شده٬ در

حالی که مجموعه در راستای قیام توده ای باشد؛ می بایست در سپس گسترش آنها٬ و ابتدا٬ در ـکوچک٬

تنظیم موردی) وقایع ویژه (واـکنش های مقطعی و و اساس نقطه نظرها بر غالبًا سازمان٬ عملیات این دو

سازمان های دیگر٬ سازمان یا برابر خودنمایی در رقابت و موجودیت٬ و جمله اعالم حضور از می گردید.

حـل بـحران هـای امکـانات٬ و جذب نـیرو به منظور مانور ساواـک٬ به رژیم و نشان دادن توانایی خود

انـتقام بـه یـا و هـواپـیماربایی)٬ آزادی زندانیان (یک مورد تصفیه مخالفان درون گروهی٬ تشکیالتی و

رابطه مشخصی بـین هـدف های نتوانستند نتیجه آنها در اعضا. کشته شدن بعضی از مناسبت اعدام و



331 تحلیل مشی مسلحانه   و نقد

مسلح بودن چه هدفی را این سؤال که از برابر همواره در کنند. برقرار و پیدا عملیات نظامی خود سیاسی و

شرایط حاـکمیت رژیم پلیسی و «در این قبیل ارائه می شد: جوابی از توجیهات کلی٬ از غیر دنبال می کنند٬

مقابل ضربات پلیس در گروه را بدون مسلح شدن نمی شود قدرت نظامی پلیس علیه گروه های مخفی٬

ص 203. ایران...: جنگ چریکی در طاهری٬ .1

حفظ کرد».1

بحران مشی شکست و نقش سرکوب در  
میزان سرکوب رژیم هاست. چگونگی و ناـکامی جنگ های چریکی٬ موفقیت یا در عوامل مؤثر یکی از

توضیح می دهد: را .R) دست کم سه نوع برخورد Gurr) «ـگار»

در این کار٬ کوتاه مدت دست می زنند. در زیادی٬ به میزان بسیار به افزایش شدت مجازات ها٬ رژیم ها 1ـ

شـدن مـیدان حداقل گسترده تر یا اقدام به خشونت های سیاسی و از را وسازمان ها افراد ـکوتاه مدت٬

گسـترده غیرمستقیم آن را شدت بخشیده به طور دوام نارضایتی را ولی احتمااًل می دارد؛ باز برخورد

اراده می آورد٬ به وجود می پذیرند آن تأثیر از میان مردمی که مستقیماً در نارضایتی تازه ای را می سازد٬

می آورد. برای تهاجم پدید ملموسی را و اهداف جدید و افزایش می دهد به مقاومت را چریک ها

عدم برای رژیم٬ تأثیرات مربوط٬ معمواًل متوسط صورت می گیرد. حد در مجازات ها و افزایش فشارها 2ـ

شدت اراده آنان به مقاومت را نارضایتی ناراضیان و افزایش متوسط فشارها٬ به همراه دارد. ـکارایی را

می کند. نیز تردید ترس و دچار را آنها احتمااًل و می بخشد

بـا کنترل پی آمدها مبنای محاسبات و بر رژیم ها اـگر ولی پیوسته؛ باال حد مجازات محاسبه شده در 3ـ

افزایش احتمااًل افزایش دهند٬ را مداوم مجازات ها به طور مقطعی٬ واـکنش های عجوالنه و اجتناب از

کـرده مشـروعیت رژیـم را تـردید دچـار ناراضیان را حتمی ندانستن تالفی جویی٬ پیامدهای ناشی از

یأس و البته٬ کاهش می دهد. را خشونت های سیاسی بیشتر نتیجه پتانسیل بروز در افزایش می دهد.

2. Gurr, R. Why Men Rebel; Prinston University Press, 1971: P. 317-356.

عامل این موضوع باشد.2 می تواند مبارزه نیز سرخوردگی از

به فرامـوشی کاماًل نکاتی که مشی چریکی مدرن آن را از جامعه شناسان سیاسی معتقدند برخی از

جنبش نتیجه٬ در نیرومندند. دستگاه سرکوب رژیم های مدرن است که بسیار نداد٬ قرار نظر مورد و سپرد
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گسترش به عبارت دیگر٬ باشد. به پیدایش حرکت های خودجوش توده ای امیدوار نمی تواند چریکی دیگر

گستردگی وسایل سرکوب رژیم بستگی دارد. به کارآیی و به میزان زیادی٬ یک جنبش٬

اهمیت آنجا تا حرکات مسلحانه اپوزیسیون مواجه اند٬ سرکوب رژیم هایی که با ابزار و مسئله نیروها

وفاداری میزان انسجام و در نیز را عدم موفقیت انقالب ها موفقیت یا که حتی برخی نظریه پردازان٬ دارد

ص 170. ایران...: جنگ چریکی در طاهری٬ .1

می کنند.1 برآورد و نیروهای سرکوب جست وجو

وامی داشت که را شاه او بزرگ بینی در چون توّهم خود دوران رژیم پهلوی٬ شرایط ایران در مورد در

شاه آید؛ به وجود نتیجه یک «سلطنت الیگارشیک» در و بیفزاید دامنه قدرت فردی خود بر به روز روز

می کرد. میدان به در خشونت بارترین روش های ممکن از به شدیدترین و همواره مخالفان را

با برخورد شاه در نوع عملکرد نقطه عطف مهمی است. لحاظ شیوه سرکوب٬ از ٬1342 خرداد 15

یعنی افزایش شدت دارد؛ تقسیم بندی «ـگار» نوع اول در همگونی بیشتری با آن روز٬ در نیروهای مخالف٬

مقاطع زمانی خاص. در به میزان زیاد٬ سرکوب٬

Mark) می نویسد: Gasiorowski) «ـگازیوروسکی»
بسیاری ازتظاهرکنندگان کشـته 42] عظیم بوده است و [خرداد اـگرچه تظاهرات ژوئن 1963
[امام] خمینی ٬ مشخص به طور رهبران تظاهرات و تبعید دستگیری و ولی شاه توانست با شدند

2. Azar, E. National Security in The Third World; Cambridge Univercity, 1988: P. 253.

ناآرامی بیشترجلوگیری به عمل آورد. 2 از
میان در سوی دیگر از مذهبی و میان نخبگان اجتماعی و در یک سو از ارتش او٬ نتیجه شاه و در

وابستگی اش کاهش بیشتری می یافت٬ هرچه مشروعیت او طبقه متوسط تحصیل کرده منزوی می شد.

نتیجه ارتش نقش مهمتری را در می شد. پلیس امنیتی بیشتر ساواـک و ارتش٬ زور به قدرت مبتنی بر

رژیم به عهده گرفت. نسبت به گذشته در

جایگاه ویژه ای پیدا درون ارتش٬ که گروه های مطمئن تر بی اعتمادی شاه به بدنه ارتش سبب می شد

اقدامات احتمالی با قاطعانه تری را توانایی برخورد تا آمد به همین دلیل به وجود جاویدان » «ـگارد ـکنند.

به نوشته «ـگازیوروسکی»: باشد. دارا درگیریهای اجتماعی٬ یا و کودتا نظیر مخالفان٬
بـه طـور ارتش٬ از بـود. پلیس مخفی وی (سـاواـک) ارتش و ابزارهای اصلی سرکوب شاه ٬
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که استفاده می شد فرونشاندن ناآرامی های شهری٬ جهت منفعل ساختن طوایف و در ـگسترده٬
[1342] بود.حتی زمانی که ارتش درپادگانهای خویش بود٬ مهمترین آن تظاهرات سال 1963
کمک شـایانی داشت٬ ایران وجود وحشتی که تحت حاـکمیت شاه در رعب و اشاعه جّو در
برای ازاشکال عریان شکنجه تاعملیات روانِی به دقت هماهنگ٬ می کرد.تاـکتیک های ساواـک٬
سرکوب تحت و دربرمی گرفت؛ افزایش وفاداری نسبت به شاه را مغشوش ساختن اپوزیسیون٬
«هیچ کشـوری در اعالم کرد: سال 1975 در بین الملل» که «عفو بود حمایت شاه چنان شدید

1. Ibid: P. 227 - 50.

ندارد.»1 زمینه حقوق بشر در ایران٬ از جهان کارنامه ای بدتر
یا «اداره دوم» شهربانی و ژاندارمری٬ از: عبارت بودند ساواـک ـ ارتش و بجز ابزارهای سرکوب شاه ـ

شـناسایی خـصوص درگـیری های درون شـهری و در این همه مهمترین نقش را با ارتش. «رکن دو»

به ریاست «تـیمور سال ٬1336 به رغم اینکه ساواـک در به عهده داشت. «ساواـک» ـگروه های مسلح٬

حمایت بی دریغ سرویس های اطالعاتی به ُیمن برخورداری از این تشکیالت نوپا تشکیل شد٬ بختیار»

مدت زمان کوتاهی توانست تشکیالت نسبتاً در ٬ (M.I.5) انگلیس و اسرائیل (موساد) (C.I.A) و آمریکا

.461 ـ 451 و 407 ـ 379 و 378 ـ صص 283 ج 1: سقوط...٬ و ظهور Ñ فردوست٬ این باره در .2

گسترش دهد.2 کشور سراسر در قدرتمندی را

هر است که از به بعد 1342 خرداد از سبب شد٬ که شهرت جهانی آن را دوره اصلی فعالیت ساواـک٬

ماجراهای پیرامون و خرداد مجموعه حوادثی چون قیام 15 شد. آن پدیدار کیفی در تغییرات کّمی و نظر٬

دستگاه شاه و کاخ مرمر٬ شاه در اقدام به ترور و «حسنعلی منصور» ترور تشکیل گروه های مسلح٬ آن٬

کمربند اجتماعی٬ فشارهای سیاسی ـ که هماهنگ با به این نتیجه رساند را آنها و کرد غافلگیر امنیتی را

آورند. پلیسی محکم تری به وجود امنیتی ـ

تـاریخ سـیاسی Ñ مـدنی٬ 2 و ج 1 سـقوط...٬ و ظـهور عـالوه بـر ـ «ساواـک» کار و ساز از برای شناخت بیشتر .3
صص 148ـــ163. ج 2: معاصر...٬

برخی نوسان است.3 در «واقعیت» و بین «افسانه» یافته٬ انتشار مطالبی که درباره ساواـک شایع شده و

و هزار 60 تا 30 از نیروهای رسمی آن را جمله٬ از و نیروی افسانه ای ساواـک گفته اند قدرت و از منابع٬ از

«ـگـازیوروسکی» مـانند مـحققان٬ بـعضی از کـرده انـد. ذـکـر سه میلیون نفر تا آن را خبرچینان (منابع)
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داشته اند: برخورد این امر با واقع بینانه تر
بـه اوایـل سـال 1960 در نـفر 2000ـــ2400 تـقریبًا از پـرسنل تـمام وقت سـاواـک٬ تــعداد

ص 289. سیاست خارجی...: گازیوروسکی٬ .1

افزایش یافت.1 1970 اواخر در نفر 7000ـــ10000
به شّدت خنثی سازی اقدامات مخالفان٬ کشف و در ارگان های امنیتی رژیم شاه ٬ زمستان ٬1350 تا

ایـن ارگـان ها٬ برخوردهای فیزیکی بین عناصر احیاناً دوبارهـکاری و لیکن مشکل تداخل و فّعال بودند؛

یعنی تشکیل «ـکمیته مشترک ضـد برجسته ترین اقدام رژیم٬ با زمستان ٬50 از مشکل آفرین شده بود.

دستگاه سرکوب رژیم این زمان٬ از این مشکل حل شد. گروه های چریکی٬ جهت مقابله با خرابکاری»

مسـائل و بـحران هـا کنار گرفتن در قرار که با کرد ردیابی گروه های مسلح نقش فعال تری ایفا در شاه ٬

سبب شد. را متالشی شدن آنها اضمحالل و درونی شان٬

ساواـک بود٬ نصیری» «ارتشبد که ریاست ساواـک با سال های دوره نخست وزیری «هویدا»٬ بیشتر در

به مقابله نیز کشور مخالفان خارج از با همکاری سرویس های خارجی٬ با داخل کشور٬ فعالیت در عالوه بر

می پرداخت.

نه منفعل و توانست به صورت فّعال ـ گردد٬ سوی سازمان های مسلح غافلگیر آنکه از پیش از ساواـک٬

ـ مارکسیست بود سازمان های مسلمان و و قمع کامل کلیه گروه ها قلع و نتیجه آن٬ نماید. برخورد آنها با ـ

پیدا به دنبال مطالعه و و داشتند ابتدای راه قرار که در چه آنها و به مشی مسلحانه بودند که معتقد چه آنها

ساواـک و گمان گروه های مزبور٬ به زعم و ابتدا٬ که در حالی بود این در و ـکردن خط مشی مبارزه بودند؛

سازمان مجاهدین خلق دو مشخص٬ به طور می شدند. بی انگیزه تصّور ناتوان و پلیس امنیتی رژیم بسیار

بها ٬50 ـ سال های 1349 در را خود شده بر دالیل عمده ضربه های وارد یکی از چریک های فدایی٬ و

تاـکتیک های ساواـک برشمرده اند. و ندادن به تکنیک ها

سرکوب روند کردن آن در جهت کارآمد در عمده ترین اقدامات مدیریت پلیس سیاسی رژیم شاه را٬

می توان به این ترتیب فهرست کرد: ـگروه های مخالف٬

اساس آموزش های سازمان های سرکوب بر ارتقای تاـکتیک های مقابله٬ جمع بندی تجارب و 1ـ

اسرائیل؛ و آمریکا

اجزای پلیس سیاسی؛ دیگر افزایش کّمی نیروهای ساواـک و 2ـ
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سازمان ها؛ در نفوذ منبع گیری یا مراقبت٬ به ویژه تعقیب و اجرای عملی آموزش های مزبور 3ـ

وحـدت رهـبری و ایـجاد و حّل تضادها نیز و عملیات اطالعاتی٬ بخشیدن به روند تمرکز 4ـ

خرابکاری»؛ طریق تشکیل «ـکمیته مشترک ضد از مجموعه عملیات اطالعاتی٬ فرماندهی در

پـیشگیری از سـاواـک و پـلیس و جهت هـمکاری مـردم بـا در اجرای برنامه های تبلیغی٬ 5ــ

ص 221. ایران...: جنگ چریکی در طاهری٬ .1

توصیف می کرد.1 نیروهایی که رژیم به عنوان «خرابکار» با همکاری آنها

قوای مسلح شرایط ـ دیگر کنار در که ـ به این دارد واقعیت این است که پیروزی مبارزه مسلحانه نیاز

حکومتی نیز حتی شورش های مردمی ضد دست داده باشند٬ از را کارایی خود نیروهای امنیتی رژیم نیز و

قدرت و گرفتن تمامی قوا به کار از به دالیل متفاوت٬ زمانی نتیجه بخش است که قوای مسلح رژیم٬ در

اوج دوران نُضج و در رژیم شاه ٬ پلیس سیاسی سرکوبگر استفاده کنند. آنها از نتوانند و باشند عاجز خود

نوع در که حتی ـ نمی برد٬ کنترل به سر خروج از شرایط ضعف و در نه تنها مبارزات گروه های چریکی٬

می رفت. جهان به شمار در نیرومندترین سیستم ها یکی از ـ خود

شکست مشی مسلحانه تشکیالت و  
بـرای سـازماندهی اهـمیت قـایل به یک میزان٬ مجاهدین خلق٬ سازمان های چریک های فدایی و

عـمده ترین عـلل شکست ایـنکه «یکـی از تکیه بـر مبارزات گذشته و سازمان از دو تحلیل هر بودند.

صص 18ـــ19. شرح تأسیس...: .2

چگونگی شکل گیری که موضوع سازماندهی در موجب گردید فقدان سازماندهی مناسب بود»2٬ نهضت ها

جایگاه ویژه ای داشته باشد. آنها

همان برداشت متفکران می دانستند٬ «دانش مادر» که آن را سازماندهی٬ از برداشت این سازمان ها

بـنابرایـن سـازماندهی است. آنان اساسی ترین اقدام بـرای تـحقق خـّط مشی٬ منظر از مارکسیست بود.

به شکست یک خّط مشی است. عامل تعیین کننده موفقیت یا سازماندهی٬ امر عدم موفقیت در موفقیت یا

همبستگی مشخص یک انسجام و سازماندهی آن٬ سازمان و بین هدف های استراتژیک هر دیگر٬ تعبیر

اسبق حزب کمونیست رهبر استراتژیست های مارکسیست و یکی از ٬ (Le Duan) «لهدوان» دارد. وجود

ویتنام می گوید:
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ولی ازسازماندهی صحبت کرد کادرها نمی توان از نهفته است. درسازماندهی ما قدرت ما٬
سازماندهی به مؤثرترین طـریق٬ سازماندهی مسئله بی نهایت پیچیده ای است. سخنی نگفت.
دلمـان بـخواهـد طـور نـمی توانـیم هـر ما دانش سازماندهی. مستلزم یک دانش کامل است:

ص 47. تشکیالت: سازماندهی و له دوان٬ .1

دارد.1 را قوانین خاص خود سازمان٬ سازماندهی کنیم.
همین زمینه است که در دیدگاه «لنین» از متأثر نقش تشکیالتی حزب٬ بر اصرار و این گونه تأـکیدها٬

می گوید:

ص 85. جامعه شناسی سیاسی: پهلوان٬ .2

سالحی جزسازماندهی ندارد.2 برای رسیدن به قدرت٬ مبارزه خود در پرولتاریا
«لنـین» است. «سـانترالیسـم دمـوکراتـیک» حزب مارکسیستی٬ یا یک سازمان و اصلی ترین محور

اصل راهنمای سازمان حزب مارکسیست پرولتری مطرح کرده می گوید: سانترالیسم دموکراتیک را
این٬ و به هم پیوسته باشد دارای سازمانی محکم و باید حزب برای ایفای نقش تاریخی خود٬

ص 89. تاریخ حزب کمونیست...: .3

گردد.3 پایه سانترالیسم بنا که حزب بر التزام می کند
از انتقاد و «انتقاد مسئولیت»٬ و «وحدت فرد اصول دیگری نظیر این اصل بنیادی٬ از نتیجه ٬ در و

نـاصداقـتی بـین بـردن کـمترین سـوءظن و از تشکیالتی و چسبندگی بیشتر برای ایجاد سازمان مجاهدین خلق٬ .4
عاطفی دارای بار خالف اصول دیگر٬ که بر فوق اضافه کرد به موارد برادرانه» عنوان «اعتماد اصل دیگری با افراد٬
آخرین رگـه های برادرانه»٬ اصل «اعتماد با متن قانع نمی شد٬ در اصول خشک مذکور فردی که با اخالقی بود. و

ص 193. ایران...: جنگ چریکی در طاهری٬ بین می رفت. تردیدش درباره مرکزیت از شک و

منتج می شود.4 «انضباط آهنین» و خود»

که یکی به شکلی درآمد ترسیم کرده بود٬ که «تروتسکی» همان طور وضعیت سازماندهی حزب لنین٬

کـه پـیش بینی کـرد «تـروتسکی» آورد. پدید برای اعضا خشونت بی سابقه را سیستم های سرکوب و از

جانشین کمیته سرانجام یک دیکتاتور٬ و جانشین سازمان حزب٬ کمیته مرکزی٬ جانشین حزب٬ «سازمان٬

می گردد. مرکزی»

که در سبب شد میان مارکسیست ها٬ مدّون بودن تئوری های سازماندهی در مارکسیستی و مطالعه آثار

حاـکم تشکیالت خود بر دقیقاً شده را اصول مارکسیستی یاد سازمان چریکی٬ دو انقالب هر ایران پیش از

اساس روابط دموکراتیک بین خود نحوه رهبری مرکزیت بر بیانگر اصل «سانترالیسم دموکراتیک» نمایند.
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عمل در تشکیالت آنها این نوع مناسبات درونی٬ سازمان های چریکی بر به رغم تأـکید بوده است. اعضا و

شوروی سابق حزب کمونیست استالینی در همانند «توتالیتر» بسته و ویژگی های کاماًل به یک سازمان با

پی به دست آوردن آن دست داشت ولی اینان در در این تفاوت که آن یکی قدرت را با تبدیل شدند؛

بودند.

روابط بـه نیامده و انسجام الزم پدید طی سال های نخست که هنوز بحث٬ تشکیالت مورد دو در

که سازماندهی مراحل بعد٬ در اما استفاده می شد؛ نظرات کادرها حّدی از تا دوستانه بود٬ شکل محفلی و

گـردید. شدن تصمیمات آغـاز غیردموکراتیک تر روند شد٬ بیشتر گرایش به مخفی کاری نیز و پیچیده تر

سبب رهبران این سازمان ها٬ مسائل خصلتی در وجود به همراه رعایت اصول حفاظتی و شده٬ یاد موارد

تئوریزه سازمان٬ چرای دستورات توسط تمامی افراد اجرای بی چون و و باال تصمیم گیری از که امر شد

بین تضاد در ـ صالحیت کادرهای باالتر و به دلیل اهمیت نقش افراد که ـ این گونه مطرح گردد و شود

تشکیالت است. سانترالیسم در عنصر اولویت با سانترالیسم٬ دموکراسی و

تشکیالت٬ در همان دموکراسِی ناچیز برای حذف تماْم عیار تئوریک٬ به این ترتیب مقدمات نظری و

و تـمامی حـرکت ها بـالمنازع٬ بـه صـورتی کـاماًل سازمان ها این پس رهبران (مرکزیت) از فراهم آمد.

ایـن دو هـمچنین ضـربه های سـال های 1350ـــ٬51 تعیین مـی نمودند. یکجانبه٬ به طور را٬ فعالیت ها

تـلقی علل ضربه ها از شکل سازماندهی را تحلیل خود٬ که در به مرحله ای کشاند تشکیالت چریکی را

«اطـاعت ایـن مـرحـله٬ در گذاشته شد. تشکیالت به اجرا در اصل «انضباط آهنین»ـ نتیجه٬ در ـکردند؛

این توجیه که: با پذیرفته می شد؛ می بایست توسط اعضا ـ به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر ـ تشکیالتی»

نیست. بدون یک سازمان پوالدین امکان پذیر سرنگونی آن٬ رژیم شاه و پیروزی بر

کم هـم حّد که امکان تصمیم گیری دموکراتیک حتی در گسترش سازمان سبب شد سوی دیگر٬ از

به آن را اختیار کنترل و و آید داخل سازمان پدید یک گروه مرکزی در نتیجه٬ در و نداشته باشد وجود

گرفت و بهـکار اهداف خود و جهت کسب مقاصد در امکانات آن را سازمان و این گروه اندک٬ دست بگیرد.

تحقق یافت. ـ به تمام معنا ـ اصل یک سازمان توتالیتر با که نمونه برابر آورد شرایطی به وجود

اصل انضباط آهنین٬ اجرای شدید پنهان کاری سازمان و متقابل خفقان رژیم٬ تصاعدی تأثیر سیر در

به وضوح٬ این امر٬ گذاشته می شود. به مثابه یگانْه قانون تشکیالت به اجرا سازمان٬ اراده رهبر نظریات و

مجاهدین خلق به صورت سازمان چریک های فدایی و که رهبری دو نیمه ٬55 تا فاصله سال های 51 در
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از بعد رهبری تشکیالت ـ می توانیم در آن را عریان تر شکل بسیار مشاهده می شود. فردی اعمال می شد٬

دهیم. مطالعه قرار سازمان توسط رجوی مورد انقالب اسالمی ـ

تبلیغات عالوه بر نظرات سازمان داشتند برابر در مقاومت را عناصری که کمترین مخالفت یا مورد در

ـ نفر دست کم 10 سازمان یافته٬ ترور مجموع 25 از می رفت. به کار سرکوب درونی نیز ابزار تلقینات٬ و

ترور غضب رهبران تشکیالت واقع و که مورد سازمان چریکی بوده اند وابسته به دو ـ آنها درصد یعنی 40

شده است. حداقل آن منظور اینجا که در گفته شده؛ نفر 25 تا نفر 4 سازمان از میزان ترورهای داخلی دو .1

در یا برخورد در به پلیس معرفی و مستقیم ـ به طور افرادی است که شایع است ـ از غیر این٬ و شده اند.1

زندان کشته شده اند.

به این شکل که هر رویارویی ایدئولوژیک بود. افراد٬ با برخورد در سازمان٬ مسائل این دو دیگر از

کلیت دارد. عمومیت و گروه های مسلمان مارکسیسم گرا تمام سازمان های مارکسیست و در این امر .2

می شد.2 برخورد آن به شدت هرچه تمامتر خطایی خطای ایدئولوژیک محسوب گشته با

تحصیل می کردند شغل و به ترک خانواده و مجبور را فرد عضوگیری٬ از بعد همچنین این سازمان ها٬

که زندگی جمعی این بود خانه های تیمی و آثار یکی از می ساختند. خانه های تیمی ناـگزیر به زندگی در و

به را جای خود به ویژه فردیت اعضا و احساس امنیت بیشتری می کردند یکدیگر کنار در و خانه ها در افراد

ص 41. شرح تأسیس...: .3

دوام دارد (H.Arendt) کمتر آرنت» که به قول «هانا هرچند اینگونه زندگی٬ انسجام گروهی می داد.3

این رهبران تشکیالت بر است. خویشاوندی نیرومندتر اجتماعی و یا قسم دوستی خصوصی و هر ولی از

شدن با امکان آشنا چنین جایی٬ در تسلط فوق العاده ای داشتند. سلول های تیمی) و (هسته ها مجموعه ها

نتیجه٬ در نداشت. خواندن کتاب دلخواه وجود یا و گوش دادن به رادیوهای گوناـگون٬ دیدگاه های مختلف٬

که به این معنی بود خانه تیمی٬ زندگی در مخفی شدن و به حداقل می رساند. انشعاب را محفل گرایی و

مراجعه نکردن به خانه با اخراج گردد. کار به واسطه غیبت غیرموجه از و نشود حاضر خود محل کار در فرد

در مخفی گشته است و نظام٬ با به دلیل مخالفت شدید که فرد می شد این موضوع بین همه برمال نیز

خراب کردن پل های پشت سر٬ با نداشت. را خود شهر زندگی و به خانه و امکان بازگشت مجدد نتیجه٬

می دانست. چارچوب مشخص یک تشکیالت٬ آن هم در متعلق به مبارزه٬ را خود دیگر فرد

تشکیالت که به رغم ادعای دموکراتیک بودن٬ سبب شد دیگر٬ موارد همراه با مجموعه این عوامل٬
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بدون و تبدیل شوند مناسبات درونی٬ به ویژه در خشن٬ بسته و عمل به سازمان هایی بسیار گروه در دو

انزوای کامل جان بدهند. در داشته باشند٬ را اینکه توانایی سازماندهی توده ها

شکست مشی مسلحانه عوامل خارجی و  
شکست جـنبش های مسـلحانه کشـورهای در عوامل خارجی نیز داخلی٬ عوامل درونی و عالوه بر

ایـنکه یک قـدرت مؤثری داشـته انـد. میالدی نقش حّساس و دهه های 1960ـــ1970 جهان سوم در

یک کشور موفق گردانیدن مخالفت های سازمان یافته مسلحانه در خنثی کردن یا چه میزان در خارجی تا

گاه کوتاه مدت منافع درازمدت و نیز و سوق الجیشی آن کشور به اهمیت استراتژیک و باشد٬ مؤثر می تواند

بستگی دارد. آنجا قدرت خارجی در

و دوران جنگ سرد سوی قدرت های بزرگ (در از را نوع برخورد .P) چهار Hassner) َهسِنر» «پی یر

دولت هـای درگـیر حـمایت از 2ـ چریک ها شورشیان و حمایت از 1ـ محتمل می داند: قطبی) نظام دو

ایفای نقش ممتنع. و درگیری٬ خودداری از میانجیگری 4ـ 3ــتالش برای حکمیت و

به اهمیت کشوری بستگی چه به لحاظ اقتصادی٬ چه به لحاظ استراتژیک و این موارد٬ ـکه هریک از

1. Hassner, P. Civil Violence and The Pattern of International; Adelphi Papers, No. 83, 1971: P. 17.

آن در میزان تأثیر داخل٬ تأثیرات جنگ چریکی در عالوه بر حرکت های مسلحانه است.1 که درگیر دارد

باشد. منفعل بودن یک قدرت خارجی مؤثر فّعال یا ممکن است در روابط بیرونی نیز
آنقدر برخی کشورهای آمریکای التین٬ یاخاورمیانه و مناطقی مثل آسیا قطبی... سیستم دو در
آنهادخالت امور در چه مستقیم وچه غیرمستقیم ـ که ـ دارای اهمیت بوده اند برای ابرقدرت ها

2. Ibid.

داشته اند.2
ـ احـیاناً سرکوب جنبش های مسـلحانه ـ پنهان قدرت های استعماری در و دخالت های آشکار بجز

قابل توجه بوده است. برخی حرکت های چریکی نیز قدرت سوسیالیستی از حمایت دو مردمی٬ اصیل و

از مـنظور مـی شود. نـیز مـهره های دیگـر زمین افتادن یک سـری از باعث بر افتادن یک مهره٬ بازی «دومینو» در .3
منطقه ای یک در که اـگر این بود بود٬ که واضع آن «هنری کی سینجر» سیاست خارجی آمریکا در «تئوری دومینو»٬
دامان کمونیسم خواهند در دیگری ـ یکی پس از ـ نیز کشورهای همجوار دیگر به بلوک کمونیست بپیوندد٬ ـکشور

کمونیسم به مقابل خطر که هرگاه کشوری در بود این باور بر سال ها اساس «تئوری دومینو»3٬ بر غرب٬
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پانوشت.) ص 29 سلطهـگری: روند (آمبروز٬ افتاد.

اینرو از داشت. خواهند همان سرنوشت را کشورهای همسایه آن نیز سرانجام سقوط کند٬ و ناتوانی افتد

و اولویت های سیاست خارجی امریکا جنبش های مسلحانه در تهدید برابر در رژیم های غربگرا حفاظت از

داشت. متحدانش قرار

جنبش های ضد حمایت از سعی در شوروی (روسیه) جنگ جهانی دوم٬ سال های نخست پس از در

پس از بخصوص زمانی که «خروشچف» و جهت داد اینکه شوروی تغییر پس از داشت. رژیم های غربگرا

جـنبش های مسـلح در حـمایت از چین پرچمدار دنبال کرد٬ را «همزیستی مسالمت آمیز» تز «استالین»

جـایگیری در و تثبیت خـود پس از میالدی٬ اوایل دهه 1970 از چین نیز ـکشورهای جهان سوم شد.

به حمایت از کمتر ـ پنج قدرت دارای «حق وتو» به عنوان یکی از ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد

چریکی کشورهای جهان سوم تمایل نشان داد. جنگ های داخلی و

ـ کاًل شده است که ـ خصوص نقش شوروی ابراز سوی سران قدرت های غربی گاه نظریاتی در از

است که جنگ های چریکی در معتقد جمله «نیکسون» از نفی می کند. بحث را اصالت جنبش های مورد

فعالیت آنها تمامی کشورهایی که سازمان های مسلح در کلی در به طور و اروپا آفریقا٬ آمریکای التین٬

نقش شوروی بوده است. از متأثر داشتند٬

پیدایش زیادی بر تأثیر جمهوری خلق چین٬ معنوی شوروی سابق و حمایت مادی و ابتدا مجموع٬ در

اختالف بین چین بعدها به همین نسبت٬ و گسترش جنبش های چریکی کشورهای جهان سوم داشت. و

کشورهای جهان سوم گذاشت. عدم موفقیت مبارزه مسلحانه در زیادی بر شوروی تأثیر و

شوروی و کشور دو اقتصادی رژیم شاه با که روابط سیاسی ـ این موضوع زمانی پیش آمد ایران٬ در

حـاضر آنها هیچ یک از چنین شرایطی٬ در حال تحکیم بود. در به گسترشی٬ رو سطح نسبتاً در چین٬

بنمایند. چه غیرمستقیم ـ چه مستقیم و ایران حمایت جدی ـ گروه های چریکی در از نبودند

ـ «ادبیات انقالب» آمدن حجم عظیمی از مبارزاتی سبب به وجود که تجربیات انقالبی و همان طور

گـردید٬ ـ شـورشگری) آن سویی: به تعبیر زمینه جنگ مسلحانه (و در مقاالت بسیار و شامل کتاب ها

بـه کـوشش های مـنجر به سهم خـود نیز این گونه جنبش ها مقابله با درس های حاصل از تجربیات و

البته حمایت های تئوریک و تدوین اصول ضّدشورشگری شد. منظمی جهت گردآوری و سیستماتیک و
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شورشگری داشت. شدن منابع ضد غنی تر و رشد در نقش اصلی را مالی آمریکا

سازمان های علمی که به موجب آن٬ تصویب کرد طرحی را حکومت «ـکندی» اوایل دهه ٬1960 از

جـنبش های آزادی بـخش مـلی و کـلیه جـنگ های انـقالبی٬ صاحب نظران سـیاسی آنـجا نیز و آمریکا

این حرکت ها که موجب بروز داده عواملی را بررسی قرار مورد تمام نقاط دنیا) (در حرکت های مشابه را

تعیین نمایند. را آنها راه های مقابله با پی آن٬ در و شناسایی کنند؛ می شود٬

داخـل حـتی یک اداره هـم در سـپرد٬ بـه «رابـرت مک نـامارا» وزارت دفاع را زمانی که «ـکندی»

که این بود نخستین اقدامات «مک نامارا» از شورشگری باشد. که مسئول تحقیقات ضد نبود «پنتاـگون»

طول در نمود. ایجاد شورشگری٬ برای تحقیق درباره وسایل مختلف جنگ های ضّد تعدادی آزمایشگاه٬

صص 2ـــ10. ج 2: جنگ بی پایان٬ کلر٬ .1

شورشگری تشکیل شد.1 اداره به عنوان هسته مرکزی شبکه تحقیقات ضّد چهار یک سال٬

قبال تهدید در جهت سیاست «عکس العمل قابل انعطاف» که اجرای آن در طرح توسعه «مک نامارا»٬

کـه امکـان پـدیداری شـد این اصل استوار بر گرفت٬ قرار دستور نقاط جهان در سایر در منافع آمریکا

فراهم نشود. دنیا ویتنام های دیگری در

نطفه در سازمان چریکی را هر باید جنبش ها٬ و مقاومت ها برای پیشگیری از اساس طرح چنین بود:

«مک نـامارا» میان برداشته شود. به کلّی از کند٬ محبوبیت مردمی پیدا آنکه بتواند پیش از تا خفه کرد

حداـکثر که به محض کشف یک گروه شورشگر٬ می شود صورتی پیروز در که استراتژی آمریکا بود معتقد

توانست زمینه های الزم ارتش آمریکا نتیجه این تمهیدات٬ در بندد. برای نابودی آن به کار را نیروی خود

ابداع دستگاه های مناسب جهت مقابله نیز لحاظ آموزش نیروهای ویژه و از شورشگری٬ برای مقابله با را

همان. .2

فراهم نماید.2 گروه های چریکی٬ با

استراتژی معاصر. بیلیس٬ .2 و ج 1 جنگ بی پایان٬ Ñ کلر٬ خصوص این نظریه پردازان در برای آـگاهی بیشتر .3

که هدف اصلی عملیات ضـّد این نکته متفق اند بر شورشگری 3 اغلب نظریه پردازان ضّد همچنین٬

به یعنی همان هدفی که شورشیان دنبال می کنند. کسب وفاداری جمعیت غیرنظامی باشد؛ شورش باید

آب محروم کرد». از ماهی را «باید عبارت دیگر٬

بین بـردن گـروه های چـریکی نـقش از نیروهای آمریکایی در هرچند ایران دوره رژیم پهلوی٬ در
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باعث شد انگلیس٬ اسرائیل و و پشتیبانی سرویس های اطالعاتی آمریکا لیکن حمایت و مستقیم نداشتند

کادرهای عمل کند. کیفی تر آنها رشد نضج و هم زمان با و گروه های مزبور با برخورد روند ـکه ساواـک در

اطـالعاتی که تمامی کادرهای عـملیاتی ـ آنجا تا توسط سرویس های بیگانه آموزش داده شدند؛ جدید

شده گذرانده بودند. کشورهای یاد در دوره آموزشی را چند یک یا ساواـک٬

بـا خـرابکـاری» «ـکـمیته مشـترک ضـد پدید نو نهاد ساواـک و کیفیت برخورد سال ٬1350 پس از

در آموزش های سرویس هایی که اساساً به علت بهرهـگیری از گروه های مسلح مخالف رژیم٬ و سازمان ها

رفت کـه به حـّدی بـاال برنامه ریزی شده بود٬ شورشگری آمریکایی ها ضد راستای اقدامات بازدارنده و

شهره و موفق ترین دستگاه های سرکوب جهان تبدیل کرد ورزیده ترین و به یکی از پلیس امنیتی رژیم را

ساخت.



ـگفتاردوازدهم:

سازماندهی تکوین و
«جدید»





فصل اول:

درقالب «فازسیاسی»  حضور

عملی اشکاالت تداوم نظری و  
تثبیت دوالیسم زندان٬  سازمان در

«شروع به بازسازی سازمان با زندان٬ اعضای باقی مانده در عده ای از ایدئولوژی٬ اعالم تغییر پس از

علل تشکیالتی و ریشه اصلی بحران سیاسی ـ با نمودند. التقاطی) منطقی و همان ساخت فکرِی (دو

بلکه ضمن مـحکوم کـردن آن تـحت عـنوان «اپـورتونیسم نکردند٬ برخورد عقیده مذهبی اعضا تغییر

وفاداری به ایدئولوژی رسمی سازمان پافشاری نمودند... بر چپ نما»٬

یک اقدام فرصت طلبانه صرفاً [ماجرا] را آن و نکردند برخورد به ریشه ها این جمع بندی٬ متأسفانه در

به این اـکتفا آنها این زمینه طفره رفتند. در پاسخ دادن به بسیاری سؤال ها کرده از جنایتکارانه قلمداد و

رهبری از حّتی کسانی هم که آزادتر پاسخ گویند. مرتّدین را سوی منحرفین یا که ایرادات وارده از ـکردند

در آن زمان٬ در برداشتند٬ به جلو گامی بلندتر تحلیل قضایا در و بررسی نمودند قضیه را ـکنونی سازمان٬

و ضـعف ها نکـردند٬ فکـری بـنیانگذاران تـردید دسـتاورد صّحت مبانی ایدئولوژی سازمان و اصالت و

که به بود بعد مّدت ها و ننمودند [ و] آشکار ندیده آن را ویژگی دومنطقی (التقاطی) تناقضات درونی و

.63 ـ صص 62 خط مشی: بحران در .1

آن مبانی پرداختند.»1 در تجدیدنظر
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پـیروزی پـیش از شده مـرکزیت در جدا عضو اعضای قدیمی سازمان و محمدی گرگانی از محمد

همفکرانش داشته است چنین می گوید: رجوی و زندان با بحث هایی که در مورد در انقالب اسالمی٬
مـوسی [ رجـوی] و مسـعود ماه بـا 18 زندان] شروع شدحدود [ در که بحث هایم سال 56 از
تـئوری سـازمان نـوعی تـطبیق اسـالم و 1ـ بـودند: هم ایـنها محورها [خیابانی] بحث کردم.

این زمینه صورت بازنگری های اساسی در مارکسیسم است که عجوالنه عمل شده است وباید
این می شود لذا هیچ نقشی ندارد. است و تئوری سازمان مثل یک «ـکاله» در 2ـ«خدا» بگیرد.
تشکیالت تبدیل به یک 3ـ تئوری سازمان تغییری بکند. برداشت بدون اینکه ساختار ـکاله را
قـرار مـبنا واقع تشکـیالت را در به جای خدا ما شده و خودش «خدا» گشته است و «شرک»
را [ رجوی] بود)صالحیت الزم برای این کار من مسعود (ـکه منظور رهبری موجود 4ـ داده ایم.

ص 43. محمدی گرگانی: محمد گوها: گفت و 1ـ

این مسئله بازبینی صورت گیرد.1 مورد در وباید ندارد
آسـتانه پـیروزی قـدم گـذاشت٬ که انقالب اسالمی در سال 1357 تا سال ٬1354 در وقایع٬ آن از

زندان بیرون نهاده شرایطی قدم از آنان در گیرد. سر از را نظامی خود سازمان نتوانست فعالیت سیاسی یا

علیه رژیم قیام کرده بـا کشور٬ سراسر در مردم٬ تن از که میلیون ها شدند به صحنه عمل سیاسی وارد

به کسی فـرصت رویدادها٬ حّدت حوادث و سرعت و سرعت به سوی پیروزی نهایی گام برمی داشتند.

این مطلب را و جمع بندی گذشته بیندیشد حیات آن و کیفیت تجدید درباره سرنوشت سازمان یا تا نمی داد

کار یک دوره طوالنی سکوت و چه دستاوردی از آن واقعه و چه جمع بندی از که سازمان با پیگیری کند

تحّول یک مبارزه و از که فضای داخل زندان برای عبور بود پیدا به میدان نهاده است. پا ایدئولوژیک ٬

عمل را کمک همفکرانش ابتکار رجوی با مسعود آنجا در نبود. چندان مساعد درون زندان٬ ایدئولوژیک در

دوستانش به و او سازماندهی کند. مجدداً رهبری خود٬ چتر زیر سازمان را سعی می کرد دست گرفت و در

به جای آنکه فرصت کافی برای ارزیابی و و می نمودند سد نوع ریشه یابی عمیق بحران را شّدت جلوی هر

تثبیت اندیشه تحکیم و در تنها فراهم کنند٬ عقاید و آرا آزاد برخورد و بین کادرها تبادل نظر گذشته و نقد

رهبری سازمان بودند. به عنوان کادر موقعیت خود

این موضوع معدودی از ولی افراد ایدئولوژی داده بود همان زندان تغییر که رجوی در برخی معتقدند

که مسعود نقل می کند خاطرات خود سیدکاظم موسوی بجنوردی در می کردند. باور آن را یا اطالع داشته٬
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وی از وقتی که مجددًا گفته است که به جزنی گفته که من مارکسیست هستم و زندان به او رجوی در

می کند: تأـکید این گفته خود بر می پرسد٬
گفتی مارکسیست هستی؟» پرسیدم «جدًا [ رجوی] خیلی تعجب کردم و این حرف مسعود من از

ص 149. مسی به رنگ شفق: بجنوردی٬ .1

هم مارکسیست هستم.».1 من واقعًا «بله٬ [ رجوی] گفت:
درون زنـدان٬ سـازمان در تالش رجوی برای سیطره بـر مورد در خط مشی» نویسنده «بحران در

می نویسد:
همه اشکاالت و میراث گذشته با حول محور را تاباقیمانده اعضا کوشید رجوی ... مسعود ...
تمام عمر متولّی گری بالمنازع و ترکیب سابق٬ به عنوان تنهابازمانده از ضعف هایش گردآورده٬
کسی ایدئولوژی یاسیاست های گذشته این حال اـگر در مختص گرداند. به خود آن میراث را
مخالفت و به همین دلیل با و سؤال برده بود! زیر را هم زمان رهبری او می کرد٬ نقد سازمان را

ص 64. خط مشی: بحران در .2

می گردید.2 وی روبه رو واـکنش شدید
مورد کاست ـ بی کم و ـ می گرفت که تمامی گذشته را قبول قرار آن جمع بندی مورد به عبارت دیگر٬

آنان هـر رأس سازمان به رسمّیت می شناخت. در همفکرانش را صالحیت رجوی و و می داد قرار تأیید

بـرچسب «خـیانت»٬ با «نظام عقیدتی سازمان»٬ ریشه ای با جهت برخورد در دعوتی را حرکت و اقدام٬

بـدین مـی کردند. نطفه نابود در لجن مال و ارتجاع»٬ «توطئه ساواـک یا و راست»٬ «اپورتونیسم چپ یا

که به افرادی را و می آوردند٬ به وجود این نوع دعوت ها و بین اعضا غیرقابل نفوذ محکم و سّدی طریق٬

بـه روی خـوش نشـان مـی دادنـد ـ واقع نوعی دعوت به استقالل انـدیشه بـود که در ـ این دعوت ها

Ñ مـاده ای تـعیین مـواضـع. اطـالعیه 12 و 57 تـا اطـالعیه سـازمان دربـاره حـوادث سـال های 53 برای نمونه٬ .3
.265 ـ 259 و 3 ـ صص 1 تحلیل آموزشی...: .67 ـ صص 62 ج 1: مجموعه اعالمیه ها...٬

مّتهم می ساختند.3 «اپورتونیسم چپ نما» یا «ارتجاع»٬ و «رژیم» برابر در «تسلیم طلبی»

در ـ پراـکندگی اعضا و تالشی کامل سازمان٬ بیرون٬ اختناق حاـکم در شرایط داخل زندان٬ واقع٬ در

به تعمیق نگرش و که منجر اقدامی را جلوی هر تا اجازه داد رهبری جدید به کادر سال های 1352ـــ٬54

بگیرد. می گردید٬ جمع بندی ضعف ها

گسترش تشکیالت به و کّمی سریع سازمان٬ رشد توسعه و و سرعت رویدادها به بعد٬ سال 1357 از
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مـی نمود. نـامساعد علمی قـضایا برای ارزیابی دقیق و شرایط را عمل زدگی شدید٬ نیز و کشور٬ سراسر

زمـینه های در استعدادهای خاّلق اعـضا راه رشد مانع مهّمی در رهبری جدید ویژگی دیکتاتوری کادر

بطن اندیشه سازمان بود. نتیجه درک تناقضات نهفته در در و سیاسی٬ عقیدتی و

فاصله ای کادرها دیگر که بین این بخش و باعث می شد مرکزی٬ کادر قدرت در تمایل قوی به تمرکز

مقامات باالی سازمان داده می شد گرفتن در قرار و به کسانی اجازه رشد آید. پرنشدنی به وجود عمیق و

صورت مشاهده افرادی در و باشند اراده آزاد شخصیت مستقل و صالحیت های برجسته فکری٬ ـکه فاقد

پیشرفت شان جلوگیری به از ممکن٬ نحو به هر اراده٬ استقالل اندیشه و از برخوردار و رأی ٬ و صاحِب نظر

اغلب صفحات. جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ Ñ رئیسی٬ متن نقل شده آنچه در بجز یا برای نمونه ها .1

تنّزل درجه داده می شدند.1 کسب «صالحیت»٬ و «حل شدگی» فرایند برای طی مجّدد و عمل می آمد.
مـناسبات ضوابط سازماندهی و اصول و چارچوب آن بینش و در بی دلیل نیست که سازمان٬
سازمان عمر بیست سال از نبوده است. مناسبی برای رشداستعدادهای افراد بستر هرگز درونی٬
بی اندازه فقیر هنری٬ ادبی و علمی و ازلحاظ دستاوردهای فکری و امّا [تاسال 64] ... می گذرد

کم مایه باقی مانده است. و
یک اثـر با امروز٬... تا بیرون دادند جزوه کوچک را زمانی که بنیانگذاران اّولیه آن چند از ...
تـحقیقی و ادبـی٬ عـلمی و زمینه های ایـدئولوژیک یـا یکی از ابتکاری در خاّلق و و جدید

ص 78. خط مشی: بحران در .2

نمی شویم.2 هنری روبه رو یا تاریخی٬
درگیری سازمان با که نزاع و سال ٬1359 اواخر تا سال 1357 پیروزی انقالب اسالمی در پس از

پنهان کاری کامل سازمان و وضعیت نیمه مخفی به اختفا سرانجام از و به اوج نهاد جمهوری اسالمی رو

برای ارزیابی تشکیالت٬ هم به علت فقدان ضوابط انسانی در و سرعت رویدادها هم به خاطر انجامید٬

کـه رجـوی و پـایان ایـن دوره بـود در داده نشـد. فرصتی به اعضا سیاست های مرکزیت٬ خّط مشی و

که از جنگ مسلحانه ای را و کردند آشکار را نیات پنهان داشته خود سرعتی تمام٬ عجله و همفکرانش با

نمودند. آغاز تدارک آن بودند اوان پیروزی در

به اّتکای این توجیه که نیروهای حاـکم پیروزی انقالب اسالمی٬ نخستین روزهای پس از از سازمان٬

سرنگونی حکومت و رهبری مبارزه ضدامپریالیستی نیستند٬ و «جامعه بی طبقه توحیدی» به تحّقق قادر

مرکزی هـدف اسـتراتـژیک خـود کادر اعتماد بین الیه های سازمانی مورد در به دست گرفتن قدرت را
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بر مستمر گسترده و تأـکید تبلیغ و واقع با در به رغم اعالم وفاداری لفظی به رهبری انقالب٬ و اعالم نمود.

شعارهایش برای تحقق اهدافی که در جریان دیگری را و نیرو انحصاری خود٬ پیشتازی» «صالحیت و

صالح نمی دانست. مطرح می کرد٬

متراـکم کادرهای سازمان٬ تبلیغات سنگین و دگم های تشکیالتی و در هواداران محصور و برای اعضا

رأس تشکیالت هم ـ و رهبری باقی نمانده بود مطلق به کادر اعتماد و چرا تبعّیت بی چون و راهی جز

بـه صـورت ارگـان های مـعّین تشکـیالتی ـ و نـیروها برابـر مسئولیت در نوع حسابرسی و هر فارغ از

سازگار خصلت های خود تمایالت و ذهنیات و که برای نیل سریع به قدرت با سیاستی را هر مطلق العنان٬

گرفت. تحقق این هدف به کار مسیر در نیروهای جذب شده سازمان را و برگزید می دید٬

منفعل کمرنگ و حضور؛ آغاز  
سطح بیانیه با پیام و به چند محدود بهمن ٬57 پیروزی 22 قبل از تحرک سیاسی مجاهدین خلق٬

عنوان سازمان یک ماه مانده به پیروزی انقالب آن هم نه با از است که ظرف کمتر نه چندان زیاد انتشار

کردند: صادر به شرح زیر شده ـ زندان آزاد از بلکه به عنوان مجاهدین زندانی یا مشخص٬

امضای «مجاهدین زندانی» با بدون موضعگیری خاص٬ و سطر طی دو پیام تبریک به روزنامه نگاران٬ 1ـ

به تاریخ 57/10/21.

آرزوی بازگشت «زعیم و مبارزه٬ پرداختن به کلیات انقالب و با تفصیل بیشتر؛ با پیام خطاب به مردم٬ 2ـ

با و چهره درخشان جنبش جاری میهن» به عنوان «سمبل و العظمی خمینی » حضرت آیة اهلل عالی قدر

مرگ شهیدان راه آزادی خلق؛ بر «درود این عبارات ختم می شد: امیدواری به پیروزی انقالب که با اظهار

انقالب دموکراتیک خـلق باد پیروز اصیل خلق؛ کلیه نیروهای رزمنده و اتحاد باد برقرار امپریالیسم؛ بر

صص 16ـــ19. ج 1: مجموعه اعالمیه ها...٬ .1

دی 57».1 30 مجاهدین زندانی ـ ایران.

طرف مجاهدین رها امضای «از با یک صفحه٬ حدود در اول بهمن ٬57 در پیام به امام خمینی (ره)٬ 3ـ

اعظم حضرت مبارک مجاهد عنوان «محضر این پیام با در موسی خیابانی». رجوی ـ مسعود بند: شده از

چنین آمده است: العظمی خمینی » آیة اهلل
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پرتو ستم کشیده ایران در مدیون مجاهدت وجانفشانی های خلق رزمنده و را آزادی خود ما

ص 20. همان : .1

هستیم...1 وسازش ناپذیر الهامات آن زعیم استوار
بـه یـاسر موسی خـیابانی » رجوی ٬ مسعود زندان ـ شده از طرف مجاهدین آزاد امضای «از پیام با 4ـ

شده است: رهبری انقالب چنین تأـکید مورد در این پیام نیز در همان تاریخ. در عّمار)٬ عرفات (ابو

اعـظم ٬ آن «امـام مـجاهد پرافـتخار قائد میهن خونبارمان جنبشی بزرگ به راه افتاده و در ...

ص 21. همان: .2

اسرائیل پای فشرده است...2 قطع هرگونه رابطه با بر بارها خمینی »٬
پـیام یک قسـمتی از در بـهمن 57. امضای فوق به تـاریخ 5 با پیام به کارگران کارخانجات تهران٬ 5ــ

ارشـادات تـحت زعـامت و که «دستاوردهای پـیروزمندانـه مـردممان... تصریح گردید صفحه ای مزبور

ص 23. همان: .3

حاصل شده است.»3 العظمی خمینی » «حضرت آیة اهلل

به همان امضا با یک صفحه٬ حدود در دانشگاه تهران٬ آیات متحصن در سایر طالقانی و پیام به آیة اهلل 6ــ

بـه عـنوان «قـائد العـظمی خـمینی » عـبارت «حـضرت آیـة اهلل این پیام کـوتاه٬ در بهمن 57. تاریخ 9

ص 24. همان: .4

شده است.4 مرتبه ذـکر دو جنبش ما»٬ عالیقدر رهبر عظیم الشأن و

این پیام هم بهمن 57. 12 امضای فوق در با یک صفحه٬ حدود پیام به دانشجویان دانشگاه مشهد٬ 7ــ

ص 25. همان: .5

بود.5 رهبری «آیة اهللالعظمی خمینی » بر دربردارنده تأـکید

هرگونه بیانیه صدور مجاهدین خلق از بهمن٬ پیروزی 22 از بعد بهمن تا 12 امام به ایران در ورود از

که آنجا از شروع نمودند. اعالم مواضع را اعالمیه و بهمن صدور 23 ولی از کردند؛ اعالم مواضع پرهیز و

صدور پی داشت هدف آنان از در بی آیندگی را و انقالب تلقی می شد هرگونه سکوتی به معنای غیبت از

آن٬ پیش از وااّل صحنه انقالب بود؛ در به حضور تبلیغاتی برای تظاهر اقدامی صرفًا اعالمیه های یادشده٬

تحوالت منتهی به پیروزی اصواًل زندان٬ سران مجاهدین خلق در به شهادت زندانیان سیاسی رژیم شاه ٬

می خواندند. گذرا پدیده ای موقت و آن را و جدی نمی گرفتند انقالب را

زندان های شاه اعضای سازمان مجاهدین خلق که از معدودی از آستانه پیروزی انقالب اسالمی٬ در



351 سیاسی»  قالب «فاز در حضور

تشکـیل که مجموعه نیروهای سازمان را بیرونی٬ مرّدد هوادار و تعدادی عضو کنار در شده بودند٬ آزاد

شرایـط اسبق سازمان٬ عناصر به تعبیر کردند. آغاز را سیاسی خود تشکیالتی ـ حرکت جدید می دادند٬

نداشت: آن وجود که پیش از ایجاب می کرد کیفیت هایی را و کفایت ها جدید
فـداـکـاری و شور تجربه و متکاثفی از پتانسیل متراـکم و با که سازمان٬ این بود ما خود تعبیر
مـقّدم ترین مـبرم تـرین و این پس٬ از آستانه انقالب بهمن کشانده است و تا را خود انقالبی٬
به عنوان اهرمی عینی بتواند بستری مادی است تا ظرف و ریختن این انرژی انباشته در وظیفه٬

ص 3. استخوان (چ اروپا): مغز اپورتونیسم تا پیروان راه موسی٬ .1

آرمان های بنیانگذاران سازمان پاسداری کند.1 از عرصه اجتماعی وسیاسی٬ در
که گسترش چنین بود و شد تبلیغاتی برآورد سیاسی ـ سازمان٬ حرکت تشکیالتی جدید امر٬ ظاهر در

ادبیات مشی چریکی شهری٬ در گرفت. قرار دستور در به مثابه وظیفه ای مبرم٬ بی وقفه پیکره سازمانی٬

آن چنین بود: که جوهر تئوریزه شده بود یک اصل کلیشه ای جامد تبلیغ مسلحانه آن٬ به ویژه ُبعد
آن گاه ـ[=انفعال] خارج نموده و ازپاسیویته می توان آن را تبلیغی درجامعه٬ تحّرـک سیاسی و با
می شوند٬ آزاد به اصطالح ـ بدنه اجتماع ـ [ ـ=فعال] از که به صورت اـکتیو نیروهایی ازجامعه را
جـهت بـنای پیشتاز] به مـثابه مـصالحی در [ ـ= تشکیالتی آوانگارد و سازمانگر توّسط عنصر
که همان نیروهای آزاد (تعبیرساختن بنای سازمان بامصالح ـ گرفت. ساختمان تشکیالتی به کار
ازمناسبات درون سازمانی به خوبی نشان را که درک مکانیکی ما رایجی بود تعبیر ـ شده باشند
بـه ـ قـالب زده و را پیش تعیین شده سعی داشتیم افراد چارچوب های از که چگونه با میداد
بنای این مصالح خوش تراش٬ آن گاه با اندازه گرفته و «تخت پروکوست» با را آنها اصطالح ـ

همان صفحه. همان: .2

پی بریزیم.) 2 سازمانی را
و میان طیف دانشجو از بیشتر خّط عضوگیری گسترده (و سیاسی سازمان و تبلیغی توّسط عناصر ـکار

بـه دنـبال اجتماعی» طرح مقوله «قشرهای پیشتاز سازمان با این میان٬ در شد. کار دستور دانش آموز)

از ماه های نخست بعد این روست که در از باشند. بیشتری برخوردار «تحّرـک سیاسی» که از نیروهایی بود

کارمندان٬ الیه هایی از دانش آموزان و دانشجویان و تحّرـِک قابِل توجِه شماری از پیروزی انقالب اسالمی٬

مّدنظر قدرت را چه فوری تر تحصیل هر کسب و که اساساً «مرکزیت٬ سطح سازمان محسوس است. در

نـابلدی و [ ـ= آمـاتوریسم که علی رغم ناپیگیری و روی نیروهایی سرمایهـگذاری می کرد داده بود٬ قرار
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ماجراجویی] خاّص این الیه های اجتماعی٬ [ ـ= آوانتوریسم کوتاه مّدت با در ناآزمودگی] سیاسی بتوانند

چنین حرکتی است که یکی از تأیید در فراهم کنند.» پتانسیل کافی سیاسی جهت کسب فوری قدرت را

اجـتماعی کـه میان قشرهای پـیشتاز در بذرهای سازمان را باید «ما اعضای مرکزیت سازمان می گوید:

پانوشت. ص 1؛ همان: .1

الیه ای را یا قشر پاسخ به این سؤال که سازمان چه طبقه٬ در بپاشانیم»1 تحّرـک سیاسی بیشتری دارند٬

جواب مسئوالن تشکیالت چنین بود: نمایندگی می کند٬
جزء که طبقه کارگر آنجا از چه پیگیرترین مدافع حقوق زحمتکشان جامعه هستیم امّا اـگر ما ...

پـیامی خـطاب بـه رجـوی در ٬1360 پاییز تابستان و سری نخست شکست های سازمان در پس از سال بعد٬ دو .2
کـه سـه سـال پـیش نـیز تـعیین کـننده ای هسـتید همان نـیروی تـاریخی بـالنده و «شما ـکارگران چنین می گوید:
Ñ نشریه انجمن های دانشجویان... نیز (همان. کردید.» وارد به او سقوط شاه را قاطعانه ترین ضربه کمرشکن در

.(60/10/4 متن پیام رجوی در ش 2:

نمی تواندنشاط سیاسی آن امکان ندارد٬ آن چنانی در نفوذ هنوز و سطوح اـکتیوجامعه نیست 2
رژیم طبقات هوادار از هنوز به همین لحاظ است که به دلیل عدم آـگاهی٬ و داشته باشد را الزم
(ـکه مقوله ای کامالً «قشرهای پیشتازاجتماعی» فعالً لذا می رود؛ [ ـ=جمهوری اسالمی] به شمار

همان. .3

... می دهیم و3 قرار مبنای پایه اجتماعی خود را مبهم بود)



فصل دوم:

شرایط نوین  سازماندهی در

«تبلیغات» و «تشکیالت»  
یک تشکیالت جهت ایجاد در را سازمان نیروی خود پیروزی انقالب٬ نخستین ماه های پس از در

بخش تقسیم شد: مرکزی سابق به دو کادر کرد. فعالیت تبلیغاتی وسیع متمرکز نوین سراسری و

کمیته مرکزی سیاسی ب ـ دفتر الف ـ

نـزدیک مـیدان شـهر٬ مرکز واقع در (وزارت بازرگانی فعلی) پهلوی» ساختمان «بنیاد سازمان در ستاد

شیراز٬ اصفهان٬ مشهد٬ شهرهایی چون تبریز٬ در تشکیل شد. سفارت عراق٬ به دیوار دیوار و ولّی عصر

«جـنبش مـلّی ستادهای محلّی شکـل گـرفت. ساختمان های اشغال شده٬ در رشت نیز٬ کاشان و یزد٬

اعـالم «به منزله ارگان سیاسی مـجاهدین» و بهمن 1357 طی اطالعیه ای به تاریخ 23 مجاهدین»٬

ص 26. ج 1: مجموعه اعالمیه ها...٬ .1

طی موسی خیابانی ٬ رجوی و مسعود و اعالم نمود؛1 برای «عضوگیری» را آمادگی خود و موجودیت کرد

آشکـار آورده بـودند٬ همفکرانشان پدید و تشکیالتی که خود از خویش را «حمایت کامل» اطالعیه ای٬

ص 28. همان: .2

که ضـمن ایـجاد شناخته شدند «جنبش» مراـکز شهرستان ها٬ ساختمان های ستادی تهران و ساختند.2

ورودی تشکیالت اصلی سازمان نیز َمحِمل رویه علنی و پوشش و اهمیت برای «سازمان»٬ و نوعی تمایز

می آمدند. به شمار
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روزنامه های کثیراالنتشار مرّتب بیانیه های سازمان در انتشار پس از خصوص تبلیغات رسانه ای٬ در

گرایش های مختلف نسبت به مطبوعات با پوشش سخاوتمندانه بسیاری از و آیندگان ٬ اطالعات و ـکیهان ٬
کتاب های و پوسترها گسترده جزوات٬ انتشار کنار در کادرهای اصلی آن٬ مواضع سازمان و و اخبار نشر

چهاردهم اردیبهشت 58 که نخستین شماره آن در گاهی نشریه پیام خلق ارگان سازمان بود چند سازمان٬
یـافت. انـتشار ارگان رسمی مجاهدین خـلق٬ نشریه مجاهد٬ 1358 اول مرداد سرانجام در شد. منتشر

امـام دارای تـصویری از شماره های آتی آن٬ بسیاری از مانند صفحه اول نخستین شماره این نشریه٬

«آیة اهللخمینی درحساس ترین مقطع این مبارزه به عنوان داشت: قرار آن این تیتر کنار در و خمینی بود

عـالقه ای و به امام اعـتقاد نه تنها آن٬ پس از درون زندان و اصلی سازمان از قدیمی و حالی که اعضای کادر٬ در .1
ص 100. جمع بندی یکساله...: Ñ رجوی٬ توصیف می کردند. بدترین تعابیر با که وی را نداشتند٬

«چهره تعبیر امام خمینی با همین شماره از در نیز و لقب امام ـگرفت.»1 آزادگی مردم ما شرف و تبلور
یادشده ستاره می درخشد»٬ هر از تابناـک تر مردم که «همچون خورشید٬ حماسه کبیر قهرمان» و پرچمدار

است.

شـده بـود: این گونه تأـکید تبیین می سازد را نشریه مجاهد انتشار مقاله ای که هدف از همچنین در

پشتوانه با کارخودمان را صمیمیت بیرون نگذاریم... دایره صداقت و از را که پا «تالش خواهیم کرد

ص 4. :58 اول مرداد ش ٬1 نشریه مجاهد٬ .2

می کنیم.»2 آغاز ارزش های انقالب وخون شهدا درجهت پاسداری از انقالبی و ـگذشته مکتبی و
و پنج کانون جداـگانه که عضوگیری ها مرکزی٬ کادر کمیته یا عالوه بر سطح نوسازی تشکیالتی٬ در

شبکه زیرزمینی مسلّح تشکیل می دادند: پایه های اصلی سازمان را بود٬ آنها مبتنی بر سازماندهی جدید

جنبش کارگران مسلمان؛ سازمان جوانان مجاهد؛ شناخته شد؛ مجاهدین خلق» به نام «ستاد ـکه بعدها

عالوه عناوین چشمگیر٬ ارگان های تشکیالتی با تعّدد سازمان زنان مسلمان. و ـکانون توحیدی اصناف؛
داشت. نیز تبلیغاتی بارز کارکرد و رویکرد آشکارا سازمانی٬ ظرفیت های جدید ایجاد بر

شبکه زیرزمینی مسلح  
شهرهای اصلی خانه های امنی در جهت تأمین حفاظت سازمان تشکیل شد٬ که ظاهراً این شبکه٬

به تعلیم اعضای برگزیده خود نمود٬ انبار را کالنتری ها و پادگان ها سالح های فراهم آمده از کرد٬ ایجاد
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1. Radical Islam;PP: 175-176.

ایـن سازمان آماده ساخت1٬ مراـکز برای دفاع مسلحانه از را اعضا دیگر جنگ چریکی پرداخت و برای

آنان را نهادهای حاـکمیت جمهوری اسالمی٬ و به درون نیروها اعزام نفوذی های خود با همچنین٬ شبکه٬

فصل اول. سیزدهم٬ Ñ گفتار این باره در .2

هدایت کرد.2 سازماندهی و

بخش های مختلف سازمان «فرماندهاِن » نظامی٬ فاز در که بعدها اغلب رهبران این شبکه مخفی٬

اسـامی اعـضای اصـلی «شـبکه دسـتچین شـده بـودند. زندان قـصر کمون رجوی در از شدند٬ قلمداد

بود: زیر به قرار به ترتیب الفبا٬ زیرزمینی»

قاسم باقرزاده باباخانی 5ــ محّمد ایزدخواه کرمانی 4ـ مسعود مهدی ابویی 3ـ حسین ابریشمچی 2ـ 1ـ

حریری مسعود حسین جّنتی الدانی 10ـ حسین جلیلی پروانه 9ـ تدّین 8ــ فضل اهلل بقایی 7ـ محمد 6ـ

سـیاوش زنجیره فـروش 15ـ جواد علی زرکش 14ـ رابتی 13ـ علیرضا علی خوراشادی زاده 12ـ 11ـ

فاضل مصلحتی (فاضل البّصام) 19ـ غیور سعید عطایی کاریزی 18ـ محمود ضابطی 17ـ محّمد سیفی 16ـ

3. Ibid; PP: 176.

میرطٰه میرصادقی.3 منصوری 23ـ محّمد ملک مرزبان 22ـ محمود مقّدم 21ـ محمد 20ـ

مرکزی کادر  
در جمع مرکزی سازمان را وفادارترین کادرهای دست چین شده زندان حول رجوی ٬ نزدیک ترین و

معرض دید در و چندتن که نقش علنی داشتند بجز همه این افراد٬ پیروزی انقالب تشکیل دادند. بدو

آغـاز در مرکزی سـازمان٬ اسامی کادر مرکزی مخفی سازماندهی شدند. درون یک کادر همگان بودند٬

بود: زیر به قرار طبق حروف الفبا پیروزی انقالب اسالمی٬ سازماندهی پس از دوران جدید

حنیف نژاد احمد محمدعلی جابرزاده 5ــ 4ـ تشّید علی محّمد احمدی 3ـ محمود مهدی ابریشمچی 2ـ 1ـ

محسن رجوی 11ـ مسعود ابراهیم ذاـکری 10ـ عباس داوری 9ـ موسی خیابانی 8ــ حیاتی 7ـ محّمد 6ـ

غـالمحسین ضـابطی 15ـ مـحّمد سـعادتی 14ـ محمدرضا علی زرکش 13ـ رضایی 12ـ (ابوالقاسم)

4. Ibid; PP: 172-174.

مشارزاده.4



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  356



357 شرایط نوین    سازماندهی در

 سازمان جوانان مجاهد
پوشش تبلیغاتی با «انجمن دانشجویان مسلمان» و طریق «انجمن جوانان مسلمان» این سازمان از

دانشـجویان و عـضوگیری دانش آمـوزان دبـیرستان ها متشّکل کـردن و به منظور نشریه نسل انقالب ٬
تشکیل شد. دانشگاه ها٬

برعهده داشتند. مسئولیت گردانندگی آن را محسن رضایی ٬ و حنیف نژاد احمد مرکزی٬ کادر تن از دو

به اّتفاق موسی خیابانی به تبریز دی ماه٬1357 در بنیانگذاران سازمان٬ یکی از کوچک تر برادر ٬ احمد

مسـئول بـخش زیـرزمینی وی بـعدها تـدارک کـند. تأسـیس و آنجا در محلّی سازمان را ستاد رفت تا

مهدی رضایی ٬ صدیقه و رضا٬ احمد٬ کوچک تر برادر محسن ٬ حضور تهران شد. خارج از در تشکیالت٬

راه سازمان کشته فرزندانش در تن از که چهار وی نماینده خانواده ای بود نمادین بود. سمبلیک و بیشتر

بـه حـیثیت فـراهـم آورد. و یک بـه نـوعی بـرای سـازمان اعـتبار هـر کشته شدن رضایی ها٬ «آبراهامیان » به تعبیر .1
تبلیغاتی گسترده ای داشت. برد پیروزی انقالب٬ خصوص پس از

شده بودند.1

نـمونه دو بـودند. دانشجو و دانش آموز متکی به اعضای جدید سازمان جوانان٬ در مجاهدین خلق٬

مـقّدم کاظم محّمدی گیالنی هسـتند. خلیل مقّدم طاهری و به گفته آبراهامیان ٬ شاخص اعضای جدید٬

به تحصیل کرد. آغاز و دانشگاه تربیت معلّم تهران پذیرفته شد در سال 1355 در اهل همدان٬ طاهری ٬

مجاهدین خلق مربوط با زندان قصر در و شد جریان فّعالیت های دانشجویی دستگیر در همان سال٬ در

در و مسئوالن انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تربیت معلم شد از پیروزی انقالب٬ پس از ـگردید.

مـقّدم طـاهری از کـرد. نقش فّعالی ایفا آنجا مهدی ابریشمچی در تدارک مراسم سخنرانی های متعدد

محّمدی آیة اهللمحّمد فرزند کاظم محّمدی گیالنی ٬ اعضای اصلی هیئت تحریریه نشریه نسل انقالب بود.
طول سال ٬1358 در پیروزی انقالب به سازمان پیوست و بدو در ـگیالنی حاـکم شرع دادگاه های انقالب٬

در کوچکترش٬ برادر وی و سپس دانشجویی مجاهدین خلق شد. مسئوالن تشّکل دانش آموزی و از ابتدا

2. Ibid; 178-179.

طی درگیری های مسلحانه کشته شدند.2 سال ٬1360
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 جنبش کارگران مسلمان

رأس در عـضوگیری کـارگران صـنعتی تشکـیل شـد. این شـاخه سـازمان بـرای مـتشّکل کـردن و

خـادمی. حـمیدرضا و عـّباس عـطاپور جـالل زاده ٬ حمید داشتند: قرار ادارهـکنندگان این جریان سه نفر

ساختمان فارغ التحصیل رشته راه و که در او بود. اهل شیراز سعادتی و محمدرضا همسر جالل زاده برادر

اهل عطاپور گردید. آزاد دی ماه 1357 در شده بود٬ مهدی رضایی دستگیر ارتباط با در سال 1351 در و

جریانات دانشگاهی ارتباط با در سال 1355 وی در بود. فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی (شریف) تهران و

دانشجوی سابق دانشگاه صنعتی اهل گلپایگان و خادمی ٬ جذب سازمان گردید. آنجا در و به زندان افتاد

1. Ibid; PP: 179-180.

بود.1

کانون توحیدی اصناف  
بازاری هایی که تمایل به سال های پیش بود. سازمان در «ـگروه بازار» واقع نمادی از این جریان در

اهّم ادارهـکنندگان «ـکانون توحیدی تحت این نام فعالیت می کردند. سازمان داشتند٬ همکاری صنفی با

هر زهتابچی. علی اصغر پیش بین و محمد حاج حسین تهرانی کیا٬ مصباح ٬ محّمد بودند: نفر چهار اصناف»

2. Ibid; PP: 180-181.

دست دادند.2 از را نظامی جان خود فاز سرانجام در و سابقه زندان داشتند نفر چهار

 سازمان زنان مسلمان
توّسط وابستگان و «انجمن خواهران مسلمان»٬ و «انجمن مادران مسلمان» ترکیبی از این بخش٬

شـاخص ترین ادارهـکـنندگان ایـن تشّکـل از سه نفر خویشاوندان کادرهای مجاهدین خلق تشکیل شد.

ازدواج با بود: بحث انگیز دو که هر انجام داد ازدواج دیگر دو این٬ پس از است که رجوی٬ این اشاره بدان خاطر .3
همسر عضدانلو٬ مریم قجر ازدواج با کوتاه مدت سازمان و متحد معزول و رئیس جمهور دختر فیروزه بنی صدر٬

گفتارهای آتی به این موضوع پرداخته شده است. در دوستش مهدی ابریشمچی .

آذر رجـوی 3 بـعدی مسـعود همسر نبوی نوری و سابق علی اـکبر همسر اشرف ربیعی ٬ از: عبارت بودند

مـهدی هـمسر ابـتدا عـضدانـلو٬ مریم قجر بـعدی موسی خیابانی ؛ همسر و رضایی ها خواهر رضایی ٬
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1. Ibid; PP: 181-182.

رجوی.1 همردیف مسعود و سپس همسر ابریشمچی و

فازسیاسی تشکیالت در  ساختار
بدین ترتیب که شاخه های مختلفی به نام «بخش»٬ خوشه ای بود. سیاسی شکل سازماندهی٬ فاز در

مواردی که اقتضا در (و به شاخه های مختلفی به نام «نهاد» «بخش» هر منشعب می شدند. «مرکزیت» از

بـه و... به قسمت های مختلفی تقسیم می گشتند نیز نهادها تقسیم می شد. «دفتر») و «مرکز» می کرد٬

به شش قسمت مجموع٬ در سازمان٬ انجام می شد. پایین ترین رده ها این تقسیم بندی تا همین ترتیب٬

تقسیم شده بود:

بخش نظامی سیاسی 3ـ دفتر بخش اجتماعی 2ـ 1ـ

بخش روابط انتشارات 6ـ بخش نشریه و بخش شهرستان ها 5ــ 4ـ

مسـئول بـا شـخصاً سـیاسی٬ مسئول دفتر وضعیت خاصی داشت. بین بخش ها٬ در سیاسی٬ دفتر

بخش های هرکدام از این٬ عالوه بر نشست شورای مرکزی شرکت نمی نمود. ولی در مرکزیت مرتبط بود

دفتر که رابطه شان با سیاسی داشتند یک دفتر خود کنار در نشریه سازمان نیز و شهرستان ها اجتماعی٬

تصرف. تلخیص و با ذیل عنوان «بخش ها»؛ ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .2

رابطه ای عرضی بود.2 سیاسی کّل ٬

رده بندی تشکیالتی افراد  
بـه لحـاظ عـملی ـ کسب ویـژگی های تـئوریک و سازمان٬ در رده بندی افراد اصلی جذب و محور

به مقررات سازمانی است. با افراد انطباق هرچه بیشتر بوده است که معنی آن هماهنگی و تشکیالتی ـ

یـا (پروسه «حـل شـدن» تشکیالتی حل شده بودند روابط سیاسی ـ روند افرادی که در عبارت دیگر٬

ارتقا تئوریک کسب کرده بودند٬ به تشخیص سازمان صالحیت عملی و و طی کرده بودند) را «حل شدگی »

می گرفتند. رده باالتری قرار در و می یافتند

سعی ابتدا یعنی در می شد؛ «چک امنیتی» مراحل اولیه٬ در روابط سازمانی٬ در برای ورود فردی٬ هر

اجرایی می سپردند. کار تنها سپس به او و به دست آورند٬ زندگی فرد سوابق و شناختی نسبی از می کردند
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از امکاناتی گمارده می شد. به کارهای تبلیغاتی یا کند٬ افزایش اطالعات پیدا بدون آنکه فرد این مرحله٬ در

مدت زمان طی به دست می آمد. مسائل٬ دیگر با برخورد در جریان عمل و در اطمینان بیشتر٬ آن پس٬

پیروزی انقالب اسالمی پیش از صد٬ در صد حّد در برای کسب اطمینان کامل و شدن مرحله نخست٬

چنین کانالی به ضربه پذیری از که درصد آنجا از انقالب٬ ولی پس از می شد؛ یک سال برآورد شش ماه تا

کوتاه مدت به یک اطمینان کسب شده در بود٬ شرایط عمومی جامعه مساعد و حداقل کاهش یافته بود

از: عبارت بود ارتقای افراد مراحل رده بندی و بسنده می شد.

موسوم رابطه دوطرفه ابتدایی٬ 2ـ گفته می شد؛ «نیروی جنبی» مرتبط٬ رابطه یکطرفه ِصرف که به فرد 1ـ

مسئولیت یک تیم سرتیم (عهده دار 4ـ تیم؛ عضو 3ـ رده تقسیم می شد؛ به چهار که خود به «هوادار»

نیروی 7ـ گروه)؛ سرشاخه (مسئول چند 6ـ تیم)؛ سرگروه (مسئول چند 5ــ هردو)؛ تشکیالتی یا اجرایی یا

بـخش اجـتماعی ـ در فـی المـثل٬ ـ مـمکن بـود ایـن نـیروها به درون روابط نهادی می رفتند. افراد این مرحله٬ از .1
داخـلی زمـینه کـار در تـنها و تحت مسئولیت نداشته بـاشند افراد یا به عهده داشته باشند مسئولیت چندشاخه را

عهده شان باشد. مسئولیت های اجرایی بر تشکیالت٬

شورای اجرایی نهاد؛ شورایی یا عضو 10ـ عضو؛ 9ـ عضو)؛ کاندید (یا عضو زیِر 8ــ رده؛ دو با داخلی نهاد1

شـورای مـرکزی (زیـر عـضو مسـئول بـخش و کادِر 12ـ مرکزیت نهاد؛ عضو و مسئول نهاد کادِر 11ـ

اندکی تصرف. با ذیل عنوان «ارتقای تشکیالتی»؛ ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .2

رهبری کننده).2 عناصر از مرکزیت٬ مرکزی (عضو کادر 13ـ مرکزیت)؛

سازمان با عوامل مختلف پیوند  

برای حفظ توالی مـطالب٬ اینجا لیکن در می آید؛ مباحث مربوط به مکانیسم عضویت و... تفصیل این موضوع در .3
می شود. اشاره ای به این امر

ایـدئولوژیک٬ بـود: اسـتوار مـحور چهار بر می داد٬3 سازمان پیوند با هواداران را و عواملی که اعضا

عاطفی. تشکیالتی٬ اجتماعی٬ سیاسی ـ

بـا افـراد اجتماعی اسـاس پـیوند سیاسی ـ عوامل ایدئولوژیک و پیروزی انقالب اسالمی٬ پیش از

هرچه به و غالب بود؛ جنبه ها سایر جنبه ایدئولوژیک بر مسئول٬ کادرهای اصلی و البته در سازمان بود؛

در عوامل عاطفی جای مهمی را حّدی ضعیف٬ در اجتماعی و عوامل سیاسی ـ می رسید٬ رده های پایین تر

می کردند. تعلق پیدا این ارتباط و ایجاد حفظ و
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جامعه انقالبی ایران٬ اجتماعی در به دلیل شرایط خاص سیاسی ـ پیروزی انقالب اسالمی٬ پس از

عـامل مـدتی٬ پس از نـداشت. قوی ایدئولوژیک جهت جذب بـه سـازمان وجـود زمینه های مناسب و

و البته کادرها کرد. پیدا کشش به سمت سازمان را جذب و و جایگاه اصلی پیوند انگیزش های عاطفی٬

تبلیغات گسترده ای که پیرامون سازمان با مراحل نخستین٬ در مستثنی بودند. این مورد اعضای قدیمی در

زمینه رهبری امام خمینی انجام شد٬ انقالب اسالمی و زدن با پیوند «شهدا»ی آن و سابقه مبارزاتی و و

می آمد. پدید جذب نیروها

سطح جامعه شگردهای تبلیغاتی که سازمان در با پیروزی انقالب اسالمی٬ یک سال پس از حدود

سیاسی بود عاطفی ـ عمدتاً دهنده٬ عوامل پیوند زمینه های سیاسی الزم٬ به موازات ایجاد و دنبال کرد٬

مکانیسم ارتباط تشکیالتی با تحکیم این پیوند٬ شد. نیز شدیدتر به روز جذب شده روز بین افراد ـکه در

بازی می کرد. شگردهای روانی ویژه درون تشکیالتی نقش اصلی را تحقق آن٬ در انجام می پذیرفت و

ارتـباط بـا در ـ دقـیقاً ـ شـخصیت افـراد دامنه روابط افزایش مـی یافت و گذشت مدت زمانی٬ پس از

نـظر چـه از روانـی و چه به لحاظ روحی و ـ را افراد این مرحله٬ در معیارهای سازمانی ساخته می شد.

روابـط در و می ساختند دور تجّمع ها دیگر محیط های مذهبی و روابط عاطفی خانوادگی٬ از تئوریک ـ

باطل ذهن فرد در خطوط آن٬ و اعضا سازمان٬ بجز چیز این پس هر از تیمی تشکیالت شکل می دادند.

می رفت. به شمار

رکن اصلی سازمان «بخش اجتماعی»؛  

سـاخت روانـی و تـهرانـی٬ تـلخیص. اندکی تصرف و با ذیل «بخش اجتماعی»؛ ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .1
دادسـتانی انـقالب مربوط به «بخش اجتماعی» اسناد چارت های تشکیالتی. ضمائم؛ جامعه شناسانه سازمان ...:

انقالب اسالمی». اسناد «مرکز در موجود مرکز٬

این بخش به عهده داشت. نقش اصلی را حوادث سال های 1358ـــ60 روند در «بخش اجتماعی»٬1

از: که عبارت بودند تشکیل می شد پنج «نهاد» از

اصناف. کارمندی و نهاد دانشجویی و نهاد کارگری٬ نهاد امداد٬ محاّلت و نهاد دانش آموزی٬ نهاد
گروه نشریه)٬ بعضی نهادها در تدارکات (و تبلیغاتی و نظامی٬ امنیتی٬ گروه های سیاسی٬ نهاد هر در

عهده داشت که مسئول باالی هر بر را شورایی مسئولیت هماهنگی تمام گروه ها و جداـگانه فعالیت داشتند
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اطالق نیز ـ بخش اجتماعی» «مرکز یا ـ «مرکزیت اجتماعی» به این شورا آن شرکت می کرد. در نهاد

از: که وظایف آن عبارت بود می شد

پخش عمومی. سطح کلیه نهادهای بخش اجتماعی برای فروش و در توزیع نشریه٬ (1

تهیه می شد. طریق گزارش های نهادها٬ از این بولتن٬ مواّد مجاهد»)؛ عنوان «مردم و تهیه بولتن (زیر (2

طـریق «پـل»هـای از ارتباط نـهادها بخش٬ دفتر در دادن «سرپل» قرار با تنظیم ارتباطات نهادها؛ (3

تنظیم می شد. هم ـ با خودشان ـ

به عهده داشت. کنترل مسائل امنیتی کل بخش را که کار امنیتی؛ اجرایی ـ (4

عهده داشت. بر مرکزیت بخش ـ حّد در ـ که حّل مسائل صنفی را صنفی؛ (5

انجام می گرفت. نشریه مجاهد ارتباط با در که این کار سنجش افکار؛ (6

دانش آموزی» شرح وظایف «نهاد  

واقع در و بود «انجمن ها» و مسئول مسائل تشکیالتی «اتحادیه ها» «ـگروه تشکیالت»٬ این نهاد در
جذب شده در و این گروه مسئولیت بسیج دانش آموزان هوادار دانش آموزان بود. و رابط اصلی بین نهاد

داشت. سیاسی نقش اصلی را امنیتی و انتقال خطوط تشکیالتی٬ بنابراین در داشت؛ نیز ضروری را موارد

حّل «ـگروه تدارکات»٬ عهده داشت. بر را پیگیری آنها و اجرا نظامی٬ دادن خطوط امنیتی ـ «ـگروه نظامی»٬
توزیع نشریه «نسل و تولید امور «ـگروه تبلیغات»٬ انجام می داد. مالی را مسائل تدارکاتی و مشکالت و
مسئول برنامه ریزی «ـگروه سیاسی»٬ و برعهده داشت. را تبلیغی نهاد مواد و پوسترها اعالمیه ها٬ انقالب»٬

برای دانش آموزان بود. ایدئولوژیک و... تدارک کالس های آموزشی سیاسی٬ و

محالت» شرح وظایف «نهاد  

«انجمن های محلی» جذب شده در افراد می رفت. کانال سازمان دهی محلّی به شمار محاّلت» «نهاد

می گرفتند. قرار غرب نهاد جنوب و تهران تحت پوشش سه منطقه شرق٬

بود: زیر به قرار محالت» قسمت های مختلف «نهاد

سـازمان دهی پـزشکان و جـذب و این قسمت کارهای درمانی وابستگان سازمان و پزشکی؛ امداد
که جنبه تبلیغی داشت. مقداری هم کارهای درمانی بیرونی انجام می داد و عهده گرفته بود بر پرستاران را
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خدماتی اصناف توزیع امکانات مالی و جمع آوری و کلّی ـ به طور این قسمت ـ کار خدمات (صنفی)؛
ارتـباطات و اجـرایـی٬ انـجمن مسـئولیت امـور نشـریه و امنیتی٬ قسمت های تبلیغات٬ جذب شده بود.

بود. گودنشین» «فریاد نام نشریه این نهاد٬ برعهده داشتند. زمینه ذیربط را سازماندهی در

خدمت حّل مسـائل در قسمت ها دیگر و تشکیل می دادند انجمن ها محاّلت را اسکلت اصلی نهاد

بودند. آنها پیشرفت کار و انجمن ها

دانشجویی» شرح وظایف «نهاد  

چارچـوب در اوایل زمستان همان سالــ تا تابستان 59 از مقطعی ـ در تشّکل دانشجویی سازمان٬

سه این اساس٬ بر فّعال بود. نیز «اتحادیه» انجمن ها٬ عالوه بر آن٬ پس از و فعالیت می کرد «انجمن»ها

می توان قایل شد: بخش را

بخش کانون های اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان؛ ـ دو بخش انجمن دانشجویان مسلمان؛ یک ـ

سازماندهی اتحادیه انجمن ها. دانشجویی در بخش نهاد سه ـ

انجمن دانشجویان: ـ یک

شـاخه فـرهنگی؛ از: عبارت بـودند این شاخه ها می گرفت. شاخه زیرمجموعه این بخش قرار چهار

شاخه روابط؛شاخه میلیشیا؛شاخه تبلیغات.
کانون های اتحادیه: ـ دو

نـهاد بـا دانشگاه ها کانون جهت هماهنگ نمودن کارهای اجرایی در چهار تشکیل اتحادیه٬ پس از

آمد: دانشجویی به وجود

پیگیری و و گروه شبه نظامی] انجمن ها [ ـ= خط دادن به شاخه میلیشیای آن٬ کار کانون خدمات ؛ .1
حسابرسی خطوط بود.

پیگیری اجرای آن بود. و خط دادن به شاخه فرهنگی انجمن ها این کانون٬ کار کانون فرهنگی؛ .2
پـخش و کنترل فروش نشـریه٬ خط دادن به شاخه تبلیغات انجمن ها٬ وظیفه آن٬ کانون تبلیغات؛ .3

تراـکت بوده است. اعالمیه و

کنترل خطوط داده شده بود. پیگیری و و آن خط دادن به شاخه روابط انجمن ها کار کانون روابط؛ .4
دانشجویی: نهاد ـ سه
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شاخه بود: دو زیرمجموعه این بخش مشتمل بر

واژه نـامه (تـوضیح اصـطالحات تهیه بولتن دانشجویی٬ از: وظایف آن عبارت بود شاخه فرهنگی؛ .1
تـهیه مـقاالت و و آرشـیو تـقویم (ثـبت روزانـه رویـدادهـا)٬ نشریات سـازمان)٬ کتب و در موجود

اعالمیه های نهاد.

بخش تقسیم می شد: که به دو شاخه روابط؛ .2
کـه هـواداران تشکـیالتی و بـود اسـتادان دانشگـاه ها این بـخش ارتـباط بـا کار بخش استادان؛ الف)
که به همه مدّرسانی٬ این بخش با مجموعًا می گرفت. دربر بی خط را افراد و مارکسیست ها غیرتشکیالتی٬

فـعالیت تشّکلی به نـام «اسـتادان مـتعّهد» در استادان هوادار ارتباط داشت. نوعی مخالف نظام بودند٬

داشتند.

مقامات جمهوری اسالمی بود؛ موضع دانشجویی با برقراری ارتباط از این بخش٬ کار بخش مقامات؛ ب)
و سفارتخانه ها٬ بعضی از فلسطین٬ دفتر تماس با نمایندگان مجلس. گرفته تا (رییس جمهور) بنی صدر از

ارتباط برقرار آنها همه مقاماتی که با وظایف این بخش بود. از مطبوعات نیز و گروه ها دیگر ارتباط با نیز

خـط داده بـه آنـها این برخوردها در شرایط٬ به تناسب وضعیت و و بودند دارای پرونده ای جدا می شد٬

مصاحبه انجام یا قبال فالن حادثه موضعگیری کنند٬ در ـ مثاًل که ـ می گردید وارد فشار به آنها یا می شد

تـوسط افـراد بنی صدر٬ مالقات با یا سفارت فلسطین٬ تماس با مقاله بنویسند. روزنامه ها در یا و دهند

صورت می گرفت. خاص رده های باالتر

کارگری» شرح وظایف «نهاد  

شش از و فّعال بـود «ـکارگران» عمدتاً و کارگاه ها و نیروهای کارخانه ها زمینه ارتباط با در این نهاد

تشکیل می شد: قسمت زیر

قسمت قسمت تدارکات 6ـ قسمت تبلیغات 5ــ قسمت صنفی 4ـ قسمت نشریه 3ـ 2ـ قسمت نیروها 1ـ

امنیتی.

می شد. به نام بازوی انقالب منتشر نشریه این نهاد
بـه تـناسب این نیروها طریق سه مسئول به مرکزیت وصل می شدند. از کارگری»٬ نیروهای «نهاد

محّل کارشان تقسیم بندی شده بودند.
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کارگری» «نهاد عملکرد مروری بر  
نـهادهای وضـعیت سـایر گویایی از کارگری به عنوان مورد نهاد عملکرد چگونگی و بررسی بیشتر

روشن می سازد. نکات قابل توجهی را انقالب٬ دوره سیاسی پس از بخش اجتماعی سازمان در

از: عبارت بودند سیاسی»٬ دوره «فاز در کارگری٬ مهم ترین اعضای مرکزی نهاد

عباس داوری (دانشجو) ـ

جالل زاده (فارغ التحصیل مهندسی) حمید ـ

مهدی کتیرایی (دانشجو) ـ

دانشجو) سعادتی ـ محمدرضا جالل زاده (همسر ناهید ـ

(دانشجو) فرزانه سا مجید ـ

نـظامی مسـئول نـیروهای تـبلیغاتی ـ «پرونده مربوط به مریم میرزایـی٬ نیز 50؛ ـ صص 49 ج 1: کارنامه سیاه...٬ .1
دانشکده امام باقر(ع). اسناد مرکز در موجود کارگری»٬ دختران نهاد

حسن رحیمی (دانشجو).1 ـ

بتوانند تا می رفتند ناشناس به کارخانه ها اعضای سازمان به طور اوایل پیروزی انقالب اسالمی٬ در

به کریم پور و عبدالعلی َمه نما علوی طالقانی ٬ عذرا افرادی چون ابراهیم ذاـکری ٬ نیروی کارگری جذب کنند.

سخنرانی ضمن تبلیغ و و آزمایش می رفتند مقدم و کارخانه های: یا وین و و باّل ملی٬ ـکارخانه های کفش:

کنند. اخالل ایجاد مدیریت ها در تالش می کردند اداره شورایی کارخانه ها٬ حمایت از طرح شعارهایی در و

بیرون آورند. کارخانه ها از اعضای سازمان را شدند چندی ناـگزیر پس از و مثبت نبود نتیجه این حرکت٬

شـورای مهدی براعی عـضو جمله مهدی ابریشمچی و از اعضای مرکزیت٬ تحلیلی که مسئوالن و

و دافعه دارند ما چون نسبت به افراد نمی توانیم به کارخانه[ها] برویم؛ که دیگر این بود ارائه دادند مرکزی٬

تحّمل کنند... را ما نمی توانند

مـدیران و رؤسای مختلف٬ دانشجویان٬ از تشکیل می دادند٬ را افرادی که این نهاد درصد 80ـــ85

.48 ـ صص 47 ج 1: کارنامه سیاه...٬ .2

کارگران تشکیل می دادند.2 آنان را ناچیزی از درصد و بودند ... کارمندان عالی رتبه و سرپرستان٬

فوق العاده ضعیف میزان جذب نیرو و روند که به خط مسئوالن آن است٬ نهاد٬ طبق مدارک بازمانده از

صنایع در یا تن و فقط 7 نفر تبلیغ بین 1400 از بعد اتوبوسرانی٬ شرکت واحد جمله در از نتیجه داده است.
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در و نفر فقط 10 تهران) مجموع صنایع نفت (در در نفر٬ 10ـــ12 تنها پرسنل ـ 20000 بیش از با برق ـ

به مراتب شهرستان ها میزان جذب در شده اند. تن هوادار 5 تنها پرسنل ـ 13000 حدود با صنایع دفاع ـ

.54 ـ صص 53 همان: .1

بوده است.1 ـکمتر

این عمده ترین هدف در کرد. اوج پیدا فعالیت ها به این نهاد٬ دانشجویان هوادار ورود با ٬1359 پاییز از

ص 57. همان: .2

بود.2 زمستان 1359 در صنایع کشور و به اعتصاب کشاندن کارخانه ها مرحله٬

برای صورت می گرفت که اغلب نتیجه نمی داد؛ منظّمی نیز این جهت اقدامات تبلیغی منسجم و در

فـقره آن تـوسط 13 محیط های کارگری بـرده بـودند٬ که برای نصب در نمایشگاه تبلیغی٬ 15 مثال از

کارگری. انحالل نهاد پیش از تدارکات ـ آخرین مسئول کارخانجات و نیّری٬ اظهارات فرهاد همان صفحه؛ همان: .3

ـکارگران برچیده شد.3

عالیمی مثل داس استفاده از مسئوالن نهاد٬ طبق دستور بیانیه ها و پخش اعالمیه ها نحوه تهیه و در

اعالمیه ها صدر قرآن در ولی گذاردن آیه ای از ممنوع٬ دافعه کمونیستی ـ پیشگیری از به خاطر چکش ـ و

و اسـامی مسـتعار استفاده از پاره نکنند. را اعالمیه ها کارگران به حرمت آیه قرآن٬ الزامی بوده است تا

نام های مـتعدد با کارخانه های مختلف٬ در اعالمیه ها٬ قابل توجه است. نیز اعالمیه ها زیر در «فرضی»

پخش می شد:
به نام «ـکارگران دیگر یک بار و به نام «ـکارگران موحد» یک بار اسم٬ برای مثال یک اعالمیه به دو

دانشکده امام باقر(ع). اسناد مرکز در موجود بهبودی »٬ «پرونده مربوط به زهرا نیز ص 51. همان: .4

روزهای مختلف پخش می کردند. 4 در کارخانه ... در را آنها و مسلمان»؛
مراحـل هم در عام و سطوح کلّی و هم در ـ کارخانه ها در حضور و جهت نفوذ رهنمودهای خطّی٬

بوده است: این قرار از تشکیالتی ـ پیچیده تر

شرایط ویژه؛ در جهت نفوذ بی طرف٬ نظام یا محمِل طرفداری از با مخفی ماندن ماهیت٬ ـ

القای خطوط جهت بهره برداری تبلیغاتی و آنها٬ نزدیک شدن با تالش در محبوب و تکیه روی افراد ـ

سازمان؛

تدارک برهم زدِن شوراهای مخالف سازمان؛ ـ
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نفرت نسبت به انجمن اسالمی؛ ایجاد تالش در تبلیغ و ـ

نیروهای مارکسیست؛ روابط نزدیک با ایجاد ـ

الینحل نشان دادن مشکالت؛ و دامن زدن بدان٬ طرح مسائل صنفی و ـ

وابسته به نظام؛ ذی نفوِذ شناسایی افراد کسب اطالعات و ـ

کار صورت تخریب به روند جاهای حّساسی که در نیز اموال آن و مدارک و کارخانه و شناسایی دقیق از ـ

دادسـتانی کارگری» مربوط به «نهاد اسناد تلخیص. با کارگری»؛ ذیل عنوان «نهاد ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .1
اظهارات نیّری. 71؛ صص 60ـ ج 1: کارنامه سیاه...٬ انقالب اسالمی». اسناد «مرکز در موجود انقالب مرکز٬

آسیب می رساند.1



فصل سوم:

تبلیغات آموزش و  جذب٬

پیروزی انقالب اسالمی پس از توسعه سازمان٬ روند  
زندانیان آزاد که عمدتاً تشکیالتی سازمان٬ نیروهای کم شمار پیروزی انقالب اسالمی ایران٬ پس از

به علت کردند. آغاز سازماندهی را و جذب نیرو و شدند صحنه سیاسی کشور فّعال وارد به طور شده بودند٬

به دلیل تجربه و می کرد توجه به مواضعی که سازمان اتخاذ با انقالبی موجود٬ جّو وضعیت خاص جامعه و

به افزایشی نسبت بی اعتمادی رو بدبینی و اندیشه سازمان٬ ایدئولوژی و در «التقاط» وجود و تلخ سال 54

اما که پرشور دانش آموز و نیروهای دانشجو نخستین مرحله جذب٬ در داشت. جامعه وجود به سازمان در

ماه نخست انقالب٬ چهار سه ـ در داشتند. قرار اقشار دیگر صدر در تاریخچه سازمان بودند٬ نامطلع از

گسـترش فـعالیت گـروه های مـختلف سـیاسی و با ولی٬ به کندی صورت می گرفت؛ جذب این نیروها

نیز جذب نیروها توسعه سازمان و روند فضای فرهنگی اجتماعی کشور٬ تغییرات پرشتاب در مطبوعات و

پی گرفت: و می توان بدین گونه بررسی کرد نگاه به نیروهای مختلف٬ با را٬ این روند سرعت گرفت.

در سـازمان٬ مــحتوای کـار هـواداران و...)؛ افزایش نیروهای برون تشکیالتی (سـمپات ها٬ روند الف)
از: عبارت بود به ترتیب اولویت٬ نخستین مراحل٬

تبلیغات ـ

جذب ـ

جهت اهداف سازمان. در فّعال کردن نیروها سازماندهی و ـ
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مربوط بود. به وضعیتی که سازمان به لحاظ اجتماعی داشت٬ دقیقاً اولویت های مذکور٬ و محورها

اولین اجـتماع عـمومی سـازمان پس از رجوی در مسعود 1357 اسفند سخنرانی تندروانه 5 از بعد

صـفحه اول درشت در تـیتر بـا آن زمان توسط نیروهای چپگرای غـیرمذهبی اداره مـی شد٬ روزنامه کیهان که در .1
روزنامه کیهان٬ مجاهدین خلق درباره نقایص انقالب»؛ «هشدار چنین نوشت: سخنان رجوی٬ درباره این تجمع و

.1357 اسفند 6

دانشجو و که نیروهای روشنفکر این واقعیت بود نشانگر فضای دانشگاه ها دانشگاه تهران1٬ انقالب در

پـیروزی از شرایـطی کـه هـنوز در آمادگی پذیرش مواضع رادیکال زودهنگام را و شده اند «مسئله دار»

درخواست بر تأـکید شده با سخنرانی یاد رجوی در برای نمونه٬ ندارند. هفته نمی گذشت٬ دو از انقالب کمتر

دمکـراتـیک و کـردستان» نظامی جدایی خواهانه «در تحرکات سیاسی و حمایت از و «انحالل ارتش»

که نباید نامید «انقالبیون پیشتاز» مجاهدین خلق را توصیف کردن درخواست های گروه های چپگرای کرد٬

ص 3. :57/12/6 روزنامه کیهان٬ .2

آن مقطع که در نشان می داد برخی برآوردها اما داشته باشند.2 نظامی» هیچگونه محدودیت «سیاسی و

نفر 30 تا میان دانشجویان دانشگاه تهران 20 در مواضع سازمان٬ و مجموع هواداران این رویکرد زمانی٬

به درک چنین معضلی٬ سازمان با دانشگاه تهران نداشتند. از وضعی بهتر نیز بقیه دانشگاه ها نبودند؛ بیشتر

برای حّل مسائل ذهنی دانشجویان صـرف انرژی زیادی را سطح جامعه٬ تبلیغاتی وسیع در موازات کار

همین ارتباط برنامه ریزی در دانشگاه ها٬ ترتیب دادن سخنرانی های مسئوالن رده یک سازمان در ـکرد.

دانشگاه تربیت معلم کالس هایی در یا تشکیل سخنرانی ها آن مقطع٬ در سازمان٬ عمده ترین کار و شد

رجـوی و پیوسته مسـعود و سخنرانی های متعدد تاریخچه سازمان٬ مورد توسط مهدی ابریشمچی در

و شـعایر٬ و عناوینی چون حکومت علی(ع) با زمین چمن دانشگاه تهران٬ یا مسجد موسی خیابانی در

بود. مجامع مختلف دانشگاهی٬ کادرهای مرکزی سازمان در سخنرانی های پراـکنده برخی از دیگر

عـمده ترین فـعالیت برای جذب نیروها٬ شکسته شد. اواسط تابستان سال 1358 از جذب نیرو سّد

برای حّل مسـائل تشکیالتی٬ عقیدتی و تشکیل کالس های سیاسی ـ از ـکادرهای سازمان عبارت بود

ولی پیوسته بود. محدود این کالس ها دیدگاه های سازمان. ساختن آنان با آشنا جذب شده و ذهنی افراد

فّعال تشکیالتی افراد بدین ترتیب به تعداد و انجام می شد سازماندهی نیز کارهای تئوریک٬ هم زمان با

افزوده می شد.
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توجه ویژه ای مورد کسبه محاّلت نیز بازاریان و کارگران٬ اقشاری چون کارمندان٬ جذب نیرو٬ روند در

کاسب ها) (بخصوص کارگران و این اقشار پروسه جذب٬ حّد بودن بیش از کند ولی به خاطر داشتند؛ قرار

طبق اسـناد بر دانش آموزان بودند. ابتدا در بیشترین نیروی جذب شده٬ اولویت محسوب نمی شدند. در

شاخه های گوناـگون سازمان ارتباط داشتند. با دانش آموز چهارهزار حدود اواسط سال ٬1359 در موجود٬

جـهت به مـوازات تـالش در و...)؛ اعضا افزایش نیروهای درون تشکیالتی (نیروهای کادر٬ روند ب)
باسابقه افراد افزایش می یافتند. نیز (نیروهای درون تشکیالتی) نفرات داخل نهادها جذب نیروهای جدید٬

مـرکزیت معیارهای تشکیالتی تبعیت بیشتری از با تطبیق خود جهت منافع سازمان و کسانی که در یا

روابط برون در این٬ که پیش از جدیدی ـ افراد و رده باالتری می گرفتند؛ و می یافتند ارتقا نشان می دادند٬

می کردند. پر را جای آنها ـ تشکیالتی بودند

طـبعاً جذب شده های سـازمان٬ و افزایش کادرها روابط تشکیالتی؛ تغییرات ساختارسازماندهی و ج)
به موازات افزایش می گذاشت. را بخصوص روابط درون تشکیالتی تأثیرات خود روی شکل تشکیالت و

افزایش یافت ولی گسترش عرضی طول سازماندهی نیز سازمان٬ تشکیالتی در عناصر نیروی انسانی و

اظـهارات اغـلب فـعاالن «فـاز جـمع بندی ها...: تشکـیالت». ذیـل عـنوان «رشـد ج3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .1
سیاسی».

شد.1 کمتر طولی آن ـ به نسبت رشد سازمان ـ

تبلیغ  شیوه های جذب و
عنوان کرد جنبش ملی مجاهدین» «پیام به داوطلبان عضویت در در ماه سال 57 اسفند سازمان در

معرفی سازمان در به سازمان تعیین کننده است تالش آنها نزدیک شدن افراد در ـکه آنچه مهم است و

است:
حـتی تـعیین کننده بـاشد شما و نزدیک شدن روابط ما در می تواند مهم است و آنچه برای ما
آنچه مـی توانـیم بـه عـنوان جنبش است. جریان عمل و معرفی خودت در و خودجوشی تو

بیان کنیم این است: ـکلی ترین رهنمود
تالش کن معرف سازمان میان] مردم ـ در [یا کارخانه٬ درمحیط زندگی خودت ـخواه دانشگاه٬
بـه پیاده شدن این اهداف را سر روابط منظم بر سازمان و بعد اندیشه توحیدی آن باشی و و
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بتوانـیم بـه بهتر به جنبش معرفی کن تا خودت را گزارش مستمر بدین سان با آوری و وجود
جـریان حـرکت انـقالبی و خـلوص انـقالبی در صـداقت و زیـرا شـویم؛ نزدیک تر یکدیگر

ص 2. ش 2: نشریه پیام خلق٬ .1

ضامن عضویت درجنبش ملی مجاهدین باشد.1 و بهترین معرف تو می تواند سازمان یافته تر
گزینش افرادی است که کمترین شناختی نسبت به مبانی عقیدتی صدد شرایطی که در سازمان در

جنبه تقویت سازمان صرف کنند. معرفی و در تمام تالش خویش را می خواهد این افراد از سازمان ندارند٬

واقع در و مطرح می سازد به عنوان عضو این مسئله شروطی است که سازمان برای پذیرفتن افراد دیگر

چنین موقعیتی تالش برای احراز بلکه باید سازمان شد٬ که به سادگی نمی توان عضو بگوید می خواهد

با جوانانی داشت که می خواستند و افراد جنبه روانی جاذبه هایی برای آن دسته از از این امر بیشتری کرد.

چراـکه پس است؛ کشور رفتن سازمان به خارج از مربوط به قبل از عمدتًا این بحث طرح شده٬ محورهایی که در .2
زمان از نیز به میزان فوق العاده ای کاهش یافت و جذب نیرو روند از سپس به عراق٬ رفتن سازمان به فرانسه و از

می کرد. سازمان وضعیت دیگری پیدا نظامی٬ به فاز ورود

شخصیت اجتماعی ببخشند.2 هویت و وابستگی به گروهی خاص به خود

امام خمینی به انقالب اسالمی و وفادار را سیاسی خود نظر حالی که از در سازمان برای جذب هوادار٬

یکی از چشمگیری سرمایهـگذاری می کرد. مدنی به نحو عرصه فعالیت های اجتماعی و در معرفی می کرد٬

سازمان است که برای جوانان جاذبه های فطری اهداف اصلی این گونه اقدامات نمایاندن چهره هایی از

به فرستادن آنها با یا فاضالب گودها برای تخلیه لجن و پسران هوادار فرستادن دختران و سازمان با دارد.

با خویش نشان می داد٬ عمل از در ضمن آنکه تظاهراتی مردمی را و... روستاها اردوهای سازندگی در

بـه هـمراه را ایدئولوژی خـود کارهای اجتماعی٬ سایر جوار در اردوهای فوق یا تشکیل کالس هایی در

به هواداران ارائه هویت مردانه دادن به دختران و...) پسران٬ رفتارهای متفاوت (روابط دوستانه دختران و

ابـعاد مـواجـهه عـینی بـا در تـالش مـی شد ضـمن تشکـیالتی کـردن آنـان٬ همین رونـد٬ در می کرد.

Ñ نشـریه تـبلیغی ادبـیات احسـاسی و نمونه یک گزارش رتوش شده اردوی مجاهدین خـلق بـا برای آـگاهی از .3
ص 3. ش 1: مجاهد٬

جهت یابد.3 گرایش های آنان به سمتی که سازمان می خواهد روحیات و محرومیت های موجود٬

سازمان آموزش های ایدئولوژیک انجام فعالیت های تبلیغاتی٬ و ضمن این «اردوهای سازندگی» در

کسانی را و غربال می کرد را آنها می شناخت و بهتر را این شیوه هواداران خود با و دنبال می کرد نیز را خود
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آنان در از تا می کرد جدا مناسب را افراد می گذاشت و کنار درست نمی پذیرفتند٬ را ـکه آموزش های اردو

استفاده کند. مراحل بعد

خصوص نشریه رسمی آن در نشریات وابسته به سازمان و این میان مقاالت تبلیغی متعددی در در

کمک که به چهره پردازی سازمان بسیار هواداران سازمان چاپ می شد برابر در واـکنش های اهالی روستاها

می کرد:
شـبیخون نـمایش اصـالحات ارضـی و سـرنیزه ژانـدارم هـا٬ ظـلم فـئودال هـا٬ روستاییان از
طریق این همه وقتی که از با اطمینان کنند. دیر که به غریبه ها سرمایه داری وابسته آموخته اند

فئودال های شهرنشین». میان مردمی اسیر مقاله «اردوی سازندگی در از ص 4؛ ش 13: نشریه مجاهد٬ .1

به اصرار٬مهمانمان می کردند.1 نمودند٬شب ها باور را ما عمل ما٬
نسبت به این اقدامات ازخود آنهااحساس نزدیکی خیلی زیادی را مداوای مردم٬ باشناسایی و
ارتجاع بین جوانان انـقالبی و که امپریالیسم و گویی یکباره تمامی سدهایی را نشان دادند....

مقاله «روستای سیتان محله». از ص 4؛ ش 14: همان٬ .2

حل شدند.2 یکدیگر در ریخت و فرو زحمتکشان کشیده بود
خارج دامن زدن به انتظارات غیرواقعی و محروم اجتماع و مطالبات اقشار اغراق آمیز طرح رادیکال و

شـیوه های یکی از پیروزی انقالب٬ اولین ماه های پس از ظرفیت نظام نوپای جمهوری اسالمی در از

ویژه نامه نشریه مجاهد٬ ص 3. ش 16: Ñ بازوی انقالب٬ این رویکرد مقاالتی با نمونه مطالب و برای آـگاهی از .3
آن کسی است که آن را مقاله «زمین از ص 4؛ ش 19: همان٬ رشت. سخنرانی رجوی در ص 3؛ انتخابات: ش 15
سرمایه داران خارجی سازشکارانـه بـرخـورد با مقاله «چرا ص 3؛ ش 5: همان٬ صفت». نه فئودال زالو و می کارد
مقاله «امپریالیسم بـه کـارخـانه کشـیده مـی شود». ص 3؛ ش 11: همان٬ وابستگی است؟» پیام انقالب٬ می شود؟

آریامهری». اساس قانون کار بر کارگران٬ مقاله «تعیین حداقل دستمزد ش 56؛ همان٬

نیروهای سایر حالی که امام خمینی و در اجتماعی آن هنگام بود.3 تبلیغات سیاسی و اصلی سازمان در

بر ناتوانی های دولت موقت٬ و به نارسایی ها انتقاد ضمن پیگیری مطالبات مردم و انقالبی مسلمان نیز

تـنش سـیاسی اجـتماعی پـای تـفرقه و اجتناب از تعامل سازنده برای حل مشکالت و لزوم آرامش و

تـبلیغات خـویش آشکـارا غـیرمذهبی بـا و گـروه های چـپگرا سایر کنار رهبران سازمان در می فشردند٬

به عنوان نـمایندگان خود تا آورند پدید رادیکالیزه علیه رهبری نظام را قطبی و فضای دو می کوشیدند

محسوب شوند. واقعی مطالبات مردم شناخته و

بـرنامه های سـایر کـنار گرفتن این شیوه در یکی قرار روشن می ساخت٬ آنچه این هدف سازمان را
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و حتی عبارات شعارِی تحریک کننده تر و ابزارها اینکه سازمان از دیگر و تبلیغی سازمان بود اجتماعی ـ

تبلیغات مرحله از هر واقع سازمان در در احساس انگیزتری برای عنوان کردن انتقادات استفاده می کرد.

عمل می کرد. روانشناسانه تر گروه ها سایر انتخاب شیوه های تبلیغاتی از در خود٬

سوابق اعضای اولیه و بزرگ نمایی بر اغراق و عاطفی و پرداخت حماسی و با تبلیغات خود سازمان در

بـدین وسـیله بـا و می کرد تأـکید بسیار وقایع مربوط به دوران مبارزات اعضای سابق٬ برخی حوادث و

جذب می کرد: به سمت خود عده زیادی را به مرور احساسات جوانان٬ عاطفه و و تحریک شور
ماچه سرمایه ای داشتیم؟محمدحنیف اغلب کارگری راستی روزی که سازمان بنیانگذاری شد
هم اوایل و عمق ببخشد دیدخودش را شده و آشنا رنج آنها و درد هم با تا عملگی می کرد و
منتظر می شست و وقتی چرک می شد [بدیع زادگان] یک پیراهن داشت؛ اصغر پولی گیرش بیاید.
عمل جراحی روی ستون فقرات سوخته اش که فقط با بار 2 از بعد اصغر خشک شود. تا بود

ص 3. ش 75: نشریه مجاهد٬ .1

ورزش کنیم.»1 می گفت:«بچه هابیایید می توانست راه برود پا دست و
می خواست از صرفًا مسائل زندان٬ و مشروح شکنجه ها و وسیع زندگی نامه ها تکثیر چاپ و سازمان با

روایات توجه به اینکه بسیاری از با دست بزند. بدین وسیله به معرفی خود و بهره برداری سیاسی کند آنها

حّداقل مشخصی نیستند٬ راوی خاص و به مدرک مشخص یا مقاالت مستند و این جزوه ها نقل شده در

این روایات شک کرد. اصل برخی از جزئیات و صحت بسیاری از می توان در

زمان حکومت شاهنشاهی زندان رفتن اعضایش در از اسطوره سازی زده و سازمان دست به یک روند

که این نکته ای بود و جذب جوانان به سوی خودش کرد در استفاده را حداـکثر بزرگ نمایی شکنجه آنها٬ و

در استفاده نکردند. به این صورت ماهرانه ـ آن ـ از شکنجه دیده بودند٬ جریان هایی که زندان و دیگر

در انقالب٬ که گویی پیش از موجب این سوءتفاهم می شد حقیقت فضایی که سازمان به آن دامن می زد

شکنجه های ضّدبشری رخ داده و خشونت آمیز وابستگان تشکیالتی سازمان رفتار مورد در تنها زندان ها

اذهان سازمان در مورد تقدس در احترام و یادآوری این وقایع هاله ای از با تا تالش می شد آشکارا است.

گلوله ها رگبار و همان دفاعیات شهدا اینکه حرف های ما تأـکیداتی نظیر این تبلیغات و سازمان با آید. پدید

را این استدالل خاص خود نهایتاً و مطرح می کردند را ابتال تکامل و روند مسائلی نظیر انفجارهاست٬ و

داشت: تداوم خواهد گذشته اثبات شده و صالحیت سازمان در که حق ویژه پیشتازی و می کردند
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به زبان های مختلف بیان کرده ایـم... گرچه آن را دل داریم؛ چهارده سال است حرف هایی در
اطالعیه های سـیاسی ـ در درتحلیل های سیاسی٬ کتاب های ایدئولوژیک٬ در حرف هایمان را
دردفاعیات شهادت٬ شعارهای قبل از در صدای انفجار٬ در گلوله های داغ٬ رگبار در نظامی٬
اسـرا و صدای شنیده نشدنی گریه های مادران شـهدا در و فریادهای خاموش اسرا در شهدا٬

ص 1. ش 1: همان: .1

زدیم.1
مناسب و برای هوادارانش بسیار زمینه توده های مردم را اهداف تبلیغاتی خود٬ پیشبرد کنار سازمان در

در چسبندگی بیشتر مایه ایجاد همین امر و آنان ترسیم می نمود هماهنگ شدن با برای پذیرش و مساعد

تشکیالت محسوب می شد. استحکام بیشتر درون سازمان و
خون نوشته شده با قلم نوشته نشده؛مجاهد با آخرمجاهد می شود؛ بیشتر روز مردم هر پیوند

ص 5. ش 26: همان٬ .2

درک کرده ایم.2 تمام وجود با ما این را است.
رنجیده ای مکان واقعی و محروم و قلب هر دهقانی٬ و کارگر قلب هر مستضعفی٬ قلب هر ...

ص 4. ش 49: همان٬ .3

است.3 واقعی هرمجاهد ستاد
چراـکـه آنـان حـل مـعضالت می شود؛ بیشتر به روز استقبال مردم ازمجاهدین خلق روز ...
مبارزات صادقانه مجاهدین خلق می بینند گرو در را تحقق آرمان های انقالبی خود اجتماعی و

ص 7. ش 53: همان٬ .4

پیمودن این راه مکتبی سهیم می شوند.4 پیوستن به صفوف آنان در با وخود
را خـود «اسـالم ارتـجاعی»٬ و «توحیدی مجاهدین» اسالم: ترسیم دو با تبلیغات خود سازمان در

به همین می داد. جبهه ارتجاع قرار در خط امام را جریان های اسالمی پیرو و می کرد وانمود منادی توحید

در و سازمان طبقه بندی می کرد اختالف با همسویی یا معیار با ایران را در تمام گروه های موجود ـگونه٬

البته این رویه به دوران فعالیت سیاسی سازمان بدون برچسب نمی گذاشت. گروهی را و مجموع هیچ فرد

سـایر سازمان بـا زندان های رژیم شاه افراد در انقالب نیز پیش از انقالب اختصاص نداشت؛ از بعد در

و می کردند را همین برخورد سرسپردگی نشان نمی دادند مبارزان مسلمانی که نسبت به سازمان سمپاتی و

رژیم شاه پلیس و با نهایتاً آنها که به باور ـ تحت عنوان «اسالم ارتجاعی» را گروه ها و این قبیل افراد

به مثابه متحدین را عوض نیروهای مختلف طیف مارکسیست ها در و می کردند طرد ـ کرد سازش خواهد



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  376

بالقوه خویش به حساب می آوردند. بالفعل و

فقط برای ضربه زدن می آورد به وجود یا و اجتماعی که سازمان تعقیب می کرد درگیری های سیاسی و

در کـردن آنـها شکـل پذیرتر فردیت خویش و بلکه برای محروم کردن هواداران از به مخالفانش نبود٬

بـاعث کـوهنوردی و... راهپیمایی٬ جهت برپایی اردو٬ حرکت سازمان در بود. مؤثر مناسبات جمعی نیز

در و دست بدهد هدفمندی به آنها احساس هویت جمعی و و فراموش کنند را خود که طرفداران٬ می شد

مطرح بود: نیز مستعد عضوگیری افراد ناهماهنگ و تصفیه افراد آن٬ ـکنار
ولی به ترک آن هستند مجبور اردو مدتی توقف در از که بعد می شوند البته کسان زیادی پیدا
وا به ایـن کـار را آنها مسائل مختلف من جمله وضع درسی وخانواده ای٬ مشکالت و عمدتًا
مـتصور که علی رغم انتقاداتشان کـارکردی مـنفی بـرای اردو کسانی هستند کمتر و می دارد٬

ص 4. ش 2: همان٬ .1

باشند.1
مـتوسل بـه ارزش خـویش٬ موّجه جـلوه دادن هـرچـه بـیشتر و همچنین سازمان برای جذب نیرو

قـبال نـظام جـمهوری در و ادبـیات سـال 58 در توجه داشت که ویژگی های «تشکیالت مسلحانه پـیشتاز»٬ باید .2
تفاوتی نداشت. قبال رژیم سلطنتی بیان می شد٬ انقالب اسالمی در سال های پیش از آنچه در با اسالمی٬

بـرای تأمـین هـر تشکـیالت مسـلحانه پـیشتاز2 یک سـازمان و همواره لزوم وجود تشکیالت می شد.

می گرفت: قرار تأـکید مورد به شکل صریِح تئوریک نیز و به اشکال گوناـگون طرح می شد خواسته ای٬
که بدون داشته باشد این مسئله تردید مورد یافت که در می شود آـگاهی را فرِد کمتر امروز شاید
بدون تشکیالت هدایت انقالبی خلق٬دستیابی به قله های پیروزی یک سازمان انقالبی و وجود
تشکیالتی بودن اساسی ترین اقدام پیوستگی به یک سازمان گسترده ... امری غیرممکن است.
مسـیر گـام بهـگـام در را فعالیت شبانه روزی هواداران سازمان آن گاه همه مـا ... انقالبی است.
تـاـکـتیک های سـازمانی خـطوط و که بـا کرد٬ دسترسی به اهداف توحیدی مان یاری خواهد

همجهتی کافی داشته باشد. هماهنگی و
بلکه متجلی نمی شود٬ تالش هرچه بیشتر در به اهداف آن صرفًا عالقه به سازمان و عشق و ...
همراه بـا همجهت و عین حال هماهنگ و در و تالشی پیگیر این عالقه آن گاه که آـگاهانه در

هواداران سازمان». مقاله «سخنی با از 4؛ ـ صص 2 ش 82: نشریه مجاهد٬ .3

ایمانی عمیق است.3 شوری انقالبی و نمایشگر واقعًا هماهنگی تشکیالتی صورت گیرد
که در عنوان «انضباط انقالبی» با انضباط آهنین را سازمان نظم تشکیالتی و ادامه همین مطالب٬ در
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کـانون دسـتورالعـمل های در عوامل جـذب افـراد به عنوان یکی از مباحث گذشته روی آن بحث شد٬

می دهد: تشکیالتی قرار
کـند٬ کار به مثابه یک بدن واحد است یک تشکیالت انقالبی به مثابه یک ارگانیزم و قرار اـگر
به همین دلیل بود و نهایت انضباط انقالبی عجین باشد بایستی با نهایت آزادی خواهی انقالبی ما
«بمیر!»باید وقتی فرمانده می گفت: همین ااۤلن٬ الزم باشد اـگر دوران مبارزات چریکی و ـکه در
با بود که آن اصل قادر به دلیل اینکه اصلی حفاظت می شد اینکه اشتباه می کرد؛ می مردیم ولو

ص 7. ج 9: تبیین جهان...٬ رجوی٬ .1

آن انضباط انقالبی بود.1 می شکست. آن اصل نباید دشمن بجنگد؛
تئوریک ارائه یک تصویر و ضرورت «وحدت تشکیالتی» طرح اهمیت و به همین ترتیب سازمان با

سیستم ارزشی هواداران بگنجاند. در که انضباط آهنین را تالش می نمود آن٬ علمی از
که انشاءاهلل دستش ندهیم ـ از امتیازاتی است که تا آن نعمات و این وحدت تشکیالتی هم از

بهای واقعی اش شناخته نمی شود. هرگزندهیم ـ
انطباق در وحدت تشکیالتی مجاهدین که سرچشمه اش همان وحدت ایدئولوژیکی است٬ ...
با حرکت ما اـگر واقعیت جامعه برقرارشده. افزاینده این سازمان وخطوط سیاسی اش با دایم و

ص 41. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .2

این واقعیات تطابق نداشت اجبارًاوحدتمان خدشه برمی داشت.2
به درجه تضعیف مناسباتش بامحیط وحدت نداشت وتطابق نداشت٬ ارگانیزم تشکیالتی ما اـگر

ص 43. همان: .3

به سمت گسستگی پیش می رفت. 3 و محیط٬مناسبات درونی خودش هم تضعیف می شد با
مستدل ارائه می کرد علمی و پوششی به ظاهر در را خط مشی خود و غالب اوقات تحلیل ها سازمان در

داشت. القای علمی بودن خطوط تحلیلی خود سعی در و

رگه های ارتجاعی ناشی از را اعتراضات افراد غالباً هواداران٬ و اعتراضات اعضا با برخورد سازمان در

نـیز راه حل آن را آنان می دانست و خود غیرمردمی و... تمایالت بورژوایی و شخصیت و باقی مانده در

این اعـتراضـات و که دیگر به مرحله ای می رسید تصفیه کنید را این رگه ها که اـگر چنین عنوان می کرد

کارگری و کاِر ریاضت های طوالنی و روزه و کوهپیمایی٬ تجویز لذا داشت. به سازمان نخواهید ایرادات را

می گرفت. هواداران قرار و به عنوان برطرف کننده شبهات عقلی اعضا اینها٬ نظایر

این روش سازمان یک وجه مشترک بین در تمثیل است. روش های عمده سازمان استفاده از یکی از
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منتج به نتیجه صحیح نخواهد این شیوه استدالل غالباً می کند. حکم به شباهت آن دو و پدیده می بیند دو

نخواهد همانندی آن دو داّل بر گوناـگون الزاماً ابعاد با رویداد یک وجه اشتراـک میان دو که وجود چرا شد؛

نمونه های ذـکر با هوادارانش می پرداخت و و سازمان به میزان فراوانی به تغذیه اعضا این روش٬ با بود.

می کرد. همانندی ایجاد هم شباهت داشتند٬ کوچکی با ُبعد که در رخدادهای روز پیوندشان با تاریخی و

نظام جمهوری اسالمی٬ استقرار اشخاص پس از و طرح قانونی خلع سالح گروه ها مورد در برای نمونه٬

می نمود: برای مسلح باقی ماندن ادعا را حقانیت خود مشابه سازی زمان مشروطیت٬ سازمان با
علت خلع سالحمجاهدین و مرج٬ هرج و آرامش وجلوگیری از امنیت و امر٬ایجاد ـگرچه ظاهر
پشت پرده وجود در انگلیس٬ یعنی روس و لیکن خواست استعمارگران آن روز٬ ستارخان بود٬

ص 7. انتخابات: فوق العاده ش 4 نشریه مجاهد٬ .1

داشت.1
نـیز تـحلیل های سـیاسی روز حـتی در است. بسیار این قبیل استدالل ها نوشته های سازمان از در

مـقبوِل وابسـتگان سـیاسی چنان می گرفت کـه تـنها را نتایج مطلوب خود بعضی مقدمات٬ سازمان از

تشکیالت بود.

به پیام امام درباره تشکیل بسیج که یک سازمان برای توجیه مسلح باقی ماندن خود ٬1359 پاییز در

می کند: استناد استدالل و مأموران اجرای آن مسئوالن نظام بودند٬ مخاطبان و و فرمان حکومتی بود
طرفداران خلع سالح را میلیونی دهان یاوهـگویان و تشکیل ارتش 20 پیام امام خمینی مبنی بر
توطئه های امپریالیسم آمریکا لحظات حساسی که امام برای مقابله با درست در چرا ... بست.
در را بالفاصله تمام نیروهای آماده خود ومجاهدین نیز نظامی می دهد بسیج سیاسی و دستور
ردّیه ها و یک مرتبه سیل اعالمیه ها می دهند٬ خدمت این هدف وتحت فرماندهی عالی امام قرار

.9 و صص 6 ش 14: همان٬ .2

علیه مجاهدین چاپ می شود؟2
و به تعطیل می کشاند را هواداران خود و تحلیل اعضا توانایی اندیشه و ظرافت٬ حالی که با سازمان در

سوی وگرنه از آورند به جا به مو مو دستورات سازمان را روند آنان می خواست که مواضع سیاسی و از

میان آنان افزایش می داد. نیز٬ دگماتیستی را روحیه جزمی و شد٬ خواهند سازمان طرد

دست به توجیهاتی درون تشکیالت٬ سؤاالت بیرون و برابر در مراحل بحرانی حیات خود سازمان در

یکی از متحدین ـ هنگامی که سعید فرضاً بپوشاند. تشکیالت را کاستی های عملکرد و نقص ها تا می زد
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جواهرفروشی و یک مغازه طال به جرم سرقت مسلحانه از انقالب ـ زندان دیده پیش از اعضای باسابقه و

گسترش کّمی تشکیالت ناشی که از کرد کیفی قلمداد یک نقیصه مختصر را او سازمان رفتار شد٬ دستگیر

توجیه کرد: به این وسیله مسئله را شده است و
ونتیجتًا رود... کیفیت سازمان نمی تواندهمپای کمیّت آن باال است... وقتی سرعت گسترش زیاد

صاحب مـغازه همین شماره به دستگیری متحدین به هنگام درگیری مسلحانه با ص 4 در ص 6. ش 14: همان٬ .1
جواهرفروشی تصریح شده است.

رفتارهای غیراصولی افزایش می یابد.1 انحرافات و امکان لغزش ها٬
اقدام وابسته اطالعاتی سفارت شوروی و دستگیری سعادتی به جرم ارتباط با پس از دیگر٬ مورد در

سوابق مورد تبلیغات وسیع در سازمان با مقّربی به روس ها٬ محرمانه پرونده سرلشکر به تحویل اسناد

توجیه و موضوع را تا تالش کرد دستگیری٬ از اتهام شکنجه وی بعد بر تمرکز و انقالب) زندان (قبل از

اصل موضوع منحرف سازد. از عمومی را افکار

تحریک عـواطـف و آتشین٬ و احساسات تند بر تأـکید تکیه و با اغلب مواقع می کوشید سازمان در

خـویش٬ هـواداران از و مـظلومانه اعـضا تـقویت تـصور و عـطوفت آمیز٬ عبارات شـعاری و استفاده از

بدیهی است که در آنان حاـکم نماید. بر عاطفی را رویکرد و دهد قرار خود دلیل «حقانیت» را «مظلومیت»

اثبات را نبودن آنها نمی توانست واقعی بودن یا ـ هوادار و بویژه عضو این گونه مطالب کسی ـ زمان انتشار

بوده اند: اغراق آمیز این مطالب ساختگی و که بسیاری از شد آشکار بعدها اما ـکند
فقط برای قدردانی ما آن مقداری پول برایمان فرستاده اند. در و نامه نوشته اند برای ما خواهر دو

می آوریم: زیر در این همه محبت صادقانه شان قسمتی ازنامه شان را از
که هرماه که پـول همین طور فرستادیم؛ برای شما این مبلغ را که هرچه داشتیم فروختیم و «ما
می شویم و ازخواب بیدار می فرستیم وخودمان زود برای شما ماهیانه می گیریم پول اتوبوس را
هـم کـه مـا دارد لذت بسیار که این برای ما طی می کنیم٬ دبیرستان را پای پیاده راه خانه تا با
به گمان زمین پیش می رود.» در آن دریای عظیم باشیم که برای تحقق اراده خداوند قطرهای از
دهان ناسزاـگوی شاید گزارش به خلق بیاوریم تا در امثال آن را زیبنده است که این نامه و ما
می زنند به ما میلیونی را تهمت دزدی های چند و بااربابانشان عوضی گرفته اند را اراذلی که ما

ص 5. ش 15: همان٬ .2

بسته شود.2
برمی گشت سرکار زن خدمتکاری که از اتوبوس٬ خواهران در از نفر بهدنبال کارتوضیحی چند
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است وگرنه حـاضر ندارد که بیشتر درحالی که قسم می خورد داد تومان به آنها باخجالت 5
بـه و مـی برند بـه یـغما که دسترنج خلق را آنها فرومایه اند چه وقیح و و بدهد همه چیزش را

ص 12. ش 21: همان٬ .1

انقالبیون مارک دزدی می زنند.1
میلیون 700 که اختالس بیش از متهمان اثبات نمود اقاریر مدارک و دادستانی با ابتدای سال ٬58 در

مستضعفان به مبلغ چهار قطعه فرش متعلق به بنیاد 60 فروش بیش از پهلوی سابق٬ بنیاد ریال وجوه نقد

پهلوی توسط اعضای میلیون ریال اوراق قرضه بنیاد اختالس 140 ریال و پنجاه هزار و سیصد میلیون و

ایـن بـرابـر دالیل قانع کننده ای در یا توضیحات و مسئوالن سازمان٬ سازمان صورت پذیرفته است و

سـاختمان بـنیاد پـیروزی انـقالب در سـازمان پس از ستاد اولین محل استقرار ص 81. غائله چهاردهم اسفند...: .2
تدارکاتی آن تصرف شده بود. موجودی مالی و و کلیه اسناد که همراه با پهلوی سابق بود

اذهـان مقابل سؤاالتی که این گونه اقدامات سـازمان در در اثبات شده ارائه ندادند.2 و اتهامات مستند

بود. احساسی کردن فضا تحریک عواطف و تاـکتیک اصلی٬ می نمود٬ هواداران ایجاد

نشـریات سـازمان٬ سـوی سـازمان٬ از احساساِت اعضا اغراق آمیز تشدید جهت همین تقویت و در

آمـاده باش های نـظامی سـازمان و اعالمیه های سیاسی ـ مهّیج اعضای مرکزیت٬ سخنرانی های بسیار

نـیروی شـبه [ ـ= تشکیالت میلیشیا درگیری های میتینگ ها٬ تظاهرات و آموزش های نظامی٬ مختلف٬

ایجاد نیز و احساسات داغ٬ هیجان و جّو به ایجاد همه ـ همه و فراخواندن به خانه های تیمی ـ نظامی] و

مهمترین علل مبقیه از حیات سازمان و رموز یکی از کمک می کردند. درون اعضا انگیزه های قوی در

اهمیت نیروی کیمیایی هیجان به سوی هیجان داشته است. راهبردهایی بوده که آـگاهانه رو تشکیالت٬

می گیرد. اعضا هواداران و از اندیشه را و این است که فرصت تفکر در

«مظلومیت» سازمان برای تقویت تصویر اعضا٬ برانگیختن احساسات هواداران و و تهییج ها کنار در

اعالمیه های نشریات و مدتی در تا اعضا به هواداران و و توصیه می کرد را انقالبی» «صبر ظاهرًا خود٬

فشـارهای اثر بدین ترتیب در تحمل کنند. را فشارها و کنترل کنند را که خود داده می شد علنی دستور

پتانسیل تخریب هوادارانی که حتی به نیت دیگری جذب سازمان شده انـد بر روانی تدریجاً تبلیغاتی و

جهت خواست نهایی قدم به قدم در که این اقدامات به صورت حساب شده و بود آشکار افزوده می گردید.

بلکه با قدرت نمی زد٬ اظهار علنی و سازمان دست به تهدید مرحله نخست٬ در سازمان طراحی شده است.
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آنان می پرداخت: کینه در به انباشت خشم و دعوت به صبر٬
ثـبت تـاریخ قـهرمانی ها در و شد فراموش نخواهد نکته ای که هرگز پنجشنبه٬ مراسم روز در
مـتانت و صبر همراه با مقاومت قهرمانانه چندین ساعته میلیشیای انتظامات... گردید٬ خواهد

ص 2. ش 54: نشریه مجاهد٬ .1

مقابل مزدوران چماق به دست بود.1 انقالبی در
بـه دلیـل دسـتور بـرادران مـا... که خواهـران و این بود شگفت زده کرده بود٬ آنچه ناظران را

ص 7. انتخابات: فوق العاده ش 3 همان ـ .2

نشان نمی دادند.2 تشکیالتی هیچ گونه انعکاس خشونت باری ازخود
اسـاس دسـتورات و بـر چه هواداران مـنضبط سـازمان مـا٬ و قابل توجه است که چه اعضا
رفتار اـگر وااّل تحمل واـکنشی نشان ندادند بردباری و جز سفارشات آرامش طلبانه قبلی اساسًا

ص 6. ش 25: همان٬ .3

گرفته بود.3 آتش وخون فرا را شهرها متقابل پیشه می کردیم اـکنون بسیاری از
را کـه آنـها نیروهای مـخالف٬ برابر در صبر بر تحریک آمیز تأـکید طّی این مرحله و سازمان پس از

مرتجع» ارائه مصادیق مشخص به وضوح بخشیدن به «عناصر با مرحله بعد در می کرد٬ مرتجع قلمداد

حـزب مسئولین اجرایـی و ائمه جمعه٬ این مقطع نهادهای حکومتی به ویژه پاسداران٬ در می پرداخت.

داده می شدند. مرتجع قرار افراد کنار جمهوری اسالمی در
پـاسدار کمیته و عناصر هستیم که بعضی از هم شاهد خیلی ازجاهامتأسفانه باز عمل در در

ص 4. ش 48: همان٬ .4

مزدوران چماق به دست ارتجاع.4 برای عملکرد چتری می شوند
لبـاس چـماق بـدست ظـاهر گاه در و لباس پاسدار طول تهاجم مهاجمین عده ای گاه در در

ص 2. ش 49: همان٬ .5

می شدند. 5
باچماقدارها... مزدوران ارتجاع٬ با ـ تهران وچه شهرستان ها چه در مواجه هستیم ـ این روزها
که ماشناختیم یک حزب بخصوص و که تاآنجا باشناساییهای سلسلهجنبانان اینچماقدارها

ص 4. ش 28: همان٬ .6

حزب جمهوری اسالمی] است.6 [ ـ= مشخص
نکته مهم تبلیغات است. ترتیب این مراحل مهم است روح روانشناسانه این نوع از ترکیب و آنچه در

پاسخ به عمد٬ کرده٬ هواداران ایجاد و اعضا در ابهام هایی که خود این است که سازمان به همه انتظارات و
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پخته می شد و می ماند بوته انتظار هواداران مدتی در و حقیقت احساسات تحریک شده اعضا در نمی داد.

به شکل فعلیت یافته و را احساساتی که جواب خود پاسخ نمی گرفت. هم آن چنان که باید مرحله بعد در و

همان پشتوانه ای این ذخایر متراـکم می شد. انباشته و اعضا درون هواداران و در قطعی دریافت نمی کرد٬

مسلحانه زد. اساس آن دست به ترور بر است که سازمان بعداً

به سمت گروه را اعضا درون هواداران و نفرت های شکل گرفته در آنکه سازمان پیکان تیز پس از

دست بـه آنـان روشـن کـرد٬ با را تکلیف وابستگان خود مشخصی تحت عنوان مرتجع هدف گرفت و

زد. تهدیدهای آشکار
لبـنان نیست؛ ولی ایران که ترکیه بشو ترکیه بکنند ایران را یک عده می خواهند کرد؟ چه باید
که [مجاهدین خلق] نیستند نیروهای انقالبی یک تجربه لبنانی٬ بگوییم که در ما و شد خواهد

امجدیه. سخنرانی رجوی در از ص 6؛ ش 88: همان٬ .1

بازنده اصلی هستند.1
حکـومت قـرار برابر قدم به قدم در هواداران را و که اعضا حساب شده٬ پایان این فرایند سرانجام در

چـنته داشت در کـه در سازمان هـرآنـچه را و محسوس رخ داد مواضع علنی سازمان تغییر در می داد٬

این مرحله سازمان ماهیتی در به قیام مسلحانه کرد. جایی که رجوی تهدید تا ساخت٬ ظاهر تهدیدات خود

این مقطع حکـم آنها٬ به باور داد. آستانه شورشگری مسلحانه قرار در را خود جنگ طلبانه یافته٬ ـکاماًل

دارد: را «آماده باش»
قوای مملکت سیطره بر از دست های انحصارطلبان را اماچنانچه یک چاره جویی مشترک ملی٬
دیگـر پایان٬ گفتیم در امجدیه نیز همان طوری که در مردم کوتاه نکند... مقّدرات انقالب و و
[ مـنتهی] داخـلی تحمیل جـنگ فـراـگـیر عمده به راهی جزخشونت های تروریستی و به طور

رجوی . مصاحبه مسعود از ص 3؛ ش 114؛ همان٬ .2

دارد.2 آن تردید کسی در کمتر این چیزی است که این روزها و گردید نخواهد
هرچه تا گردند جایی که آنان وادار تا هویت بخشیدن به هواداران بود٬ شگردهای سازمان٬ یکی از

قالب عناوین در ایجاد یابند. سازمان ارتقا در سریعتر و راحت تر و به دست سازمان بسپارند را خود بیشتر

فـروش «مسـئول» نـصب اعـالمیه و «مسـئول» نـظیر برای اشتغاالت کوچک هواداران٬ «مسئولیت »

به دختران٬ این نوع مسئولیت دادن خصوصاً چارچوب سازمان بود. مصادیق هویت بخشی در از روزنامه٬

در به دلیل آنکه دختران را طرف دیگر از و هویت اجتماعی می کرد تشخص و ایجاد طرفی برای آنها از
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ـ نوعی «مصونیت» و پوشش «مظلومیت» با برای برخوردهای اجتماعی ـ صف اول نیروهای سازمان٬

می ریخت: ترسشان را و جسارت می کرد ایجاد آنها در می داد٬ قرار
مـی گویند: و هم می ایستند باز کارشان می کنند هر مقاومت هستند. [میلیشیا] مظهر این بچه ها

ص 20. ش 116: همان٬ .1

بگویی یک ذره کوتاه می آیندنمی آیند.1 اـگر «نشریه مجاهد».
امکـان مـی کرد ایـجاد خـود ضمن اینکه جاذبه های خـاص در روی دختران٬ زیاد تأـکید سازمان با

یا اینکه پسری سرپرست تشکیالتی دختران٬ نظیر می یافت که به روابط تشکیالتی رنگ عاطفی بدهد٬

پسران باشد. فرمانده گروهی از دختری سرپرست تشکیالتی و

دستورالعمل های تشکیالتی ویژگی های سازمان در از یکی دیگر عمل٬ فعالیت اجتماعی و تکیه بر

عمِل با می توانستند سازمان تنها داوطلبان عضویت در حقیقت هواداران و در بود. اعضا برای هواداران و

صـالحیت و برای سازمان به اثـبات بـرسانند را شایستگی خود پی تعطیلی اندیشه) (در چرا بی چون و

به دست آورند: سازمان را عضویت در
تجربیات از و بشناسد ضعف خویش را سازمان می تواند یا میدان عمل است که فرد در تنها
تکامل پرورش و و بیابد راه صحیح پیروزی را باجمع بندِی آنها٬ و بگیرد انقالبات گذشته پند

ص 2. ش 5: نشریه پیام خلق٬ .2

کند.2 پیدا
ایجاد آنچه که به عنوان هدف دنبال می کرد٬ تبلیغی خود مجموعه فعالیت های سیاسی و در سازمان٬

برای لزوم اطالعیه های خود که در استداللی را آغاز٬ سازمان در هواداران بود. و اعضا در ذهنیت برانداز

نابودی امپریالیسم بود: فراـگیری آموزش های نظامی می نمود٬ تشکیل نیروی سازمان یافته نظامی و
یک امروز مبارزه ما برزن گسترده است... کوی و هرخیابان و در متحدخلق٬ جبهه نبرد امروز

ص 1. ش 38: نشریه مجاهد٬ .3

ضّدامپریالیستی است.3 رهایی بخش و مبارزه تمام عیار
عـناوین مـبهم عـوامـل تـوطئهـگـر٬ امـپریالیسم٬ کنار در مجموعه توجیهات سازمان٬ رفته رفته در

مسئوالن نظام جمهوری و به نهادها نسبت دادن آنها با گرفت و قرار نیز چماقدار مرتجع و انحصارطلب٬

به سمت ایجاد آنان را و هواداران شکل داد و اعضا در نفرت نسبت به حکومت را بدین ترتیب٬ اسالمی٬

راه می برد: برانداز و ذهنیت ستیزه جو
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قدرت کنترل ممکن است به جایی برسیم که دیگر است و برای کنترل هواداران محدود سعی ما

ص 7. انتخابات: فوق العاده ش 3 همان ـ .1

نداشته باشیم.1
تحمل کنیم ولی سرانجام یک جایی خواهدرسید٬ مابایدصرفًا صرفًابایدتحمل کنی٬ حاالشما

رجوی . مسعود نقل از ص 1؛ ش 28: همان٬ .2

به خودشان.2 برمی گردد و می شود تبدیل به چیزی دیگر به یک حدی می رسد این مشت ها

ابعادفعالیت های تبلیغی  
می شود فعالیت های تبلیغی سازمان را فعاالن سابق٬ هواداران و گروهی از مبنای اظهارات مستند بر

دیگـری و یک محدوده زمانی خاص مطرح بوده اند؛ یکی حرکت هایی که در دسته توضیح داد. دو در

رابطه با در و موضوع های مختلف مطرح بوده اند رابطه با طول موجودیت سازمان در حرکت هایی که در

می گرفتند. را شکل خاص خود نیز آنها

تثبیت سازمان طرح و  
پیروزی انقالب از بعد توجه سازمان بود. سال اول پیروزی انقالب مورد در فعالیت های دسته اول٬

عـمده در بـه طـور اقشاری که مـناسب مـی دانست٬ از جذب نیرو و اسالمی سازمان برای تثبیت خود

یا حداقل یک دفتر سازمان٬ به عنوان نیروهای هوادار کارمندی٬ مراـکز در بعضاً مدارس و و دانشگاه ها

ایـن انرژی زیادی از تابلوی اعالنات تحت نام مجاهدین خلق راه اندازی کرد. و یک میز یا ـکتابخانه و

پـخش کـنار نـقطه نـظرات سـازمان در اعالمیه های سازمان صـرف مـی شد. طریق برای ارائه کتب و

نصب به دیوارهـای و نوشتن روی مقوا و به صورت «اوزالید» نشریه ها جزوات و پوسترها٬ اعالمیه ها٬

موضعگیری می بایست به شکلی فعال درباره وقایع این مراـکز این انجمن ها ارائه می شد. فوق الذکر٬ مراـکز

هـمگی از گروه ها٬ سایر با آنها برخورد و موضعگیری ها فعالیت ها٬ می نمایاندند. خویش را حضور ـکرده٬

کـارخـانه ها٬ ادارات٬ مـدارس٬ دانشگـاه ها٬ در ایـن رونـد کـنترل مـی شد. تـوسط سـازمان اداره و باال٬

ادامه داشته است. موفقیتی برای آن بود٬ زمانی که امید تا ... و بیمارستان ها
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1ـانتخابات
مجلس داشت: تبلیغاتی سازمان سه مرحله انتخاباتی حساس وجود طول دوران فعالیت سیاسی ـ در

تـمام این سه انـتخابات٬ در مجلس شورای اسالمی؛ ریاست جمهوری و بررسی نهایی قانون اساسی٬

روستاهای و شهرها حمایت سازمان در انداختن کاندیداهای مورد جا نیروهای سازمان جهت تبلیغات و

می شد: اجرا به اشکال زیر این فعالیت ها وقف این مسئله نمودند. را امکانات خود و بسیج شدند ـکشور

پالـکارد 1ـ1
مردم نظر و بود باال بازده کار نیروی انسانی٬ مستمر کم اما تعداد حضور این شیوه تبلیغی به خاطر در

فرستاده به آنجا شرایط کلّی منطقه خاّصی که پالـکارد بدین ترتیب که متناسب با جلب می کرد. به خود را

حمل می کردند٬ را پالـکارد صرفًا افراد نقاط٬ برخی از در تعیین می گردید. خّط خاصی برای شعار٬ می شد٬

کنترل کردن بحث که مسئولیت راه انداختن و اعزام می شدند برخی نقاط تیم هایی همراه پالـکارد ولی در

به تیم های حفاظتی٬ برخی موارد در عهده داشته اند. بر را منطقه موردنظر در حوش آن پالـکارد حول و

برخی اوقات برای جلب توجه اعزام می شدند. حاملین پالـکارد٬ بدون ارتباط ظاهری با نامحسوس و طور

دوران انتخابات ریاست جمهوری٬ به عنوان مثال در گرفته می شد. به کار صدا و مردم شیوه های پرسر

در دست داشتند٬ در کدام عکس بزرگ کاندیدای سازمان را حالی که هر در سوار یکباره چندین موتور

به راه می افتادند. شهر مناطقی از

پوستر نصب تراـکت و پخش و 2ـ1
به روش های مختلف یا تراـکت های کوچک با روی این شیوه انرژی کّمی گسترده ای گذاشته می شد.

بـه داخـل مـنازل را مواردی هـم آنـها در و به مغازه داران داده می شد یا و خیابان ها دست عابرین در

نصب می شد. دیوارهای شهر پوسترهای بزرگی هم بر عکس و می انداختند.

دکّه ونمایشگاه 3ـ1
نوشته و و می کردند میزی برپا دکه یا آنجا در و تیم به نقطه ای مناسب اعزام می شدند چند یا یک

پخش می کردند. ضبط صوت مطالبی را توسط نوار گاهی نیز و پوسترهایی نصب می نمودند

و اداره می کردند تبلیغی را امور و جدل ها و بحث ها افراد٬ جمعی از طبق تقسیم بندی مسئولیت ها٬

موفقیت بیشتری پوستر این شیوه نسبت به پخش تراـکت و عهده می گرفتند. بر نقش حفاظت را برخی نیز

با و جلب٬ به خود مردم را عابران و بیشتری از مخالفان توجه تعداد جوسازی روی برخورد چون با داشت؛
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برای اعمال این شیوه٬ تحریک می نمودند. ناظران را درگیری های برنامه ریزی شده٬ ایجاد مظلوم نمایی و

موجب تبلیغاتی زیادی داشت٬ آنکه تأثیر این عمل افزون بر گرفته می شد. نیروی انسانی بسیاری به کار

می گردید. تقویت پیوندهای تشکیالتی هواداران نیز

4ـ1نمایشنامه
نقاط در و تنظیم می کردند مواضع سازمان نمایشنامه ساده ای را موضوعی مرتبط با مورد در نفر چند

خود میان رهگذران تعدادی تماشاچی به دور از این نمایش ها می آوردند. در به اجرا آن را شهر خاصی از

منتقل می کرد. را زمان کوتاهی پیام خود حداقل امکانات در با صریح و به شکل ساده و و جمع می نمود

در علیه آن بود. حمالت تند خط امام و مسخره کردن جریان سیاسی پیرو اـکثرًا خط کلّی این نمایش ها

بـرای دستاویزها دیگر انتخابات و دستکاری در جمله ادعای تقلّب و از مضامین مختلف٬ این شیوه از

بازده این شکل کار نظارتی انتخابات استفاده می شد. مسئوالن اجرایی و پاسداران و حمله به روحانیت و

داشته است. سازمان٬ نظر از خوبی٬

فروش نشریات انجمن های وابسته و دکه ها٬ 2ـ
شدن تـدریجی مـواضـع بـرانـدازانـه آن دچـار آشکار مقرهای رسمی سازمان که با و دفاتر کنار در

طریق از تداوم فعالیت های خود سازمان برای توسعه و میان مردم می شدند٬ مشکالتی در و محدودیت ها

این دکه ها در داد. نقاطی که امکان داشت٬ حداـکثر در را طرح تأسیس دکه ها هواداران٬ با تماس بیشتر

که حتی المقدور این دکه ها سازمان توزیع می شد. موضعگیری های روز و اعالمیه ها اقالم تبلیغی و ـکتب٬

دکـه جـلوی جایی کـه مـثًال تا شدند به تدریج گسترده تر امکانی رابط سازمان بودند٬ به لحاظ خطی و

بخش تبلیغات انجمن های وابسته به نمایاند. را خود سازمان٬ میتینگ مستمر مقّر حد دانشگاه تهران در

اصلی تـجمع نـیروهای مرکز تعطیلی برخی ستادها٬ از خط انجمن های وابسته علنی که بعد سازمان و

دفتر می توان انجمن کارکنان٬ میان آنها که از فعال بودند همین خصوص کامًال در هم٬ تشکیالتی بودند

انـجمن های انـجمن مـادران مسـلمان و دانش آمـوزان٬ انجمن دانشـجویان و جنبش کارگران مسلمان٬

برشمرد. جنوب تهران را شرق و محاّلت غرب و در ... و خرداد 4 انجمن میثاق و نظیر محاّلت ـ

شـماره 5 انتشار که پس از شد به صورت هفته نامه منتشر اول مردادماه 1358 در نخستین شماره نشریه مجاهد٬ .1
این پی گرفت. آن را نشر چاپ و مهرماه همان سال مجددًا 23 روز ماه بعد٬ دو و متوقف کرد آن را سازمان نشر

رساندن این اصلی انجمن ها کار سال ٬1359 پاییز در دوباره نشریه «مجاهد»1 شروع به کار از بعد
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به شکل روزنامه درآمد. شماره 98 تا اول فروردین ماه 1359 نشریه از

دکه های سازمان که عالوه بر غیرقانونی شدن آن٬ به خصوص پس از نشریه به دست هواداران شده بود.

انجمن هر توزیع نشریه فعال شده بودند. و جهت تولید تیم های خاصی نیز اصلی توزیع نشریه بود٬ مراـکز

عـهده بـر را فروش آنها نقل و حمل و الیی زدن٬ کار تیم هایی نیز داشت و را خاص خود تکثیر مرکز

طرف نهادهای انقالبی بودند٬ دستگیری از معرض مخالفت مردم و تیم های توزیع چون در داشته اند.

در این تیم های حفاظتی وظیفه جوسازی و بودند. دارا نیز را تیم های دیگر پوشش حفاظتی متشکل از

عهده داشتند. بر تیم فروش نشریه را درگیری جهت فرار صورت لزوم ایجاد

بـردن رقابت برای باال بین انجمن های مختلف٬ و انرژی گسترده ای گذاشته شده بود روی این کار

می شد. میزان عرضه نشریه سازمان ایجاد

انگیزه های متغیر و بسترها  
انگـیزه های با ساله سازمان٬ طول حرکت چند که در آنهایی بودند دسته دوم فعالیت های تبلیغاتی٬

مطرح بودند. ولی به شکل مستمر متغّیر متفاوت و

نویسی شعار 1ـ
سه محور می توان گفت که این فعالیت بر طول حیات سازمان ادامه داشت. شعارنویسی همواره در

انجام می شد:

جامعه. طرح موجودیت سازمان در ـ

جنگ روانی برای تضعیف حاـکمیت. ـ

بحران ها. مشکالت و بهرهـگیری از تبلیغ خطوط خاص و ـ

فحاشی های گوناـگون علیه رهبران نظام همراه و توهین ها اوقات با بسیاری از که در شعارنویسی ها

مشابه سازی برای تقویت روحیه هواداران و عمدتًا و عمل می کرد شایعات نیز به عنوان رسانه انتشاِر بود٬

آنکه مستقیمًا افزون بر این شعارنویسی ها مواردی٬ در می رفت. انقالب به کار حکومت پیش از نظام با

خودافشـاـگـری نهایتًا موجب واـکنش منفی مردم و می داد٬ هدف قرار مذهبی مردم را مقدسات ملی و

می شد. نیز «سازمان»
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مراسم میتینگ و 2ـ
سازمان برخی اوقات داشت. به مناسبت های مختلف وجود سیاسی سازمان و فاز در این فعالیت ها

به عنوان مثال مـی توان از ترتیب دهد. وزارت کشور اجازه رسمی از با این گونه مراسم را سعی می کرد

پدید پی آن٬ درگیری های گسترده ای در و که آخرین میتینگ رسمی سازمان بود میتینگ امجدیه نام برد

در اجتماعی خود تبلیغ قدرت سیاسی و برگزاری مراسم مختلف٬ اهداف اصلی سازمان در یکی از آمد.

از این مـیتینگ ها سازمان می خواست با بود. و... کارگر روز اسفند٬ 14 قبیل انتخابات٬ مناسبت هایی از

حدی طرفدار تا نظام رسمی سیاسی کشور٬ که به عنوان یک تشکل پذیرفته شده در سویی نشان دهد

شود. موجب تقویت روحی هواداران خود سوی دیگر از و کیفیت آن) (جدای از دارد

رژه تظاهرات و 3ـ
روحیه دادن به نیروها هدف قدرت نمایی و بدون اجازه رسمی صورت می گرفت با که بعضًا این موارد

از و... رژه نیروهای میلیشیا اردیبهشت 60ـ٬ تظاهرات 7 سعادتی٬ حمایت از تظاهرات هواداران در بود.

انجام شد دوبار سال 59 انتظامات مسلح که در لباس نظامی و رژه های میلیشیایی با این دست بوده اند.

نتایجی که با میدان امام به سمت دانشگاه) دیگری از و دانشگاه به سمت جاسوسخانه آمریکا (یکی از

نسبت به دیگر هم سازمان را زیرا موفق بودند؛ زمان خود داشت می توان گفت که در انتظار آنها سازمان از

انگیزه ساز بسیار هوادار هم برای نیروهای تشکیالتی و و جلوه می دادند ـگروه های مخالف نظام قدرتمندتر

بودند.

افشاـگری 4ـ
که دست به کارهایی می زد نظام٬ جهت مقابله با روحی هواداران در سازمان برای آماده سازی ذهنی و

نهادهای دولتی٬ یا سندسازی درباره نهادهای انقالبی و این اقدامات٬ یک نوع از افشاـگری می نامید. آن را

که بـه بـهانه های بود برنامه ریزی برای اقدامات غیرقانونی علیه سازمان٬ سوءاستفاده یا وجود مبنی بر

کـه بـخش عـمده تـبلیغات نـوع دیگـر مـی یافت. اطالعیه های سـازمان انـتشار نشریات و مختلف در

تـقویت و بـرای ایـجاد افشاـگری علیه ارتجاع نـامیده مـی شد و تشکیل می داد سازمان را تحریک آمیز

بـدین سیستم قضایی صورت مـی گرفت. کینه ورزانه نسبت به پاسداران انقالب و و احساسات تنفرآمیز

هـواداران را سـازمان٬ خوردهای خیابانِی برنامه ریزی شده توسط خـود و زد و درگیری ها ترتیب که در

از دختران دانشجو تحصن مادران و جامعه می پرداخت. به تبلیغ این مظلومیت در کرده٬ مظلوم وانمود
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رابطه ای هر هواداری در اـگر منعکس می کرد. اطالعیه ای آن را نشریه یا تفصیل در که با این دست بود

گزارش همراه با و می کرد این حادثه مدرک جور می بایست از زخمی می شد٬ درگیری ها در یا و دستگیر

پزشکی قانونی٬ تأیید اعالم جرم و بدن کتک خورده٬ یا صحنه و عکس گرفتن از تحویل سازمان می داد.

رفـتار تناقض یا نوشته ای که نشانگر هر گرفتن کپی از ساختگی و واقعی یا جمع کردن امضای شهود

روی آن سرمایهـگذاری تبلیغی وسـیع مواردی است که بر از دولتی بود یک نهاد غیرقانونی ادعایی در

دستکاری مدارک جعلی یا و این زمینه اسناد در جعلیات داشت٬ تجاربی که سازمان در سابقه و با می شد.

می گرفت. استفاده قرار تبلیغات سازمان مورد شده زیادی در

سخنرانی مسئوالن اخالل در 5ــ
هدف از شد. که به صورت حرکتی گسترده اجرا بود ماه رمضان 1359 این حرکت در بارزترین مورد

بود. درگیری ها مظلوم نمایی حاصل از کنار سازمان در نشان دادن حضور قدرت نمایی و این کار٬

گذاشته افراد کس به عهده خود خطرپذیری هر ماجراجویی و عمل متناسب با ابتکار این شیوه٬ در

شروع با سخنرانی ها٬ این گونه مراسم و سازمان در هوادار بدیهی است که به علِت اندکِی افراد می شد.

به این ترتیب٬ و می شد آنان ایجاد درگیری هایی میان اـکثریت مردم و اخالل گرانه٬ و حرکات تحریک آمیز

فـراهـم بـرای خـود را حـمالت ارتـجاع! سوژه های الزم برای نمایش زخـمی های نـاشی از مواردی از

می کردند.

کارهای متفرقه 6ـ
این صورت می گرفت که از اهداف تبلیغی نیز قالب فعالیت های اجتماعی با در برخی حرکت های دیگر

گروه کوچک به برخی حتی اعزام چند پزشکی و امداد قبیل می توان تشکیل اردوهای عمران روستایی و

ذیـل ج 3: تـحلیل مـجموعه...٬ شـرح و سـیاسی». اظهارات اغـلب فـعاالن «فـاز . ساله... جمع بندی دو یعقوبی٬ .1
تلخیص. با 68؛ ـ صص 42 ج 2: بررسی...٬ تاریخچه و عنوان «تبلیغات».

عـالوه بـر نـام بـرد.1 پاـکسازی مناطق محروم شهرهای بـزرگ را شرکت نمایشی در مناطق جنگی و

دوره نشریه مروری بر این قبیل اعمال سازمان٬ مورد نقل قول های فعاالن سابق سازمان در اظهارات و

نشـان مـی دهد. مسـتند بـه طـور مصادیق عینی فراوانی را و نمونه ها 60 تا طی سال های 58 مجاهد

در سازمان٬ با همسو روزنامه های مخالف یا اعم از دوره زمانی مزبور٬ مطبوعات منتشره در همچنین سایر

زوایـای مـختلف از مـصادیق گـوناـگـون آنـها و به این مـوارد مقاالت خود قالب گزارش های خبری یا
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پرداخته اند.

فازسیاسی مطالعاتی در سیر  
مـطالعات مـرحـله داشت: چهار آموزش سازمان٬ روند در اعضای جدید٬ مطالعاتی هواداران و سیر

مواقـعی کـه در جز مطالعات سازمانی. مطالعات تشکیالتی٬ اجتماعی٬ مطالعات سیاسی ـ ایدئولوژیک٬

دنبال به موازات یکدیگر عرض و این مراحل اغلب در می گرفت٬ اولویت قرار مراحل در مطالعات یکی از

می شدند.

جزوات داخلی یا یافته توسط سازمان و جزوات انتشار و کتاب ها عمده٬ به طور استفاده٬ منابع مورد

ضمن اشاره کوتاه به مراحل زیر٬ در استفاده می شد. نیز منابع دیگر گاهی از به تناسب موضوع٬ و٬ بودند

می شود: ذـکر کدام نیز منابع هر چهارگانه یادشده٬

 مطالعات ایدئولوژیک
دینامیزم جلد منبع این موضوع دو قرآن تحت عنوان «آموزش قرآنی». آموزش چگونگی استنباط از 1ـ

مقدمه مطالعات پیروزی انقالب اسالمی٬ پیش از نام این منبع٬ چگونه قرآن بیاموزیم نام داشت. قرآن یا

فصل دوم. سوم٬ گفتار نخست کتاب حاضر٬ Ñ جلد شده برای آـگاهی درباره منابع ذـکر .1

مارکسیستی بوده است.1
نوارهای تبیین یا جزوه ها منبع این بخش٬ استنادات مذهبی. ظاهر مباحث جهان بینی مارکسیستی با 2ـ

بود. رجوی ـ حاصل سخنرانی های آموزشی مسعود جهان ـ
پـیروزی پس از تکـامل ٬ و راه بشـر ـ راه انبیا شدن وجوه التقاطی جزوات شناخت٬ به دلیل آشکار

هـم بـرای انـتقادات ایـدئولوژیک و تأثیر انقالب اسالمی سازمان تصمیم گرفت هم برای جلوگیری از

تبیین جهان فراهم در قالب پیچیده تری٬ مباحث آن جزوات در رجوی به عنوان ایدئولوگ٬ چهره سازی از

آید.

تطبیق های و تأویل ها همراه با سوره های قرآن ٬ خطبه های نهج البالغه و آموزش گزینشی بعضی از 3ـ

قربان عید عاشورا٬ غیبت٬ و جمله انتظار از عناوین مذهبی٬ یا بحث شعائر و ایدئولوژیک مطلوب سازمان٬
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که به صورت جزواتی مهدی ابریشمچی ـ سخنرانی های موسی خیابانی و از این بخش٬ در آن. مانند و

استفاده می شد. ـ شده بودند منتشر چاپ و

 مطالعات سیاسی ـاجتماعی
مطالعه مطبوعات خاص (البته شده توسط سازمان٬ جزوات منتشر و کتاب ها عالوه بر این مرحله٬ در

بـعضی از داشـته است. مـطالعاتی قـرار اولویت کـار در مسئوالن تشکیالتی) خطـگیری از هدایت و با

از: متن های آموزشی سازمان عبارت بودند

درباره پراـگماتیسم 4ـ تعلیماتی 3ـ رهنمودهایی درباره کار رهنمودهای شیوه تحلیل مسائل سیاسی 2ـ 1ـ

مسئله موجودیت 7ـ 6ـ نخست وزیری بختیار تا 57 خرداد مهم ترین تحوالت سیاسی از خلع سالح 5ــ

آن. کارکرد آموزش اسلحه و

در حرکت های چپگرایانه جهان نیز دیگر آثاری از مواضع سازمان٬ ارتباط با در شرایط و متناسب با

تکاملی اجتماعی (مؤلفین روسی ـ سیر از: عبارت بودند این آثار برخی از داشت. مطالعاتی قرار کار دستور
جنگ زردهای سرخ (درباره انقالب چین)٬ تاریخ سی ساله (بیژن جزنی )٬ تبیین ماتریالیسم تاریخی)٬ در
از ارتش خلق (ژنرال جیاپ ـ جنگ خلق ـ (فرانتس فانون )٬ انقالب الجزایر (ژان پل سارتر)٬ کوبا در شکر

تجربیات انقالب فلسطین. انتشارات چریک های فدایی خلق)٬

 مطالعات تشکیالتی
کتب خالل مباحث سایر در یا نشریه و مباحث مختلفی که در زمینه مسائل تشکیالتی عالوه بر در

از: جمله عبارت بودند به این موضوع اختصاص داشت که از جزوه مستقیمًا چند سازمان ارائه می شد٬

بررسی امکان انـحراف مـرکزیت 2ـ ویژه رده های پایین. سازمان٬ جزوه تدوین شده در تشکیالت ؛ 1ـ
صـف بندی درون جـناح بندی و 3ـ تشکـیالت. غـیرعلمی در تـفاوت شّک عـلمی و دموکراتـیک یـا

تشکیالت.
این موضوع به هواداران و در نیز منابع مارکسیستی٬ از عموماً حاشیه ای٬ کتاب کمکی و همچنین چند

انسان کامل (لیوشائوچی ـ مطالعه تمامی رده های تشکیالت)٬ مورد ـ لیبرالیزم (مائو معرفی می شد: اعضا
کار] علنی (متنی مـارکسیستی ـ [ و مخفی بین کار حل تضاد مطالعه تمامی رده های تشکیالت)٬ مورد



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  392

جمله داستان پداـگوژیکی از مرّبی روسی ـ ـ کتاب های ماـکارنکو مطالعه تمامی رده های تشکیالت)٬ مورد
مطالعه سطوح مورد توده مردم٬ با آوانگارد عنصر نحوه برخورد حماسه پرورشی (به عنوان تجربیاتی از یا

مختلف).

 مطالعات سازمانی
می زده است. مواضع سازمان دور بخش بوده که حول تاریخچه و مطالعات دارای دو این مرحله از

٬1350 ـ تاریخچه سازمان مـجاهدین خـلق ایـران 44 شرح تأسیس و شامل: تاریخچه سازمان؛ الف)

تـحلیل آمـوزشی بـیانیه اپـورتونیست های چپ نـما٬ (جـزوه داخـلی)٬ تــاریخچه سـازمان 50ـــ1352
کادرهای پیش زندگینامه اعضای اولیه و مورد در کتاب های متعدد و جریانات داخل زندان (جزوه داخلی)

انقالب. از

تشریح اطالعیه تـبیین مـواضـع سـازمان آموزش و شامل: ایدئولوژیک سازمان؛ مواضع سیاسی ـ ب)

موضع گیری های سـیاسی مـجاهدین خـلق جریان اپورتونیستی چپ نما٬ برابر مجاهدین خلق ایران در
رهنمودهایی درباره جلد)٬ وموضع گیری های سازمان (3 مجموعه اعالمیه ها آستانه پیروزی انقالب٬ در

اندکی تصرف. تلخیص و با 128؛ ـ صص 126 ج 2: بررسی...٬ تاریخچه و .1

طـرف جـزواتـی از و هـمچنین کـتاب ها (جزوه داخلی).1 هویّت ما راست و چپ و ایدئولوژیک٬ ـکار
جـهانی روز جنبش مردم تـبریز٬ پانزده خرداد٬ وقایع خاص مانند یا مقاطع تاریخی و مورد سازمان در

شده منتشر نیز بازتاب می داد مواضع سازمان را شرایط زمانی٬ که متناسب با و... زمامداری کارتر ـکارگر٬

پـیروزی مراحل اولیـه پس از سازمان که در حیطه مطالعات آموزش سازمان می گنجیدند. که در بودند

که دربردارنده پیام تاریخی امام ٬ عنوان چهار با حتی کتابی را به امام معرفی می کرد معتقد را انقالب خود
کتاب هایی که متن برخی کنار که در به چاپ رساند بود٬ سال 1358 پیام امام خمینی در دو سخنرانی و دو

این به بعد٬ سال 59 البته از زمره متون سازمانی محسوب می شدند. در طالقانی بود٬ سخنرانی های آیة اهلل

مجموعه متون آموزشی حذف گردیدند. به سرعت از آثار



ـگفتارسیزدهم:

«خیانت» و «نفوذ»





فصل اول:

نهادهای جمهوری اسالمی در  «خط نفوذ»

حّساس مراـکز در نفوذ  
«خط نفوذ» برای آماده سازی زمینه براندازی حاـکمیت جمهوری اسالمی٬ جدی ترین تاـکتیک سازمان٬

سپاه دادگاه های انقالب اسالمی٬ و قبیل دادسراها تعیین کننده نظام از نهادهای حساس و در نفوذ بود؛

«خط شورای امنیت کشور. نخست وزیری و وزارتخانه های مهم٬ کمیته های انقالب اسالمی٬ پاسداران و

همان روزهای از اهداف براندازانه این تشکیالت ـ متقن ترین نشانه هایی است که بر از سازمان٬ نفوذ»

گواهی می دهد. ـ سیاسی» هشت ماهه «فاز نخست دوران بیست و

توانـایی الزم تجربه مبارزاتی خود که به دلیل سوابق سیاسی و نیروهای متشکل مخالف سازمان٬

سـپاه عـمده در به طور داشتند٬ انفعال های سازمان را پیش گیری فعل و شناسایی و برای پیش بینی و

به همین بودند. بنیانگذاران این نهادها از خود واقع٬ در و شده بودند کمیته های انقالب متمرکز پاسداران و

این گونه نیروهای علت٬ به هر اما٬ به شدت کاهش دهند؛ نهاد٬ این دو در سازمان را نفوذ توانستند علت٬

دادگاه های انقالب و جمله دادسراها از قضایی کشور حساس سیاسی و مراـکز برخی از ـکیفی انقالب در

امـنیتی غـیاب یک نـهاد اعضای سـازمان در چنین وضعی برخی از در تعیین کننده ای نداشتند. حضور

برخی مسئوالن و با ارتباطات خود بهرهـگیری از با توانسته بودند پیروزی انقالب٬ متشکل انقالبی پس از

حـجة االسـالم فـضل اهلل نهادهای مهم رخنه نمایند. به بعضی از آشفتگی نظام اجرایی٬ سوءاستفاده از

محالتی می گوید:
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نمی دانید شما [موقت] انقالبی. دولت کشور وزیر صدرحاج سیدجوادی شده بود آقای احمد
این و رییس دفترش کرده بود بازگذاشت.خلیل رضایی را درتمام کارها دست منافقین را ـکه او

اعـضای مـهم از عـلیرضا٬ و شهرزاد حاج سیدجوادی٬ صدر احمد فرزند دو ص 118. خاطرات: محالتی٬ شهید .1
سـازمان خـارج بـا داخل و مدت زیادی در حاج سیدجوادی نیز وی علی اصغر برادر و مرکزیت سازمان هستند
سـال مسـئول اول سـازمان شـد. بـه مـدت دو سال 1372 حاج سیدجوادی در صدر شهرزاد همکاری می نمود.

حفاظت رجوی می باشد. مسئوالن ستاد محافظان شخصی و از حاج سیدجوادی نیز صدر علیرضا

مهم دست داشتند.1 مراـکز دیگری در از منافقین یکی بعد
می نویسد: خود خاطرات سال 60 حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در

و بوده اند بین ما در به عنوان نیروی خودی٬ [خلق] ٬سال ها مشکل هم اینجاست که مجاهدین
از بـعد و دارند. اختیار در را راه وصول به آنها و موقعیت افراد و وضع ما اطالعات کامل از

.230 و صص 228 بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .2

داده اند.2 درخیلی ازجاهای حساس نفوذ به طورناشناس٬ را انقالب عوامل خود
این باره چنین گفته است: در سال 60 شهریور نبوی در بهزاد

عوامـل وجود بگیرند٬ جریان قرار در مردم باید مطرح است و این مورد یک مسئله ای که در
آدم ها این طور دادستانی است... نخست وزیری و حزب[جمهوری اسالمی] ٬ نفوذی دشمن در
هم بعدش بنی صدر ازحمایت قوی دولت موقت و و کردند [منافقین نفوذی] ازهمان اول نفوذ

مورخ 1360/6/21. روزنامه جمهوری اسالمی٬ .3

کنند.3 نفوذ درخیلی جاها توانستند برخورداربودند...
نیروهای نفوذی سازمان می گوید: مورد رجوی در

بـیکار برای چنین روزهایی ذخیره کرده بـودیم ـ را که آنها سپاه ـ دادستانی و «برادران خودمان در

ص 21. مقاله جمع بندی یکساله مقاومت مسلحانه: ش ٬52 نشریه اتحادیه٬ .4

نبودند.»4

اداره دوم سیما٬ و صدا مراـکزی مانند نفوذی سازمان در به چند نیز کتاب غائله چهاردهم اسفند در

صص 81ـــ82. غائله چهاردهم اسفند...: .5

امام اشاره شده است.5 دفتر حزب جمهوری خلق مسلمان و ارتش٬

برای سازمان اطالعاتی»  جاذبه «امور
مراـکزی دادگاه های انقالب و جمله نخست وزیری و نهادهای حساس از سازمان در بیان علت نفوذ در
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این توضیح الزم است که «سازمان مـجاهدین خـلق بود٬ متمرکز آنجا ـکه به نحوی اطالعات نظام در

همان که از اولین گروهی بودند اینها که اطالع داریم٬ آنجا تا اطالعاتی است. کار دیرینه ترین گروه در

سـماواتـی (بـه عـنوان نـاصر که مـقدمه اش نـفوذ تشکیل دادند؛ اوایل تکوین شان «ـگروه اطالعات»

سال ٬50 در دستگیری اعضا بدو در و باغ مهران بود؛ ساواـک در به مرکز برق تهران) متخصص اعزامی از

اولین گروهی اینها همین طور مقامات رژیم شاه به دست ساواـک افتاد. سران و نشانی از آدرس و صدها

کـه مـجموعه اطـالعات و اولین گـروهی بـودند باز و می کردند. شنود که بی سیم های ساواـک را بودند

تبدیل می کردند. به «میکروفیلم» آن زمان٬ در اسنادشان را٬

زمانی درست در فعالیت های سازمان بود. محور «اطالعات» پنهان کاری و پیروزی انقالب نیز پس از

را نفوذی های خود داشتند اینها کارهای اجرایی بودند٬ نیروهای جمهوری اسالمی درگیر ـکه مسئوالن و

مدارک سری بودند. و بردن اسناد فکر در و تثبیت می کردند اطالعاتی نظام تحکیم و مراـکز سپاه و در

از مستقیماً کشورها٬ با رفع مشکل خود ارتباط و ایجاد در که سازمان٬ اطالعات نشان می دهد قراین و

امنیتی. کارشناسان مسائل اطالعاتی ـ یکی از با گو گفت و .1

مسئله سعادتی بود».1 آن٬ عمل کرده است که یک مورد طریق سرویس های اطالعاتی آنها

درنهادها نفوذ و حضور تصریح سازمان بر  
گهگاه مقابله نیروهای نشریات سازمان٬ پیروزی انقالب اسالمی٬ ماه های نخست پس از و هفته ها در

نفی و نه تنها را نهادها در خود حضور ـ طبعاً بدین لحاظ ـ و به چالش می طلبیدند را جریان نفوذ انقالب با

«سخنی با عنوان: مقاله ای زیر جمله در از پای می فشردند. نیز حقانیت این حضور بلکه بر نمی کردند رد

طولی چرا اوایل انقالب به پاسداران پیوستند؛ طرفداران سازمان مجاهدین در عده ای از برادران پاسدار:

جمله چنین آمده است: از تصریح شده و «نفوذ» یا این «حضور» بر تصفیه کردند؟!» را که آنها نکشید
[ ـ= به این سنگر انقالب٬ طرفداران سازمان که برای پاسداری از کم نبودند اوایل انقالب٬ در
اطالعاتی٬ افتادن سرویس های جدید بهـکار که با ولی طولی نکشید کمیته ها] پیوستند؛ سپاه و

تـصفیه» «شـناسایی و تـعبیر الف) یـادآوری شـود: بـاید ایـنجا سه نکته در .7 و صص 1 ش 17: نشریه مجاهد٬ .2
تـالش ب) آشکـار. نه علنی و شده بودند٬ وارد «نفوذی» ناشناس و به طور این است که نیروهای مزبور نشانگر
بتمامه ـ براستی و سازمان ـ که عناصر گردد نیروهای انقالب ایجاد مسئوالن و نیز خواننده و شده این ذهنیت در

تصفیه کردند.2 راشناسایی و آنها
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رده هـای بـاال در نفوذی این تشکـیالت٬ نیروهای معدود حال آنکه حضور و اخراج شده اند تصفیه و ارگان ها از
یکی با گو (ـگفت و کشف شد. طول سال 1360 در سپاه که بعدها قدیری نفوذی در جواد همچون: ادامه داشت.
دسـتگیری مـاه پس از ایـن مـقاله چـند ج) سـپاه پـاسداران انـقالب اسـالمی). مسئوالن اسـبق اطـالعاتی در از
تـعریضی اطـالعاتی» «سرویس های جـدید ذـکر نوشته شده است و اخراج رابط روسی او سعادتی و محمدرضا

بدان ماجراست.

منعکس اظهارات اعضای اسبق این تشکیالت نیز در نهادهای انقالب٬ نفوذی های سازمان در حضور

گذرانده سر از جداشدگان سازمان به نام علی رضوانی که دوران طوالنی عضویت را یکی از شده است.

می گوید: است٬
از بـعد آن اعدام های اولیـه٬... مثالً شروع بکنم؛ صحنه دادگاه های اوایل انقالب 1357 از ...
این (نمی دانم) کمیته و به اسم جمهوری اسالمی و ـ به ظاهر خوب ـ پیروزی انقالب ٬1357
ازجمله سازمان مجاهدین همه سازمان ها کسانی هم از باطن٬ درحالی که در تمام شد. چیزها
حتی آن یا بدون داشتن وکیل و رژیم گذشته را [ برخی] عناصر که بودند آن دادگاه ها خلق جزء
نبودند٬مخفیانه اعدام کردند. برخوردار حقوق مدنی اجتماعی٬ دادگاه هایی که ازحقوق اولیه٬
وباعث شرکت داشتند واعدام ها [ اوایل] آن دادگاه ها ازجمله آقایان وکالیی که ازمجاهدین در
ازسال که بعد ـ بود آقا[ ی] رضاخاـکسار بودند٬ [ برخی از] این اعدام ها تحریک کننده بانی و و

زنـدانـبانان و یکـی از رفـیعی نژاد «نـادر مـی نویسد: مسئوالن اطالعاتی سـابق سـازمان٬ محمدحسین سبحانی از .1
به همراه بهمن 1357 22 از اعضای قدیمی سازمان است که بعد وی از شکنجهـگران سازمان مجاهدین می باشد.
حسـن کشته شـد٬ 1360 خرداد 30 از درگیری های نظامی بعد در خاـکسار حسن محصل (رضا و خاـکسار رضا
در عـراق شـد.) زنـدانـبانان سـازمان مـجاهدین در از که بعدها رژیم شاه بود شهربانی در یک افسر محصل نیز
اتخاذ از بعد شکنجه سردمداران رژیم شاه مشغول بودند. زندان اوین به بازجویی و در دادگاه های انقالب مستقر
رضا حسن محصل و و رفیعی نژاد نادر سال ٬1358 جانب سازمان مجاهدین در تاـکتیک های رادیکال سیاسی از
به دستور رفیعی نژاد سپس نادر اوین توسط رژیم جمهوری اسالمی تصفیه شدند. در دادگاه های مستقر از خاـکسار
سی تروریستی در شروع عملیات مسلحانه و از وی بعد تهران تشکیل داد. در را سازمان «ـکانون وکالی مسلمان»
به عنوان سال 1364 در رفیعی نژاد نادر مسئولین روابط خارجی سازمان شد. یکی از و آمد به اروپا 1360 خرداد
سـال وی در معاونین هیئت اجـرایـی مـجاهدین مـعرفی شـد. به عنوان یکی از سال 1370 در مرکزیت و عضو
کـراوات و شـلوار رجـوی کت و مسعود که به دستور دبیران به اصطالح شورای ملی مقاومت بود یکی از 1369
بین در رفیعی نژاد به تن کرد. عراق را لباس زندانبانی سازمان در و تن درآورد از سازمان را روابط خارجی» «ستاد
یکـی از سـبحانی بـه نـقل از سـازمان بـوده است». سردمداران اصلی ترویج فرهنگ لومـپنیزم در آقایان یکی از
روزهـای سبحانی٬ می کرده است. به زندانیان فحش های رکیک ناموسی نثار رفیعی نژاد٬ اعضای سابق می نویسد:

ص 122. تاریک بغداد:

هست که رفیعی نژاد1 بعدی اش آقای نادر نفر [ ـکشور] کشته شد. درگیری های داخل در 1360
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ااۤلن هم در مرکزیت این سازمان است و عضو درون سازمان مجاهدین خلق است٬ ـکماـکان در
که آن کمیسیون اولیه ای بودند جزء اینها ... زندگی می کند. دارد آلمان (به عنوان پناهنده) ـکشور
سازمان هم و می شد اجرا شبانه این اعدام ها و می کردند صادر حکم اعدام را به اصطالح ـ ـ

.8 ـ صص 7 1.اسکوالستیک نوین...:

همیشه پافشاری اش این بود.1
سعید به نقل از مطالبی را زندان جمهوری اسالمی٬ از ضمن بیان خاطرات خود احسان نراقی نیز٬

اعـضای که موضوع مربوط به نـفوذ بیان می کند همان زمان زندانی بود٬ سازمان که در متحدین عضو

می نماید: تأیید دادگاه های انقالب را سازمان در

سن به زندان اطـفال که به دلیل صغر نوجوانی به زندان رژیم شاه افتاد در محبوبه متحدین٬ برادر متحدین٬ سعید .2
پس شد. آستانه پیروزی انقالب آزاد در و شد خراسان دستگیر در ٬1353 بهار در گریخت و آنجا از فرستاده شد.
شـد. دسـتگیر حـوالی مـیدان ونک٬ یک جواهرفروشی٬ هنگام اقدام به سرقت مسلحانه از 58/8/9 چندی در از

ص 116). ج 2: (مجموعه اعالمیه ها...٬ کرد. اطالعیه ای صادر دستگیری او درباره این حادثه و سازمان نیز

اطالعاتی به سعید2 مسئولین رژیم سابق صورت گرفت٬ مورد درباره اعدام های زیادی که در
ایـن تـعداد نـمی کردند٬ متوجه شدم چنانچه مجاهدین اعمال نـفوذ اساس آنها که بر من داد

زیادنمی شد.... آن قدر اعدام ها
سمت عنوان زندانیان سیاسی سابق٬ با داشتن نگرش غیرمذهبی و مجاهدین با این زمان٬ در
حـرارتـی باچنان شدت و دادرسی دعاوی را آنها اختصاص دادند. به خود دادگاه را دادیار

.287 ـ صص 286 کاخ شاه...: از نراقی٬ .3

صدورحکم اعدام باقی نمی ماند.3 نتیجه ای جز که منطقًا پیگیری می کردند

تصفیه آنان سازمان دردادگاه های انقالب و نفوذ  
وضوح دادگاه های انقالب٬ و دادسراها سازمان در نفوذ پیروزی انقالب٬ نخستین هفته های پس از در

مجموعه نیروهای مطالبات انقالبی مردم و در شدت عمل دادگاه ها بخصوص که تأیید چندانی نداشت.

شخصیت هایی مثل اعدام ها٬ عدم شتاب در تأـکیدات امام خمینی بر پیرو منعکس بود. نیز دست اندرکار

طالقانی . متن مصاحبه آیة اهلل ص 3؛ :57/12/26 روزنامه کیهان٬ .4

داشتند. انتقاد برخی احکام٬ صدور به تعجیل در وجهه انقالبی دادگاه ها4٬ تأیید کنار در طالقانی نیز آیة اهلل
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پی فرمان امام خمینی در اولین اقدام ها٬  
اواخر از دادگاه های انقالب٬ و دادسراها تصفیه نفوذی های سازمان از روند پیگیری شورای انقالب٬ با

سازمان عناصر حضور و ناقص بود البته ـ ـ این تصفیه ها ادامه داشت؛ 58 خرداد تا و شد آغاز 57 اسفند

و جهت تعدیل شرایط دادگاه ها در واقع٬ در تصفیه این گروه٬ سمت های غیرقضایی کماـکان دوام یافت. در

کردن محدود تعطیل موقت محاـکمات و نخستین اقدام٬ داشت. اجرای احکام عجوالنه قرار پیشگیری از

متن اطالعیه به قرار شده بود. ذـکر امام خمینی (ره) 57 اسفند اطالعیه 25 که در بود اختیارات دادگاه ها

است: زیر
الرحمن الرحیم بسم اهلل

منتفی شده فی الجمله ـ اجرای احکام درباره جنایتکاران ـ به اینکه تسریع درمحاـکمات و نظر
دولت انقالب اسالمی شورای انقالب اسالمی و نظر این پس محاـکمات زیر الزم است از است٬
داده شده است که شورای انقالب اسـالمی آیـین نامه دستور به همین منظور و صورت گیرد.
این تـاریخ تـا از الزم است دادگاه مرکزی تهران٬ این رو از تصویب نماید. جدیدی تنظیم و
بازپرسی و به کار ودادگاه های شهرستان ها متوقف کند تصویب آیین نامه جدید٬محاـکمات را
دادگاه مرکزی این پس موقوف به تأیید از ولی اجرای احکام این دادگاه ها محاـکمه ادامه دهند؛

گرفت. صورت خواهد که طبق آیین نامه جدید بود خواهد
حـق رسیدگی به جرایم ضدانقالبی٬ این نکته بجاست که تمامی دادگاه های انقالبی بجز تذکر
ندارند؛ را می شود اموری که موجب حد سایر قبیل دزدی و از دیگر امور هیچ گونه دخالت در
ضدانقالبی درحال فقط مربوط به رسیدگی به امور زیرادادگاه های فوق العاده انقالب اسالمی٬

ص 379. ج 6: صحیفه امام٬ .4 و صص 1 :57/12/26 همان٬ .1

الموسوی الخمینی 1 روح اهلل درون رژیم اختناق می باشد. در و حاضر
در معاون نخست وزیر ابراهیم یزدی ٬ دکتر به شورای انقالب٬ دادگاه های مزبور تبیین واـگذاری امور در

درج که اهم آن ذیـاًل بیان کرد توضیحات مهمی را تلویزیونی٬ ـ طی یک مصاحبه رادیو انقالب٬ امور

می شود:

اطالعیه امام . اشاره به مفاد .2

نـمی بایستی نه به معنای آن است که کسانی که مجرم بودند اـگرچه آن چیزی که انجام شده ٬2
نحوه عمل صحبت داریم. در ولی ما (بلکه آنهامی بایدمحاـکمه می شدند...) محاـکمه می شدند
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که این ببینید به آن توجه می کند؛ دارد مسائلی است که همه دنیا یکی از مسئله دادگاه های ما ...
صـرفًا این دادگـاه ها بنابراین٬ چه هست. ارائه بدهیم٬ می خواهیم به دنیا موازین شرعی که ما
محاـکمه این جنایتکاران نیست بلکه ارائه مـعیارهای خـودمان بـه جـهانیان است.... دادگاه و
امام رأس همه خود هم در هم شورای انقالب و که هم دولت و ترتیب جدیدی٬ امیدواریم که با

ص 3. :57/12/28 روزنامه کیهان٬ .1

سطح جهانی ارائه دهیم.1 در بیاوریم که این را بتوانیم شرایطی به وجود نظرشان می باشد٬ مورد

گام عمده اصالح دادگاه های انقالب دو  
ماده 34 در «آیین نامه دادگاه های انقالب اسالمی ایران» فروردین ماه 1358 تاریخ پنجشنبه 16 در

فعالیت حبس مردم بی گناه ایران»٬ شکنجه و اقدام کنندگان به «قتل٬ به موجب این آیین نامه٬ شد. منتشر

هم زدن اقتصاد بر میل بیت المال و حیف و «غارت و رژیم ننگین پهلوی »٬ بیگانگان در «تحکیم نفوذ در

دادگاه های انقالب محاـکمه می شوند. در و... «اقدام به حمله مسلّحانه» ـکشور»٬

گامی مترقی بود٬ مقرراتی دقیق و توجه به شرایط٬ با و زمان خود که در این آیین نامه٬ انتشار تدوین و

ایـن تـبصره هایی از و مـواد می رفت. دادگاه های انقالب به شمار کردن امور جهت ضابطه مند مهم در

دادگـاه ها صالحیت قضایی در فاقد مشکوک و افراد که به حضور آیین نامه به گونه ای تدوین یافته بود

شورای «یک قاضی شرع به پیشنهاد از که اعضای اصلی دادگاه مرکب اند آمده بود ماده 2 در خاتمه دهد.

[ و] یک نـفر یک حـقوقدان بـه انـتخاب قـاضی شـرع٬ و ظـلّه ـ مد تصویب امام ـ انقالب اسالمی و

تـعیین شـورای دارای عـدالت بـا آـگاه به مقتضیات انقالب اسالمی و مردم و اعتماد [ ـکارشناس] مورد

از کمتر اعضای دادگاه نباید که «هیچ یک از همین ماده تصریح شده بود 3 و تبصره های 2 در انقالب».

بر نیز ماده 6 تبصره 1 و کند» پیدا حضور دادگاه باید در طرف دولت٬ از «یک نفر و سال داشته باشند» 30

بدون اجازه کمیته های انقالب٬ «پاسداران انقالب و آمده بود: ماده 31 در داشت. علنی بودن دادگاه تأـکید

بدون اجـازه کـتبی دادسـتان همچنین حق ندارند و ندارند حق دستگیری هیچ کس را ـکتبی دادستان٬

به دستور این ماده٬ صورت تخلف از در و توقیف نمایند مال کسی را یا و شوند به خانه کسی وارد انقالب٬

جرم محسوب شود٬ عمل آنها اـگر و شد خواهند برکنار به کلی ـ سازمان های انقالب ـ از دادستان انقالب٬
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.2 ـ صص 1 :58/1/16 همان٬ .1

شد.1 طرف دادسرای انقالب تعقیب خواهند از

برای تسریع در که به فرمان امام ٬ شد خبری بدین مضمون منتشر ششم اردیبهشت ماه ٬1358 در

«قضات گروهی از تصمیم شورای انقالب٬ با رسیدگی فوری به پرونده بازداشت شدگان٬ محاـکمات و امر

شورای انـقالب اجرای این فرمان٬ در دادسرای انقالب اسالمی تهران بسیج شدند. در صالح» مؤمن و

رسیدگی سریع به پرونده این گروه قضایی کار بسیج قضات٬ با و انتخاب کرد دادستان موّقت تهران را

اسـرع در که هدف این است که به پرونده های بازداشت شدگان٬ اعالم گردید نیز کرد. آغاز متّهمان را

نیز خطایی مرتکب نشده اند تکلیف افرادی که احیاناً محاـکمات٬ امر ضمن تسریع در و رسیدگی شود وقت٬

.3 و صص 1 :58/2/6 همان٬ .2

در مسئوالن اسبق دادستانی٬ به گفته یکی از ترتیب آزادی آنان داده شود.2 تا روشن شود هرچه زودتر

از دادگاه انقالب مرکز و رده های قضایی دادسرا نفوذی سازمان در باقیمانده عناصر اجرای فرمان مزبور٬

بیرون رانده شدند. این نهاد

تاریخ دوازده فرانسوی که در یک خبرنگار مصاحبه با در دولت موقت٬ نخست وزیر مهندس بازرگان ٬

به تبلیغات مطبوعات غربی علیه دادگاه های انقالب گفت: ضمن انتقاد شد٬ منتشر اردیبهشت 58
طرفداری است که مطبوعات [مثبت] و ایرانیان قابل درک نیست این احساسات آنچه برای ما
نشان می دهند.خائنان وجانیانی که به جابرانه ترین ما غربی به سودخائنان وجنایتکاران کشور
عین حال اـگر در این کشورحکومت کردند. در بیشتر مدت 25سال یا ووحشیانه ترین صورت٬
نفری هزار 100 بیش از تعداد هم نمی رسدبا نفر که به 60 شماراعدام های دادگاه های انقالب را
مـطبوعات غـربی مقایسه کنیم تـوجیه رفـتار شکنجه شدند٬ یا ـکه طی حکومت شاه کشته و
روحیه است وحالت انقالبی و کار سر دولتی قانونی بر درحال حاضر مشکل ترخواهدشد...
که توقع دارد غارت شده است... زخمی داده و ملتی که کشته داده٬ انقالبی همچنان باقی است.

ص 5. :58/2/12 روزنامه کیهان٬ .3

بپردازد.3 به پاـکسازی محیط اجتماعی خود چه زودتر هر
که مـوجب کـاهش شد صادر سوی امام خمینی(ره) فرمان مهمی از اردیبهشت ماه ٬1358 23 در

متن فرمان چنین است: احکام اعدام دادگاه های انقالب گردید.
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الرحمن الرحیم بسم اهلل

شده است. فرمان خطاب به مهدی هادوی دادستان کل انقالب صادر .1

زیر: مورد دو از غیر در آقای دادستان دادگاه انقالب اسالمی 1
آدم کشته است؛ کسی که ثابت شود 1ـ

به مرگ شده مرتکب شکنجه ای شده که منجر یا عمومی داده است و کسی که فرمان کشتار 2ـ
مذکور مورد دو از غیر ونبایداشخاص در کند هیچ دادگاهی حق نداردحکم اعدام صادر باشد٬

موجب ثبوت قصاص. جرم است و این امر تخلّف از اعدام شوند.

ص 274. ج 7: صحیفه امام٬ .2 ـ صص 1 :58/2/24 همان٬ .2

الموسوی الخمینی 2 روح اهلل
«اسالمی عمل جمع قضات اصفهان بر امام خمینی ضمن سخنرانی در این فرمان٬ صدور هم زمان با

داشت: اظهار «مصادره اموال»٬ و درباره اندازه «مجازات ها» و نمود تأـکید نمودن دادگاه های انقالب»
روی آن مسائل سابق عمل بکنند٬ که دادگاه هانباید اول هم گفته ام ـ از اینکه من عرض می کنم ـ
توجه به اینکه خدای نخواسته یک بیگناهی یک وقتی [باشند] و اسالمی به تمام معنا دادگاه ها
مسائل مهم این از تحمیل نشود... اندازه به او از [مجازات] زیاد یک کم گناهی یا ـگرفتارنباشد
یک استثناهایی که معلوم در من مگر قضیه مصادره اموال هم مسئله ای است که به نظر است.
اـگر ااّل است] و [مجاز دزدی وخیانت وچپاول وامثال ذلک بوده سرقت و است همه اموالش از
محتمل است که وکیل مجلس بوده٬ ـ فرض کنید کسی ـ ساواـکی بوده یا ـ فرض کنید ـکسی ـ
زنـدگی ایـنها بچه دارند٬ زن و اینها زیرا مصادره کرد؛ نباید این را خودش مال داشته است٬

... دارند.
به مصادره کرد. بیخودی نمی شود مسائل است که اموال مردم را این یکی از صورت٬ هر در
وکالت مجلس اسباب قتل اموالش مصادره! اینکه وکیل مجلس بوده٬حاالخودش قتل و مجرد
یک تأدیبی و پس بدهند... این حقوقی که گرفته اندباید البته اینهاخالفکاری کرده اند. نمی شود.

.273 ـ صص 272 ج 7: صحیفه امام٬ .3

هم بایدبشوند.3

اصالح دادگاه های انقالب برابر در نفوذی ها  سازمان و
و محدودیت دستگیری ها و اخراج نفوذی ها دادگاه های انقالب اسالمی٬ و تدوین آییننامه دادسراها
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چاپ جزوه هایی که امضای و اعالمیه ها صدور اخراجی با افراد یک سو٬ از برآشفت. سازمان را اعدام ها٬

اصالح دادگاه های انقالب داشت٬ ذیل خود را قضات سابق تحقیق دادسرای انقالب مرکز» «بازپرسان و

عناوین مختلف با ـ را حمله به دادگاه ها نشریه سازمان متبوع ایشان نیز سوی دیگر٬ از و تخطئه کردند را

کرد. آغاز ـ

مسـئوالن دادگـاه های تـحلیل های نـادرست٬ پخش شایعات و فضاسازی و نفوذی های اخراجی با

را خود این کار و امپریالیسم متهم می ساختند برابر عقب نشینی در ارتجاع و به عناوینی نظیر انقالب را

می نامیدند: «ادای وظیفه مکتبی» و «ادامه راه»
افشای حساس ترین باربا هر توان داشتیم به راهمان ادامه دادیم و تا دادسرا٬ اخراج از پس از ...

و رفیعی نژاد سرشناس آن نادر این جمع (ـکه عناصر دوران حضور در ص ٬10 ج 3: قضات سابق...٬ بازپرسان و .1
که می شد امضای دادگاه انقالب منتشر دادگاه های انقالب پیام های مسلسِل شماره داری با در بودند) خاـکسار رضا
مـجازات جـنایتکاران رژیـم مورد رهبران انقالب در قبول مردم و مورد بسیاری مضامین صحیح و از صرف نظر
عنوان «پیام یک زیر هر این پیام ها به چشم می خورد. نیز کُدهای ویژه ادبیات سازمان٬ مطالبی با آنها در پهلوی٬
پـیام را متن چند تلویزیون نیز و رادیو و می شد اطالعات منتشر روزنامه های کیهان و در دادگاه انقالب اسالمی»

بود: این قرار از آن نشانه ها که برخی از پخش کرد
برای خلق قهرمان...»؛ و به نام خدا «اـگر یک ـ

که برای دادگـاه درخواست می کند همان شرایط حقوقی را «این چگونه حقوق بشری است که برای دادگاه هویدا
ص 6) :58/2/4 (روزنامه کیهان٬ حنیف نژادهامی خواهد؟!»

جـمله سـخنان نـماینده دادسـرای از داشت. بـروز و ظهور ماه 1358 اواسط خرداد نشانه های مشابه تا برخی از
به نام و «به نام خدا شد: این گونه آغاز کمیته مشترک٬ اعضای ساواـک و دادگاه چندتن از در انقالب اسالمی تهران٬

ص 8) :58/3/10 (روزنامه کیهان٬ به نام شهدای به خون خفته...» ملت قهرمان ایران و
(روزنـامه ذاتی آن است...» بی طبقه خصلت طبیعی و که خصلت ضداستثماری و جامعه توحیدی٬ «استقرار ـ دو

ص 4) :58/2/20 ـکیهان٬
به عنوان سمبل مبارزان زندان این نام ها ذـکر و کمیته مشترک٬ ساواـک و طرح اتهام مأموران رژیم در پس از سه ـ
حسـن لبافی نژاد٬ دکتر صدیقه رضایی٬ رضایی٬ رضا مهدی تقوایی٬ اعدام شده توسط رژیم شاه: کشته و دیده یا
پـویان٬ پـرویز امـیر مـؤمنی٬ حـمید اشـرف٬ حـمید و مجاهدین خلق) فاطمه امینی (از حسن آالدپوش٬ ابراری٬
و چریک های فدایی خلق) دهقانی (از بهروز غزال آیتی٬ [ عبداهلل] پنجه شاهی٬ اسداهلل زهره و سیمین و نسرین و
بـه آیـا پیشگاه خلق قهرمان ایران پرسید: از «اینک باید گفته شد: شعاعیان) گروه شایگان و (عضو حسن رومینا
نـجات شـهیدکشان را... ایـن جـانیان و نازکدالن جهانی اجـازه مـی دهید دیگر و «صلیب سرخ» و «حقوق بشر»

ص 3) :58/2/23 (روزنامه کیهان٬ دهند؟»
در سازمان های پیشرو٬ گرفت و بهرهـکشی قرار که ضعف های درون جنبش مورد بود رهنمودهای "سیا" «با ـ چهار

ادای وظیفه مکتبی خودکوشیدیم.1 در ارتجاع٬ عملکردهای امپریالیسم و و پایگاه ها
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ص 6) :58/3/9 سخت ترین ضربات افتادند.»ـ(روزنامه کیهان٬ زیر بارها آن ایام٬
ایدئولوژی سال اشاره به جریان تغییر و بدیع » و سعید نام های «حنیف و و اشاره به «چهارم خرداد» از بعد پنج ـ
تـوسط طـرِح سـاختن «نسـخه بـدل پـیشتاز» ابـتدای دهـه پـنجاه٬ پـیشتاِز» و «سازمان های پـیشرو یادکرد و 54
غیبت «سابقون» استفاده از با نشریات مداوم تفسیری و «[ ـگروه] فرقان با می گردد: تأـکید تحلیل شده و آمریکایی ها

همان صفحه) پیشین: (روزنامه کیهان٬ می زد...» هل من مبارز خالی بودن میدان مبارزه٬ و
دیگـر زنـدانـی بـودن رجـوی و کشته شدن بـنیانگذاران و خالی بودن میدان مبارزه»٬ «غیبت سابقون و از منظور

اعضای قدیمی سازمان است.

بود. مصادره ها و شدن اعدام ها کمتر وضعیت پیشین و عدول از حمله به دادگاه های انقالب٬ محور

اعـدام و بهداری کابینه «هویدا» وزیر به حکم حبس ابد مقاله ای ضمن انتقاد در نشریه ارگان سازمان٬

می نویسد: نکردن وی٬
کم دست داده است٬ از را رسالت خود دادگاه انقالب اسالمی ایران نقش و این زمزمه که دیگر
از شروع کرد٬ که باچندسری اعدام انقالبی کارش را می شود...دادگاه های انقالب٬ ـکم آشکارتر
به تدریج سمت وجهت دادگاه های بود... برخوردار وحمایت گسترده ترین اقشارخلق ما تأیید
هدف آن طرد سطوح بازپرسی تصفیه هایی صورت گرفت که دقیقًا در ابتدا کرد... انقالب تغییر
که بدون هیچ چشمداشتی حقوقدانان ورزیده وبخصوص مؤمن وصدیق وسازش ناپذیری بود
رژیم شاه توسط ایـن آن زمان پرونده مزدوران جنایتکار در مشغول خدمت بودند. شبانه روز
مقابل فشار که می توانست در آنجا این گروه تا تکمیل می شد... مؤمن پیگیری و صالح و افراد
این رو از مقاومت می کرد. ببرند» «در که می خواستندجانیان شاه را عزیزُدردانه ها٬ متنفذین و
و دادگـاه ها مـورد حـداقـل در پیش نـمی رفت. هم که مرتجعین می خواستند٬ آن طور ـکارها
آن و کردند پیدا به زعم خود راه حل قضیه را اینکه آنها تا بود. بازپرسی های انقالب این طور
یک از [ در] کـمتر هم نبودند!! که «سازش پذیر» مؤمنی بود و هشیار تصفیه همان افراد و طرد

راخواستند... مزبور افراد عذر هفته٬

.11 و 8 ـ صص 7 ش 3: 1.نشریه مجاهد٬

درست خودخارج شده...1 اصولی و مسیر می کنیم که دادگاه های انقالب از تأـکید مجددًا
مقاالت و سخنرانی ها و اطالعیه ها در دادگاه ها٬ سازمان از سوابق تصفیه عناصر مدتی٬ همچنین تا

قضات سابق تحقیق دادسرای انقالب اعالمیه هایی که توسط «بازپرسان و یکی از در می شد. مختلف یاد

آمده است: گردید٬ منتشر مرکز»
دسته دستهجانیان رژیم تصفیه ما٬ از بعد و کردند «تصفیه» به اصطالح ـ ـ دادسرا از را ما ابتدا ...
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ص 28. ج 3: قضات سابق...٬ بازپرسان و .1

آزادنمودند.1 امام» به اسم «عفو سلطنتی را
که اهم آن به اجرای اموری شده اند خواستار بند جمع تصفیه شدگان طی چند انتهای این اعالمیه٬ در

است: شرح زیر
عکس ومشخصات... معرفی کلیه وابستگان نظام شاهنشاهی با ...

[دسـتگیری مـجدد] هـمچنین و خارج آمده انـد کلیه فراریانی که از و دستگیری ساواـکی ها ـ
آزادشدگان...

دستگیری آنها؛ و ارگان های اجرایی هستند مشکوک که در برکناری افراد ـ

ص 32. همان: .2

ایادی رژیم سلطنتی وجاسوسان امپریالیست بدون استثنا.2 اعدام انقالبی کلیه سرسپردگان و ـ
صفحه در مقاله ای منعکس است که ابتدا در نیز عمومی» خصوص مسئله «عفو در موضع جمع مزبور

ص 6. :58/3/2 روزنامه کیهان٬ .3

پس از و درج شـد؛ـ3 بدون امـضا٬ و به عنوان مقاله ای آزاد اجتماعی روزنامه کیهان ٬ مقاالت سیاسی و
در سخن می گویند»٬ قضات سابق تحقیق دادسرای انقالب مرکز تدوین مجلّدات مختلف «بازپرسان و

این مقاله آمده است: قسمتی از در به چاپ رسید. آن نیز 3 جلد
بخشش به میان می آورندباید و عفو آنان که سخن از آینده نگرباشیم. تاریخ درس بگیریم و از

کرد.... ثبت خواهد را [ ـکه] تاریخ سخن آنها بدانند
روزهای خونین هرگز و یکسره می کردند کارجنایتکاران را قدرت به دست مردم افتاده بود٬ اـگر

اعدام دسته جمعی اغلب زندانیان وابسته به رژیم شاه است. مجرمین»٬ جنایتکاران و «یکسره کردن کار از منظور .4

روزهـای یکسره کـنند 4 ٬ کشور سراسر در مجرمین را کار امروز اـگر نمی دیدیم وحاال را بعد

ص 33. پیشین: ـ قضات سابق... بازپرسان و .5

دیگرنخواهیم دید. 5 خونین را
مـقطع اول کـه در کـرد همان زمان طـی مـصاحبه ای تأـکـید سخنگوی دادگاه انقالب اسالمی در

دادگاه انقالب٬ و دادسرا کادر بخشی از اردیبهشت ٬58 اواخر تا بهمن 57 25 از «دادسرای انقالب تهران»

تـداوم مشـی این مصاحبه بر وی در که به همین دلیل تصفیه شدند. بودند» گروه ها «سمپات برخی از

ادله رسیدگی دقیق به مدارک و شرع و رعایت قانون و قبال مجرمان با قاطعانه دادگاه های انقالب در

مستندًا ضعیف دادگاه های انقالب را عملکرد اتهامات تصفیه شدگان مبنی بر و کرد تأـکید پرونده متهمان٬
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ص 9. :58/5/23 روزنامه کیهان٬ .1

آیة اهللمحمدی حاـکم شرع دادگاه های انقالب٬ و سخنگو مصاحبه دیگری٬ در مدتی بعد نادرست خواند.1

اساس فرمان محدودیت احکام اعدام بر احکام مجرمان٬ صدور ـگیالنی ضمن تشریح شیوه رسیدگی و

شکنجه منتهی به قتل شده باشند یا دستور که مرتکب قتل یا شامل کسانی می شد که تنها امام خمینی ـ

کامل موازین ضرورت رعایت دقیق و ضمن اعالم حق متهمان برای داشتن وکیل بر و تبیین کرد را ـ

ص 9. :58/7/7 همان٬ .2

کرد.2 اسالم تأـکید

امام خمینی  مالقات های اعضای سازمان با
نفر بازداشت 9 رابطه با در سال 1349 در نجف و امام خمینی در اولین مالقات نماینده سازمان با

توسط تراب حق شناس از برده بودند٬ به آن کشور ربوده و را عراق که یک هواپیما اعضای سازمان در

هـیئت های مـالقات کـننده فـلسطینی هـمراه بـا بـار چـند نـیز «تراب حق شناس بعدها به نوشته حسین روحانی٬ .3
سازمان احمدی روحانی٬ به عنوان مترجم مالقات کرد.» امام٬ با سازمان آزادیبخش فلسطین) یا (سازمان الفتح و

ص 133. مجاهدین خلق:

اول گذشت. جلد که شرح آن در ـکادرهای قدیمی سازمان صورت گرفت 3

حسـین روحـانی عـضو اعضای سـازمان٬ تشکیل دادگاه رهبران و هم زمان با و سال 1350 اواخر

که شرح کامل این مالقات امام مالقات نمود جلسه با طی چند می برد٬ به سر خارج کشور مرکزیت که در

اول گذشت. جلد در

رئیس طوسی قبل از رضا نوحی ٬ حمید عباس داوری ٬ میثمی نقل کرده است که خلیل رضایی ٬ لطف اهلل

به آنان آن دیدار امام در و امام خمینی مالقاتی داشته اند طرف سازمان با پاریس از در پیروزی انقالب٬

پژوهشهای سیاسی. پژوهشگران مؤسسه مطالعات و یکی از با گو گفت و .4

تمام در دارد البته ابراهیم یزدی که تأـکید اقداماتی انجام دهند.4 جهت وحدت بیشتر که در توصیه کرده اند

مجاهدین شناخته شده ندارم که از من به یاد می گوید: داشته است٬ پاریس حضور مالقات های امام در

[ روش امام] آن نوع مبارزه با وابستگان آنها عالقه مندان یا اما پاریس به دیدن ایشان آمده باشد. ـکسی در

ص 46. ش 32: ماهنامه چشم انداز٬ دو .5

موافق نبودند.5
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از اردیبهشت ماه 1358 اطالعات 8 پیروزی انقالب اسالمی روزنامه های کیهان و از بعد اولین بار

اردیبهشت پنج شنبه 6 صبح روز این دیدار دادند. امام خمینی خبر مذاـکرات رهبران سازمان با مالقات و

خصوصی انجام شد. به طور قم و اقامت گاه امام در ماه در

مبانی هرگونه شائبه ای در برای جلوگیری از نیروهای سازمان و بخش اعظمی از توجه به ارتداد با

اعـالم رسمًا را مواضع اعتقادی خود تا مسئوالن سازمان خواسته بود از امام قبًال دینی باقیمانده آنان٬

که اولی شرِح یک نامه به امام٬ قالب یک اطالعیه و سازمان در و سپس به مالقات ایشان بروند. و نمایند٬

متن اطالعیه بدین شرح است: اعالم کرد. را نامه است مبانی عقیدتی خود شأِن صدور
به نام خلق قهرمان ایران و به نام خدا

نسبت به مجاهدین خلق مسلمان را برادران عزیز پاره ای شایعات که اذهان خواهران و اخیرًا
به شنیده می شد.شایعاتی که به دنبال ضربهخائنانه فرصت طلبان چپ نما ایران مشوب می نمود
و مخدوش جلوه می داد. را ارکان عقیدتی اسالمی برادران ما قوت گرفته و سازمان درسال 54
مردمی «مارکسیسم ضد آب به آسیاب همان هایی می ریخت که اصطالح ضداسالمی و نهایتًا

رایج کرده بودند. ابداع و را اسالمی»
قبل بطالن ایـن مدت ها امام خمینی از حضرت آیة اهلل روحانی ما و بزرگوار خوشبختانه پدر
این رابطه به دهان شـاه خـائن کـوبیده مشت محکمی در کرده و برمال اصطالح آریامهری را
مکتبی خـود خونبار چهارده سال کار به اعتبار سوی دیگرمجاهدین خلق ایران نیز از بودند.
که حاصلی جزتشدیداختالفات وایجادنفاق نیازی به رودررویی مستقیم باشایعات فوق الذکر
همیشه به بیش از صفوفی که اـکنون نیز درون صفوف به هم فشرده مردم ندارد٬نمی دیدند. در

است. یگانگی نیازمند وحدت و
بـه آموزشی سازمان٬ مدارک مستند در پیش نیز از به خصوص که ارکان عقیدتی اسالمی ما
که تکمیل شده است به آموزش های ایدئولوژیک نیز سریجدید اثبات شده و تشریح و تفصیل٬
حتی به گوش مزبور ماه اخیرشایعات زیان بار یکی دو لکن در می گردد. تدریج آماده انتشار
که جهت روشن شدن مطالب٬ سفارش کرده بودند و این که ایشان امر تا رسیده بود. امام نیز

طریق وسایل ارتباط جمعی به اطالع همگان برسانیم. از را وجهان بینی خود ارکان عقاید
جـزوات ارکان جهان بینی توحیدی مستلزم کتب و و منطقی عقاید این که تشریح جامع و ـگو
آن داشت بر را لکن پیام امام ما گرفت٬ عموم قرارخواهد دراختیار مشروحی است که تدریجًا
که الجرم آیین انقالبی تشیع را همه فهم اصول شناخته شده دین اسالم و ـکه به زبانی ساده و
ازجمله مجاهدین خلق ایران گروه مسلمان و یا فرد الزمه انفکاـک ناپذیربنیادهای اعتقادی هر
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وضوح تمام جهت روشن با و به اختصار برادران٬ ضمن نامه کوتاهی به امضای یکی از است٬
شدن ذهن عامه مردم به عرض ایشان برسانیم.

به چشم می خورد کتاب مقدماتی شرعیات نیز هر که در کلماتی آشنا گرفتن از است که مدد امید
به ممانعت مسئول را افراد و ومفسده جویی جلوگیری کرده وجریان ها انحراف افکار از بتواند

میان نیروهای مردمی برانگیزد. تفرقه در هرگونه جدایی و از
همچنین اـکنون که صحبت ازشایعات کردیم بی مناسبت نیست اضافه کنیم:

ایشـان از خـاطر امام نشـانه تکـدر که فرمایشات دیروز که عده ای شایع کرده بودند آنجا از

جـمله بـه از پـرداخت و به توطئه های گـروهک ها سخنرانی خود طی دو فروردین 58 تاریخ 30 امام خمینی در .1
طالقانی (به دلیل اعتراض ایشان به دستگیری آیت اهلل تشنجهای خیابانی تحت عنوان دفاع از ماجرای تظاهرات و
با که گروهک ها داد امام هشدار شامل می شد. نیز سازمان را که تلویحًا اشاره کرد فرزندشان توسط کمیته انقالب)

مقابله کنند. آنها مردم بایستی با و گرفته اند نقش عّمال خارجی قرار واقع در در توطئه٬ آشوبگری و

اعضای خانواده امام تماس گرفته وحقیقت امر امروزبا عصر مجاهدین خلق ایران بوده است1٬
ایشان چنین نبوده و که منظور حضرت ایشان روشن گردید سؤال از شدیم که پس از راجویا
«طـرد قـول ایشـان مـبنی بـر راجع به معجوالتی از همین طور ایشان چنین نظری نداشته اند.
سؤال کردیم که مدعی آن بودند کشور کنار گوشه و که عده ای در تعرض به آنها» مجاهدین و

به هیچ وجه منظوری نداشته وچنین چیزی نگفته اند. فرموده بودند
ازشایعات مجعول امیدواریم که برادران مسلمان به احتراز ضمن جلب توجه عموم خواهران و
هیچ محلی برای نفاق وجدایی نیروها این میهن٬ از دست استعمار کوتاه شدن هرچه سریع تر با

صفوف مردمی برجانماند. و
مجاهدین خلق ایران
فروردین 58 31

بـه مـثابه نـقطه نظرهای و ازجانب «سازمان مجاهدین خلق ایران» اـکنون متن نامه فوق الذکر
بدین وسیله به اطالع عموم می رسد. جهان بینانه عموم اعضای آن٬

العظمی امام خمینی» بزرگوارمان رهبری انقالب «حضرت آیة اهلل پدر حضور
گرامـی کـه از آن پدر حسب االمر آن حضرت٬ کمترین فرزندان مجاهد عرض سالم٬ پس از

که: معروض می دارند ارکان اعتقادی اینجانبان سؤال فرموده اید
ارکان عقیدتیمجاهدین همان ارکان عقیدتی دین مبین اسالم ومذهب حقه جعفری اثنیعشری
بدون کمترین انتها تا ابتدا همان تشیع علوی وهمان ارکان عقیدتی قرآن یعنی کتابی که از است.



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  410

بود. اعتقادمسلمانان بوده وخواهد مورد راهنمای بشریت و ابد خدشه ای تا
مـختصرًا سؤال کرده بـودید این مورد گرامی مان که در این همه حسب فرامین شفاهی پدر با

اعالم می داریم: که برخالف نظرگاه های مادی است به شرح زیر را ارکان عقیدتی خود
یـد که مشیت جمله کائنات در لم یولد و لم یلد احد٬ خالقی است یکتا٬ جهان را 1ـتوحید:
کلیه اهلل.... اله اال نشهدان ال و که کل شی ءهالک االوجهه... ذاتی یگانه وبی همتا قدرت اوست.
بی گمان الزمه عموم کتب شرعیات آمده است نیز سلبیه ذات باری چنانکه در صفات ثبوتیه و

بوده وهستند. بدان معتقد آغاز از عقیده اسالمی است که فرزندان شما هر
ستم «پوسته خرمایی» که حتی به قدر نمی شود عدل مطلق و عادل است. خدای یکتا عدل: 2ـ

دارد. روا
حـضرت حـضرت آدم وخـاتم آنـها مـرسل کـه اول آن هـا انبیاء طریق وحی٬ از نبوت: 3ـ
نشهداّن محمدًا و انذاربندگان به پیام آوری فرستاده شده اند هستندجهت بشارت و محمد(ص)

رسول اهلل.
علی علیه السالم جهت ادامه هدایت بنی بشر ذریه رسول اـکرم و از پس ازختم نبوت٬ امامت: 4ـ
به اوج را اسالم ما غایب است به منصب امامت رسیده و زنده و دوازده تن ائمه که آخرین آنها

اعتالءرسانده اند.
این جهان پاداش اعمالی که در و آن به کیفر مرگ که در راحیاتی است پس از بنی بشر معاد: 5ــ
کتاب خـدا رسید.خصوصیات جهان اخروی همان است که در زده است خواهد سر آنها از

مـتنی کـه روزنـامه مـنتشر در ص 2. :58/2/1 روزنـامه کـیهان٬ .128 ـ صـص 126 ج 1: مجموعه اعـالمیه ها...٬ .1
که مهم ترین آن این تفاوت عبارتی دیده می شود کتاب سازمان درج شده چند در ماه بعد آنچه که چند ساخته با
مـتن کـتاب و مقابل نظرگاه های مـادی است.) در برخالف و که دقیقًا را متن روزنامه (ارکان عقیدتی خود است:

که برخالف نظرگاه های مادی است.) را (ارکان عقیدتی خود

فروردین 58. 1 30 رجوی» والسالم علیکم «مسعود نکته به نکته آمده است. (قرآن)خطـبهـخط و
مـطبوعات دربـاره آنچه کـه در اعتقادات اسالمی٬ تصریح سازمان بر این اطالعیه و پی انتشار در

جمله روزنامه کیهان بدین شرح بود: از درج شد امام ٬ مالقات مرکزیت سازمان با
امام خـمینی مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت یک ساعت با و اعضا عده ای از
رهنمودهایی خطاب به اعضای سازمان مجاهدین امام فرمایشات و و کردند گفتگو مالقات و

کردند. خلق ایراد
که روز این دیدار در بودند٬ میان آنها در موسیخیابانی نیز رجوی و مجاهدین خلق که مسعود
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فـرمان تشکـیل جـمهوری اسـالمی و اسـتقرار سقوط دیکتاتوری پهلوی٬ پنج شنبه انجام شد
به امام خمینی تبریک گفتند. والیتی را وانجمن های ایالتی و شوراها

رسـیده ایـم به خدمت شما «اـکنون که ما داشت: امام اظهار با سخنان خود رجوی در مسعود
قدرت روحانی وسیاسی وقتی به «تمرکز وی افزود: دنیوی نداریم.» تمنای مادی و خواست و
این موفقیت امـروز و دهد تغییر می تواند مکان را نیرویی است که کون و هم دست می دهند

آن استفاده کرد.» درجهت مردم از و درجهت خدا ماست وباید
از بـه آن را اعـتقاد نکرده ایـم٬ ساده پیدا مکتبمان اسالم را «ما رجوی همچنین گفت: مسعود

کسب کردیم.» البالیجوخه های اعدام وشکنجه ها از البالی رنج وخون این مردم٬
نجات اهمیت تالش های سازنده به خاطر امام ضمن فرمایشاتی خطاب به مجاهدین خلق بر
چیزی به آزادی هر «اسالم بیش از افزودند: و کردند بازگشت به اوضاع سابق تأـکید از ـکشور
عـفت عـمومی چیزهایی که مـخالف بـا در اسالم خالف آزادی نیست ااّل در و عنایت دارد

ص 2. :58/2/8 روزنامه کیهان٬ .1

است.»1

ص 2. :58/2/8 اطالعات٬ .2

بـه عـینًا صحیفه امام نیز فرمایشات امام در و همین متن است 2 متن روزنامه اطالعات هم دقیقًا

ص 139. ج 7: صحیفه امام٬ .3

همین شکل آمده است.3

به مطبوعات سازمان تهیه کرده و خود را روزنامه ها که متن مندرج در می رسد قرائن چنین به نظر از

نشده بود. ذـکر ارائه کرده است٬ کیوانزاد رضا که بعدها که بخش اصلی سخنان ایشان را چرا داده است؛

خارج از وقت ببینم شما هر اما سخن نگفته ام٬ «من تاـکنون علیه شما آن مالقات همچنین گفت: امام در

فـرار از اینکه بـعد تا نشد آن زمان منتشر سخنان در این بخش از سخن خواهم گفت.» اسالم هستید

خـارج از در نشریه مجاهد٬ زبان موسی خیابانی در این مالقات از ایران قسمتی از مرکزیت سازمان از

آورده می شود: که عینًا گردید منتشر ـکشور
خارج از وقت که ببینم شما هر اما حرفی نزده ام٬ علیه شما [امام] خمینی گفت من تاـکنون بر

خواهم گفت. اسالم هستید٬
مقابل٬خمینی در آزادی و از: [امام] خمینی عبارت بود برابر در ...خالصه وچکیده صحبت ما٬
بر را علیه مارکسیست ها مبارزه بر لفافه خواست تا در به اصطالح اسالم٬ به٬ ضمن سفارش ما
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[امـام] رسمی سازمان بـا آخرین دیدار صورت این مالقات اولین و هر در بگذارد. دوش ما
برادرمان که یادم هست خود تاآنجا یک مورد٬ در و بعضی برادران ما آن٬ پیش از خمینی بود.

ص 23. ش 129: نشریه مجاهد٬ .1

داشتند.1 کوتاه را دیداری غیررسمی و او روزهای قیام با در مسعود٬
چـنین سـخنان خـیابانی را غیررسمِی اشاره شده در مقدمات این دیدار نشریه مجاهد٬ مقاله ای در

ترسیم می کند:
برادرمجاهدمان به دیدار را [امام] خمینی پسرش احمد بهمن ٬57 شب پس ازقیام 22 یکی دو
داشت. ـگفتگو برادرمان مسعود با دیگر صبح روز ابتدای شب تا فرستاد.احمدخمینی از مسعود
چشم خود٬احمدخمینی را داشت و حضور این دیدار که در برادرمجاهدمحمدحیاتی ـ از
خـمینی پس از شنیدیم که احمد ـ بسته به پایگاه محل اقامت مسئول اول سازمان آورده بود
روشن صریح و انتقادات بسیار برابر در مشخصًا دری سخنی٬ هر از و مقدمه چینی های بسیار
نمود به مجاهدین پیشنهاد سرانجام ازجانب پدرش سه شرط را مخاطبش نسبت به رژیم جدید٬
به مقامی می خواهند کاری و هر رژیم شده و وارد می توانندخود صورت پذیرش آنها ـکه در

به پیش ببرند: آن را توانایی سازمانی خود به اتکاء دست گرفته و
یک اعالمیه صریح ازجانب مجاهدین بر صدور ـ ثانیًا پذیرش رهبری امام (خمینی)... ـ اوًال
کـه بـایستی تـوسط وجریانات غیرمذهبی و«خدانشناس» نیروها سایر و علیه مارکسیست ها
دانشگـاه تـهران اعـالم در سخنرانـی عـمومی خـود رجوی در مسعود شخص برادرمجاهد

می گردید.
صلح شود«مجاهدین وارد کس واردجنگ یا هر [امام] خمینی با پذیرش این مطلب که ـ ثالثًا

.26 ـ صص 25 ش 146: نشریه مجاهد٬ .2

تبعیت کنند.2 او از نیز
بعضی رجوی و مسعود خمینی ٬ حجة االسالم سیداحمد بعد٬ که روز نشریه سازمان همچنین می افزاید

هیچ منبع دیگری ثبت نشده است. چنین مالقاتی در ص 26. همان: .3

مدرسه رفاه برد.3 امام در به دیدار اعضای سازمان را مسئوالن و دیگراز

بـدون و نـمود یـاد که خیابانی بدان اشاره کرد به اصطالح غیررسمی خود دیدار از رجوی نیز خود

امام چه گذشت به جعل حاشیه درباره مالقات رسمی قم٬ و اینکه بین آنها پرداختن به اصل مذاـکره و

می گوید: پرداخته٬
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سه روز همان دو فصل مسائل خلق] درمیان گذاشتیم٬ [حل و همین حرف را [امام] خمینی نیز با
برادران به از بیست نفر قم باحدود هم در بعد آن مدرسه رفاه٬ در برد را ما پسرش آمد اول٬
کس هر شأن مجاهدین نبود در خوب آخر کردیم: البته به رسم خودمان دیدار سراغش رفتیم.
فقط روبوسی کردیم. و مؤدبانه زدیم کنار٬ را دست آقا ما ببوسند٬ آن را کند٬ دراز دستش را
معانقه زدن دستش ومصافحه و کنار از نبود.خوب آقا ما هلهله کردن هم که کار تکبیرکشیدن و
خوب امام جای گفت: به ما بیرون و مالقات آمد آخر پسرش در بعدًا من عصبانی شد. موسی و

ص 22. ش ٬205 نشریه مجاهد٬ .1

پدرتان است.1
را اطالع خود زندان به سازمان پیوسته بود٬ در سال 54 مسئوالن مهم سازمان که از از کیوانزاد رضا

جلسه قم چنین بیان می کند: از
عباس داوری ومحمود موسیخیابانی ٬ رجوی ٬ مسعود از: درجلسه عبارت بودند افرادحاضر
این سوابق سازمان شما که: شروع می کنند امام این طورصحبت را ابتدای مالقات٬ در احمدی.
ایدئولوژی و که این کتاب تغییر می گویند ایدئولوژی و... به تغییر اشاره می کنند طوری بوده.
من و این تیپ هستند هستند٬ این طور اینها به من گفته بودند آورده بودند را اعالم مواضع شما
به هرجهت شما آمده مربوط به گذشته است. مسئله ای به وجود اـگر ـگفتم که اـگراشتباهی شده و
دست به دست همدیگربدهیم برای ماباید و متحول شدند مردم ما ااۤلن انقالب شده و جوانید٬
جهت امام گفتندشما به هر برطرف کنید... می توانیداشکاالتتان را می توانیم وشما سازندگی و
و تبلیغ کـنید بروید [اصالح] این اشتباهتان٬ توجه به با بعد و اصالح بکنید برویدخودتان را

هم کمکتان می کند... مردم باشیدخدا با بروید
فقط نواری دزدانـه خـود رسمی تهیه نشد. به طور هیچ متنی٬ این جلسه هیچ نواری٬ البته از

مـالقات مـزبور روز در خـمینی گـفته است: مرحوم حجة االسالم سیداحـمد کارشناسان امنیتی به نقل از یکی از .2
کـه مسـعود بازرسی بـدنی کـنند طبق روال موجود که آنان را داشتند قم قصد مسئولین حفاظتی اقامتگاه امام در
این مـوضوع ایشـان دسـتور اطالع امام از پس از مانع بازرسی بدنی شدند. و همراهان اعتراض کردند رجوی و
یک ضبط صوت کوچک که آنان مخفیانه یک دوربین و معلوم شد بعد شوند. که آنان بدون بازرسی وارد می دهند
مزبور سازمان تاـکنون به نوار غیر افراد نواری تهیه کردند. مالقات عکسی و از و حمل کرده بودند به همراه خود

امام به دست آمده است. موسی با و عکس مالقات مسعود یک قطعه از اما دسترسی نداشته اند

من هم صدایش خیلی پایین بود٬ داخلی سازمان دادند٬ افراد که به عده ای از سازمان تهیه کرد2

سـال 1350 حدود از را وی فعالیت سیاسی خود کیوانزاد. رضا به نقل از 134 ـ صص 133 ج 1: کارنامه سیاه...٬ .3

ذهنم مانده که برایتان گفتم.3 همین چندجمله آن در
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از بـعد در آزادی ـ پس از زندان به سازمان پـیوست و در رضا زندانی شد. و دستگیر سال 1354 در و کرد آغاز
منافقین مسئول حفاظت نهاد ابتدا به عنوان عضو٬ و جهانگیر و عمید شعبان٬ مقداد٬ نام های مستعار: با انقالب ـ
تـوزیع آخـرین مسـئولیت او ادامه داد. محالت به فعالیت خود تبلیغاتی نهاد سپس به ترتیب مسئول نظامی و و
نـیروهای کـمیته انـقالب اسـالمی به هنگام درگـیری بـا آذرماه 1360 که در کل سازمان بود مهمات در سالح و

گردید. دستگیر مجروح و

روایتی مشابه متن فوق بدین شرح دارد: قدیریان نیز احمد
ایشـان حـضرت امـام ٬ مالقات اعضای اصلی گروه مجاهدین بـا پیروزی انقالب در پس از
مـیان مـن در با ایدئولوژی را [بعضی ها] مسائل تغییر به این گروه می نمایند: سفارش هایی را
توبه شما وخدا توبه کنید٬ است٬شما اول کار [...شما] جوان هستید٬ گفتم: من به آنها ـگذاشتند٬

ص 171. خاطرات: قدیریان٬ .1

اصالح کنید.1 وخودتان را بروید کمکتان می کند٬ وخدا قبول می کند را
مصاحبه ای چنین توضیح می دهد: در امام را مالقات اعضای سازمان با اعظم طالقانی وقایع پس از
شب و ازبچه های سازمان هم آمدند دیگر نفر یعقوبی وچند پرویز رجوی ٬ همان شب مسعود
باغ تولیت و بروند همگی ناهار شد قرار فردای آن روز آقاخوابیدیم. منزلسیداحمد همه آنجا
[مجاهدین] بابچه ها پدر همین احوال٬ در مدرسه فیضیه سخنرانی کند... در هم پدر ظهر از بعد
اماصدایش رامی شنیدم. البته من بیرون اتاق بودم٬ که ناـگهان صدایش بلندشد. صحبت می کرد.
کردم باز اتاق را در که شنیدم٬ این را نسبت به من تعهدندارید؟» که «مگرشما این بود جمله پدر
این گونه سپاه درباره شما بگو٬ آن را بگو٬ این را که «آقا می آوردند فشار آنها داخل شدم. و

ص 68. ش 25: ایران٬ ماهنامه چشم انداز دو .2

و...»2 شمانبایدکوتاه بیایید ـگفته٬
می کند: امام چنین یاد مالقات سران سازمان با حسین موسوی تبریزی از حجة االسالم سید

اسم دوباید وحسین آقاخمینی هر آقا آن موقع ازحاج احمد که در بیت ایشان٬ امام و خوِد ...
قم به در امام درسال 1358 اعضای سازمان] نداشتند. [ ـ= رفتارنامساعدی نسبت به اینها ببرم ـ
بـعضی از البته من یادم هست که برای مـن و موسی خیابانی مالقات دادند. آقایان رجوی و
آقای عبایی خراسانی شبهه ای و آقای فاـکر آقای جعفری گیالنی ٬ دوستان ازجمله شهیدحقانی ٬
امام بایداینها که چرا هم بودیم صحبت شد درجلسه ای که با این مالقات ایجادشد. رابطه با در
که اینهاجذب انقالب بشوند...خدمت امام امام عنایت دارد که شاید گفتند بپذیرد؟بعضی ها را
موسیخیابانی مالقات دادید؟ به رجوی و که «چرا صریح این بود رفتیم وسؤالمان خیلی رک و
همین البته روش امام کًال ـ امام دوجمله بیان کردند این باعث شبهه برای دیگران شده است.»
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که به گوش من نرسیده باشد مطالبی داشته باشند «یکی این که من احتمال می دادم که اینها ـ بود
امام قبول می گفتیم٬ اـگر برسانیم و به گوش او امام وقت نداد مطالبی داشتیم و ما بعدبگویند و
دوم این که من ومی گفتند. بگیرم.بایداینهامی آمدند اینها از این فرصت را من چراباید می کرد.
دل در که خدای نکرده بعدها می گفتم به عنوان اتمام حجت٬ به اینها خودم مطالبی داشتم که باید
نگفته به ما که امام حرف هایش را نگویند اینها نگفتم و به اینها که چراحرف هایم را خودم نماند

ص 34. ش 22: ایران٬ ماهنامه چشم انداز دو .1

برای دوستانشان هم نقل کنند.»1 که حرف های مرا به من قول دادند هم آنجا آنها و بود
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فصل دوم:

 ماجرای سعادتی

دستگیری  چگونگی کشف موضوع و

دانشجوی او آمد. ُرستف روسیه به دنیا در  K.G.B عضو اول سفارت شوروی و دبیر کیتوویچ فیسینکو والدیمیر .1
سـپس انگلیسی پرداخت. که به فراـگیری زبان فارسی و بود انستیتوی زبان های شرقی یک دانشگاه ایالتی مسکو
نفت ایران نوشت. مورد یک مقاله در و بود عالقه مند به تاریخ نیز فیسینکو دریافت کرد. بورسیه دانشگاه تهران را

ازدواج کرد. بود همان انستیتو پکالنیک ـکه دانشجوی گروه عربی در پونا نیکوال نینا با سال 1964 در
مـنشی و بـه ایـران آمـد بـه هـمراه فـیسینکو K.G.B بـود٬ هیئت مدیره یک مقام نظامی عضو همسرش که دختر

تهران شد. سفارت شوروی در

«فیسینکو»1 و کشف ارتباط «سیکو»  
بـه اتـهام داشـتن ارتـباط ویـژه باسابقه سازمان٬ سرشناس و عضو سعادتی ٬ دستگیری محمدرضا

اتفاق اردیبهشت ماه 1358 که در تهران٬ سفارت شوروی در K.G.B و عوامل جاسوسی با اطالعاتی و

آشکارا سازمان٬ پی داشت که باعث شد در فضای ملتهبی را شد٬ ماه منتشر خرداد آن اواخر ولی خبر افتاد

به تعبیر سازد. ظاهر نظام نوپای جمهوری اسالمی را رویارویی با مبنی بر باطن مواضع خود به مرور٬ اما

عـمومی٬ فضای افکـار تغییر اتهام جاسوسی به نفع شوروی و سازمان برای سرپوش گذاردن بر دیگر٬

ساختار با ضدّیت های بنیانی اش را و نتیجه مواضع واقعی خود در و بگذارد کنار موضع انفعالی را ـکوشید

ساخت. انقالب اسالمی آشکار

سوی دیگر از و آورد جامعه پدید سازمان در ضد بر موج مخالفت های وسیعی را یک سو از این ماجرا٬
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دستگیری متوجه حاـکمیت کند. اتهامات سنگینی را همان نخست ـ از سازمان ـ تا بهانه ای شد محمل و

توسط سازمان مجاهدین انـقالب پرونده ـ اسناد همراه با افشای آن ـ سعادتی توسط دولت موقت و

و سـوی گـروه ها از بیانیه های مختلف را و اعالمیه ها صدور و تحّصن های متعدد تظاهرات و اسالمی٬

آراسته مبارزه جویانه اش به رغم ظاهر که سازمان٬ این حادثه نشان می داد پی داشت. انقالبی در اقشار

به دلیـل وابسـتگی اش بـه سابقه حمالتی که علیه حزب توده (صرفاً بخصوص با علیه دشمنان ایران٬

شبهه ای شک و است. حوزه های امنیتی معتقد شوروی در مخفی با به روابط پیچیده و داشت٬ شوروی)

به و نیروهای حاـکمیت جمهوری اسالمی تقویت شد گروه های سیاسی مسلمان و میان مردم و ـکه در

منافع حوزه امنیت و به امین بودن آن در و می توان به سازمان اطمینان کرد که آیا این بود گرفت٬ شدت پا

داشت؟! ملی باور

به میزان زیادی مسـئوالن سیکو)٬ نام مستعار سعادتی (با محمدرضا مؤثر دستگیری غیرمترقبه و

تلقی کنند. «نامحرم» که سازمان را کرد هشیار نظامِی رژیم انقالبی را امنیتی و سیاسی ـ

اطـالعاتی مرکزی سازمان به هنگام مبادله اسناد کادر عضو تاریخ ششم اردیبهشت ماه ٬1358 در

عـباس شـد. توسط پاسداران جمهوری اسـالمی نـوپای ایـران دسـتگیر ٬ K.G.B یک مأمور حساس با

می نویسد: خاطرات خود امیرانتظام در
به مالقات من که شخصی می خواهد منشی من اطالع داد 1357 روزهای اسفند یکی از در ...
قدی سال با 50 توافق من مردی درحدود پس از میان بگذارد٬ در یک مسئله امنیتی را و بیاید
تعارف به او من صندلی طرف راست خودم را کراوات به اطاقم آمد٬ لباس رسمی و متوسط با
طبق خبر ادارهضدجاسوسی ساواـک است. عضو و نشستن به من گفت که کارمند پس از ـکردم.
یکی ازدیپلمات های سفارت شوروی به دیدن یک امروز ظهر از بعد است درساعت 5 قرار او٬
دهد٬ ایرانی قرار فرد اختیار در وچیزهایی را برود شهریور میدان 25 ایرانی درساختمانی در
کسب تکلیف کند. تا آمده بود این فرد گفت که طرف ایرانی عبدالعلی نامیده می شود. ضمنًا

که آن شـخص مسـئله را داد ایشان دستور رساندم. بالفاصله به اطالع نخست وزیر مطالب را
ناراحت فرزندانش بود٬ شنیدن نام عبدالعلی که نام یکی از ولی آقای بازرگان از تعقیب کند٬

شده بود.
که به من داد گزارش کارش را بعد روز و ادارهضدجاسوسی ساواـک به کارش ادامه داد ـکارمند
عـمل و کـرده انـد دسـتگیر [بعدها] وی گفت که عبدالعـلی را رساندم. به اطالع نخست وزیر
دستگیری توسط ماشاءاهللقصاب انجام شده ونام واقعی این فردمحمدرضاسعادتی است که با
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شـده دیپلمات روسی دریافت کرده دستگیر دستگاه های عکاسی مخصوص جاسوسی که از
است.

ص 25. ج 1: آن سوی اتهام٬ امیرانتظام٬ .1

به چه گروهی وابسته است.1 سعادتی کیست و نمی دانستم که محمدرضا آن روز من تا
چنین شرح می دهد: ابراهیم یزدی هم دستگیری را

دارند٬ قرار فالن جا فردی در که سرکنسول شوروی با به مرحوم چمران گزارش دادند این تیم ها
مهندس صباغیان که آن موقع وزیـر مهندس بازرگان با من مشورت کرد. چمران با چه کنیم؟
سـرقرار الزم شـد٬ اـگـر و داشته باشند تحت نظر را اینها شد قرار و مشورت کرد بود ـکشور
هیچ کس نمی دانست که این مالقات باسعادتی به نمایندگی ازمجاهدین خلق بازداشتشان کنند.
این صورت لزوم بازداشت صورت گیرد... در مراقبت و که تعقیب و داد دولت دستور است.
چـون ـ تحت مراقبت به سفارت شوروی رساندند سرکنسول را و حاضرشدند سرقرار تیم ها
دستگیری معلوم شدایشان که پس از کردند دستگیر را ولی آن آقا مصونیت دیپلماتیک داشت ـ

ص 51. ش 32: ماهنامه چشم انداز٬ دو .2

به شوروی هابدهد.2 این مالقات می خواست پرونده مقّربی را آقای سعادتی است که در
خالصه گزارش مأموریت و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی برخی اسناد ٬58 خرداد تاریخ 23 در

نشـریه چند روزنامه جمهوری اسالمی و کرد. منتشر بازجویی را اظهارات وی در بخشی از سعادتی و
که این می رسید به نظر ساختند. منتشر بیانیه مجاهدین انقالب را بخش هایی از متن کامل یا نیز دیگر

:58/3/26 روزنـامه کـیهان٬ ص 4. :58/3/24 روزنـامه جـمهوری اسـالمی٬ نـیز گـزارش دسـتگیری سـعادتی ...: .3
.5 و صص 1

استقبال کنند.3 این افشاـگری٬ از جناح های مختلف کشور و به یک گروه باقی نمانَد موضوع منحصر

واسطه اطالعاتی سازمان جاسوسی شوروی و نوع ارتباطات سعادتی با یافت٬ اسنادی که انتشار در

شد. وی افشا درخواست های سعادتی از تحویل شده و اسناد

طبق سازمان٬ چالش سیاسی شد. تبدیل به یک واقعه و تبلیغات وسیع سازمان٬ در موضوع سعادتی ٬

غـوغاـگـری و بـه جـلو استراتژی فـرار با خودبزرگ بینانه و احساسی و ویژگی های رفتاری پرخاشگرانه٬

چـندان ابتدا در اهمیت موضوع را و عمومی که ابعاد افکار انتظار از گسترده تر و سریع تر مظلوم نمایانه٬

برای به یک سوژه فراـگیر موضوع سعادتی را و روی این مسئله سرمایهـگذاری کرد جّدی تلقی نمی کرد٬

ادامه یافت. اردیبهشت 1360 تا 1358 خرداد درگیری ای که از یک درگیری همه جانبه تبدیل نمود.
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متعاقب دستور گردید: به این شرح آشکار بعدها شوروی٬ با اطالعاتی «سازمان» پیوند و سابقه ماجرا

تهران [پایگاه] کا.ـگ.ب در رزیدنسی شوروی»٬ جماهیر «ـکمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد صادره از

سازمان مجاهدین خلق رهبری دو مرکز با مستقیماً بهمن 1357 25 / فوریه 1979 14 روز در موفق شد

از افسران رزیدنسی و که از .V ـ Fisenkoفیسینکو توسط والدیمیر این کار فداییان خلق تماس بگیرد. و

چشمان قـهوه ای تـیره٬ به دلیل داشتن موهای مشکی و و ـکارشناسان مسائل ایران محسوب می شد٬

صورت گرفت. داشت ـ شباهت فراوانی به ایرانی ها

را خود فداییان خلق٬ سازمان مجاهدین و دو رهبری هر مراجعه به مرکز با مستقیماً فیسینکو آن روز

سران دو آنان معرفی کرد. با «تماس مستقیم» و گو شوروی برای گفت و جماهیر نماینده رسمی اّتحاد

شـرایـط فـعلی٬ در زیـرا نمی پذیریم؛ چنین پیشنهادی را «ما دودلی نشان دادند: و تردید ابتدا سازمان٬

بـه را ما و دهند بهانه قرار شوروی را و مسئله تماس های بین ما ایران می توانند مقام های رژیم جدید

بـه صـورت که تماس های موردنظر٬ شد باالخره قرار به همه معرفی کنند!» عنوان بازوی سرخ مسکو

انجام گیرد. اروپا غیرمستقیم در

تقاضای ارسال فوری اسلحه دولت شوروی٬ از فداییان٬ گروه مجاهدین خلق و دو هر این مالقات٬ در

به مسکو که خواسته های آنان را فقط به بیان این مطلب بسنده کرد به جای جواب٬ ولی فیسینکو٬ داشتند؛

مربوط به یک شماره تلفن٬ فداییان پیش افتادند: از این تماس٬ در مجاهدین خلق٬ داد. ـگزارش خواهد

تماس آنها بتوان با فوری٬ صورت نیاز در تا شوروی دادند به مأمور تهران را در خانه های امن خود یکی از

تلخیص. با 359؛ ـ صص 358 ایران...: ب در کا.ـگ. کوزیچکین٬ .1

گره نزنند.1 به روس ها زیاد را خود کار و نکنند را که این کار ولی فداییان ترجیح دادند ـگرفت؛

زمینه چنین ارتباطی ولی صبح آن روز٬ فوریه صورت گرفت؛ بهمن/14 25 بعدازظهر در تماس مذکور

به دانشگاه تهران رفت ایران٬ ب در افسران کا.ـگ. و اعضا به همراه اـکثر کوزیچکین ٬ والدیمیر فراهم شد.

پراـکنده سطح شهر در «فوراً که: تهران ابالغ کند پایگاه کا.ـگ.ب در به همه افراد را مسکو این دستور تا

طور هر نداده٬ قرار تحت فشار را ما مسلط نشده و کشور بر نظام حاـکمیت جدید هنوز تا سعی کنند و شوند

ص 353. همان: .2

کوزیچکین می نویسد: ماهی بگیرند».2 آب گل آلود هست از
قبل با به تعدادی ازجوانان برخوردم که از کمال حیرت٬ با که به دانشگاه تهران رفتم٬ آن روز
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مسکویا زمانی که در کا.ـگ.ب٬ دوران اشتغال در یعنی پیش از بودم ومی شناختمشان؛ آنهاآشنا
شده بودم وچون آشنا آنها با می کردم٬ کار به عنوان مترجم ـ ایران ـ طی اولین دوره خدمتم در
احساس دارند٬ فداییان خلق جا سازمان مجاهدین و سلک هواداران دو دیدم که اـکثرشان در
واقعًا بکارگیری درجهت کسب اطالعات٬ نظر از که آنها چرا است. وفق مراد ـکردم اوضاع بر

عناصری ایده آل برایم محسوب می شدند....
هواداران دو و اعضا با شنود دانشگاه تهران صرف گفت و در را تمام وقت خود تقریبًا آن روز
این بود کامالاحساس می شد٬ گوها آنچه درجریان گفت و سازمان مجاهدین وفداییان کردم.
این نداشتند من تقاضایی جز هم از اـکثرًا و درحکم دولت شوروی فرض می کردند مرا ـکه آنها
دارد٬ امکانش وجود تا موقعیت استفاده کنیم و بتوانیم از تا اسلحه بدهید هرچه زودتر ـکه «به ما

دیگرخیلی دیرخواهدشد...» عقب بیفتد٬ این کار اـگر به دست آوریم؛ قدرت حاـکمیت را
پاسخ می دادند: فورًا اسلحه دارید»٬ که فعالً می گفتم «ولی شما وقتی به آنها مقابل این سؤال٬ در
داریم جریان اسلحه نیاز ما آورد؛ دوام نخواهد روز بیش ازچند چیزی نیست و که داریم٬ «اینها

.355 ـ صص 354 همان: .1

داشته باشد...»1 برایمان حالت مستمر
تهران٬ پایگاه کا.ـگ.ب در زیرا گسترش می یافت؛ سازمان به خوبی پیش می رفت و روابط کا.ـگ.ب با

مـی توانـند کـه روس هـا کـند مـتقاعد مدتی رهبران سـازمان را پس از توانسته بود طریق فیسینکو٬ از

به گونه ای گرفتن کلیه جوانب احتیاط٬ نظر در با محرمانه و آنان به صورتی کاماًل با را تماس های خود

بـه تـعبیر نتیجه کارها پی ببرند. به ارتباط ها نتوانند ایران هرگز در که مقام های رژیم جدید کنند برقرار

قابل توجهی اطالعات مهم و سوی سازمان نیز از مناسب پیش می رفت؛ ـکوزیچکین به صورت مطلوب و

می گرفت. مقام های سفارت شوروی قرار اختیار در

جریان حمله به که در این بود مهمی که به مقام های اطالعاتی روسیه شوروی رسید٬ جمله اخبار از

گرفته است. قرار سازمان٬ اختیار در ساواـک» اسناد «آرشیو ارگان های رژیم شاه ٬
طی تلگرامی و واـکنش نشان دادند آنهابالفاصله ازخود منتقل کردیم٬ به مرکز را وقتی این خبر

مسکو٬خطاب به ماچنین نوشتند: از
سـاواـک را مـقّربی در پـرونده سـرلشکر آنـها از و بالدرنگ بامجاهدین تـماس بگـیرید ...»

بخواهید...»
تهران محسوب بزرگ ترین اشتباهات رزیدنسی کا.ـگ.ب در یکی از مقّربی ٬ ماجرای سرلشکر
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این چنین تشنه مسکو در که مقام های مرکز نبود هم حیرت انگیز به همین جهت زیاد و می شد

نیمه رسمی ایران اعالم کـردند رسانه های رسمی و مطبوعات و 1977 ماه 1356/دسامبر آذر در ص 368. همان: .1
بـا مـحاـکـمه گـردید؛ و دستگیر مقّربی » احمد «سرلشکر و ایران کشف شد ـکه یک شبکه جاسوسی کا.ـگ.ب در
به همان نیز پرورش به نام «علی نقی ربّانی » مقامات وزارت آموزش و که یکی از اعالم شد فاصله زمانی اندک٬
29 تـا ذیـل 24 ص 334؛ ج 2: تاریخ ایران...٬ روزشمار (عاقلی٬ گرفت. محاـکمه قرار مورد و شد اتهام دستگیر
1977 دسامبر چهارم دی ماه 25/1356 در (771 ـ صص 770 ج 2: روز...٬ هفت هزار کرباسچی٬ آذرماه 1356.
دادگـاه که به موجب رأی صـادره از مقّربی٬ احمد حکم اعدام دادگاه برای سرلشکر ...» مطبوعات رژیم نوشتند:
دادن به جرم جـاسوسی و مقّربی٬ سرلشکر گردید. اجرا امروز بامداد در به اعدام محکوم گردیده بود٬ تجدیدنظر
ص هـمان: روز...٬ (هفت هزار [ نظامی] محکوم به اعدام شده بود». دادگاه در نظامی ایران به عّمال بیگانه٬ اسرار
(هفت اعدام شد. دی ماه ٬56 25 نظامی در دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام وی در تأیید پس از نیز٬ «ربّانی » .(772

ص 784). همان: روز...٬ هزار
همواره برای می رفت٬ بزرگ ترین پیروزی های ضدجاسوسی به شمار که از مقّربی٬ نحوه کشف ارتباط سرلشکر
که وی «سی سال عامل سوابق مقّربی می نویسد مورد کوزیچکین در داشته است. مقام های شوروی حالت معّما
خورشیدی] به خدمت این سازمان درآمد. 1324 [ ـ= سال 1945 در زمانی که افسری جوان بود٬ از ـکا.ـگ.ب بود.
اهمیت شوروی حایز برای اتّحاد که واقعًا اطالعات محرمانه ای را٬ و بهترین عامل رزیدنسی به حساب می آمد او
کشورهای دیگر و آمریکا اسلحه از مسئول خرید و کرد ترقّی بسیار طی سال ها در می گذاشت. ما اختیار در بود٬
عامل رزیدنسی بـود به این علت بدیهی است که مقّربی تنها یافت نمی شد؛ جانشینی برای او دیگر غربی شد....
از با اندک بود. عده شان هم بسیار و قابل مقایسه نبودند او دیگران با ـکه می توانست اطالعات مهمی عرضه بدارد.
PI ـ[ ـ= هـمه افسـران عـمالً او ایـنها٬ اضـافه بـر شـد؛ رزیـدنسی یک خـالٔاطّـالعاتی پـیدا در دست رفتن مقّربی٬
کـار او آن دوران طوالنِی همکاری با در زمان های مختلف و که در Political] را Intelligenceجاسوسی سیاسی

ص 258) ایران...: کا.ـگ.ب در (ـکوزیچکین٬ می شناخت». ـکرده بودند٬

مقّربی باشند1. رفتن سرلشکر آـگاهی به علل لو
طریقی که از شخصی به نام اـکبر توسط سعادتی به سازمان منعکس و نیز این درخواست روس ها

حکم دادستانی انقالب که به استفاده از با می کرد دادستانی انقالب اسالمی کار در و اعضای سازمان بود

به طور تاریخ 58/1/29 در داده بود وی اجازه امانت گرفتن پرونده های مأمورین ضداطالعات ارتش را

سعادتی . محمدرضا شیبانی 2ـ حّماد 1ـ مدارک پرونده های: مجاهدین انقالب اسالمی٬ اطالعیه شماره 19 .2

می دهد.2 سازمان قرار اختیار در پرونده را و اقدام به گرفتن پرونده مقّربی می نماید. غیرمجاز

به عنوان رزیدنت کا.ـگ.ب در ( PI) رییس شعبه جاسوسی سیاسی «ـگنادی کازانکین » آن زمان٬ در

اقـدام بـه احـضار مـقّربی ٬ پـرونده سـرلشکر مورد در رسیدن تلگرام مسکو٬ با او ایران فعالیت می کرد.

سازمان مجاهدین خلق در رابط خود با که فوراً داد دستور به او نشان دادن متن تلگرام٬ با و کرد فیسینکو
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مکالمه عینی٬ به عنوان یک شاهد داشته٬ PI حضور اتاق رییس شعبه که در کوزیچکین ٬ تماس بگیرد.

وی می نویسد: نقل کرده است؛ خاطرات خود در را مزبور
بررسی اوضاع٬ از بعد می روم و «همین ااۤلن به شهر گفت: کازانکین ٬ درپاسخ به دستور فیزنکو٬
کـه تـصمیم ولی کازانکـین ٬ رابطم تماس می گیرم.» تلفنی با مراقبت٬ تعقیب و از برای پرهیز
وقت تلف کردن بیهوده٬ جز «این کار لحنی هیجان زده به اوپاسخ داد: با رانمی پسندید٬ فیزنکو
«ولی این کار گفت: و فیزنکوامتناع کرد تلفن کن.» همینسفارتخانه به او از فورًا نتیجه ای ندارد.

داد: دستور مصّرانه ـ کازانکین ـ جواب او٬ در خطرناـک است!»
همین ااۤلن از داد. گوش نخواهد بین رفته هیچ کس به تلفن های ما «هیچ خطری ندارد؛ساواـک از

سفارتخانه به رابطت تلفن کن.»
به آنکه مطلب را از بعد رابط خودتماس گرفت و با ازهمانجا که چاره دیگری نداشت٬ فیزنکو٬

مالقاتی ترتیب داد. قرار او با میان گذاشت٬ در مختصر طور
رهبران سازمان مجاهدین خلق محسوب که یکی از به نام سعادتی ؛ شخصی بود رابط فیزنکو

فعالیت پوشش یک شرکت صنعتی به نام «نولکو» که در خانه مزبور٬ ص 369. ایران...: کا.ـگ.ب در کوزیچکین٬ .1
به (مستند واقع بود. مفتح٬ شهید خیابان سهروردی و منشعب از و حوالی میدان هفت تیر خیابان دیبا٬ در داشت٬

گزارش سعادتی). مندرج در ـگزارش گروه دستگیری٬

یکی ازخانههای امن مجاهدین گذاشتند.1 در نیز قرارمالقاتشان را میشد.
انقالب درباره سعادتی چنین می گوید: مسئوالن امنیتی پس از تهرانی از خسرو

به همین دلیل به روسیه درس خوانده بودند. آن دسته مهندسان ذوب آهن بوده که در سعادتی از
مـن بـه نـظر [ اوایل دهه] پنجاه خریده بـودند. قبل ازسال های را او که روس ها می رسد نظر
سـه سـال بـرای یـا [مهندسان ذوب آهن] دو چون اینها سعادتی توی روسیه کارهایی کرده.

ص 2. آبان 78: مطالعات استراتژیک٬ مرکز تهرانی ـ خسرو گوها: گفت و .2

ـکارآموزی به روسیه رفتند. 2
سعادتی ...» داشت: اظهار تهرانی ٬ خسرو گویی با گفت و اعضای قدیمی سازمان در از حقگو مسعود

مـوسی از کـه «اوشـاید کـرد وقتی تهرانی تأـکـید رجوی بوده است.» نزدیک ترین شخص به مسعود

ص 71. همان: .3

گفت: این مطلب٬ ضمن تأیید حقگو بوده است.»3 [خیابانی] هم به رجوی نزدیک تر

دوم به بعد] سعادتی نفر سال 54 اواخر زندان از [ در من به احتمال قریب به یقین می دانم که
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ص 73. همان: .1

سازمان محسوب می شد.1
عوامـل ارتباطات مشکوک با چندی قبل٬ از امنیتی جمهوری نوپای اسالمی٬ نیروهای اطالعاتی ـ

به نقل از کوزیچکین چگونگی دستگیری سعادتی را داشتند. به دقت زیرنظر سازمان جاسوسی شوروی را

روایت اندک تفاوتی دارد. گزارش دستگیری سعادتی آمده است٬ آنچه در که البته با بیان می کند فیسینکو

است: ـکوزیچکین بدین قرار

راننده عملیاتی رزیدنسی مأموران رزیدنسی به نام علی اف و به همراه یکی از فیسینکو موعود٬ روز در

که پالـک ـ اتومبیل آنها مراقبتی٬ نظر بررسی اوضاع از کمی تفّحص و پس از عازم محل مالقات شد.

اتومبیل به اتفاق راننده از فیسینکو محل مالقات توقف کرد. از یک کوچه پایین تر سیاسی داشته است ـ

به روی محل مالقات به خیابان رو علی اف در و به راه افتادند به سمت ساختمان موردنظر و پیاده شدند

عالمت دهد. به فیسینکو چنانچه خطری پیش آمد٬ مراقبت پرداخت تا

راهرو وارد او و شد باز در آورد. در به صدا ساختمان را زنگ در فیسینکو طبیعی بود. آرام و همه چیز

شد. بالفاصله باز در داد. فشار را آپارتمان طبقه همکف (همان محل مالقات) سپس زنگ در و ـگردید

با پشت میزش مشاهده کرد ایستاده ـ ـ سعادتی را محمدرضا به داخل سالن موردنظر٬ ورود با فیسینکو

مشاهده می شد. روی میز نیز یک پرونده قطور قیافه رنگ پریده همیشگی اش.

با دریابد٬ علت را برگشت تا زمانی که او و به شدت بسته شد؛ فیسینکو پشت سر دِر این موقع٬ در

بـه سـوی مـرد آن چـهار یکی از سعادتی نشانه رفته اند. و که به سوی او مسلح مواجه شد مرد چهار

معرفی را وی خواست که خود از داد٬ فشار روی سینه او حالی که سالح کمری اش را در و آمد فیسینکو

ـکند.

اشتباهی عوضی گرفته و که ساختمان را کرد زده چنین وانمود به «نفهمی» را خود آغاز٬ در فیسینکو٬

که وی برای به دست آوردن داشت می داند اظهار و زد صدا را به نام او مسلح٬ ولی مرد شده است؛ وارد

عنوان کرد. مصونیت سیاسی اش را فیسینکو جای انکاری باقی نماند٬ آمده است. بدانجا پرونده روی میز

و یک لحظه شانس آورد این گونه است که وی در فیسینکو مطابق شنیده های کوزیچکین از دنباله ماجرا

حالی که مطابق گزارش گروه دستگیرکننده در کرد. پیدا محل را از آشفتگی اوضاع امکان فرار استفاده از با
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سفارت دیگر مأمور همراه سه نفر وی را و خودداری کردند بازداشت فیسینکو از خود مأموران٬ سعادتی ٬

روایات. عبارات و ویرایشی در اندکی تغییر تلخیص و با 371؛ ـ صص 369 ایران...: کا.ـگ.ب در کوزیچکین٬ .1

محل نمودند.1 به خروج از شوروی مجبور

گزارش گروه دستگیری سعادتی  
بازپرسی سـعادتی تـوسط مأمـوران سـپاه پـاسداران گزارش چگونگی دستگیری و قسمت هایی از

به شرح ذیل است: دادستانی انقالب٬ انقالب اسالمی و
مرد که یک نفر مّورخه 58/2/5مشاهده گردید در اتومبیل سیاسی شوروی٬ ضمن مراقبت از
ـ شرکت نولکو وارد منشعب ازخیابان روزولت٬ درخیابان دیبا [شد] و اتومبیل پیاده روسی از
روسـی بـه نـام که مرد بررسی بعدی مشّخص شد در گردید. ـکه یک مؤسسه صنعتی است ـ
یکی از مردتماس گیرنده٬ و اول سفارت شوروی می باشد دبیر فیزنکو] ٬ [ ـ= فیسنکو» «والدیمیر

... رهبران سازمان مجاهدین خلق است.
قـرار (در 58/2/7 یا و مورخه 58/2/6 ساعت 17/00 که رهبرمجاهدین در چون معلوم بود
لذا مالقات می نماید٬ مدارک ـ و اطالعاتی شوروی ـجهت مبادله اسناد افسر با مالقات یدکی)
که 5 مأمورین سپاه پاسداران انقالب هدایت شدند طی طرحی٬ و بررسی های الزم به عمل آمد
مدارک را تماس گیرنده و مرد [شوند] و مأمورین به شرکت وارد شروع مالقات٬ دقیقه قبل از
مراجعه به شرکت نولکو فیسنکوجهت ورود دستگیری مردتماس گیرنده٬ پس از ضبطنمایند...
خروج از از بعد وفیسنکو٬ شرکت خارج شود که از تکلیف شد ولی توسط مأمورین به او نمود
ترک منطقه را و گردید شوروی هدایت می شد٬ مأمور که توسط سه نفر اتومبیلی٬ سوار شرکت٬

نمود.
در نیز و که مسلّح به اسلحه کمری می باشد مشّخص شد مردتماس گیرنده٬ بازرسی بدنی از در
همکاری ایـن شـخص بـا یادداشتی که حاـکی از وسایل شرکت٬ جوی مقدماتی از جست و

به دست آمد. سرویس اطالعات شوروی می باشد
دانشگـاه تظاهراتی که در در ماه ٬57 اوایل اسفند که در سعادتی اعتراف نمود محمدرضا ...
خـبرنگار را خـود فـیسنکو والدیمیر طرف سازمان مجاهدین خلق ترتیب یافته بود٬ تهران از
زمینه سازمان «جنبش[ملّی معّرفی[ ـکرد] وضمن طرح سؤاالتی در (شوروی) روزنامه ایزوستیا
نامبرده بازنماید؛ با که باب مراوده را عالقه نمود اظهار وبرنامه های آن٬ مجاهدین»] وهدف ها
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اطـالعاتی افسر مالقات های منظم خصوصی بین سعادتی و آن تاریخ به بعد٬ از نتیجه٬ در و
گردیده است. بحث برقرار مورد

سؤاالت مختلفی که از اثر بر فیسنکو٬ با سوم خود مالقات های دوم و در سعادتی ٬ محمدرضا
موقعیت چریک های فدایی خلق٬ حزب توده٬ زمینه های مسئله کردستان٬ در ناحیه بیگانه مزبور
[و] امام خمینی ٬ مدارک طبقه بندی شده سازمان منحلّه امنیت٬ و اسناد افسران اطالعاتی سیا٬
ازجـاسوسان که این شخص بـاید متوجه شد ایران طرح می نمود٬ وضع موقعیت معظٌّمله در
به همین جهت مـوضوع کسب نماید. اطالعاتی را دارد قصد مالقات ها که در شوروی باشد

بـوده است. نـام مسـتعار وی نـام بـرده شـده است٬ سـعادتی از بـازجـویی های مـحمدرضا که در نظامی٬ خسرو .1
متن گزارش دستگیری سعادتی) (برگرفته از

نظامی 1 رهبران جنبش مجاهدین به نام خسرو یکی از با بحث٬ بیگانه مورد با را ارتباط خود
فیسنکو با سازمان جنبش ـ نظر با ـ را که مالقات های خود هدایت می گردد [می کند] و... مطرح

ادامه دهد.

نتایج بازجویی
سازمان جاسوسی شوروی در ضمن اعتراف به همکاری با درمصاحبه اولیه خود٬ یادشده باال
بـه نظامی بوده و خسرو نظر هدایت و با فیسنکو٬ با داشت که کلیه ارتباطات او اظهار ایران٬
نامبرده نظامی ٬ خسرو عوامل سازمان جاسوسی شوروی است و نظامی از خسرو احتمال زیاد
طرف زمینه تبادل اطاّلعاتی از در اطالعاتی شوروی٬ افسر با رابطه خود هدایت نموده که در را
امکـانات فـنّی٬ وسـایل و اخـذ و [ ـ=مجاهدین خلق] به سازمان جاسوسی شوروی٬ جنبش
برای تقویت اقدامات عملیاتی الکترونیک وعملیاتی ازسازمان جاسوسی شوروی٬ آموزشی و
افسران اطالعاتی و به همین ترتیب عمل نمود مالقات ها که در جاسوسی جنبش اقدام نماید

به سازمان جنبش تعّهدنموده اند. شوروی قول مساعدت همهـگونه ای را
اطاّلعاتی شوروی (58/2/6) افسر با آخرین مالقات خود سعادتی در اینکه محمدرضا قبل از
مسـئله مـورد در ایـن مـالقات٬ داده که در نظامی به سعادتی دستور خسرو ... شود٬ حاضر
آخرین وضـعیت شریعتمداری و منطقه٬ عراقی در گروه های کرد موقعیت عراق و افغانستان٬
و امام خمینی تحقیق نماید و نزدیکی به ایران٬ موردهدف های دولت لیبی از در سیاسی ایران٬

چه زمینه هایی به اطالعات احتیاج دارد. که سازمان جاسوسی شوروی در سؤال شود
سـازمان های زمینه اینکه آخرین وضعیت احـزاب و ضمن توجیه سعادتی در نظامی ٬ خسرو
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اطالعاتی شوروی افسر داده است که از دستور تشریح نماید٬ ایران برای فیسنکو در جنبش را
اخـتیار در را شبکه های اطالعاتی آنـها و [ ـدرخواست کندـ] لیست اسامی افسران سازمان سیا
وسایل نیاز] از [وسیله مورد هر ضمنًا دهند. بهره برداری قرار مورد بتوانند تا دهد جنبش قرار
وسایل میکروفون گذاری و فرستنده٬ فنّی جاسوسی شامل ضبط صوت همراه با الکترونیکی -
دسـتگاه اسـتراق دستگاه تهیه میکروفیلم٬ دوربین های عکّاسی کوچک٬ فرستنده های کوچک٬
[ را] تـحویل دستگاه های رمزکننده تلفن ودستگاه های کنترل تـلفن متری٬ فاصله 50 سمع از
نحوه بایگانی و ضداطالعاتی٬ اطاّلعاتی٬ امور تجربیاتی که در آن٬ عالوه بر و جنبش نمایند
جـنبش قـرار اختیار به صورت بولتن هایی در تشکیل بایگانی دارند٬ طبقه بندی شده و اسناد

... دهند.

نظریه
که عمومًاتناقض گویی های اظهارات متّهم٬ سرویس اطالعاتی شوروی و کار توجه به شگرد با
[و] بـه وپاسخ های سؤاالتی که به طرق گوناـگـون مـطرح گـردید دارد آن] وجود [ در فراوان
توجه به اینکه در با می رسد: به نظر [بدان] جواب داده شد٬ [توسط] سعادتی صورت مشّخص
باکـارشناسان شـوروی ذوب آهن اصفهان خدمت می کرده و مشاٌرالیه در 48 و سال های 47
به استخدام شوروی آن تاریخ توسط سرویس اطالعاتی شوروی نشان شده و از ارتباط داشته٬
که هدایت کننده ارتباطات اوبامقامات شوروی می باشد٬باید نظامی نیز وخسرو درآمده است؛

ایران باشد... عوامل شوروی در از

سعادتی مربوط به مذاـکره باجاسوس شوروی] [متن یادداشت های به دست آمده از

 قسمت 1

اطالعاتی
داریم: نیازهایی که ما 1ـ

به لحاظ من: الف ـ
فرستنده؛ ضبط صوت همراه با 1ـ

دوربین میکروفیلم؛ یا دوربین کوچک و 2ـ
ریز؛ گیرنده وفرستنده های خیلی کوچک و 3ـ
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متری)؛ 50) فواصل دور 4ـدستگاه های استراق سمع از
موردبایگانی وطبقه بندی پرونده ها؛ تجربیات الزم در 5ـ

مشّخص کننده؛ با 6ـدستگاه های کنترل تلفن٬
کننده تلفن؛ 7ـدستگاه های رمز

ضّداطاّلعاتی؛ اطاّلعاتی و امور تجربیات الزم در 8ـ
CIA و...؛ فعّالیت های مورد اطاّلعات در 9ـ

شوروی است. ضّدجاسوسی در دوره های جاسوسی و منظور .1

می بینند؛1 را ویژگی های افرادی که این دوره ها و مشخص شدن دوره ها 10ـ
معّرفی کنید؛ به ما که می شناسید٬ CIA را افسران 11ـ

رد آن را کمک ما با می توانید صورتی که اطّالعی دارید٬ در ایران٬ CIA در ازشبکه های 12ـ
عمل٬ از بعد سپس٬ می کنیم و روی آن کار ما به مابدهید؛ بدین صورت که اطاّلعات را ـکنید؛

مفّصل تشریح می کنیم. [جمهوری اسالمی] به طور دولت و برای شما آن را

 قسمت 2

مقدمه
ضرورت بررسی. اشکاالت این تماس و تماس تلفنی و مورد در 1ـ

در دقیقه را وحداقل 10 تنظیم کنیم؛ این به بعد٬تماس هایمان را اینکه از مورد در پیشنهاد 2ـ
برطرف کنیم؛ سعی کنیم که آن را و صحبت کنیم٬ اشکاالت و... ومسائل امنیتی٬ موردتماس ها
آن٬تحقیق[ـکنیم] و مورد مطرح شودتابتوانیم در مورد هر در ـ اـگردیده شد نمونه مشکوکی ـ یا

مطمئن شویم.

جاسوسی. یعنی تماس های اطّالعاتی و .2

هرگونه تجربه ای چه تجربیاتی دارید؟ [بخصوص] این گونه تماس ها2٬ و موردتماس ها در 3ـ
روشن بگویید. دقیق و به طور است٬ موجود

محرمانه متعلق به دولت جمهوری اسـالمی ایـران اسناد «این مدارک»٬ بعد سطر در یا «چنین مدارکی»٬ از منظور .3
است.

سازمان مدارک از صرفًا دراینجا و تحویل نمی دهم٬ را به هیچ وجه چنین مدارکی 3 دراینجا 4ـ

یک سـواره (در یـا و روبه روی طـرفین) حین عبور به صورت پیاده (در مالقاتی است که یا قرار متحرک»٬ «قرار .4

این تا ـ به صورت متحرک 4 درجای دیگر٬ گذاشت ـ قراری را باید لذا و تحویل می دهیم؛ را
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بـه اغلب چـنین قـرارهـایی٬ و انجام می شود تاـکسی) مثل اتوبوس و وسیله نقلیه عمومی ـ یا اتومبیل شخصی و
طرفین فـرصت و ضریب ریسک ضعیف باشد احتمال ضربه و تا صورت می گیرد مدارک٬ و مبادله اسناد منظور

داشته باشند. فرار) واـکنش (یا

مَْحِمل عمل نمود. با دقیق وحساب شده و کامالً هم باید که برای این کار مدارک داده شود؛
داخلساختمان ریختندچه گفته شود. اینکه اـگر و روشن کردن محل تماس ما 5ــ

قسمت 3

مسائل سیاسی روز: مورد صحبت در ابتدا
وضع دارید؛ اینکه چه اطّالعی از و موردافغانستان٬ سؤال در 1ـ

فعالیّت می کنند؛ [ در] آنجا گروه هایی که و مسئله کردستان٬ عراق و مورد سؤال در 2ـ
چگـونه تظاهرات به نفع شـریعتمداری را اینکه چه حدسی می زنید؛ و ایران٬ مورد سؤال در 3ـ

بررسی می کنید؟
می کنید؟ به ایران چه فکر نزدیکی او لیبی و مورد در 4ـ

دارید؟ چه زمینه هایی به اطاّلعات نیاز در 5ــشما

قسمت 4

بـه نـظر ایـنجا در و بـود پیشینه داری برخوردار روابط حسنه و از جناح راست «فتح»٬ با سازمان مجاهدین خلق٬ .1
است. جناح چپ «فتح» رابطه ای منسجم با ایجاد صدد در طریق دولت شوروی (سابق)٬ از می آید٬

توصیه به جناح چپ «فتح»1
درخواست ها:

صورتی که در «شوراهای خلقی»خواستاریم؛ مورد به صورت مدّون شده در را تجربیات شما 1ـ
به مابدهید. می توانید

دفاع. ریاحی وزیر با صحبت حمید موردخمینی ؛ توصیه در 2ـ

ایـران٬ موقعیت در ایجاد پیش بینی شده که برای کسب محبوبیت و توصیه دوستانه ای به روس ها این قسمت٬ در .2
کارخانه های ذوب آهن بخش هایی از دهد؛ قرار رژیم انقالبی جدید اختیار ایران در در را مؤسسات اقتصادی خود
جمله مـایملک از تهران٬ بیمارستان شوروی در و تبریز٬ تراـکتورسازی در اراـک و ماشین سازی در اصفهان و در

غذایی [و] تهیه مواد وتأسیسات صنعتی به انقالب ایران 2؛ موردهدیه کردن بدهی ها توصیه در 3ـ
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ایران بود. در روس ها

بهداشتی. امور و

تحت ایشان را حتی المقدور و نکنند انقالب برخورد رهبر منفعالنه با آن بوده است که روس ها سازمان خواستار .1
سـازمان ایـن خـصوص٬ در و مـوقعیت مـناسب تری بـیابند شوروی (سابق) نیروهای هوادار تا دهند قرار فشار
مشـاوره بـا بـر امـام خـمینی(ره)٬ بـا بـرخـورد در را سیاست خـود درخواست داشته که دولت شوروی (سابق)

ایشان بنانهد. هماهنگ با مجاهدین خلق و

ما.1 مشورت کردن با باخمینی و فعّال تر ضرورت برخورد 4ـ

بازجویی های سعادتی  
پی یافت در انتشار سال 58 سعادتی که در شفاهی از متن بازجویی های مکتوب و قسمت هایی از

می آید:

1358/2/6 بازجویی مقّدماتی:  

غـیرمترقبه دانشگاه تهران است که ضمن آن مـواضـع رادیکـال و رجوی در مسعود 58 اسفند سخنرانی 5 منظور .2
جمهوری اسالمی اعالم کرد. قبال نظام جدید در سازمان را

آن تـظاهرات٬ در شـرکت کـرده بـودم. عـید٬ قبل از سخنرانی دانشگاه ٬2 تظاهرات و من در
هـم اطـالعات و کـیهان و هـم خـبرنگاران داخـلی مـانند هم بودند. عکّاس ها خبرنگاران و
در معّرفی می کرد. «نووستی» خبرنگار را [فیزنکو] ـکه خود خبرنگاران خارجی٬مانندهمین فرد
[ ـ=مجاهدین خلق] برخورد جنبش عضو من به عنوان یک فرد با ... به سراغ من آمد او اینجا

... می کرد.
این حرف ها احوالپرسی و درآنجاصحبت از شرکت و هم آمد یک دفعه دیگر عید٬ قبل از بعدًا٬
(مقصودش به آنها که «من می توانم اـگربچه هایتان صحبت هایی داشتند٬ به دنبال آن مطرح کرد و
وصحبت مشخصی که به جنبش مطرح می کنم. من هم گفتم که من این را بگویم». سفارت بود)
مـن اصـالً است که هیچ صحبت دیگری نبود. شاهد خدا همین بود. این تماس گفته شد٬ در
بدون اینکه منناخودآـگاه٬ که طرف دنبال چه چیزی است وچه هوسی دارد. نبود روحم خبردار
آن فرد نظامی طرح کردم. به فردی درجنبش به نام خسرو این مسئله را متوجه اصل قضیه شوم٬
سفارت هستی و رابطه با کنم که در اعتماد به تو کجا که من از «به طرف بگو هم به من گفت:
الزم تو٬ من برای اطمینان از بگو: به او سر آخر و به سفارت ببری؟ را میخواهی صحبت های ما
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محّل سفارت.» توصحبت کنم در سفارت با می دانم یک دفعه در
البته صحبت های کلّی شده مطرح کردم. همین مسئله را به او بود. عید از بعد این دفعه که آمد٬
از روزهای پنجشنبه ببینم؛ در را که من او شده بود قرار هم (یعنی دوجلسه قبل هم) قبالً و بود
گفتم به او که این مسئله را پنجشنبه ای بود روز اینکه پنجشنبه شرکت تعطیل است.خالصه٬ نظر
مهم است و چه اندازه برای آنها تا متوجه این مسئله نبودم که رفتن به سفارت روس ها اصالً ...
که قرارشد برای پنجشنبه بعد٬ بگیرم ... یک رابطه خطرناـک قرار تاچه اندازه ممکن است من در
از بعد عقب ماشین نشستم و من در ببینیم ... را همدیگر درخیابان کوشک٬ بعدازظهر٬ ساعت 7
که نمی دانم همان حوالی ـ در یک دری٬ از هم خلوت بود٬ کهخیابان ها پیچ وتاب های زیاد٬
به سفارت نبرده است ولی خودم آن من را هم اصالً [و] شاید نه؛ یا درب سفارت بود اساسًا
و درب بازشد بوق٬ با درب آهنی داشت و رفتیم داخل. می کردم که سفارت است ـ موقع فکر
یک ضبط صوت یا بود٬ آن اتاق یک میز در به یک اتاق رفتیم. و دِم درب ندیدم؛ من کسی را
پپسی گذاشته شده بود عدد دو لیوان و سه تا روی میز که مشغول نواختن موسیقی بود٬ ـگرام بود

هم چای آوردند. بعد بود؛ ـ ظاهرًا [و] قدری هم پسته ـ

مـورد صحبت های کـلّی در [به] روی خودم نمی آوردم. من خیلی خوشحال بودم و آنجا در
چـه نـوع کـمکی اینکه «شما آینده نامعلوم ایران شده و آقای خمینی و کردستان٬ افغانستان٬
[به گفت[ ـکه] «شما او من هم گفتم طرح می کنم. یعنی جنبش بود. از«شما» مقصود می خواهید»؟
من را سفارت بیرون آمدیم و از که بعد٬ بگویند»٬ نوع کمکی خواستند٬ هر و سران تان] بگویید

انقالب] پیاده کردند. [ ـ= درخیابان شاهرضا
او «برای هفته آینده با نظامی گفت: که خسرو نظامی طرح کردم؛ خسرو با باز را این صحبت ها
ولی همین محل شرکت؛ در وقت گذاشته بودم٬ او هفته آینده با البته من برای دو صحبت کن.»
به هم این طرف قبالً ضمن شماره تلفن را در اوصحبت کن». ـگفت که «برای این هفته با خسرو
«این هفته بیاد». هم گفت: خسرو پنجشنبه این هفته بیا». تلفن کردم که «روز به او و من داده بود
بکن که چه نوع دستگاهی می توانید او با را این صحبت ها «این هفته که رفتی٬ هم گفت: خسرو
که او بگو را اینها آموزش اطاّلعاتی. کنترل تلفن٬ دوربین٬ بی سیم٬ ضبط صوت٬ بدهید؛ به ما
که من آمدم [ قرار] مالقات بگذار.» او با برای هفته های بعد٬ و بیاورد بعدًا وجوابش را طرح کند
مأموران جمهوری اسالمی] دستگیرشدم. [ ـ= توسط شما بعدازظهر که قبل ازساعت 5 دراینجا؛

بدهم. به او ـ موردجنبش بود در که ـ نظامی مقداری اعالمیه داد ضمن خسرو در
به قرآن قسم می خورم و اونداشتم. رابطه دیگری با و است؛ این فرد ماَحَصل رابطه من با این٬
این کار من با واساسًا داده نشده؛ هیچ گونه مدرکی توسط من به این فرد ـکه هیچ گونه سندی و
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ترجیح می دادم. یک رابطه عادی وسیاسی را بیشتر مخالف بودم و
به طور مطرح می نمود٬ سؤاالتی که ـ یا [بگویم] که این فردخواست هایی که ـ فراموش کردم
نمی دانیم چگـونه دسـتگیر «ما می گفت: شخِص مقّربی ٬جاسوس شوروی٬ مورد مشّخص در
رابطه ای نداشته ما با این فرد رفته است و این مورد در حتی می گفت که «آبروی ما و شده»؛
یا و قسم که هیچ سند به خدا صحبت نشده و او هیچ مسئله مشّخصی بین من و دیگر است»...
می دهیم و من طرح نشده که «مدارکی به تو نداده ام وحتی چنین مسئله ای هم با به او مدرکی را
این رابـطه مـی شد٬ من در توجه به سوءاستفاده هایی که از با ادامه کار٬ البته شاید بده». به او

... که به این مرحله هم می رسید. چه بسا

1358/2/6  جلسه اّول:
به صراحت به سؤاالت زیر نوشته اید٬ مطالبی که کتباً بازجویی های اّولیه و در توجه به اظهارات شما با س:

پاسخ دهید.

سعادتی صداقت جواب می دهم. با ج:
مؤّسسات شوروی ارتباط داشتید؟ با کنید٬ ارتباط پیدا روس ها اینکه با قبل از آیا س:

سعادتی خیر. ج:
می کردید؟ [اصفهان] کار ذوب آهن چه سالی در در س:

سعادتی کردم. کار آنجا ماه در چهار [ شدم] و استخدام سال 48 در ج:
شناسایی کردند؟ را به چه صورت شما روس ها ممکن است بگویید س:

سعادتی جنبش. اینکه در یا ذوب آهن بودم٬ ممکن است زمانی که در ج:
...

نظامی ـگفتید؟ به خسرو موضوع را مالقات ها کدام یک از در س:
سعادتی این ارتباط استقبال کرد. هم از او که به ایشان گفتم؛ جلسه دوم بود در ج:

ارتباط پیدا روس ها که با راهنمایی می کرد را که شما چه کسی مشورت می کرد نظامی با آقای خسرو س:
بکنید؟

سعادتی نمی دانم. ج:
می گرفت؟ کی دستور نظامی از خسرو س:
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سّیدی کاشانی. موسی خیابانی ٬ رجوی ٬ مثل] آقای مسعود [ است٬ رهبران جنبش ارتباط با در حتماً ج:
سعادتی

تکمیل شود؟ که باید اطّالع دارید نیازهای جنبش را شما س:
سعادتی کلیه اقشار. در توسعه نیرو آموزش نظامی٬ کادر٬ کمبود ج:

می خواستید؟ به چه منظور کنترل را ارتباطی و مخابراتی و وسایل الکترونیکی و س:
سعادتی مطرح کنم. او [ ـکه] با نظامی گفت آقای خسرو من هیچ اطاّلع نداشتم؛ ج:

...

می خواست؟ شما چه مدارکی از جلسه قبل٬ در س:
جـنبش افـراد از و ریخته»؛ «آبروی ما می گفت: و صحبت می کرد روی دستگیری «مقّربی» بیشتر ج:
سعادتی خیلی ممنون می شویم». بدهید به ما افتاد٬ که اـگر] «مدارک مقّربی دست آنها [ می کرد سؤال

یکی و یکی مربوط به سازمان امنیت٬ نوع مدارک بدهید؛ مالقات قبلی دو در بود قرار برای اطّالع٬ س:
جزئیات را این مورد در [ امنیت] بود. مدارک سازمان از حیاتی تر و طبقه بندی مهم تر مدارک خاّصی که از

بگویید.

مدرکی از که «هرگونه اطالعی و بود مدرک «مقّربی» که دنبال می کرد٬ مدرکی را تنها جلسه قبل٬ در ج:
به ما آن را چنین مدرکی هست ـ اـگر لذا اهمیت دارد٬ برای ما چون مسئله دستگیری او ـ مقّربی دارید

سعادتی دیگری مطرح نکرد. چیز و بدهید»؛

...

داده شده؟ چه آموزشی به شما حفاظتی٬ مورد در طرف شوروی ها٬ از س:
سعادتی بگویم.» کسی آمد که اـگر می آیم٬ «من به عنوان خبرنگار گفت: ج:

...

ساعت طول می کشید؟ مالقات هایتان چند س:
سعادتی یک ساعت. ج:

دادید؟ چه قولی به او مدارِک خواسته شده٬ مورد در شما س:
سعادتی برایتان می آورم. جوابش را فقط گفتم که مطرح می کنم٬ هیچ قولی ندادم؛ من شخصاً ج:

چه کسی مطرح میکنید؟ نگفت با آقای «فیسینکو» س:
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رهبران جنبش مطرح می شود. که این مسائل با استنباط این بود و مطرح نکرد چنین سؤالی را خیر؛ ج:
سعادتی

گرفته است؟ شما از جنبش هستید٬ عضو شما مدارکی که ثابت کند آقای «فیسینکو» آیا س:
سعادتی خیر. ج:

جنبش هستید؟ عضو که شما کرد اعتماد چطور س:
سعادتی سراغ من. آمد جنبش٬ به عنوان یک عضو توی دانشگاه٬ ابتدا من نخواست و مدرکی از ج:

...

چه اطّالعاتی دارید؟ آقای «فیسینکو» مورد در س:
خـیلی آرام و می خواند. را همه اعالمیه ها و بود زیاد اطالعات سیاسی او خوش برخورد. جوان بود. ج:

سعادتی فارسی خوب صحبت می کرد. متین بود.

...

چه پاسخ هایی دادید؟ شما و چه بود نقطه نظرهای آنها سازمان جنبش٬ مورد در س:
«سازمان [ و] سؤال کرد: مشکوک جلوگیری می کنید؟» افراد نفوذ و ورود چطوری از «شما سؤال کرد: ج:
مشکوک عناصر نفوذ مورد من در دارید؟» نفوذ چقدر شهرستان ها «در [ و] سؤال کرد: دارد؟» کادر نفر چند

سؤال می شود؛ نقطه[نظر] هایی که دارد٬ و خواسته می شود کلیه سوابق آن فرد «توی برگ پذیرش٬ ـگفتم:

من گفتم: کنند؟» که باالخره نفوذ نمی کنید «فکر سؤال کرد: باز به این زودی نمی پذیرند.» همه کس را و

چه شهرستان هایی هست٬ اینکه در و تعداد «از گفتم: شهرستان ها جنبش در نفوذ مورد در «امکان دارد.»

سازمان کادر مورد در استخراج کنید.» می توانید بیش ـ کم و ـ توی روزنامه ها ولی از اطّالع کاملی ندارم ؛

موسی خیابانی برسان.» رجوی و به آقای مسعود «سالم مرا می گفت: مالقات ها در «اطالع ندارم.» ـگفتم:

سعادتی

...

ارتش ارتباط [مکان تصرف شده] سازمان امنیت و تشکیالتش در کدام یک در اعضای جنبش٬ از س:
دارد؟

سعادتی می باشد. کمیته ها دست پاسداران و آنجا ج:
می کنند؟ کار نفر دست آقای نظامی چند زیر س:
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سعادتی هستند. نفر صد حدود ج:
...

برای این برنامه؟ ـ انتخاب کردند را شما چرا س:
سعادتی داشتن امکانات باشد. و سّنی٬ نظر ممکن است از ج:

...

1358/2/6  جلسه دوم:

توجه و صداقت کامل پاسخ دهید؛ با به سؤاالت زیر پرونده منعکس است٬ که در هویت شما٬ احراز با س:
شواهدی وجود قراین و سازمان جاسوسی شوروی مدارک و با زمینه همکاری شما که در داشته باشید

شد. خواهد تشدید مجازات شما کتمان نمایید٬ چنانچه حقایق را و دارد؛

سعادتی صداقت جواب دهم. حاضرم با ج:
نازک می باشد٬ تّکه کاغذی به رنگ آبی و به دست آمده و داخل مدارک شخصی شما یادداشتی که در س:
چه می گویید؟ این مورد در سازمان جاسوسی شوروی است. اشخاص دیگری با و همکاری شما حاـکی از

سعادتی [ سازمان] جاسوسی شوروی است. عضو من اطالعی نداشتم که فیسینکو ج:
مطالب این یادداشت به خّط چه کسی نوشته شده است؟ س:

سعادتی من است. خّط خوِد ج:
نوشته شده؟ کجا این مطالب در س:

سعادتی سازمان جنبش نوشته ام. در ج:
و اسـناد و نیازمندی های شوروی ها و خواسته ها و که شامل خواسته های شما تنظیم این مطالب٬ س:
مسائل مربوط به همکاری سازمان جاسوسی شوروی و و شد خواهد تحّول شده و مدارکی که تحویل و

به چه کیفیتی صورت گرفته است؟ چه اشخاصی و نظر با بالعکس می باشد٬ و شما

[ ـکـه] گفت و به صورت یک سری یادداشت به من داد نظامی به من گفت و خسرو این مطالب را ج:
سعادتی که من هم نوشتم. بنویس»؛ ریز روی یک تّکه کاغذ در را «اینها

بدهید؟ به فیسینکو این یادداشت را بود قرار آیا س:
سعادتی صحبت بشود. بود قرار ج:
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به چه کیفیت است؟ برگ و شامل چند و کجا٬ نظامی ااۤلن در یادداشت های خسرو س:
سعادتی پاره کردم. به محض آنکه نوشتم٬ برگ بود؛ چهار در ج:

...

سازمان جاسوسی شوروی نظامی و بین خسرو نقش رابط را که شما معلوم می شود این ترتیب٬ با س:
داشته اید؟

سعادتی بوده است. این طور عمًال ج:
...

ارتباطات غیرمستقیم ـ [ و] یدکی٬ تماس های اضطراری مالقات٬ اعّم از ـ را برنامه های ارتباطی خود س:
می کردید؟ به چه صورت برقرار شوروی ها٬ با

طریق تلفن از یا داخل شرکت و مستقیم در به طور تماسم یا و ارتباط داشتم؛ فیسینکو من فقط با ج:
سعادتی محّل کارش بود.

مسئله کردستان و عراق و زمینه های وضعیت افغانستان٬ سؤاالتی در صفحه دوم این یادداشت٬ در س:
نزدیکی با [ و] نقش لیبی در تظاهرات به نفع آیة اهللشریعتمداری ٬ آینده٬ وضعیت ایران در فّعالیت اـکراد٬

این مطالب را گیرد. مذاـکره قرار مورد فیسینکو جاری با مالقات روز بوده که در قرار ایران مطرح گردیده و

تعقیب این مسائل چیست؟ هدف از و به چه علت می خواهید

به اطّـالع جنبشی نیاز سازمان و هر مسائل سیاسی است و بیشتر نظامی خواسته و خسرو را اینها ج:
سعادتی بررسی دارد. جهت تحلیل و

مذاـکره شود؟ بود چه مواردی قرار در دفاع٬ ریاحی وزیر تیمسار مورد در س:
سعادتی خطرناـک نیست. برای ما آن طور شوروی که شوروی٬ مورد در یک جمله ای گفته بود٬ ج:

مذاـکره ای صورت گیرد؟ این مالقات٬ در بود امام خمینی قرار مورد در آیا س:
سعادتی سراغ امام بروند. بیشتر شوروی ها دفاع کرده٬ توجه به صحبتی که وزیر که با این بود منظور ج:
مدارک مورد که نیازمندی های اطاّلعاتی و مرقوم داشته اید پنجم٬ بند یادداشت فوق٬ صفحه 2 در س:
چگونه به مدارک را اطّالعات و اصوال توجه به این مطلب٬ با داده شود؛ به آنها تا چیست٬ توجه شوروی ها

دست می آوردید؟

نحوه به دست نظامی بگویم و من بروم به خسرو و [ ـکه] چه اطالعاتی می خواهند؛ سؤال شود بود قرار ج:
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سعادتی نمی دانم. آمدن آن را

...

که این رابطه فقط بـا می کردند فکر آنها آیا نظامی چه بود؟ خسرو ارتباط با مورد شوروی در نظر س:
رهبران سازمان جنبش است؟ با نظامی است یا خسرو

[ سازمان] کّل استنباطشان رابطه با که آنها دیده می شد این طور ظاهر در می کردند٬ برخوردی که آنها ج:
سعادتی یک فرد. جنبش است نه صرفاً

چگونه گواهی می کنید؟ را صّحت اظهارات خود س:

.69 ـ صص 36 گزارش دستگیری سعادتی ...: از متخذ عینًا .1

سعادتی 1 می کنم. امضا ج:

 نامه سعادتی به دادستان کل انقالب
بازجویی های خود بازداشت طی نامه ای خطاب به دادستان کل انقالب٬ از بعد روز البته سعادتی چند

حقایق کامل تا داشته باشد بازجویی های بعدی حضور نماینده سازمان در درخواست کرد و تکذیب نمود را

این نامه می نویسد: وی در بیان کند. را
این شرایط در محیط بازجویی به لحاظ روحی مناسب نبوده و که شرایط وجّوحاـکم بر ازآنجا
بازجویی های قبلی را کلیه موارد لذا نمی کرده است٬ ایجاد من تمایل به افشای کّل حقیقت را
به طور جنبش ملی مجاهدین٬ حضورنماینده ای از در اعالم می دارم که تنها تکذیب نموده و

آمده است. پایان همین گفتار تصویرنامه در 71؛ ـ صص 70 همان: .2

به بیان حقایق می پردازم.2 کامل٬ مشروح و

واـکنش های سازمان  
سازمان طی اطالعیه ای خطاب به به دست آمده٬ اسناد ماجرای دستگیری سعادتی و انتشار از بعد

تـوطئه ایـن اقـدام را و نسبت به آن اعالم جرم کـرد دادگستری٬ وزیر شورای انقالب و و نخست وزیر

تحت شکنجه» که سعادتی «شدیدًا کرد به دروغ ادعا و برشمرد بقایای ساواـک» و «عوامل سازمان سیا
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ص 164. ج 1: مجموعه اعالمیه ها...٬ .1

موضوع بیان مکرر عمومی٬ اصلی تبلیغات برای انحراف افکار این پس یک محور از گرفته است.1 قرار

گردید. تکرار هم به گونه های دیگر که بعدها بود «شکنجه»

مورد تبلیغات انبوه در درباره موضوع سعادتی و 58 تیر 5 تا خرداد شش اطالعیه طی 25 انتشار از بعد

عنوان «ـگزارش سازمان اطالعیه ای با تاریخ 1358/4/9 در حاشیه روی های گوناـگون٬ ادعای شکنجه و

اغـلب کـه در داد انـتشار سعادتی به پیشگاه خـلق قـهرمان ایـران» محمدرضا اسیر مسئولیت مجاهد

.12 و صص 3 :58/4/10 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .187 ـ صص 92 همان: .2

به چاپ رسید.2 نیز روزنامه های کثیراالنتشار

نوع سفارت شوروی رابطه ای از مأمور ارتباط اطالعاتی سعادتی با تالش شده بود این اطالعیه٬ در

اطـالعیه اهّم مـفاد چکیده و گردد. قلمداد یکدیگر با ضدآمریکا جریان ضدامپریالیستی و همکاری دو

است: این قرار از مزبور
حین اجرای آن بـه دام سعادتی در که محمدرضا مسئولیتی را ضروری دانستیم که شّمه ای از

کنیم. برای خلق قهرمان مان بازگو دشمن افتاد٬
رسمی یک محل استقرار از که دیگرسازمان ما انقالب پیروزمندضددیکتاتوری اخیر٬ ...پس از
ضمن هیئت نمایندگی های مختلف که ازسازمان های انقالبی کشـورهای در و بود برخوردار
یک جـنبش مـی آمدند٬ به دفـتر فیلیپین و... فلسطین٬ صحرا٬ مراـکش٬ الجزایر٬ مختلف مانند
به دفترجنبش ملّی مجاهدین شوروی نیز انجمن فرهنگی ایران و یک عضو شوروی و خبرنگار

مراجعه نمودند....
واشنگتن درحال طرح ریزی هایی گزارش هایی دریافت کردیم که کاخ سفید همین حال ... در
جهت ایـجاد در تعّصبات مذهبی مردم٬ طریق سوءاستفاده از از ایران٬ امور برای دخالت در

تجزیه جنوب ایران است. طرح بالکانیزه کردن و همه٬ از خطرناـک تر نفاق است. تفرقه و
تنی چند با آنها٬ منابع ومآخذ بدون ذـکر را٬ اطالعات خود برخی از است که ما الزم به تذکر ...

میان گذاشته بودیم. عالی مقام ترین مراجع وهمچنین مسئولین مملکتی در از
ملی هرگونه اطالع مقامات قابل اعتماد از نه می خواهیم که جدا سرانجام نه می خواستیم و ما ...

ادامه دهیم.... دولتی به کارخود و
بدون اینکه هیچ گونه تمایلی یاپیشنهادی ازجانب و ماخود مراجعین شوروی؛ رابطه با در امّا و
کند.هدف های ارتباط برقرار آنها مسئول کردیم که با برادرمان سعادتی را شده باشد٬ ابراز آنها
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از: عبارت بودند این ارتباط مشخصًا
ایران. در مأمورین سیا و وشبکه ها فعالیّت ها مورد کسب اطالعات در 1ـ

انقالب.... اسالمی میهن و تشریح موازین ملّی و 2ـ
راسـتگویی نـامبردگان اصـالت و از که مـقدمتًا موظّف کرده بود همچنین سازمان سعادتی را
تـمام مـوضوع مسـئولیت ایـن٬ مشکوکی مواجه شده باشیم. عناصر با مبادا تا مطمئن گردد؛
وشگردهای اتّخاذتاـکتیکها مسئول اجرایی دیگر٬ هر که طبعًامانند بود کلی ـ به طور سعادتی ـ
یعنی همان جزئیاتی که به خاطر گذاشته شده بود؛ او خود تکنیکی مربوط به ابتکار تاـکتیکی و

... واقف نیست. دقیقًا آنها هم سازمان بر هنوز دستگیری سعادتی ٬
حتّی نّقادی داوری و سعادتی را خلق قهرمان وجمیع نیروهای انقالبی است که کار اـکنون بر

ـکنند.
آنها که طبعًا شوروی٬ افراد مقابله با در توان تشکیالتی ما هوشیاری و است که از هرکس آزاد
اینکه به تکنیک و این رابطه به نّقادی بنشیندیا حتی در و پرسد باز پی منافع خودهستند٬ در نیز

منابع پیشین. .1

سعادتی خرده بگیرد...1 کار شگرد
این اطالعیه سازمان: در به طوری که مالحظه می شود٬

تکذیب نشده است؛ اینکه نوع آن اطالعاتی بوده است٬ اصل تماس و 1ـ

شده است؛ تأیید عمًال شده٬ توجه به اینکه بدان استناد با یافته٬ اصالت مدارک انتشار 2ـ

حتی موظف می داند؛ و مجاز را سازمان خود برای این گونه ارتباطات٬ 3ـ

اصل ماجرای جاسوسی را فردی فروکاسته و یک امر حد در این مصداق را سعادتی» «ـکار طرح نقد با 4ـ

کرده است؛ حوزه ای غیرممنوعه قلمداد یک اقدام موّجه در توجیهات مذکور با

تبادل اطالعاتی با وارونه جلوه داده شده و موضوع به طور بزرگ نمایی تشکیالت سازمان٬ اغراق و با 5ــ

یک اقدام میهنی و فنی برای تقویت جایگاه سازمان٬ درخواست مساعدت های اطالعاتی و شوروی و

انقالبی توصیف گردیده است.

نموده بود پاسخ به اظهارات آیة اهللمهدوی کنی سرپرست کمیته مرکزی انقالب اسالمی که تأـکید در

ادعا سحابی ٬ مهندس عّزت اهلل سازمان ضمن اطالعیه ای به نقل از شکنجه نشده است٬ سعادتی هرگز
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ص 12. :58/3/31 روزنامه اطالعات٬ .1

که وی و این نقل مربوط به مالقاتی می شد سعادتی شکنجه شده است.1 درصد [به احتمال] 90 که ـکرد

سعادتی به عمل آورده بودند. از زندان٬ آیة اهللموسوی اردبیلی در

روزنـامه انـقالب یک مصاحبه تـلفنی بـا در آقای موسوی اردبیلی ٬ این ادعا٬ انتشاِر همان روِز در

داشت: اظهار اسالمی ٬
توضیح خواستیم٬ او از که ما بعد کرده است که شکنجه شده است. اّدعا آقای سعادتی پیش ما
کرد یکی ادعا کرده اند. مقداری درگیری پیدا گرفته اند٬ را کسانی که او آقای سعادتی ـگفت با
با دفعه اول بازجویی٬ بازجویی شده٬ سه بار یا بار دو چون ظاهرًا گرفته اند٬ را شب اول که او
چون قضیه به 45 البته معلوم نبود٬ و بدن اوندیدیم؛ آثاری در ولی ما زده اند. را او لگد مشت و

ص 12. :58/4/2 روزنامه انقالب اسالمی٬ .2

بین رفته است.2 از هم بوده٬ اـگر پیش مربوط بوده؛ روز
که به نتیجه مالقاتی را به صورتی جزیی تر٬ آیة اهللموسوی اردبیلی ٬ ماه ٬1358 تاریخ دوم تیر در نیز

صّحت که نمی تواند کرد تأـکید ضمن آن مجّدداً و اعالم نمود سعادتی داشته اند٬ اتفاق مهندس سحابی با

ص 11 :58/4/3 روزنامه اطالعات٬ .3

نماید.3 تأیید شکنجه را مورد ادعای سعادتی در

تحریف اظهارات مهندس به خاطر سازمان را بیانیه ای٬ انتشار با «نهضت آزادی ایران»٬ این میان٬ در

بـه آذرمـاه 1358 در ولی چـندی بـعد اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی بـود آن زمان از مهندس سحابی در .4
استعفا مواضع رهبری نهضت٬ اعتراض به خط مشی و اعضای قدیمی نهضت آزادی در از همراه دوازده تن دیگر
صص 3 :58/11/22 (روزنامه کیهان٬ یافت. انتشار بهمن 58 در این استعفا خبر نهضت آزادی خارج شد. از و داد

.(12 و

این در مسئله سعادتی محکوم نمود. مورد در روش های این سازمان را و اعتراض قرارداد مورد سحابی 4

گرفت. قرار انتقاد پرونده سعادتی مورد انتشار به خاطر سازمان مجاهدین انقالب اسالمی نیز بیانیه٬

گـرفته است. تکذیب قـرار و تردید تشکیک٬ سازمان مورد این بیانیه اغلب ادعاهای سعادتی و در

نقل می شود: ـ عیناً جعل سازمان ـ ادعای سعادتی و مورد اینک اهّم مطالب بیانیه در
و به افـراد (مهندس سحابی ) ما فشرده اظهارات برادر که کل و بدین وسیله اعالم می دارد ...

عبارت است از: این مورد در مِن جملهنمایندگان مجاهدین ـ مقامات ذی ربط ـ
یک پزشک مسلمان متعهد دیداری که به همراهی جناب حجة االسالم موسوی اردبیلی و در 1ـ
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دستگیری ایشان بوده است. از بعد روز 45 تاریخ دیدارحدود آقای سعادتی صورت گرفت٬ از
دو تنها نیافت؛ شکنجه باشد آثاری که داّل بر معاینه دقیق ایشان٬ پس از کننده٬ پزشک بازدید
پزشکی نمی توان معلوم هیچ وسیله فنّی و با پزشک٬ به اظهار بنا دیده شد. جای زخم روی زانو

ناشی ازشکنجه است یاحادثه دیگر. قبل بوده است٬ روز که زخمی که متعلق به 45 ـکرد
[و [بین] ایشـان که معلوم شد طرف آقای سعادتی به عمل آمد٬ که از ضمن شرح ماوقع٬ 2ـ
ساواـک یاخارجی منشأ اینکه دستگیرکنندگان از اولین ساعات دستگیری به تصّور مأموران] در
وحتی درخیابان ـ گرفته٬ کتک قرار ضرب و [ وی] مورد شده و درگیری پیدا مقاومت و هستند٬
نتیجه پای ایشان در و پشت گردن به زمین افتاده اند ضربه مشت از اثر در ـ فرار قصد پس از
روی ساق زخم التیام یافته و که آثار بنابراین برای پزشک این نتیجهـگیری شد زخمی شده است.

معلوِل همان زمین خوردن است. زانوی ایشان٬ یا
ولی کبودشدن پای چشمان بود؛ صورت و و سر ضربات مشت بر اظهارات ایشان٬حاـکی از 3ـ
به عدم وقوع شکنجه که اعتماد اظهارات ایشان تناقضاتی دیده شد در مقابل سؤاالت دکتر٬ در

برد. باال را
اطراف ایشان به هنگام ونحوه دستگیری در موجود توجه به اظهارات آقای سعادتی وجّو با 4ـ
وانتقامجویانه نسبت به مجاهدین شناخته [با] مخالفت شدید اینکه دستگیرکنندگان دستگیری و
برای مهندس ساعات اولیه دستگیری ـ در ضربات مختلف به ایشان ـ کتک زدن و می شوند٬
ولی این به معنای اثـبات شکـنجه بـه قـصد قطعی بوده است؛ درصد سحابی به احتمال نود

اعتراف نبوده است. بازجویی و
ایشان گفته اّولین شب دستگیری است و گرفتن در کتک قرار مورد از آقای سعادتی ٬ اّدعای خود
بدنی به ایشان روحی و فشار یا اهانت آمیز هیچ گونه رفتار مراحل بعدی بازجویی٬ است که در
اوراق بازجویی شب اول که به به فرض صّحت اّدعای ایشان ـ ـ بنابراین اـگر اِعمال نشده است.
اعـتبار فـاقد شکنجه و ناشی از است٬ اظهارات شان موجود ایشان نیست ولی نوار خّط خود
بین به تصریح ایشان هیچ گونه فشاری در که بنا بازپرسی متعاقب آن ـ بازجویی دوم و در باشد٬
مؤیّد نفِس عملی که ایشان کرده اند٬ نظر از کًال ایشان است٬ اظهاراتی که به خّط خود نبوده ـ
آن مشـاهده تـغییری در نام رابـط سـازمانی٬ بعضی جزئیات و در تنها و بازجویی اول بوده؛
یک شوروی٬ مأمور تماس با در را بازجویی دوم بوده است که ایشان عمل خود در می شود.
بازجویی هم به بعضی مدارک عینی قبل از گذشته٬ اینها از عمل سازمانی معرفی نموده است.
خـّط ایشـان و به موجب اّدعای صریح خـود حال٬ هنگام دستگیری ایشان ضبط شده است.
و مـعتبر٬ می توانـد عادی صورت گرفته است ـ که کامالً بازپرسی دوم ـ بازجویی و موجود٬
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سازمانی وارد نظر الزم است که خودمجاهدین از و گیرد. ارائه دادرسی قرار اساس تحقیق و
پرونده برای رسیدگی و همه اصحاب دعوی خاتمه پذیرد وجریان تحقیق از درتحقیقات شوند

تکلیف آقای سعادتی روشن شود. دادگاه آماده و در
اعتصاب غذای آقای سعادتی می گذشت.خواست ایشان در از روز مّدت 9 دیدار٬ روز در 5ــ
ثـانیًا تـعقیب شکـنجهـگـران؛ رسیدگی به مسئله شکـنجه و اوال از: عبارت بود این اعتصاب٬
طـرف بازپرس جـدیدی کـه از دیدار. همان روز تعیین تکلیف پرونده ایشان در رسیدگی و
به آقای احاله به دادگاه تعیین شده بود٬ تکمیل پرونده و دادستانی کل انقالب برای تحقیق و
کامل شما تحقیق از دارم تا شما که «من یک جلسه بازپرسی نهایی از می دارد سعادتی اظهار
به پاسخ به که «من بدون حضورنماینده جنبش٬حاضر داشتند ولی آقای سعادتی اظهار شود»؛

سؤاالت بازپرس نیستم».
مـهندس آقـایان مـوسوی اردبـیلی و [ ـ= طرف بـازدیدکنندگان توضیحات مختلف از پس از
به سؤاالت کنند] و بازپرسی شرکتـ[ که در آقای سعادتی قبول کردند آقای بازپرس٬ سحابی] و
پرونده هم مسئله انتشار و که هم مسئله شکنجه را متقبّل شدند بازپرسی هم متقابال و پاسخ دهند؛
چـون عـمل آقـای بازپرس ـ طبق نظر ـ ضمنًا و دهند. تعقیب قرار سخت مورد خارج را در
جنبش ملّی مجاهدین هم تـحقیقات الزم بـه عـمل خود از سعادتی یک عمل سازمانی بود٬

آمد. خواهد
را تـحقیق خـود که به محض آنکه بازپرس٬ آقای سعادتی قبول کردند به دنبال این توافق ها٬
را اعتصاب خـود کند٬ [ را] آغاز تحقیق ازنماینده جنبش و تعقیب عاملین٬ درباره شکنجه و
یک آقای سعادتی و به یک جلسه بازپرسی تکمیلی از مسئله مالقات هم موکول شد بشکنند.
از بازپرس نامه ای به جنبش ملّی مجاهدین نوشته و دیدار٬ پس از بازپرسی ازنماینده جنبش.

برای جنبش ارسال می دارد. طریق دادستان کل انقالب آن را
هرخواننده ای سایرمقامات مربوطه است و این کّل اظهارات مهندس سحابی به مجاهدین و ...
جمله مختصری که سازمان مـجاهدین در با که مفهوم کلّی این اظهارات٬ مالحظه می فرماید

تفاوت اساسی دارد. نقل کرد٬ بیانیه خود
روی تعقیب مسئله شکـنجه آقـای را که عمده فعالیت خود به سازمان مجاهدین خلق٬ ما ...
می شویم کـه] بـاید [یادآور آن تبلیغات فراوان می نماید٬ به سر کرده است و سعادتی متمرکز
نبودن قابل اثبات بودن یا از صرف نظر شرایط فعلی و در اقرار توجه داشت که شکنجه به قصد
کسانی که درجریان به فرض اثبات٬ فرم این ماجراست و امری است که مربوط به شکل و آن٬
تغییری در ولی همه اینها گرفت؛ [ قرار] خواهند مجازات مقرر تعقیب و مورد شرکت داشته اند
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خود قدیمی و عضو نسبت به رفع اتّهام از نمی کند.مجاهدین باید اتهام ایجاد نَفس پرونده و
عالقه مندان و موجب امتناع ذهن واحساس مردم و تا اقدام مجّدانه تری انجام دهند سازمان٬
اـگراحساس اعالم رأی دادگاه ـ قبل از این راه ـ در و وابستگان به انقالب اسالمی ایران گردد
بـه مـقتضای صـداقت انـقالبی٬ و علٰی انُفِسکُم» لَو الَحقَّ َو به مصداق «قُولُوا اشتباه می کنند٬

الاقل به مقامات ذی ربط اعالم دارند. به مردم وجامعه یا خودشان حقایق را
آنکه سیرحوادث راه های پیش از و قبل ازپیچیده ترشدن بیشتر فراوان به اینکه مسائل را امید ...

بـیانیه های و که به اطـالعیه ها ج 11 نهضت آزادی ایران٬ اسناد این بیانیه در ص 12. :58/4/5 روزنامه اطالعات٬ .1
درج نشده است. اختصاص دارد٬ 59 تا سال های 57 منتشره در

حّل منطقی مسئله باشیم.1 به فکر خود تحمیل کند٬ ما بر نامطلوبی را
طی یک مصاحبه مـطبوعاتی بـه سـؤاالت مـختلف دربـاره سازمان مجاهدین انقالب اسالمی نیز

بیانیه نحوه انتشار انتقاداتی که از مورد جمله در از پرونده سعادتی پاسخ گفت و ابعاد و چگونگی انتشار

ارائه نمود: توضیحات ذیل را مجاهدین انقالب شده بود
اطالع داریم ما رجوی هم رسیده بود... پرونده] به دست مسعود همین قسمت ها[ ی منتشره از ...
برخالف اظـهارنظر داشتند... اختیار در [این] مطالب را وسازمان های دیگری هم ـکه گروه ها
عجله کردیم می خواهم بگویم درست به این مورد در انقالبی نداشتیم و صبر افرادی که گفتندما
ایـن کـردیم و مدتی صـبر گرفتیم. جریان این مسئله قرار همان قدم اول در از عکس بوده ما
بنابراین رسیدگی نشود. و کند مسئله خاتمه پیدا بست ها و به وسیله بند دادیم نکند احتمال را
و نـخست وزیر شورای انقالب٬ نسخه خطاب به دادستان کل٬ چهار آمدیم نامه ای نوشتیم در
آنهاخواستیم از تشریح کردیم و مسئله را آنجا در و نیم قبل. یک ماه و دادگستری٬حدود وزیر
مدتی گذشت رسیدگی نمایند... و مقابل این جریان عکس العمل نشان بدهند در چه زودتر هر
سطح جامعه دیدیم که یک سری شایعاتی به شدت قوت گرفته به این در و ولی هیچ خبری نشد
یا و کنند. آزاد را او تا بین برود آثارشکنجه از منتظرهستند شکل که سعادتی راشکنجه کرده اند
این قبیل.فشارهایی از بین بردن سازمانمجاهدین خلق بوده و برای از توطئه سازمان سیا اینکه٬
بدون که احتمال می رفت مسئله به کلی لوث شده واحیانًا به مقامات مسئول می آوردند... هم
یک سعادتی نـیست٬ آنچه مهم است خود طرف دیگر از توجه دقیق به مسئله رسیدگی شود.
[تالش در] جهت کوبیدن یک باطل به دام باطل دیگری می افتد... جریان فکری است که به رغم
قبال این مسئله حساس٬ دست به این عمل زدیم وهدفمان در اساس وظیفه شرعی خود بر ما
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ص 8. :58/4/11 روزنامه کیهان٬ .1

که پشتوانه ای جهت رسیدگی به این عمل گردد.1 به این منظور روشن کردن مردم بود

فعاالن فرهنگی سیاسی واـکنش های برخی از  
در رسـیده و نـویسندگان چـپگرا شـاعران و تـن از اطالعیه هایی که به امضای 42 مطالعه یکی از

ایجاد آن روزها برای درک فضایی که ماجرای سعادتی در می تواند چاپ شد٬ روزنامه های کثیراالنتشار

حزب توده و جبهه دمکراتیک ملی٬ که ادامه مواضع گروه هایی مانند این بیانیه٬ در باشد. مفید ـکرده بود٬

اعتراض به دستگیری وی سعادتی محسوب می شد٬ حمایت از حامی سازمان در یا ـگروه های اقماری و

این گونه بیان شده است:
به بدون تشریفات قانونی را انقالب بتوان بازداشت های سریع و درفضای آشفته پس از ...شاید
پـیروزی پذیرفت که پس از هیچ آزاده ای نخواهد موّجه نیست و هرگز امّا نوعی تحّمل کرد٬
که شگفتا و ازخودگذشته ترین فرزندان انقالب به اسارت افتند؛ فداـکارترین و دقیقًا انقالب٬
چرِخ رود. آنان به کار مورد بلکه در ضّدانقالبیون٬ مورد نه در نیز شقاوت آمیزترین شکنجه ها
یکی آزادی خواهان وحق پرستان٬ فشار اثر بر طعمه می طلبد.دست های ناشناس اـگر مردمخوار

مـحمدرضا اسـیر عنوان «ـگزارش مسئولیت مجاهد این مطالب زمانی نوشته شده که اعالمیه توضیحی سازمان با .2
شده بود. سازمان تأیید توسط خود شوروی نیز ارتباط با و منتشر ماه 1358 تاریخ نهم تیر در سعادتی »

خود افتراهای مرموز2 و عوض چنبرتهمت ها در می کنند٬ رها بناـگزیر تن زندانی انقالبی را دو
این سر بر را دق دل خود یکجا که گویی می خواهند گردن دیگران چنان محکم می کنند بر را

ـگروگان های آزادی خالی کنند.
گـروگان هاست. این شمار از سازمان مترقی مجاهدین خلق ایران٬ عضو سعادتی ٬ محمدرضا
بـه اثـبات را خون بهترین مجاهدانش٬حقانیت خود با درسال های سیاه استبداد٬ سازمان او
به زندان آریامهری را در زجر هفت سال شکنجه و باِر سعادتی نیز رسانده است ومحمدرضا
اززندانبانانی صمیمی تر و قدیمی تر طریق عشق سالکی است بسیار سعادتی در دوش می کشد.

شرمنده. را نه خلِق خدا بنده اند٬ را ـکه گویی نه خدا
یک در اتهامات وی نـیز و گردد آزاد نویسندگان ایرانی می طلبیم که سعادتی هرچه زودتر ما

غش باشد». او هرکه در سیه روی شود «تا گیرد٬ بررسی قرار خلقی مورد دادگاه علنی و
اصالن ـ محّمدعلی سپانلو ایرانی ـ ناصر واقدی ـ اصغر غالمحسین ساعدی ـ ـ نسیم خاـکسار



445 ماجرای سعادتی  

معتمدی ـ رضا باجالن فّرخی ـ سیمین بهبهانی ـ محسن یلفانی ـ نعمت جزایری ـ اصالنیان ـ
اسـماعیل پـرهام ـ باقر شاـکری ـجمال میرصادقی ـ خسرو رضایی ـ امین اهلل ـ شاملو احمد
غـالمحسین مـحمدعلی ـ محمد عظیم خلیلی ـ قاضی ـ محّمد شهدادی ـ هرمز جمشیدی ـ
یـارعلی ـ اسـماعیل رهـا صـالح وحـدت ـ منصوره هاشمی ـ رحیمی ـ سالمی ـحمیدرضا
حکـمت ـمـحمدحسن سـجودی ـ عـلیرضا قـربان زاده ـ احـمد ـ سیروس نـیرو پورمقّدم ـ
محسن سیاوش مطّهری ـ ـ فکری ارشاد منوچهر اربابی ـ غالمرضا ـ محمدعلی شاـکری یکتا
مـختار عمران صـالحی ـ اسماعیل وطن پرست ـ محمد مقّدسیان ـ محمدرضا میهن دوست ـ

ص 12. :58/4/13 روزنامه اطالعات٬ .1

گلی ترقی.1 حسینی -حسن چپتان ـ
ضـمن ارسـال نـامه ای بـه وزیـر نـیز کنترل نیروهای چپ بود جمعیت حقوقدانان که در هم زمان٬

چنین اعالم اعتراض کرد: دادگستری٬
شکنجه قـرار مورد را اینکه او از سعادتی ٬ بازداشت محمدرضا همه عوامل دست اندرکار ...
اسنادی و میان مردم شایع است که اونگهدارنده اسرار آنکه در با و امتناعی ندارند و ابا داده اند٬

مقّربی٬ بوده پرونده سّری سرلشکر مسلم شده که سعادتی قرار اـکنون که دیگر قابل توجه است. پرداخت سناریو .2
می دهد. این جمالت خیلی معنا تحویل دهد٬ به روس ها کا.ـگ.ب را جاسوس کهنهـکار

به و روابط پشت پرده سازمان های جاسوسی غرب برای سازمان مجاهدین خلق می باشد؛2 از
برای او به شکل پرونده سازی های قدیمی٬ مع هذا گرفته است٬ شکنجه قرار همین دلیل مورد
بدون اینکه به باقی می ماند؛ اختفا در این همه نیز و پرداخته می شود روس ها اتّهام ارتباط با
برپاداشتن یک یا و برای آزادی او ایران٬ همه مردم مبارز وخانواده اش و او تقاضاهای مکّرر

همان صفحه. پیشین: همان٬ .3

[باشد]. 3 محاـکمه علنی عادالنه توجه شده
با این اعالمیه ها نظیر حمایت کامل طیف وسیع نیروهای چپ٬ با جنگ تبلیغاتی گسترده سازمان٬ در

تب و از موضوعات سیاسی روز اوج گیری سایر مدتی با یافت که پس از عناوین مختلف انتشار اسامی و

اثبات نقش وی ولی پس از سال زندان محکوم شد محاـکمه به 10 سعادتی پس از کاسته شد. تاب آنها

شهید به ترور کچوئی که منجر محمد الجوردی و سیداسداهلل محمدی گیالنی و آیة اهلل اقدام به ترور در

ص 310. کتاب اول٬ مطالعات سیاسی٬ .4

به اعدام محکوم گردید.4 مردادماه 1360 طی محاـکمه مجددی در داخلی زندان اوین شد. ـکچوئی مدیر
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تدارک «شورش» در





فصل اول:

بحران سازی  روند

الگوی شورشگری اجتماعی بحران سازی با  
مـیتینگ و درگـیری خـیابانی٬ تحّصن٬ اشکال افراطی راهپیمایی٬ ماه شورشگری اجتماعی در 28

دروغ پردازی علیه رهبران جـمهوری اسـالمی و تحریف٬ عمومی٬ افکار تحریک خشونت بار سخنرانی٬

سطح جامعه تأثـیرات مـنفی عـمیقی در و... دانشجو و تحریک احساسات جوانان کم تجربه دانش آموز

ـگذاشت.

جذب نیرو٬ قصد تمسک به آنها شورشگری اجتماعی با طول روند که سازمان در فهرست مواردی را

آمادگی و خورد و زد توجیه مناسب برای درگیری خیابانی و کینه ورزی علیه رهبران جامعه و آموزش نیرو٬

فهرست کرد: می توان به صورت زیر داشته است٬ نظام را برای رویارویی نهایی با

موضوع پـیچیده حـمله اصلی ترین بهانه برای درگیری های بعدی٬ سازمان: حمله ساختگی به مراـکز 1ـ

مسئولین بخش اجتماعی بعدها سازمان است که برخی از آموزش دیده به مراـکز یا عناصری جاهل و

روزنامه فروشی های و به دفاتر برخی حمالت را به مستمسک٬ که سازمان به علت نیاز اعتراف کردند

واـکنش های زنجیره ای ناشی از مردم مخالف و تحریک حساب شده برخی از با یا و طراحی می کرد خود

فراهم می ساخت. را گسترش درگیری ها و زمینه ایجاد آن٬

درگـیری های راهپیمایی و پی دستگیری سعادتی تحصن و سازمان در موضوع دستگیری سعادتی: 2ـ

درباره اقدام مسئوالن ـ عمومی و به جای پاسخ گویی به افکار و شروع کرد را برنامه ریزی شده خود
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افزایش سطح تشنج و این موضوع به عنوان مستمسکی برای ایجاد از ـ رهبران خود جاسوسی یکی از

بهره جست. کیفی درگیری ها ـکّمی و

کـه سـازمان در مـواردی بـود یکـی از نگاهداری غیرقانونی سالح نیز مسئله مسلح بودن سازمان: 3ـ

سپاه کمیته و به ویژه دادستانی انقالب و انتظامی٬ دستگاه قضایی و مقابله با خصوص آن به مواجهه و

پرداخت.

که بین موافق تاـکتیک های سازمان بود مشاجرات جدل گونه از بحث های سیاسی و بحث های خیابانی: 4ـ

ادبیات خشـونت ورزانـه با این بحث ها به راه می انداخت. پیاده روها و خیابان ها پارک ها٬ مخالف در و

کـینه و برای ایجاد عموماً به درگیری شده و منجر معموًال هواداران تشکیالتی سازمان٬ و سمپات ها

روحـانیت٬ مـانند دربـاره مـوضوعات روز بـحث ها بین جوانان راه انـدازی مـی شدند. نظام در از تنفر

بودند. ارتجاع و... آزادی سعادتی ٬ ارگان های انقالبی٬

تمسک به بـرخـی با آمریکا رهبری به سازش با متهم کردن نظام و ضّدامپریالیستی: شعارهای تند 5ــ

از بعد آمریکا) این اتهام (سازش با سازمان بودند. جمله بهانه های درگیری ساِز از مواضع دولت موقت٬

این زمینه به انفعال افتاد. سازمان در النه جاسوسی رنگ باخت و تسخیر

تبلیغات سازمان برای تعمیق کـینه ورزی بخش عظیمی از هواداران: و شکنجه اعضا زندانی شدن و 6ـ

درباره این دروغ پردازی ها شایعات و ـ اوایل سال 60 و سال 59 در خصوصاً هواداران نسبت به نظام ـ

و شیوه تکرار سازمان با اما مدارک اثبات می شد و اسناد با کذب بودن آنها اـگرچه بارها موضوع بود.

زنده نگاه می داشت. موضوع را تحریف٬

طبقه محروم بیان و جذب افراد به منظور این شعارها پوشش اصالح طلبی: غیرعملی در شعارهای تند 7ـ

مسابقه این گونه سازمان در داده می شد. فضای سیاسی آن موقع توسط همه گروه های چپ سر در

عوام فریبانه ترین شعارها رادیکال ترین و و گیرد گروه های چپ قرار سایر از جلوتر سعی می کرد شعارها٬

حفظ نماید. چپ رو٬ به عنوان نیروی پیشتاز را جایگاه خود تا ارائه دهد را

داخل از ارتجاع» «مبارزه و طرح موضوع دوگانه کاذِب: سازمان با حمله تبلیغاتی تحت عنوان ارتجاع: 8ــ

تالش گسترده ای پیروزی انقالب٬ فضای پس از در ارتجاع» «انقالب و تبدیل آن به دوگانه: و زندان٬

در مصادیق اصلی ارتجاع معرفی کند. نهادهای انقالبی را روحانیت و خط امام و نیروهای پیرو تا ـکرد

انـتخابات ریـاست جـمهوری٬ مـقطع پس از در سازمان نیروهای چپ مارکسیست و٬ این مرزبندی٬
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در داعیه تشکیل جبهه ضدارتجاع را و می داد ارتجاع قرار به اصطالح ـ صف مقابل ـ در نیز را لیبرال ها

طرح می کرد. تبلیغات فراوان خود

این مواقع سازمان شدیدترین در اجتماعی علیه «انتخابات»ها: درگیری های وسیع سیاسی ـ تبلیغات و 9ـ

ریـاست مجلس شورای اسـالمی و مجلس خبرگان٬ علی انتخابات هاِی: سیاسی را حمالت تبلیغی و

بین هواداران تقویت می کرد. در انگیزه براندازی نظام را و جمهوری می نمود

بساط کتابفروشی٬ دّکه و ایجاد فروش نشریه٬ کارهایی مانند سازمان با تبلیغی: انجام اعمال ظاهرًا 10ـ

ماهیت که عموماً شرایط مختلف ـ سخنرانی های گوناـگون در میتینگ و شعارنویسی و پخش تراـکت و

می ساخت. میسر را «شورشگری اجتماعی» زمینه بهره برداری از ـ ضّدحکومت داشتند

مرحله شورشگری اجتماعی آغاز  
«توطئه ضّدانقالبی شـرم آوری مورد در به بهانه هشدار 1357/12/13 سازمان طی اطالعیه ای در

ضـمن رژیـم شـاه ٬ انـقالب و مـقایسه شـرایـط پس از بـا جنبش ملی مجاهدین» برای حمله به دفتر

تهاجم علیه که «ـگروه های مشکوک راست گرا» مدعی شد مظلوم نمایی٬ بزرگ نمایی تشکیالت سازمان و

صص 43ـــ45. ج 1: مجموعه اعالمیه ها...٬ .1

ادبـیات بـود.1 حوادث برعهده سازمان نخواهـد و این پس مسئولیت برخوردها از و کرده اند آغاز را آن

نشـانه پیروزی انقالب گـذشته بـود٬ سه هفته از حالی که هنوز بیانیه در لحن تهدیدآمیز و خشونت بار

شرایطی که کمترین زمینه آن هم در تمایل شتابناـک سازمان به شورشگری محسوب می شد. آشکاری از

نداشت. برای شورشگری وجود

اوج همبستگی در فروردین ٬1358 تاریخ 26 در نظامی شماره 22 سازمان طی اطالعیه سیاسی ـ

صص 113ـــ114. همان: .2

آستانه جنگ در که جامعه را می کرد روحیه شورشگران اقتضا مطرح کرد.2 را «جنگ داخلی» خطر ملت٬

تضادهای حل نشدنی بنمایانند. کشمکش و داخلی٬

اقدام ماه گذشته و شهرهای کوچک طی دو درگیری پراـکنده در متعاقب چند اردیبهشت ماه ٬1358 در

این آمد. درگیری هایی به وجود خرم آباد آبادان و سازمان در دفاتر در سازمان٬ دفتر چند به «خلع سالح»

ورود ساعته قصد مشاجره چند از عادی بوده است که بعد سوی افراد از غیرمسلحانه و معموًال درگیری ها
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می کنند تصّور خطر در را هم خود آن که شورشگران اجتماعی معموًال نکته قابل ذـکر داشته اند. را به دفاتر

سازمان حمله عملیات سیاسی وسعت بخشند. با که کوچکترین درگیری را فرصتی هستند هم مترّصد و

صادق افراد راست گرایان 3ـ ارتجاع و بقایای رژیم پهلوی 2ـ 1ـ چنین جناح بندی می نماید: ـکنندگان را

اجتماع می داند؛ صحنه سیاست و در دشمن اصلی خود سازمان دسته دوم را ادامه٬ در دسته دوم. پیرو

ص 4. ش 11: نشریه پیام خلق٬ .1

شماره نشریه پیام خـلق از بررسی 11 در منافق می دانند.1 التقاطی و که مجاهدین را آنان هستند زیرا

این است بر خاص تأـکید تبلیغات سازمان به طور که در می شود آشکار اردیبهشت 1358 تا 1357 اسفند

ارتجاع است. داخل٬ ـکه دشمن اصلی در

نابسامانی ها و که همه کینه ها گاه موهوم دارد اجتماعی همیشه احتیاج به یک هدف ثابت و شورشگر

آموزش های سازمان جزء مؤمن٬ انقالب و طرفدار ترویج احساس کینه نسبت به افراد سازد. متوجه او را

هوای آن زمان را داشته حال و صحنه درگیری ها اعضای سازمان که نقش بارزی در یکی از بوده است.

چنین توصیف می کند:
«چهارچشمی می گفت: و حزب اللهی حساس می کرد مذهبی و نسبت به افراد را ما مسئول ما٬

ج 1: رخدادهای سـمخا...٬ بشیر٬ .175 ـ صص 170 محمد: مقدم٬ و ص 127 رضا: چلنگر٬ خالصه پرونده ها...: .2
ص 15.

اینهادشمنان سازمان هستند.»2 کنید. پیدا منازلشان را رابپایید٬ آنها
را خـرداد کـه 4 داده شد دستور شهرستان ها سوی سازمان به تمامی دفاتر از ماه 1358 خرداد در

مناسبت های مختلف که می توانست برای استفاده از صورت درگیری مقابله کنند. در و کنند پرشکوه برگزار

در می شد. قلمداد شگردهای تبلیغی برای جذب هوادار یکی از به همراه آورد اعتبار سازمان مشروعیت و

با رهبری می دادند مردم که شعارهایی به نفع انقالب و درگیری هایی میان گروه هایی از شهرستان ها اـکثر

آمد. هواداران سازمان به وجود
فراهم کـرده را همه چیز بکنیم. را می خواستیم پوست حزب اللهی ها 58 خرداد مراسم 4 در ما
من همه زیرنظر کمربند و زنجیر رزمی)٬ (یک وسیله ورزشی ـ شده٬نانچیکو چوب تیز بودیم؛

دانشکده امام باقر(ع). در موجود ص ٬102 پرونده موسی پور: .3

به عهده داشتم.3 من حفاظت مراسم را بود...
مـیدان تـظاهرات از هـمراه بـا سران سازمان٬ به مناسبت سالگرد 1358 خرداد تهران مراسم 4 در
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مـتهم سازی ضـمنی صبغه تبلیغاتی ضـدآمریکایی و این مراسم با در پارک خزانه انجام شد. راه آهن تا

یکی روی داد. درگیری مختصری نیز قبال امپریالیزم آمریکا٬ حاـکمیت جمهوری اسالمی به مماشات در

همیشه توفنده باد/ارتجاع ارتجاع یکسره «آتش عصیان خلق٬ شعارهای اصلی این تظاهرات این بود: از

ص 3. ش 12: نشریه پیام خلق٬ .1

باد».1 نابود

اردیبهشت توسط سپاه 6 در دستگیری سعادتی ـ برخی اسناد و خبر انتشار و 58 خرداد 23 پس از

یافت: تبلیغات سازمان نقش اصلی را این موضوع در پاسداران به اتهام جاسوسی به نفع شوروی ـ
نیمه اول سال راهپیمایی های مردمی در تمامی تبلیغات و تمامی شعارهای محوری سازمان در
مردمی گسترده و رژیم بایستی آن قدر بر فشار گرفت. حوش آزادی سعادتی قرار حول و 58

یک پـایگاه تـیمی از ضـربات سـال 60 سازمان که در یک سند نقل از ص 16؛ ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .2
ـکشف شده است.

پس بگیرد.2 تمام حرف هایش را شود رژیم مجبور تا ـگردد
سعادتی هواداران سازمان که به حمایت از مردم و میان تعدادی از مقابل دادگستری ـ ـ 58 تیر 12 در

با گفت وگو مجروحین حادثه در حجة االسالم هادی غفاری یکی از درگیری ای رخ داد. تظاهرات می کردند٬

روزنامه جمهوری اسالمی چنین می گوید:
اعـصابم مـی خواسـتم مسـئله تسلط بر با تظاهرات مجاهدین مواجه شدم. درخیابان خیّام با
مـرا لگد مشت و با کمی برای مردم روشن کنم که توسط عده ای محاصره شده و سعادتی را
من و آوردند به پیاده رو مردمی که این منظره رامشاهده کردندبالفاصله مرا مضروب نمودند...
را اینکه توانایی خود با درگیری بامهاجمین نداشتهباشید». آنهاخواستم که «هیچگونه حمله یا از
آن به بیمارستان منتقل پس از برای مردم بیان نمودم و را مطالب خود دست داده بودم مع هذا از

ص 1. :58/4/14 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .3

شدم.3
موجه سازد٬ اقدام وی را صحیح٬ قانونی و مسیر پی گیری موضوع سعادتی از با نبود سازمان که قادر

فضای سنگینی علیه دادستانی انقالب قالب ادعای شکنجه٬ مظلوم نمایی در حاشیه روی و با می کوشید

نـامه نـهضت آزادی دربـاره در روشـن کـند. را عرصه تبلیغاتی اجتماعی تکـلیف خـود در و کند ایجاد

آمده بود: 1358 تیر موّرخ 3 سعادتی ٬ محمدرضا
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نـیافت... شکـنجه بـاشد معاینه دقیق ایشان آثاری کـه داّل بـر کننده پس از پزشک بازدید ...
سازمان اقدام مجّدانه تری انجام دهند قدیمی وخود عضو نسبت به رفع اتهام از مجاهدین باید
[ ملی انجام تحقیق ازنماینده جنبش انتظار دادستان در اـکنون یک هفته است که بازپرس و ...

ص 12. :58/4/5 روزنامه اطالعات٬ .1

مجاهدین] هستند.1
دادگاه نماینده مجاهدین خلق٬ «عدم حضور همان ایام عنوان کرد: دادستان کل انقالب اسالمی در

ص 2. :58/4/13 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .2

ادعـای نـحوه دسـتگیری و بر اطالعیه های سازمان مکررًا در اما به عقب انداخته است.»2 سعادتی را

واقـع در بررسی ماهوی مـوضوع امـتناع مـی شد. پی گیری قضایی و از آشکارا و می شد شکنجه تأـکید

نه و برای «پی گیری شکایت» را حتی نماینده خود طفره می رفت و اصل ماجرا حاشیه سازی از سازمان با

.203 و صص 194 ج 1: مجموعه اعالمیه ها...٬ .3

اشکال مواجه گردد.3 و تأخیر قضایی با روند تا معرفی کرد «تشکیل دادگاه»

اختالفات داخلی تشدید درگیری و دولت با غیرروحانی شورای انقالب و این میان سران روحانی و در

تشنج از پرهیز به آرامش و گروه های سیاسی را جامعه و و به انحای گوناـگون اعالم مخالفت می کردند

لزوم بـر اجتماعات سیاسی ضمن تأـکـید در درگیری ها مورد بهشتی در دکتر آیة اهلل دعوت می نمودند.

این گونه بیان می کند: حزب جمهوری اسالمی را و خود نظر رسیدگی به آنها٬
که امکان آن داده شود و داده شود فرصت اظهارنظر بایستی به همه گروه ها نظام اجتماعی ما در
این نه تنهادیدگاه شخص من است به صورت فردی وجمعی بیان کنند. را نظرهای خود بتوانند
در است که باید حزب جمهوری اسالمی معتقد حزب جمهوری اسالمی هم هست. بلکه نظر
دربـاره مسـائل مـختلف توانایی اظهارنظرخودشان را گروه ها و افراد محیط اجتماعی سالم٬

ص 4. :1358/4/7 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .4

انقالب اسالمی ماست.4 نظراتشان مخالف نظر حتی اـگر داشته باشند٬
جنبش ملی مجاهدین اقدام مقّر از به دنبال اعتراض مردم٬ و مردم مشهد پی درگیری سازمان و در

به تیراندازی شد:
مردم که بین هواداران جنبش ملی مجاهدین و اخیر روز درگیری یکی دو جریان وقوع و در
سپس به یک سری تیراندازی های پراـکنده و منجر جمعه٬ نخستین ساعات بامداد از روی داد
نسبت بـه متقابالً و محل حاضر که به دنبال آن پاسداران در جنبش گردید طرف مقّر از ممتد
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را که پاسداران آنها این لحظات جمعیت زیادی جمع شده بودند در تیراندازی آنان پاسخ دادند.
جمعه اوضاع به بامداد ساعت 9 که متفرق شوند. آنان خواستند از و به آرامش دعوت نمودند
این ساعت حجة االسالم در اتفاق مهمی نیفتاد. بعدازظهر ساعت 8 تا حالت عادی برگشت....
ضـمن ایـراد و محل واقعه حاضرشدند [ رییس دادگاه انقالب مشهد] در [شیخ علی] تهرانی

اهالی خیابان ضمن وی از در به آرامش دعوت نمود... را آنها به حاضرین کرده و سخنانی رو
آنها در بهشت که دفترجنبش ملی مجاهدین وخیابان اسدی که سازمان جنبش جوانان مجاهد
تیراندازی عدم آرامش که ناشی از صورتی که شکایتی مبنی بر در درخواست نمود دارد قرار
وقت اداری تسلیم دادگاه انقالب آخر تا سازمان دارند طرف این دو غیرمعمول از متناوب و

ص 2. :1358/4/17 همان٬ .1

اسالمی نمایند.1
اطـالعیه صـدور سازمان به تکذیب آن پرداخت ولی شیخ علی تـهرانـی بـا این خبر٬ انتشار پیرو

نفاق افکن و سران آن را و به شدت علیه سازمان موضع گیری نمود مزبور٬ خبر شدیداللحنی ضمن تأیید

سـازمان مـجاهدین خـلق بـه مـورد متن اطالعیه حجة االسالم شیخ علی تـهرانـی در ص 2؛ :1358/4/21 همان٬ .2
خبرگزاری پارس. نقل از

امام برشمرد.2 مخالف انقالب و

گـرایش هـای بـا و دولت موقت اداره مـی شد آن هنگام توسط سران خارج از نهضت آزادی که در

موضع گیری به روش مخالفان آن٬ انتقاد کنار در مقابل آشوب گرایی سازمان٬ در آشکارا رادیکال٬ انقالبی و

سازمان درباره عملکرد را دیدگاه خود اشاره به وقایع روز٬ با 58 تیر تاریخ 14 طی اطالعیه ای در می کرد٬

این گونه اعالم نمود:
یک تشنج از جلوگیری از حفظ آرامش و توجه به رهنمودهای پیوسته امام خمینی مبنی بر با
بـه راه مـخالفین٬ آرام با درست و سالم و برخورد مورد معظٌّمله در توصیه های اـکید طرف و
شـرایـط حـاضر٬ کم اهمیتی در خصوصی و کار دمونستراسیون برای هر انداختن تظاهرات و
فرعی است؛ اذهان به مسائل جنبی و و واندیشه ها مشغول کردن افراد انقالب و انحراف مسیر
مکتبی٬ انسان و منطق هر در وتحصن ها راهپیمایی ها تظاهرات و و ولی حمله کردن به تجمع ها
حـمله ضمن محکوم کـردن شـدید ما بخصوص مکتب واالی اسالم سخت محکوم است....
طـرفداران سـازمان مـجاهدین و و تحصن خانواده هـا غیرمسئول به تظاهرات و عده ای افراد
به مجاهدین وخانواده های محترم آنان سخت سوی مقامات مسئول٬ درخواست تعقیب آنان از
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و استکبار و فرقهـگرایی ها آنان می خواهیم که از از به عنوان یک مسلمان متعهد اعتراض داشته٬
دادسرای دست برداشته بامقامات قضایی و خودبینی که برخالف تعلیمات واالی اسالم است٬
حتی اثبات احتمالی آن روی موضوع شکنجه و پافشاری بر انقالب صمیمانه همکاری کنند.
مسئولین بیش از و گروه ها و امیدواریم همه افراد ـکمکی به روشن شدن اصل مسئله نمی کند...
ایمان تـحت رهـبری و تقوا اسالم واقف گشته با و خدا برابر در خود پیش به وظایف خطیر
جهت پروردگار در امام خمینی راه مستقیم کمال انسانی را داهیانه زعیم عالیقدر روشن بینانه و
این موقعیت حساس وتعیین کننده بیراهه رفتنی در انحراف و هر از و ادامه دهند پیش گرفته٬ در

.171 ـ صص 170 ج 11: نهضت...٬ اسناد .1

بپرهیزند.1
اراـک حوزه قضایی قم و در دادستانی انقالب اسالمی حمل سالح را قم٬ به علت درگیری مسلحانه در

خواهان جنبش مجاهدین خلق به درون آن رفته و مقابل دفتر تجمع در مردم پس از و ممنوع اعالم نمود

.2 ـ صص 1 :58/4/6 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .2

قم تعطیل شد.2 سازمان در به این ترتیب دفتر تخلیه آن شدند.

انتخابات مجلس خبرگان برای (روز ماه 1358 مرداد 12 ماه تا اواسط تیر از این جریانات٬ مقارن با

رسانه های خبری اغلب حول مسئله قانون اساسی فعال شده بودند عمومی و افکار تدوین قانون اساسی)

حول دستگیری سعادتی فعالیت می کرد. این مدت سازمان عمدتًا ولی در

برخی اطالعیه های پیشین علیه «خلع و ادامه موضع گیری های گسترده نشریه «مجاهد» سازمان در

26 در داشتن سالح٬ اختیار نسبت به در حق ویژه خود بر تأـکید٬ گروه های سیاسی توسط دولت و سالِح »

انبارهای سالح سازمان تـوسط کـمیته مـرکزی طی اطالعیه ای نسبت به ضبط یکی از ماه 58 مرداد

نوشت: خطاب به وزارت کشور و اعتراض کرد
سازمان رزمنده ای است که مشروع هر داشتن سالح٬حق طبیعی و توجه به این واقعیت که... با
بدین وسیله لذا گرفتن آن به ثبوت رسانیده است ... به کار در را طّی سالیان درازصالحیت خود

ص 68. ج 2: مجموعه اعالمیه ها...٬ .3

داریم.3 به پیوست ارسال می گردد٬ که لیست آنها ووسایلی را کلیه سالح ها تقاضای استرداد
گرفتن اسلحه» به کار فرض اثبات نشده «صالحیت سازمان در این نامه قابل تأمل است٬ آنچه در

شده است؟ سوی چه مرجع قانونی احراز اینکه این صالحیت از است و
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58 خرداد از بعد  تهاجم های جدید
گوناـگون اقشار مختلف از زمینه درگیری های افراد موضوع متن اصلی یا چند ماه ٬1358 خرداد از بعد

عدم پیروی واقعی و مسائل ایدئولوژیک مثل التقاطی بودن٬ 1ـ تشکیل می داد: هواداران سازمان را با

آن که ناشی از «بحران مشروعیت» دستگیری سعادتی و 2ـ بیگانگان؛ همکاری با امام خمینی و ـکامل از

یـا آن مباحثه خـیابانی راه انـداخـته و سر بر یا اماـکن مختلف٬ و خیابان ها هواداران سازمان در عموماً

مسائل مهم امنیتی و تهران یکی از و شهرستان ها در داشتن سالح: 3ـ تحّصن می نمودند؛ تظاهرات و

سازمان بوده توسط دفاتر درگیری ها مراسم علنی و در آنها استفاده از بعضًا نگهداری سالح و انتظامی٬

در برعهده داشتند٬ را امنیت داخلی کشور سپاه پاسداران که بخش عمده تأمین نظم و و کمیته ها است.

تبدیل به درگیری های خیلی شدید هرگز ولی این اقدامات قانونی٬ اقداماتی می کردند سوم عموماً مورد

سپاه وجود تالش های انتظامی پاسداران کمیته و خودجوش مردم و رفتار در بنابراین تفاوتی بارز نشد.

درباره مسائل بیشتر کمیته ها ولی سپاه و ایدئولوژیک بود حساسیت مردم روی مسائل سیاسی ـ داشت.

نگهداری غیرقانونی مهّمات نظامی احساس مسئولیت قانونی می کردند. تسلیحاتی و امنیتی و

صحنه گذشته وارد از فعال تر ماه 58 خرداد که سازمان از یک عامل عمده باعث شد می رسد به نظر

جهت گسترش پایگاه اجتماعی تالش در سخنرانی ها و گسترش میتینگ ها با و اجتماعی شود سیاسی ـ

تحت تأثیر تاـکتیک اجتماعی و شتابزدگی در که ناشی از این رویکرد معادله قدرت؛ تالش برای تغییر ـکند:

این تـصور حاـکی از بود٬ انسجام کامل قدرت حاـکمیت جدید و عدم استقرار تحوالت سیاسی داخلی و

معادالت تبلیغی٬ گسترده اجتماعی و اعمال فشار فرصت و استفاده از با که می توانند سران سازمان بود

بخش های اصلی نوک پیکان جبهه چپ بر اصلی یا به عنوان آلترناتیو خود و هم زنند بر قدرت را موجود

عـمومی و عـرصه افکـار اـگرچه یک شکست بـزرگ در ماجرای سعادتی نیز سلطه یابند. حاـکمیت نوپا

بسیاری سراسیمگی در موجب انفعال و پیش٬ بیش از اما٬ مناسبات سیاسی برای سازمان به ارمغان آورد

آشکاری به تشدید و سازمان عالقه زیاد آن مقطع٬ در به همین علت٬ سازمان گردید. عملکرد مواضع و از

نشان می داد. خود اجتماعی از غلظت عنصر

نحوه تدوین آن مواضع سازمان درباره قانون اساسی و موضوع سعادتی ٬ عالوه بر ماه 1358 تیر در

علی اصغر جنبش (دکتر پیمان )٬ (دکتر جنبش مسلمانان مبارز سامی )٬ (دکتر گروه های جاما اعالم شد. نیز

بـرای مـجلس و سازمان ائتالف رسـمی داشـتند با ساش (سازمان اسالمی شورا) و حاج سیدجوادی )
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معرفی نمودند. تهران کاندیدا خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی از

در هدایت متین دفتری ) مردم مانع اتمام میتینگ جبهه دمکراتیک ملی (دکتر گروه هایی از هم زمان٬

غیررسمی مؤتلف سازمان محسوب جبهه دمکراتیک به طور به درگیری کشید. کار و دانشگاه تهران شدند

این میتینگ آنان همراهی می کرد. با مجاهدین خلق حمایت و مواضع سیاسی از بسیاری از در و می شد

مـیتینگ دوم جـبهه شـد. اعتراض به تشکیل نشـدن مـجلس مـؤسسان بـرگزار در اول تیرماه 58 در

و درگیری شدید با نیز گروه مؤتلف آن) چهار اعالم حمایت سازمان و (با 58 مرداد 21 دمکراتیک ملی در

مشارکت فعال با و این میتینگ به عنوان «اعتراض به اختناق» شد. مجروح روبرو به جای ماندن صدها

دانشگاه تهران پس در اولین نمونه گسترده درگیری خشونت بار و شد تشکیالتی سازمان برگزار تبلیغی و

21 در دیگر بار اول تیرماه و در تظاهرات جبهه دموکراتیک یک بار ص 231. ج 2: انقالب٬ گام به گام با خلیلی٬ .1
Ñ روزنامه نوبت به درگیری انجامید دو هر که در شد خیابان های اطراف آن برگزار دانشگاه تهران و در 58 مرداد
سـاش از و جـاما جنبش مسـلمانان مـبارز٬ جنبش٬ اعالم حمایت مجاهدین خلق٬ .58/5/22 و 58/4/2 ـکیهان٬

ص 12. :58/5/21 روزنامه کیهان٬ راهپیمایی جبهه دمکراتیک ملی؛

بـزرگ مـهمات مـتعلق بـه سـازمان مجیدیه تـهران یک انـبار در اندکی قبل٬ پیروزی انقالب بود.1 از

قبضه کـالشینکوف بـه دست پـاسداران صدها چریک های فدایی خلق به همراه چندین کارتن جزوه و

ص 133. پیشین: همان ـ .2

قابل توجه است. برای نشان دادن فضای آن روزها این موارد افتاد.2

راهپیمایی ری تظاهرات و شهر در تظاهرات سازمان به نفع سعادتی ٬ علیه تحّصن و بر هزاران نفر

ص 1. :58/4/16 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .3

وسـیعی از انرژی اقشار و که کم کم مقابله ملی مردمی علیه سازمان شکل می گیرد بود آشکار ـکردند.3

گرفته می شود. درگیری های درون کشوری به کار مردم برای رفع اختالفات و

تـهران و در مـاه 1358 تـیر 26 راهپیمایی وحدت به دعـوت اولیـه حـزب جـمهوری اسـالمی در

حـزب جبهه ملی٬ گروه های سیاسی مانند بسیاری از فضای کشور تحت تأثیر و شد برگزار شهرستان ها

ایـن حتی سـازمان در نهضت آزادی و جاما٬ جنبش٬ حزب توده٬ حزب جمهوری خلق مسلمان٬ ایران٬

.12 و صص 2 :58/4/26 و ص 12 :58/4/25 و ص 12 :58/4/24 روزنامه کیهان٬ .4

سعادتی تشکیل اولین جلسه دادگاه محمدرضا ماه٬ تیر 25 در قبل٬ روز راهپیمایی اعالم شرکت کردند.4

دادگاه خودداری کند٬ در حضور از مجددًا که اـگر اعالم گردید و نشد جلسه محاـکمه حاضر در او اما شد.



463 بحران سازی    روند

شد. غیابی محاـکمه خواهد

اماـکن عمومی چهارراه ها٬ پیاده روها٬ در تهران٬ تیم های تبلیغی سازمان در و اواسط تیرماه هسته ها از

صف بلیت بازی های ورزشی اقدام به تبلیغ برای کاندیداهای مجلس خبرگان قانون اساسی حتی در و

آینده حول تـبلیغ روز 20 در باید تهران همه فعالیت ها که «در شده بود صادر باال از دستور می کردند.

به رجوی رأی حتماً آشنایان سفارش کنید به همه بستگان و همه مهمتر از و ـکاندیداهای سازمان باشد

بدهند.»

ناـکامی سازمان با حمایت تبلیغی مشترک٬ و گروه ها بسیاری از به رغم اشتراـک کاندیداهای سازمان با

اول به درون مجلس بفرستد. نفر میان 10 در را نتوانست نماینده خود و انتخاباتی آشکاری مواجه شد

بـا طـالقانی بـود اول آیـة اهلل نـفر بـود: زیـاد نماینده سازمان بسیار دهم با اول و فاصله آرای بین نفر

چهره ای فـراجـناحی و مشترک قریب به اتفاق لیست های انتخاباتی بود وی نامزد رأی ـ 2/016/851

لیست حزب جمهوری عرب که در به نام علی محمد ناشناخته ای بود دهم کارگر نفر و ـ محسوب می گردید

رجوی با مسعود از یک میلیون رأی بیشتر توانسته بود رأی٬ 1/305/136 با و اسالمی معرفی شده بود

ص 2. :58/5/21 روزنامه اطالعات٬ .1

کسب نماید.1 رأی ـ 297/707

گشتی چند اساس ترّدد که بر مجاهدین ـ شایعه حمله به ستاد ٬58/5/22 سخنرانی رجوی در از بعد

این خصوص اعالمیه ای در بین هواداران اوج گرفت و در ـ سازمان ساخته شده بود ـکمیته پیرامون ستاد

جمهوری اسالمی برای تحقیق حول خبرنگار ماه 58 مرداد 24 در شد. صادر تحریک آمیز ـگزارش گونه و

گزارش مستندی یا مجاهدین رفت ولی هیچ مدرک و پاسداران کمیته به ستاد تماس با از این شایعه بعد

رابط مطبوعاتی سازمان فقط به همان اعالمیه صادره قبلی و برای اثبات ادعای سازمان به وی ارائه نشد

ص 2. :58/5/25 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .2

کرد.2 استناد

این تعطیلی در و توسط سازمان تعطیل شد ماه 58 مهر 23 تا ماه 58 مرداد 29 از نشریه مجاهد

ص 3. ش 6: نشریه مجاهد٬ .3

مبارزه علیه ارتجاع خوانده شد.3 اعتراض به خفقان و

مـوجب روحـانیت٬ مشابه به همراه تحلیل های درون گروهی علیه امام خمینی و موارد این اقدام و



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  464

نسبت به رهبری انقالب می شد. سمپات ها و احساس بدبینی اعضا

ماه دادستان دادسرای انقالب اسالمی طی اطالعیه ای حکم خلع سالح گروه هایی را مرداد 29 در

اماـکن نظامی اقدام به جمع آوری تسلیحات نموده و حمله به پادگان ها جریان انقالب و که در کرد صادر

محاصره ساختمان مرکزی جنبش ملی مجاهدین به خلع این حکم با صدور کمیته مرکزی پس از بودند.

منوط خلع سالح٬ و تحویل ساختمان مذکور نمایندگان جنبش٬ مذاـکره با که پس از اقدام نمود سالح آنها

ص 2. :58/5/29 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .1

دادستانی انقالب گردید.1 مقامات دولت و به مذاـکره با

افزایش سپاه برای جلوگیری از ارتش و ورود شرایط نظامی کردستان و به توضیح است که با الزم

اغتشاشات پنهان در و آشکار که به طور دادستان انقالب اقدام به خلع سالح گروه هایی نمود مرج٬ هرج و

انتقال تسلیحات توسط گروه های سیاسی ـ غیررسمی نقل و اخبار این روزها در ـکردستان نقش داشتند.

داده بود. قرار تحت تأثیر عمومی را نظامی به شدت افکار

تبلیغی٬ تهاجم سازمان به شکل سیاسی و 1358 تیر و خرداد می توان دریافت که در برآورد یک طّی

مسـیر قبال مطبوعاتی که در موضع گیری امام خمینی در بارزی داشت. نمود شهرستان ها٬ تهران و در

گروه هایی که برخالف خواست ملت موجب ایشان به تفرقه افکنان و هشدار انقالب سنگ می انداختند٬

گـروه های شکل گیری تشکل های مردمی برای مـقابله بـا راهپیمایی وحدت٬ درگیری می شدند٬ نزاع و

کردستان همگی اغتشاشگران در تجزیه طلبان و مقابله با موفقیت های نیروهای انقالب در و شورشگر

موضع دفاعی بگیرد به مظلوم نمایی روی آَوَرد٬ همان سال ـ شهریور و مرداد در که سازمان ـ باعث شدند

برای مدتی تعطیل کند. را نشریه مجاهد و
عمومی طی مطلبی در افکار سازمان در تصویر برای بهبود تعطیلی موقت ـ قبل از ـ نشریه مجاهد
معرفی مجاهد را که «ـکسانی که خود می کند گوشزد مجاهدین» بخش ثابت نشریه تحت عنوان «مردم و

زنـان و نیستند ما از کسانی که تریاـک می کشند نیستند؛ ما از دست به سرقت بانک می زنند و می کنند

ص 5. ش 7: نشریه مجاهد٬ .2

چاپ این مطلب این توطئه هایی است علیه ما.»2 نبوده و ما از مجاهدین می دانند از را سبکسری که خود

افشـای و مـهرماه بـه عـلت آتش سـوزی خـرمن ها چریک فدایی در حالی است که دستگیری چند در

خـصوص مسـائل جزوه در چند انتشار توطئه های آشوبگرانه گروه های مارکسیست توسط مطبوعات و
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داده تغییر علیه گروه ها ماه 1358 مهر و شهریور در عمومی را افکار جّو ضّداخالقی گروه های سیاسی٬

بود.

و کرد فعالیت جذب دانش آموزان شّدت پیدا شدن مدارس٬ باز هم زمان با ماه 58 ابتدای مهر از اما

سرمایهـگـذاری بـیشتری روی بـه با سازمان جهت تقویت پایگاه اجتماعی برای اجرای نمایش قدرت٬

نمود: دبیرستان شروع به جذب نیرو چندین مدرسه و تهران در در به عنوان نمونه٬ و مدارس آورد
تهران این مرحله سازماندهی دانش آموزی منافقین٬ در نبود؛ نفر الی 4 3 مدرسه بیش از هر در
در مدرسه بود. منطقه دارای چند هر و شمال تقسیم گردید جنوب و شرق٬ منطقه مرکز٬ به 4

تکنویی . پرونده رضا نقل از ص 25؛ ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

داشت.1 اعضای قدیمی منافقین قرار منطقه یکی از رأس هر
پیام سـازمان بـه از تشکیالتی تر و که مفصل تر ماه 58 شهریور 26 پیام رجوی به دانش آموزان در

برجستهـکردن نقش شخص رجوی برای مـخاطبان با بود بهمن ٬57 29 مناسبت بازگشایی مدارس در

اهمیت تشکیالت و ترکیب سازماندهی٬ می ساخت. آشکار را به جذب این قشر توجه بیشتر دانش آموز٬

ایدئولوژیکش (در خالف نماد این تحلیل است که سازمان بر مؤید سپس دانشجویی٬ دانش آموزی و نهاد

نمود. دانشجویان بیشترین تالش را بهـکارگیری دانش آموزان و برای جذب و چکش) داس و آرم سازمان٬

و سوی هواداران دانش آموز هم بیشترین تالش برای اجرای اهداف سیاسی سازمان از به طوری که عمًال

در طبقه متوسط شهری کمیت ناچیزی را روستاییان و کارمندان٬ بیکاران٬ کارگران٬ بوده است . دانشجو

عالوه یعنی هواداران نظام٬ مخالفین سازمان٬ جبهه مقابل٬ در و بین هواداران سازمان تشکیل می دادند

می گرفت. دربر متنوع جامعه را همه اقشار دانشجو٬ و دانش آموز قشر بر

سفارت آمریکا تسخیر از  تهاجم های بعد
هواداران خط امام ٬ توسط دانشجویان پیرو آبان 1358 13 تهران در در سفارت آمریکا تسخیر از بعد

راه اندازی بحث های خیابانی که به مشاجره ختم و آمریکا ضّدیت با انجام تظاهرات مقطعی در سازمان با

که بـه شـدت مـدعی پـیشتازی در عقب ماندگی استراتژیک سازمان را انفعال و می کوشیدند می گردید٬

مصادره به نفع خود موضوع را تبلیغاتی٬ نظر حتی االمکان از و جبران کنند شعارهای ضدامپریالیستی بود٬

تکوین آن کنترل جریانی که هیچ نقشی در به هدایت و اقدامات هیاهوگرانه سازمان برای تظاهر نمایند.
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همین امر پی می داشت و در مردم را خط امام و اعتراض نیروهای مذهبی پیرو برانگیختگی و نداشت٬

تعدادی سفارت آمریکا تسخیر از بعد خیابان های اطراف النه جاسوسی می گردید. موجب درگیری هایی در

تـبریز اصفهان و در تصرف ساختمان های کنسول گری های تعطیل شده آمریکا هواداران سازمان در از

کردند. خط امام اقدام به بیرون کردن آنها که دانشجویان پیرو مشارکت نمودند

ناـکامی های جدی با کشاورزان) (ـکارگران و جلب مخاطبان ایدئولوژیک خود سازمان در سوی دیگر از

آذر تا خرداد از کارخانجات تهران ـ تبلیغی در ماه کار طول 6 تشکیالت در اساس اسناد بر مواجه شد.

سازماندهی بخش کارگری نتوانست کـمیت و کارگران جذب سازمان شدند کمی از بسیار تعداد ـ 1358

دهد. ارتقا هواداران را

جواب نیز عشایر روستاییان و طول همین مدت که نقطه عطف تبلیغات اجتماعی سازمان بود٬ در

حجم قابل توجهی را نشریه مجاهد آنکه مقاالت روستایی در با و مثبتی به درخواست های سازمان ندادند

درج گردیده است. 12 تا ش 1 نشریه مجاهد٬ این مجموعه مقاالت در .1

سازمان قـرار برنامه کار راه اندازی اردوهای روستایی در حتی سرکشی و و اختصاص داده بود1 به خود

این تبلیغات شکست خورد. ـگرفته بود٬

(چـریک شـاخه مـیلیشیا مـاه ٬1358 آذر مورخـه 2 نظامی شماره 23 اساس اعالمیه سیاسی ـ بر

بـه بـهانه تـهدیدات سازمان برای توجیه مسلح باقی ماندن خـود سازمان تشکیل گردید. در نیمه وقت)

این قسمتی از در اعالم نمود. آمریکا مقابله با تشکیل این ارتش کوچک خصوصی را هدف از آمریکا٬

تحت فرماندهی عالی «امـام داشتن در ادعای قرار و اشاره به تحوالت سیاسی نظامی روز اطالعیه با

همکاری همهـگونه مساعدت و سازمان از راه تشکیل «میلیشیا»٬ که در امیدواری می شد ابراز خمینی »٬

.141 و صص 140 ج 2: مجموعه اعالمیه ها...٬ .2

باشد.2 سپاه برخوردار ارتش و

موضع امام با مخالفتی آشکار سازمان در رفراندوم قانون اساسی انجام گرفت و ماه 58 آذر 11 در

حتی مهندس بازرگان کـه فـردای تسـخیر به قانون اساسی مصّوب مجلس خبرگان رأی نداد. خمینی ٬

می کرد ابراز قبال تحوالت سیاسی کشور مواضع انتقادی در و داد نخست وزیری استعفا از سفارت آمریکا

ص 2. :58/9/3 روزنامه کیهان٬ .3

یکـی از «جنبش مسلمانان مبارز» و که «به قانون اساسی رأی مثبت بدهید.»3 مردم درخواست کرد از
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ص 2. :58/9/10 همان٬ .1

به دنبال رأی به قانون اساسی رأی مثبت داد.1 و انتخابات شرکت کرد در ـگروه های مؤتلف سازمان نیز

شایعاتی مبنی بر و مردم پخش می شد اقشار درگیری هواداران سازمان با اخباری حاـکی از منفی سازمان٬

سازمان طی اطالعیه ای ضمن ادعای حمله سازمان به حوزه های انتخاباتی بین مردم رواج گرفت. قصد

هـرگونه اخـالل خطوط ضدامـپریالیستی امـام خـمینی » مواضع و از جانبازی خالصانه خود «حمایت و

ص 155. ج 2: مجموعه اعالمیه ها...٬ .2

محکوم کرد.2 رفراندوم قانون اساسی را احتمالی در

هواداران سازمان درگیری مختصری میان مردم عادی و شد برگزار آذر مراسمی که به مناسبت 16 در

همین ماه درگیری حول موضوع ساختمان هایی که سـازمان در آمد. اطراف دانشگاه تهران به وجود در

مـختلف در اقشـار بی گاه از مردم گاه و ادامه داشت. تخلیه کند را می بایست طبق حکم دادستانی آنها

تـخلیه امـاـکـن مـی شدند. یا موضع آنها تغییر خواستار و اطراف ساختمان های سازمان تجمع می کردند

ص 5. ش 15: نشریه مجاهد٬ .3

عروسک های کوکی ارتجاع می نامید.3 صریحاً را سازمان این افراد
تاریخی است باتمام ابعادش؛جنگی است بین نیروهای خواهان مرتجعین یک تضاّد با ما تضاد

ص 5. ش 16: همان٬ .4

انسان.4 نوع بهرهـکشی انسان از نیروهای نفی کننده هر و استثمار
چارچوب تبلیغات طی نامه ای در می برد زندان به سر در اردیبهشت ماه 58 سعادتی که از محمدرضا

ص 9. ش 14: همان٬ .5

و تأـکـید توصیف کرد.5 چماقدار مطابق ادبیات رسمی مجاهدین خلق٬ مخالفین سازمان را تشکیالتی٬

گرایش شورشگرانه را و بود تحریک آمیز آشکارا تبلیغات سازمان٬ در گسترده واژه چماقدار و مستمر تکرار

دامن می زد.
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 انتخابات ریاست جمهوری
اشکـال این زمان اوج تبلیغات سازمان در شد. رجوی برای ریاست جمهوری نامزد دی ماه 58 در

این تبلیغات راه اندازی سخنرانی است. و دیوارهای شهر بر چسباندن پوستر راهپیمایی و مانند ـگوناـگون٬

به درگیری های پراـکنده تبدیل می شد. فّحاشی به مخالفان سازمان همراه بود مباحثه های خیابانی با ـکه در

این گونه شرح داده شده است: اعضای سازمان٬ مباحثه های خیابانی ساختگی توسط یکی از نمونه ای از
یکی کارتوضیحیخیابانی بود. افشای ارتجاع در درتبلیغات ریاست جمهوری رجوی ٬ خّط ما
و به عنوان موافق درخیابان به مباحثه می پرداختند یکی دیگر تیم به عنوان مخالف و افراد از
طرف مخالف و مردم کم کم جمع می شدند عادی سازی خوبی آرایش می دادیم. با را شکل کار
مـخالفین سـازمان را توهین سعی می کرد فحاشی و سپس طرف مخالف با و محکوم می شد

ص 76. عزیزی: پرونده محمدرضا نقل از ص 39؛ ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

لُمپن معرفی کند.1 هوچی و افرادی بی سواد٬
سازمان قرار کار دستور راهکارهای ذیل در افزایش غلظت تشنج های اجتماعی با این موقعیت٬ در

ـگرفت:

تضادهای اجتماعی. برای تشدید فرصت ها بهرهـگیری از 1ـ

سیاسی کشور. اقتصادی ـ رادیکالیستی برای امور ارائه شعارهای تند 2ـ

درگیری های خیابانی برای افزایش احساس ترحم نسبت به سازمان. مظلوم نمایی در 3ـ

آینده. اجتماعی در هواداران برای حرکت های تند و سمپاتیزان ها در درونی کردن احساس تنفر 4ـ

مـیتینگ انـتخاباتی خیابانی برای تـبلیغات ریـاست جـمهوری در رجوی و دی ماه ٬58 20 روز در

اجـتماع هـواداران گروهی ضمن دادن شعارهایی با این سخنرانی٬ «در دانشگاه تهران سخنرانی کردند.

ص 12. :58/10/22 روزنامه کیهان٬ .2

هیچ گونه اتفاقی نیفتاد.»2 اما مجاهدین خلق به مخالفت برخاستند٬

فعاالن سیاسی برای شرکت در احزاب و جمعیت ها٬ حمایت کانون ها٬ نشریه سازمان لیست مفصلی از

حزب کانون و گروه و 400 که بیش از انتخابات ریاست جمهوری به نفع کاندیدای سازمان به چاپ رساند

.8 و صص 1 ش 20: نشریه مجاهد٬ .3

جـبهه حامی سازمان مـانند و گروه های شناخته شده چپگرا و افراد به جز شامل می شد.3 شخص را و

زیـادی از تـعداد چریک های فدایی خلق و سازمان کومله٬ حزب دمکرات کردستان و دموکراتیک ملی٬
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نام های چندین کانون و خارجی نداشتند وجود اصاًل نام های گروه ها بسیاری از اعضای کانون نویسندگان٬

دانشکده امام باقر(ع). در موجود مقدم؛ محمد افشین و منوچهر پیروزی٬ پرونده های رضا برگرفته از .1

به تهران ارسال کرده اند:1 شهرستان ها از هم اعضای تشکیالت خودشان ساخته و را
تحت عناوین می خواستیم که لیست بلندباالیی را مسئولین شهرستان ها به صورت تلفنی از ما
انجمن انجمن جوانان مسلمان گزمک٬ عنوان هایی این طوری: مثالً بفرستند؛ و مختلف تهیه کنند
انجمن جوانان مسلمان تربت جام٬ ماهشهر٬ انجمن جوانان مسلمان بندر جوانان مسلمان طوس٬
بدین صورت٬جوانان مسلمان اسپه کال٬جوانان مسلمان رشکال٬جوانان مسلمان پارس آباد یا
سعی می کردیم عناوین مثل و مغان٬جوانان مسلمان سبزه میدان٬جوانان مسلمان مشکین شهر٬...

همان. .2

گاف ندهیم.2 و هم نباشند
ایـرانـی االصـل شرایطی که کاندیدای اصلی حزب جمهوری اسالمی به دلیل شبهه در سرانجام در

به علت آن که سازمان به قانون اساسی رأی انتخابات کنارهـگیری کرده بود٬ امام خمینی از نظر با بودن او٬

رجوی به ناچار شوند»٬ کاندیدا نمی توانند اینکه «ـکسانی که رأی ندادند امام مبنی بر اعالم نظر و نداده بود

ص 12. :58/10/30 روزنامه کیهان٬ .3

که ساختگی مدعی شد نادرست و طی گزارش های غالبًا نشریه «مجاهد» کاندیداتوری کناره گرفت.3 از

هواداران مجاهدین خـلق» و نامزدی ریاست جمهوری رجوی «حمله سراسری ارتجاع به مراـکز از بعد

هواداران تشکیالتی سازمان تهیه می شد و که توسط اعضا نحوه تنظیم این گزارش ها صورت گرفته است.

این گونه خط امام متهم به دست داشتن در هواداران نیروهای پیرو که نهادهای انقالبی و به گونه ای بود

.7 و صص 1 ش 20: نشریه مجاهد٬ .4

زمـینه ای بـرای موضوع انتخابات نیز از تا تالش می کرد حمالت ادعایی می گردیدند.4 سازمان آشکارا

مـطرح ترین کـاندیدای ابوالحسن بـنی صدر کینه توزی هواداران علیه نظام فراهم سازد. و افزایش تنفر

با که رجوی دارای پایگاه مردمی بوده و کنارهـگیری کاندیدای سازمان اعالم کرد از بعد ریاست جمهوری٬

ص 2. :58/11/3 ص ٬1 :58/11/2 روزنامه کیهان٬ .5

تالش آشکاری برای آن زمان٬ در موضع گیری جانبدارانه بنی صدر مخالف بوده است.5 گذاردن او ـکنار

رجوی و واقع اولین طلیعه تعامل بنی صدر در می رفت. آرای هواداران آن به شمار جلب حمایت سازمان و

طی دوره تبلیغات ریاست جمهوری افزایش در فعالیت واحدهای میلیشیا گشت. این موضع گیری ظاهر با
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دی ماه 58 از تشکیل می دادند. اـکثریت اعضای این واحدهای سازماندهی شده را دانش آموز افراد یافت.

مأموریت های اجتماعی برای برهم زدن نظم خدمت تاـکتیک های تبلیغی و به عنوان اهرمی در میلیشیا

تـهران و در بـیش٬ کـم و درگـیری هایی٬ رفت و به کار شهرستان ها اجتماعی بعضی محالت تهران و

می آورد. به وجود شهرستان ها

 انتخابات مجلس
تبلیغات برای انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسالمی شد. سازمان درگیر 58 اسفند بهمن و در

در تـوسط مـیلیشیا پـوسترهایش را سخنرانی راه مـی انـداخت و و میزگرد سازمان برای تبلیغ کاندیداها

بـرای جـبران شکست احسـاسات سـازمانی را شـور و تـوزیع مـی کرد پـخش و چهارراه هـا و خیابان ها

اقشـار از این میان اغلب مـردم کـه عـموماً در ریاست جمهوری برمی انگیخت. ـکاندیداتوری رجوی در

وضـعیت سـازمان بـودند٬ و درباره عملکرد مخاطبان سخنرانی های انتقادی مساجد و مستضعف بودند

توجیه آن را جذب مردم این گونه اذعان و سازمان به عدم موفقیت در اقبالی به سازمان نشان نمی دادند.

می کرد:
ولی کسب آـگاهی های نسبی چشم ازنهادهای ارتجاعی برتافته اند نیزبا بخش عظیمی ازتوده ها
این وظیفه نیروهای انقالبی است که... بپذیرند. انقالبی نوین را راه حّل قاطع و هنوزنتوانسته اند

سخنرانی ابریشمچی . از ص 3؛ انتخابات: فوق العاده ش 2 نشریه مجاهد٬ .1

دارد؟ 1 چه جبهه ای صالحیت حّل مشکالت میهن را به توده های مردم نشان دهند....
آرزوی برنیاورده کسب محبوبیت مؤّید دارد؟» جمله «چه جبهه ای صالحیت حّل مشکالت میهن را

رجوی به بهانه واـکنش در بود. مظلوم گرایی توأمان٬ طریق تاـکتیک هایی مثل قدرت نمایی و اجتماعی از

دهـم در درگیری دانشگاه تهران٬ میتینگ همراه با در سازمان٬ مقابل حمالت مشکوک به برخی دفاتر

سازمان این گونه زبان مظلوم نمایی افراد امام خمینی و اطاعت از به حمایت و تأـکید و تظاهر با بهمن ٬58

گشود: به تهدید
گلوله پاسخ با گلوله را مشت و با وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را بکنیم٬ بگذاریدتأـکید

ص 3. :58/11/11 روزنامه کیهان٬ .2

آن وقت خودتان پشیمان خواهیدشد.2 دهیم.
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افراد هواداران سازمان با و بین اعضا میتینگ انتخاباتی دانشگاه تهران٬ در ماه 1358 دوم اسفند در

به بهانه اجـتماعات کشور شهِر چند هم زمان در مشابه این درگیری ها موارد مختلف درگیری روی داد.

سالح از درگیری ها در رخ می دادند. انتخابات مجلس توسط سازمان٬ مرحله ای شدن» اعتراضی علیه «دو

که آموزش میلیشیا افراد استفاده می شد. لگد مشت و از برخوردها بیشتر ولی در استفاده می شد نیز سرد

شتم بیشتری ضرب و مورد مخالفین را درگیری ها در تشکیالتی عمل می کردند٬ نظامی دیده و رزمی و

عکس هـایی از و تبلیغی بـود خّط مستمر مظلوم نمایی٬ روزنامه مجاهد عین حال در در می دادند. قرار
مشابه هم بودند. پانسمان های مختصر٬ که با مضروبین ادعایی سازمان چاپ می شد مجروحین و

به آشوب شیراز تهران و قائم شهر٬ گرگان٬ آبادان٬ کرج٬ اصفهان٬ ماه شهرهای سبزوار٬ نیمه اسفند در

ریـاست جـمهوری و شـخصیت ها٬ هـمه ارگـان ها٬ به تشنج کشانیده و را کشور درگیری ها ـکشیده شد.

اعالم موضع می کردند. مطبوعات علیه درگیری ها

در درگـیری ها ضـمن تـقبیح شـدید سـرپرست وزارت کشـور٬ حجة االسالم هـاشمی رفسـنجانی ٬

طـریق مـقامات از را اعتراضات خـود مخالفان آن توصیه کرد به اعضای سازمان و اجتماعات سازمان٬

مخالفان آن وی خطاب به سازمان و اجتناب نمایند. درگیری ها در حضور از و قضایی طرح کنند قانونی و

ـگفت:
مقامات و به نظریات گروه های دیگر سعی کنند سخنرانی ها و راهپیمایی ها مجاهدین خلق در
بـا مردم نیز نشود... گروه ها سایر رویارویی با موجب تحریک مردم و تا مسئول اهانت نشود
بـه مـردم نـباید نظراتشان قائل باشند... ابراز فرصت برای گروه های سیاسی به منظور متانت٬

آقای هاشمی رفسنجانی . مصاحبه با از ص 3؛ :58/12/6 روزنامه کیهان٬ .1

قانونی ترتیب یافته است حمله کنند.1 اجتماعاتی که به طور
سـازمان نسـبت بـه افـزایش واـکـنش بـه نـمایندگی از مصاحبه مـطبوعاتی٬ مهدی ابریشمچی در

نـمی توانـیم که مـا است نه تهدید گفت «این اخطار داده٬ آینده هشدار هواداران سازمان در خشونت بار

ص 3. :58/12/7 همان٬ .2

ادامه همان مصاحبه در در موسی خیابانی نیز برای مدت زیادی ادامه بدهیم.»2 هواداران] را [بر ـکنترلمان

«من از کرد: زده تأـکید تأیید حمالت مخالفان مهر بر قبلی ضمن متهم کردن مقامات به اینکه عمًال تهدید

آنها که ما امکان دارد نیست و نامحدود می گویم که توان کنترل ما نه تهدید روی احساس مسئولیت و
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همان صفحه. همان: .1

و تـصریح بـه کـلمات «تـهدید این اظهارات بـا نتوانیم برای مدت زیادی کنترل کنیم.»1 [ هواداران] را

زمـینه سازی بـرای تـوجیه افـزایش خشـونت های رفـتاری آشکارا آن٬ به اجتناب از تظاهر و خشونت»

می رفت. به شمار مسئوالن نیز برابر قدرت نمایی در ادعای مظلومیت٬ هم زمان با و هواداران سازمان بود

از مـی نمودند ابـراز محکومیت درگـیری ها مسئوالن سیاسی مواضع روشنی در فعاالن و و ـگروه ها

جمله:

ص 5. :58/12/8 همان٬ .2

محکوم می کند.2 را حمله به گروه ها درگیری و حزب ما حزب جمهوری اسالمی:

همان صفحه. پیشین: همان ـ .3

عوامل اصلی اغتشاشات کنونی است.3 برهم زدن اجتماعات از مجاهدین انقالب اسالمی:

جـریانات هـیچ یک از من در ایدئولوژی داد. با باید جواب ایدئولوژی را حجة االسالم هادی غفاری:

ص 10. همان: .4

شرکت نداشته ام.4 حمله به گروه ها

ص 5. همان: .5

دشمن است.5 مجموع به سود اجتماعات در در برخورد درگیری و حجة االسالم هاشمی رفسنجانی:

در موضع گیری شدید سازمان با برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس٬ پیش از ٬58 اسفند بهمن و در

همراه و به گونه تحریک آمیز میتینگ های انتخاباتی را تبلیغات و مرحله ای شدن انتخابات٬ دو مخالفت با

بـه مخالفان بود٬ که نام گذاری جهت دار مرحله ای بودن انتخابات٬ دو می کرد. درگیری برگزار تشنج و با

«اـکثریت مطلق حائز باید کاندیدا اساس آن هر که بر مصوبه شورای انقالب درباره انتخابات اطالق می شد

حائزان بیشترین تعداد برابر این صورت انتخابات بین دو غیر در و بشود به عالوه یک) (پنجاه درصد آراء»

می گرفت. مرحله دوم اـکثریت نسبی مالـک قرار که در می شد تجدید آرا

این باره می نویسد: اشکوری در
مرحله ای اعالم می کرد٬انتخابات دو ایفا نقش قوه مقننه را طبق مصوبه شورای انقالب که هنوز
سالم تر آن را و آن دفاع می کردند کسانی از اختالف نظری جدی شد. این امرموجب ظهور شد.
آزادی دمکـراسـی و بـا مـغایر گروه هایی آن را کسانی و مقابل٬ در و می دانستند صحیح تر و
و مـجموع غـالب شـخصیت ها در حزب جمهوری اسالمی و شورای انقالب٬ می شمردند...
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خـط رادیکال غـیر نیروهای ملی و و آن دفاع وحمایت می کردند از جریان های خط امامی٬
جبهه ملی٬ ازجمله بنی صدر٬ داشتند. مرحله ای شدن انتخابات قرار امامی درجبهه مخالف دو

ص 388. ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .1

اعالم کردند.1 را رجال سیاسی آن روزمخالفت خود شماری از [خلق] و سازمان مجاهدین
جـنبش مسـلمانان جاما٬ گروه هایی مانند احزاب و مرحله ای٬ بین گروه های مخالف انتخابات دو در

سـازمان حزب تـوده٬ محوریت سران نهضت آزادی] ٬ [ائتالف انتخاباتی با گروه انتخاباتی همنام مبارز٬

یک بنی صدر مجاهدین خلق و کنار که در داشتند قرار جبهه دمکراتیک ملی نیز چریک های فدایی خلق و

ص 16. :58/12/9 روزنامه کیهان٬ .2

رییس سابق دادگاه شیخ علی تهرانی ٬ حتی فردی مانند شکل داده بودند.2 غیررسمی را ائتالف نانوشته و

تـحلیل گـروه هایی مـانند نـیز٬ انقالب بـود اولین مخالفان صریح سازمان پس از که از انقالب مشهد٬

ص 16. :58/12/11 همان٬ .3

پیوست.3 آن به جرگه مخالفان مصوبه «اـکثریت مطلق آرا» کنار در پذیرفته و مجاهدین خلق را

اطالعیه هایی عمًال انتشار با پرداخت و که به موضع گیری علیه قانون مزبور سازمان اولین گروهی بود

.88 و 82 ٬80 ٬71 صص: و (اولین اعالمیه مورخ 58/11/17) ص 47 ج3: مجموعه اعالمیه ها...٬ .4

اینکه بر تأـکید مرکزی با اعضای کادر موسی خیابانی به عنوان یکی از پیش قراول این جریان شده بود.4

در اجتماعات سـازمان است٬ «قطعنامه سراسری» مواد مرحله ای شدن انتخابات یکی از دو مخالفت با

مترقی نیروهای انقالبی و به این وسیله جلوی ورود دارند «قصد انگیزه تصویب قانون فوق گفت: مورد

ص 9. :58/12/8 روزنامه کیهان٬ .5

به مجلس بگیرند.»5 را
نمود: چنین اظهارنظر مصوبه شورا دفاع از در شورای انقالب٬ عضو نفت و وزیر معین فر٬ علی اـکبر
به دمکراسی واقعی و [ آراء] مردم می دهد وزن بیشتری به و اعتبار مرحله ای شدن انتخابات٬ دو
انـتخاب که اـکثریت واقعی دارند آنها و فرصت بیشتری به مردم می دهد است... هم نزدیکتر

می شوند.
اول و درانتخابات دور مخالفان این قانون گفت که «ـکسانی که احساس می کنند مورد در معین فر
اختالفی که بین مردم و تفرق آراء از کوشش می کنند قابل توجهی به دست آورند آراء دوم قادرنیستند
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ص 2. :58/12/11 همان٬ .1

به مجلس راه یابند.»1 هست استفاده کرده و
دو از «ـکسی که رأی داشته باشد نمود: تأـکید نیز شورای انقالب٬ عضو کشاورزی و وزیر شیبانی ٬ دکتر

همان. .2

[انتخابات] مجلس وحشتی ندارد.»2 مرحله ای بودن
دلیل این مصوبه چنین مورد در رییس دیوان عالی کشور٬ شورای انقالب و دبیر بهشتی ٬ دکتر آیة اهلل

اعالم داشت:
این تصمیم به آن جهت گرفته شده که نمایندگان مجلس شورای اسالمی تجلّی اـکثریت واقعی

همان. .3

تصویب اـکثریت ملت تلقی شود.3 تاتصمیمات ومصوبات آنهاحکم تصمیم و ملت باشند٬
آن زمان طی نامه ای به روزنامه کیهان که در شورای انقالب٬ عضو حجة االسالم هاشمی رفسنجانی ٬

نسبت به مشی جانبدارانه مواضع سازمان دفاع می کرد٬ از و مرحله ای بودن انتخابات بود مخالفان دو از

اسامی برخی شخصیت های موافق مصوبه شورای انقالب کـه در ضمن ذـکر کرده و این روزنامه انتقاد

شـمار شورای انقالب] در [عضو کـه «مهندس بازرگان کرد خالف آن آمده تأـکید نشده یا ـکیهان ذـکر

ص 1. :58/12/13 همان٬ .4

مرحله ای بودن انتخابات] است.»4 [دو موافقان اـکثریت مطلق
مـحمدمهدی سـحابی و مهندس عزت اهلل همفکران بازرگان مانند دوستان و حالی که برخی از در

در به عـنوان نـماینده ائـتالف انـتخاباتی «هـمنام» ابراهیم یزدی نیز دکتر و مخالفان بودند جعفری از

ص 11. همان: .5

یک مناظره تلویزیونی همچنین در مصوبه شورای انقالب مخالفت نمود.5 با مناظره ای پیرامون انتخابات٬

یک نماینده «جاما» و مهدی خدایی صفت ) سازمان مجاهدین خلق (علی زرکش و نماینده از دو حضور با

تـن از دو بهشتی نماینده شورای انقالب و دکتر آیة اهلل شیخ علی تهرانی به عنوان مخالفان و کنار در

بـه تـفصیل٬ سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به عـنوان مـوافـقان٬ سوی حزب جمهوری اسالمی و

تهرانی هـم بـه عـنوان نـماینده «هـیئت سازمان٬ عضو دو کنار است که در الزم به ذـکر ص 3. :58/12/21 همان٬ .6
معرفی شده بود. محوریت سازمان) (ائتالف انتخاباتی با ترقیخواه» اجرایی شورای معرفی کاندیداهای انقالبی و

ص 14. :58/12/20 روزنامه کیهان٬

گرفت.6 بررسی قرار بحث و مخالف مورد دیدگاه های موافق و
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موافقان و برای طرح نظریات مخالفان و دانشگاه ها و مساجد مطبوعات و فضای مناسب در وجود با

برگزاری اجتماعات سازمان با مسئوالن رسمی٬ مناظره بین نمایندگان گروه های سیاسی و برگزاری چند

ضمن محک زدن تا صورت داد تالش آشکاری را تشنج٬ فضای تحریک و ایجاد و شهرها مختلف در

بهرهـگیری نماید. نظریات خود اجتماعی برای پیشبرد اهرم فشار از توان به کارگیری هواداران٬

ناسیونالیست به کـمک سـازمان و تمامی گروه های مهم چپگرا تقریبًا عرصه تبلیغات انتخاباتی٬ در

ص 16. :58/12/22 همان٬ .1

گـروه چـریک های فـدایـی خـلق1٬ جـمله گـروه های: از کاندیداهـای آن حـمایت کـردند. از و شتافتند

ص 13. همان: .2
ص 19. :58/12/21 همان٬ .3
ص 9. :58/12/12 همان٬ .4
ص 13. :58/12/22 همان٬ .5

کـاندیداهـای جنبش مسلمانان مبارز٬5 و جبهه دمکراتیک ملی 4 حزب توده ٬3 تروتسکیست راه کارگر2٬

دادند. قرار حمایت خود فهرست های انتخاباتی مورد در رجوی را به ویژه مسعود سازمان و

سازمان به وجود ایدئولوژی در کودتای خونین تغییر که پس از راه آزادی طبقه کارگر در سازمان پیکار

نیز خوانده می شد عنوان «اپورتونیست های چپ نما» انقالب با رسمی سازمان پس از اسناد در و آمده بود

رأس آنـها کـه در لیست انتخاباتی سازمان مجاهدین خلق را یازده تن از طی اطالعیه انتخاباتی خود٬

مؤسسه). (آرشیو تراـکت تبلیغاتی سازمان پیکار .6

داد.6 حمایت قرار مورد رجوی بود

این گونه ترسیم کرده است: اشکوری نتیجه انتخابات را
تمامی گروه های سیاسی (حتی حزب توده وچریک های فدایی خلق و...) اینکه تقریبًا وجود با
اماکاندیداهای طیف حزب جمهوری وتبلیغات گسترده ای نیزانجام داده بودند٬ داشتند ـکاندیدا
تـن 270 از نفر مرحله اول 97 در اـکثریت مطلق یافتند. به اصطالح «خط امامی» [ اسالمی] و
اـکثریت مطلق آنان مهندس بازرگان بود)٬ تهران که یکی از در نفر 30 تن از نماینده (ازجمله 18
وابسته به جناح انقالبی از گرایش فکری وسیاسی٬غالبًا نظر این برگزیدگان از کسب کردند. را

ص 389. ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .7

نوع خط امامی بودند.7
درگیری هایی بین مردم و و سازمان انتخاب نشد کسی از تهران٬ مرحله اول انتخابات مجلس در در
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حالی همه در اینها آمد. اراـک به وجود کرمان و و بابلسر آبادان و خمین و خراسان و زنجان و سازمان در

بـیش از عـمومی را طبس افکـار به بهانه نجات گروگان های آمریکایی در نظامی آمریکا که تجاوز بود

مجاهدین خلق برانگیخته بود. ـگذشته علیه نیروهای مخالف چپ و

مربوط به فروردین ماه 59 که عموماً را٬ شهرستان ها هواداران در درگیری با مورد نشریه سازمان چند

.8 و صص 3 ش 80: نشریه مجاهد٬ .1

نـظام و دولت و سـازمان٬ آشوب نداشت. سازمان هیچ عالقه ای به کاهش تشنج و گزارش کرد.1 بود٬

بـا را نظام مخالفت خود حال آن که مسئوالن و عامل تهاجم معرفی می کرد٬ شخصیت های مذهبی را

دولت به نفع کدام گروه بود؟ بیشتر جای این سؤال هست که آشوب ها تشنج اعالم کرده بودند. درگیری و

سازمان؟ یا

اجـتماعی سـازمان٬ افـزایش قـدرت مـانور و (چریک نـیمه وقت) تشکیل واحدهای میلیشیا از بعد

اقدام به رژه فروردین 1359 در نیز و 58 اسفند بهمن و آذر٬ مقاطع مختلف در در دسته های میلیشیا

و تشکیالت بودند گروه های مردمی فاقد مقابل این دستجات سازماندهی شده٬ در درگیری ها٬ در ـکردند.

اقدامـات عکس العـملی گـروه های حزب تشکیالتی در عدم دخالت یک سازمان منظم یا این نشان از

مختلف مردم داشت.

مرحـله دوم آمـاده برای شرکت در را خود مرحله اول انتخابات٬ سازمان پس از ماه اول ٬59 دو در

ص 4. ش 56: نشریه مجاهد ص 12. :59/2/14 روزنامه کیهان٬ .2

در به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.2 کشور شهر 22 کاندیداهای سازمان در تن از 27 تعداد می ساخت.

به صورت موفقیت٬ که برای سازمان در مرحله دوم بود کاندیدای سازمان در رجوی تنها تهران مسعود

کل انتخابات بود. مثابه پیروزی در

چـریک های حزب توده و شد. رجوی متمرکز تبلیغی سازمان بر تاـکتیک های اجتماعی و و شیوه ها

ص 6. ش 58: نشریه مجاهد ص 3. :59/2/16 روزنامه کیهان٬ .3

مهم ترین اقدام سیاسی شخص رجوی اعالم حمایت کردند.3 کاندیداهای مجاهدین خلق و فدایی خلق از

حمایت مهندس مهدی بازرگان بود٬ متمایز متفاوت و پیشین٬ موارد با این مقطع که کامًال تبلیغی در و

کـیهان در کاندیداتوری رجوی بـود. از مرحله اول به مجلس راه یافته بود٬ دبیرکل نهضت آزادی که در

این باره چنین نوشت:
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شـورای انـقالب طـی نـامه ای عضو جمهوری اسالمی و مهندس بازرگان اولین نخست وزیر

ص 3. ش 58: نشریه مجاهد ص 3. :59/2/16 روزنامه کیهان٬ .1

رجوی رأی بدهند.1 آنهاخواست که به مسعود خطاب به مردم از
اعضای سابق نهضت آزادی طی اطالعیه محمدمهدی جعفری از حسن حبیبی و سحابی ٬ عزت اهلل

راه که این اقدام «در کردند تأـکید رجوی ٬ مورد توضیح اعالمیه مهندس بازرگان در و تأیید مشترکی در

اثباتًا یا آن است که «نفیًا مستقل از مزبور که تأیید این اطالعیه تصریح شد در بوده است. تحقق وحدت»

ص 2. :59/2/17 روزنامه کیهان٬ .2

البـته طـی نـامه دیگـری رجوی اظـهارنظری کـرده بـاشند.2 رویه سیاسی اجتماعی» درباره تفکرات و

مـردم مـهدی مـمکن از یـزدان حـاج حـمزه و امضاـکنندگان اطالعیه فوق به همراه حسین حریری ٬

.17 و صص 2 همان: .3

فـضای در رجـوی رأی داده شـود.3 جـمله مسعود از کاندیدای مشخص و که به چند درخواست کردند

از و جلب توجه زیادی کرد همفکرانش٬ تبلیغاتی انتخابات مرحله دوم اطالعیه های مهندس بازرگان و

تلقی گردید. تأثیرگذار سازمان مهم و نظر

اقدام وی چنین می نویسد: جانبداری از زندگی نامه تحلیلی مهندس بازرگان با اشکوری در
واحتمال به مرحله دوم راه یافته بود وکاندیدای سازمان مجاهدین خلق٬ رهبر رجوی ٬ مسعود
دوم٬ فاصله مـرحـله اول و در اعالم نتایج مرحله اول و پس از اما می رفت که انتخاب شود٬
آنها که شماری از تدابیری صورت گرفت که ازمجاهدین[خلق] ـ تالش های تبلیغاتی وسیعی و
مقابل کسانی نیز در مجلس نشوند. وارد ـ به مرحله دوم راه یافته بودند تهران وشهرستان ها در
که به هرحال برجسته ترین [خلق] ٬ به طورخاصی مجاهدین و تمامی گروه ها تالش می کردند
انقالب داشتند٬ مبارزه و سوابقی در صبغه مذهبی٬ با و ـگروه سیاسی خارج ازحاـکمیت بودند

از و شـد مقابل کاندیدای سـازمان پـیروز مرحله دوم انتخابات شهرستان تنکابن در در یوسفی اشکوری که خود .4
خط امام درباره مجاهدین آن زمان دیدگاه نیروهای پیرو در همفکران جناح چپ نهضت آزادی محسوب می شد٬
«برجسته ترین گروه تعبیر سازمان با مورد در را دیدگاه خود واقع داوری و این نوشته در در قبول نداشت و خلق را
رجوی برای تحقق وفاق ملی در استدالل به ضرورت حضور وی در بیان کرده است. حاـکمیت» سیاسی خارج از
انـتخاب در مالـک تحقق وفـاق را نادیده گرفته و انتخابات را احزاب شکست خورده در و گروه ها سایر مجلس٬
رجوی حمایت از مرحله دوم رسمًا فعاالن سیاسی در اندکی از تعداد ضمنًا نموده است. نماینده سازمان منحصر

همراهان وی بودند. تن از چند این مقطع بازرگان و در که مهم ترین آنها ـکردند

وفاق ملی باشد.4 به ویژه محور برآیندجامعه و مجلس٬ تا داشته باشند مجلس آینده حضور در
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امیدواری کرد که وی طی نامه ای خطاب به مردم اظهار این کسان مهندس بازرگان بود یکی از
«برای تأمین وحدت وحقوق نامه وی آمده است: در رأی بیاورد. رجوی نیزبتواند... ـکه مسعود
ایمان جوانان با که معرف جناح پرشوری از رجوی ٬ امیدوارم آقای مسعود ـگروه های اقلیت٬
طریق حسن نیت از گروه های با موفق به همکاری صادقانه با به مجلس راه یافته٬ نیز می باشد٬

وخلق بشود.» خدمت به خدا
بـازرگان ٬ نظر و پیشنهاد مخالفت کردند٬ این فکرشدیدًا آن که رهبری انقالب با البته پس از
برضد گرفته وجویجدید اوخردهها بر و برخی نیروهای خط امام واقع شد انتقاد سخت مورد

صص 389ـــ390. ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .1

شد.1 اوایجاد
که طی آن ضمن تأـکید نمود توضیح اطالعیه اول خویش صادر مهندس بازرگان اطالعیه دومی در

آمده بـود٬ که به وجود اشاره به «سوءتفاهماتی» با و آرامش» انگیزه خودش برای «تأمین وحدت و بر

چنین نوشت:
به میان نیامده وهمچنین گفته نشده اثباتًاتأیید یا آن اطالعیه راجع به هیچ گروه سیاسی نفیًا در
بگذاریم گروه های اقلیت سیاسی قانونی به تناسب جمعیت یاندهید... است به کسی رأی بدهید

ص 1. :59/2/17 روزنامه کیهان٬ .2

طرفدارانشان نماینده ای به مجلس بفرستند...2 و
قدری انتقادات موجود تا تالش شد تبلیغی موضع گیری قبلی بازرگان ٬ به رغم کاربرد این اطالعیه٬ با

انتخاب نماینده سازمان به مورد امیدواری در وی فقط ابراز قصد که اـگر بود ولی آشکار پاسخ داده شود

طبیعی در به طور زیرا نمی بود؛ آن اطالعیه ها نیازی به صدور دیگر تناسب آرای طرفداراِن آن می بود٬

مرحله دوم این اتفاق رخ می داد. اـکثریت نسبی در صورت احراز

نشریه مجاهد در رجوی نکاست و تبلیغی اقدام به سود بار عمل چیزی از در اعالمیه توضیحی فوق٬
می یافت. انتشار کاندیدای سازمان٬ حمایت از اطالعیه مهندس بازرگان در تراـکت های تبلیغی٬ و

یزدان دوران وزارت کشور٬ که در شورای مرکزی نهضت آزادی٬ حاج سیدجوادی عضو صدر احمد

قسمت بیوگرافی تبلیغات انتخاباتی مهندس یزدان حاج حمزه). (در ص 15 همان 58/12/22: .3

دو و به عنوان معاون منصوب کرده بود3 انتخابات را کاندیدای بعدی سازمان در مرتبطان و حاج حمزه از

سازمان هواداران شناخته شده رجوی و مؤتلفین و برادرش جزء و اعضای مهم سازمان بودند فرزندش از
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حاج سیدجوادی (برادر). علی اصغر دکتر و حاج سیدجوادی (فرزند) صدر شهرزاد و علیرضا .1

برشمرد انقالبی» و «چهره های مبارز از رجوی را طی اطالعیه مستقلی مسعود نیز محسوب می گردید1٬

ص 2. :59/2/17 روزنامه کیهان٬ .2

توصیه نمود.2 را کاندیدای دیگر چند انتخاب وی و و

آن زمان تحت کیهان که در مهندس بازرگان طی مصاحبه ای با اتمام انتخابات مرحله دوم٬ از بعد

دربـاره کـاندیدای اطـالعیه های خـود مـورد توضیحات بیشتری در ابراهیم یزدی بود٬ سرپرستی دکتر

بلکه نشد انتقاد اعتراض و قبال اقدام وی «تنها که در کرد این مصاحبه وی تأـکید در سازمان ارائه داد.

ص 2. :59/2/21 روزنامه کیهان٬ .3

اطالعیه قبلی خود مضامین دو بازرگان ضمن توضیح مکرر فراوان هم رسید.»3 تأیید و تلفن های تشکر

التقاطی بودن سازمان این گونه موضع گیری نمود: مورد در
هم به عهده کسانی به عهده خودشان است و نباشند یا التقاطی باشند این آقایان دارای افکار
و الزم است بیایند به نکات التقاطی برخوردنموده اند؛ مطالعه کرده و است که نوشتجات آنان را

همان. .4

برای مردم روشن کنند.4
توصیف کردن مجاهدین خلق گفت: ایمان» با و دوباره «پرشور وی ضمن تأیید

که می شناسم نسبت نبوده ام ولی آنهایی را محشور و آشنا همه آنها من با این یک واقعیتی است.

همان. .5

ایمان دارند.5 آرمان خود به مکتب و ایمان یافتم. با و پرشور دارند٬ به آنچه که بدان اعتقاد
طی پیامی به مناسبت وی٬ دوستان همفکر چندتن از اطالعیه بازرگان و از بعد روز امام خمینی دو

به معتقد مسلمان و صد در که صد انتخاب کنند که مـردم «ـکسانی را نمود مرحله دوم انتخابات تأـکید
به اشخاصی که باید به جمهوری اسالمی باشند... معتقد مکتب های انحرافی و احکام اسالم ومخالف با
که به اخالقی؛ یا اعمالی و چه احتمال انحراف عقیدتی٬ رأی ندهند. آنان می رود احتمال انحراف در

ص 1. :59/2/18 همان٬ .6

کرد.»6 نمی شود چنین اشخاص اعتماد
استدالل مهندس بازرگان این گونه پاسخ داده شد: به نظیر پیام امام ٬ در

که مجلس شورا آنکه گفته شودخوب است به همه گروه هاچه چپی وچه انحرافی رأی دهید ...
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مجلس با در این یک مطلب غلطی است که منحرفین درست کرده اندتا جامع همه گروه هاباشد٬

همان. .1

ملت به این مطالب انحرافی گوش فراندهد...1 خدعه شرکت کنند.
اطالعیه از اینکه «فرمایشات امام بعد بر پیام امام خمینی ضمن تأـکید مورد مهندس بازرگان در بعدًا

گفت: بازرگان ) تأیید اشاره به صالحیت اعتقادی لیست گروه همنام (مورد با و شد» بنده منتشر

فردخاصی نبوده٬تشخیص گروه و کلی بوده نامی از [امام خمینی] اصولی و تأـکیدهای معظم له

ص 2. :59/2/21 همان٬ .2

به عهده رأی دهندگان گذارده بودند.2 را
آن قسمت هایی از ذـکر از بعد توصیف کرده و این اختالف نظر» «نقطه پایانی بر اشکوری پیام امام را

می نویسد:

ص 393. ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .3

[خلق] به مجلس راه نیافتند.3 بدین ترتیب هیچ یک ازکاندیداهای مجاهدین
برای سازمان به ارمـغان شکست سوم انتخاباتی را نتیجه انتخابات مجلس٬ اردیبهشت ماه ٬59 در

مرحله اطالعیه ای مانند صدور سازمان با هواداران گردید. که این شکست باعث انفعال بخشی از آورد

«خواست نتایج آن با تقلبات انتخاباتی گسترده روی داده و مرحله دوم نیز که در مدعی شد اول انتخابات٬

ص 220. ج 3: مجموعه اعالمیه ها...٬ .4

تحت خرداد پنجشنبه 22 ورزشگاه امجدیه در سخنرانی رجوی در مباینت دارد.4 رأی واقعی مردم» و

این سخنرانی٬ در جهت انگیزه دهی به نیروهای سازمان بود. در سعی او حاـکی از کرد؟» عنوان «چه باید

در کینه را خشم و این روش٬ با تا کرد به عموم هواداران پیشنهاد را رجوی مکانیسم «دفاع مظلومانه»

امجدیه. متن سخنرانی رجوی در 6؛ ـ صص 3 ش 88: نشریه مجاهد٬ .5

تعمیق بخشد.5 میان اعضای سازمان٬

اوایل سال 59 از درگیری های خیابانی٬ و  تشدیدبحث ها
ادعای مورد تبلیغات گسترده در تالش سازمان حول مظلوم نمایی با ٬59 تیر و ماه خرداد طول دو در

و بین مردم به وسیله مباحثه ساختگی تیم های تبلیغی٬ تبلیغی در کار بحث های خیابانی و چماقداری در
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دانشـجو٬ جـذب عـناصر سوی نیروهای خط امام و سازمان از جهت اثبات ظلم بر اطالعیه در انتشار

کـماـکـان راه انـدازی اردوهـای کـار٬ زنان صورت مـی گرفت. کارگران و محالت٬ بیکاران در دانش آموز٬

که هـدف آن گسـترش پـایگاه اجـتماعی جمله جذابیت های اجتماعی بود آموزش سالح از سازندگی و

درون مردم بود. سازمان در

موضع گیری برخی آن٬ از بعد نفاق و٬ خصوص سازمان و در 59 تیر 4 در سخنرانی امام خمینی (ره) با

سازمان به وجود شکافی عمیق بین اندیشه سیاسی نظام و سیاسی٬ چهره های شناخته شده مذهبی و از

تعطیل کردند.). کشور سراسر در موقتًا را خود دفاتر و (مجاهدین خلق مراـکز ص 16 :59/4/8 روزنامه کیهان٬ .1

تا نمود1 کاهش فعالیت های اجتماعی خود عکس العمل اولیه اقدام به تعطیل نشریه و سازمان در و آمد

بگذراند. سر از بتواند این موج اجتماعی مخالف را

خرداد 22 اجتماع امجدیه در اجتماعی سازمان پس از شرایط افزایش درگیری های خیابانی و امام در

آیت که سازمان در دکتر اوج گیری بحران سیاسی بین مقامات باالی نظام به بهانه نوار هم زمان با و 58

جمع اعضای طی سخنانی در نقش آفرینی کرد٬ آن مستقیمًا تشنجات ناشی از توسعه موضوع و و ایجاد

داشت: اشاره به سازمان چنین اظهار شوراهای اسالمی کارگران درباره غائله آفرینی گروه های سیاسی با
از و گاهی ادعای اسالمیت می کنند و بیرون آمدند و انقالبجوشیدند از این گروه هایی که بعد
و مـی شوند. انـقالبی تر شما از و گاهی ادعای انقالبی بودن می کنند می شوند. مسلمان تر شما
و کارگر از که این توده محروم ملت ما انقالب را مؤسس انقالب می دانند٬ ـگاهی خودشان را
و درخارج بودند [ درحالی که] آنها و به پایان رساندید تااینجا همه٬ وشما دانشجو و ـکشاورز

که ببینندچه کسی غالب می شود... می کردند وتماشا داخل بودند در یا تماشاـگر٬
غـائله درست بـاز همان جا هم در آنها پیش رفتید٬ انقالب] که شما [ پس از مرحله ای هر در
غائله باز و مشغول به کارشدند همان وقتی که مجلس شورای اسالمی تأسیس شد٬ در ـکردند.
کتک می زنند می زنند٬خودشان دیگران را فریاد و درست کردند.خودشان غائله درست می کنند

می زنند... بازخودشان فریاد
فدایی هی بگویم فدایی اسالم و ممکن است من هی بگویم اسالم٬ ببینیدچه می کنند٬ را اینها
بزنم لیکن وقتی که شمااعمال را را این حرف ها اسالم ومجاهدخلق٬ هی بگویم مجاهد خلق و

تفنگ کشیدم ومخالفت کردم... هرجا در اول مخالفت کردم٬ که از مالحظه بکنیدببینید
می بینیم مفتوح بشود٬ یک قدم بردارد٬می خواهدمجلس شورا روزی که این نهضت بخواهد هر
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مع االسف جوان های ما و یک غائله درست می شود. امجدیه پیش می آید٬ ـکه یک بساطی در
نه است وتظاهرکننده. که مسئله چماقدار دارندچه میکنند...خیال میکنند که اینها مطلع نیستند

ص 14. :59/4/5 همان٬ .1

مسئله عمق دارد...1 این یک ظاهری است برای آشوب درست کردن. مسئله این نیست٬
مـطالعه سـابقه و ضرورت بـررسی و بر ضمن تأـکید سخنان خود بخش دیگری از امام خمینی در

اشاره به روش های فریبکارانه سـازمان٬ با مجاهدین خلق٬ تبلیغات گروه هایی مانند و محتوای کتاب ها

که نقل کرده بود نیز سخنرانی دیگر دو این در پیش از نجف را ایشان در امام ماجرای مالقات اعضای سازمان با .2
دانشـجویان گـروهی از بـا دیـدار در و 1358 خـرداد تـاریخ 23 سخنرانی اول در البته بازتاب مطبوعاتی نیافت.
مـنافقین بـرای نـفاق و بردن تعبیر امام ضمن به کار اشاره می کند. که به خاطره مالقات مزبور دانشگاه تهران بود
که به دانشجویان توصیه کرد به باقی ماندگان سازمان٬ عدم اعتماد ابراز و سال 54 ایدئولوژی داده در اعضای تغییر

شوید.» آنان درگیر با نباید و طردشان کنید البته نباید و آنان خیلی دوستانه نباشد با شما «رفتار
سپاه پاسداران انـقالب اسـالمی و فرماندهان کمیته ها با دیدار امام در آبان ٬1358 تاریخ 12 سخنرانی دوم در و

ص 459. ج 10 و ص 145 ج 8 صحیفه امام٬ ر.ـک: یادآوری می کند. مجددًا خراسان آن خاطره را

یادآوری کرد:2 نجف٬ در خود با خاطره مالقات نماینده سازمان را
آمـده نجف بودم ایـنها من در هم گول بزنند٬ مرا اینهامی خواستند گول می زنند٬ همه را اینها
واقع شده آنها ایران هم بعضی ازآقایان که تحت تأثیر مع االسف از گول بزنند... که من را بودند
هم به من کاغذسفارش نوشته آنها و هم اغفال کرده بودند را آنها رحمتشان کند٬ بودندخداوند
نهج البالغه قرآن و خود با اینها آنها... من همراهی کنم با و بازی بدهد که مرا آمده بود بودند...
ببینیم که عمل ایـنهاچـیست... ما باید بین ببرند... از نهج البالغه را قرآن و و را ما می خواهند
به ضداسـالم عـمل مسلمان هستم و آن کسی که می گوید کفارند٬ از که بدتر هستند منافق ها
دیگران تکذیب شده از قرآن بیشتر در درباره آنها به ضداسالم عمل بکند٬ ومی خواهد می کند

ص 14. :59/4/5 روزنامه کیهان٬ .3

است.3
به نظامی٬ نهادهای انقالبی و بین روحانیت٬ سازمان در گروه هایی مانند همچنین امام به مسئله نفوذ

داد. تفصیل هشدار

صفحات اول. :59/4/10 و 9 و 8 همان٬ .4

توصیف کردن سـخنان ضمن «تاریخی» روزنامه کیهان 4 ابراهیم یزدی طی سرمقاله هایی در دکتر

چنین نوشت: آنها تفسیر امام و
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را آنـها مـرز و صراحت حد با که امام برای اولین بار بزرگ به سازمان مجاهدین خلق٬ ایراد
اندیشه مجاهدین در مکتب٬ اشکال در و انتقاد و ایراد اول ـ است: چیز دو روشن ساخت در
از را درک خود این زمینه بیان داشتند.احساس و در را امام خاطره خود که التقاطی است. است٬
باهمان نیز٬ انقالب] ما [پیش از درهمان زمان التقاطی بودن اندیشه مجاهدین منعکسساختند.
انحراف در همین زمینه یعنی التقاط و چمران در برادرمان دکتر بیروت همراه با در اشخاص٬
برخط مشی سیاسی سازمان کنونی ایراد دوم ـ کردیم... فکرسازمان مجاهدین بحث ها اندیشه و
حفظ نظام و برای استقرار متعهد مسئول و را خود که مجاهدین هرگز [مجاهدین خلق] است.

ص 4. :59/4/9 همان٬ .1

ونمی دانند.1 جمهوری اسالمی ودستاوردهای آن ندانسته اند
کرد: همین سرمقاله های کیهان تأـکید از یکی دیگر یزدی در دکتر

روشن ساخته اند٬ سازمان مجاهدین خلق تکلیف را مورد [با] صراحت در امام برای اولین بار
این نکته تکیه بیشتری کرده اند؟ امام بر چرا منحرف هستند. منافق هستند٬ ـکه التقاطی هستند٬
وسازمان یافته و متمرکز متشکل و است...مجاهدین خلق٬ برای آنکه خطرچپ انحرافی بیشتر
نوجوانان و برای بسیاری از سوابقی که می تواندخمیرمایه توجیه آنها سوابق. کوله باری از با
برای هرچند ـ جذب کنند را نیروها می توانند بیشتر این گونه سازمان ها٬ ساده اندیشان باشد...
طرح شعارهای ذهنی گرایانه ولی جذاب سیاسی که فقط هدفش جـذب با و مدت کوتاهی ـ

ص 2. :59/4/10 همان٬ .2

خطرناـکترهستند.2 لذا و سردرگمی بنمایند دچار انقالب را نیروهاست٬
درباره خط مشی و ساخت به قلم سردبیر٬ پاسخ به نامه سازمان منتشر مقاله دیگری که کیهان در در

سازمان این گونه تحلیل شد: عملکرد
نبودن «حاضر طول تکوین انقالب مبنی بر گرفتن مواضع خاص آن سازمان در نظر بدون در
مواضـعی را این سازمان مکررًا پیروزی انقالب اسالمی٬ پس از شرایط الزم برای پیروزی»٬
آن از مبارزه ضداستعماری آن بوده است و باجهت ایدئولوژیک انقالب یا کرده که مغایر اتخاذ
دفاع ازواماندگان «سوسیال جمله است مترقی دانستن روزنامه وابسته به صهیونیسم آیندگان٬
اسـتمرارحـیات این قبیل که جـز نهادهایی از و جبهه ملی وسازمان ها منشعب از دمکرات»

رسالتی نداشته اند... سرمایه داری وابسته وایجادوجدان طبقاتی برای آن٬
پیروزی انقالب٬ ایران پس از نیم مبارزه ضداستعماری خلق دلیر تمام طول این یک سال و در
یاحداقل و برقراری مراسم مشترک یافعالیت های دیگر با نه مستقیمًا) (اـگر آن سازمان تلویحًا
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عملکردهای سازمان چریک های فدایی خلق بوده است... بسیاری از مؤید سکوت کامل خود
طریق سازمان مجاهدین خلق از انقالب اسالمی ایران می گذرد٬ نیم که از این یک سال و در
الخ دست به جذب نیروهای مظلومیت و... تاـکتیک های سیاسی چون قهرمان نمایی٬چپ نمایی٬
فراهم آوردن زمینه های تجزیه به بهای تضعیف ثبات سیاسی ایران و این را زده است و بیشتر

ص 10. :59/4/9 همان٬ .1

قطبی کردن جامعه به انجام رسانیده است.1 اجتماعی و
التقاطی بودن ایدئولوژی تبیین دیدگاه های امام خمینی ٬ طی مصاحبه مشروحی در آقای منتظری نیز

ص 3. همان: .2

داد.2 قرار انتقاد به شدت مورد نادرست سازمان را عملکرد خط مشی انحرافی و و

تبیین مواضع امام در و تأیید یک اطالعیه مفصل در صدور با خط امام نیز دانشجویان مسلمان پیرو

کردند. روشنی علیه سازمان اتخاذ مواضع صریح و و دیدگاه ها قبال سازمان٬

مواضع آن٬ ایدئولوژی و مورد واـکنش سازمان نسبت به سخنان امام در از انتقاد این اطالعیه با در

شد: چنین اعالم نظر
ملت ایران که اسالم سازمان مجاهدین نه بر اعضای سازمان پوشیده است و این حقیقت نه بر
همیشه لذا است. بدان معتقد امت نیز و آن سخن می گوید اسالمی است که امام از از خلق غیر

امت است... امام و عملکرد از این سازمان غیر می بینیم که عملکرد دیده ایم و
از عمق غیر ریشه و در [مجاهدین خلق] مدعی آن هستید مبانی اسالمی که شما اصول و آیا
که پس به این دلیل مدعی اسالم راستین هستید آیاشما دیگری است؟... اصول مارکسیسم چیز
سران حزب دمکرات یا پیروزی انقالب همه دشمنان انقالب مانندچریک های فدایی خلق و از

راتأییدمی کنند؟... دشمنان رسمی اسالم که تکنوازی می کنندشما
به آغوش اسالم و و دست برندارند انحراف خود ازبیانات امام از رهبری سازمان بعد کادر اـگر
با برخورد در اعتراف کنند٬ که به مارکسیست بودن خود ندارند شهامت آن را یا ملت برنگردند

هواداران خودبی صداقتند...
ایران در دست نشانده آمریکا که رژیم شاهنشاهی و به خوبی می داند وسازمان نیز همه می دانند
سقوط رژیم با رهبران این سازمان که پیش از به دست امت اسالم به رهبری امام سقوط کرد...
همه [علیه امام] را این مخالفت و نپذیرفته بودند٬ که مواضع سازمان را زیرا امام مخالف بودند
روش هـای او امام و با سقوط رژیم نیز پس از و زندان اعالم کرده بودند به خصوص در جا
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امپریالیسم آمریکا برابر سازمان مجاهدین خلق در این صورت آیا در هستند. مخالف بوده و

ص 13. :59/4/18 همان٬ .1

اوست؟...1 پشت سر که امتی نیز سرسخت ترین دشمن آمریکا برابر در ایستاده است یا
خط امام خطاب به سران سازمان این گونه توصیه شده بود: اطالعیه دانشجویان مسلمان پیرو در

به و ملت برگردید.بیایید به آغوش اسالم و و بشنوید.بیایید این نصایح پدرانه امام را و بیایید
احـترام وفداـکاری هایشان به این سـازمان آبـروبـخشیدند ایثار خون جوانان این ملت که با
اصالح وضع خود با و تاریخ اسالم تکرارنکنید.بیایید در داستان خوارج را و بگذارید...بیایید
به کانونی که باخون جوانان صادق وپاـکباخته ومسلمان رنگین است٬ اجازه ندهیدسازمانی را

ص 16. همان 58/4/19: .2

ودسته جات ضدانقالب تبدیل شود.2 برای استفاده افراد
نمود: طی مصاحبه ای درباره سازمان این گونه اظهارنظر مهندس بازرگان نیز

فرزندان نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق ازجوجه ها گفته اند و که می دانید همان طور
قرآن» «پرتوی از وهمچنین تفسیر عده ای ازکتاب های من ازجمله «راه طی شده» ایران بودند...
کتاب های اصلی وتعلیماتی مجاهدین بود...مجاهدین به مبارزه مسلحانه مرحوم طالقانی جزء
طرف دیگر از رئوس[ مرامنامه] نهضت آزادی نبود. برنامه و مبارزه مسلحانه جزء و معتقدشدند
بـعضی از ایـن نـبود... ولی صـرفًا مـی گرفتند را کـتاب های مـا نـظریات و مقداری از اینها
همه کتاب هایشان بگویم که با البته باید چه بعدخوانده بودم. چه آن موقع و ـکتاب هایشان را
دین خارج از را گفت که یک خورده انحرافی (نه انحرافی که آنها ازهمان اول باید موافق نبودم.
به طرف مبانی مارکسیسم وجود [ اسالمی] خارج سازد) عقیده از را نه انحرافی که آنها و ـکند
به همین بوده و میان جوانان حتی مسلمان ها در ایران و در و مارکسیستی دردنیا افکار داشت...
آن از و توی آن خط بیندازند که خودشان را میل داشتند یعنی مجاهدین٬ دلیل ازجهاتی اینها
منافق دین بودند٬ [مجاهدین خلق اولیه] ضد نمی گویم که اینها عمل کنند... خط به وظایف خود
بکنم. نمی توانم تأیید ونظریاتشان را انقالب] افکار موردمجاهدین خلق پس از [ در نه... بودند٬
ایـنکه بـعضی از البـته گـو روشـن بکـنید. را ایـنها بهشان گفتم بـیایید اختالفاتی هم هست٬
بتوانم انتقاد ولی متأسفانه فرصت نکردم که درست بخوانم وعمیقًا به من دادند ـکتاب هایشان را
آن٬ در هستم و آن حالت اصیل٬مخالف بوده و گونه انحراف اسالم از هر کلی با به طور ـکنم...

ص 11. :59/5/8 همان٬ .3

می دیدم.3 خطر
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 کودتای نوژه وسازمان
آغاز تیر 18 روز در بود که قرار این کودتا شد. کشف یک کودتای نظامی منتشر خبر 1359 تیر 19 در

تدارک شده برنامه ریزی و سوی سازمان جاسوسی آمریکا شهرت یافت از به «ـکودتای نوژه» بعدها و شود

پی فرمان امام خـمینی بـرای که در خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران بود نوژه از محمد شهید .1
کـردستان بـه تـجزیه طلبان وابسـته در مـقابله بـا نیروهای رزمـنده کـه در مصطفی چمران و دکتر ـکمک به شهید
هـدف نـیروهای مـنطقه پـاوه٬ هـواپـیمایش در حالی کـه روزه بـود در و درآمد به پرواز محاصره درآمده بودند٬
نـام نوژه تغییر آن پس پایگاه سوم شکاری همدان به پایگاه شهید از به شهادت رسید. گرفت و ضدانقالب قرار

یافت.

هدف آن و شود همدان آغاز نوژه 1 پایگاه هوایی شهید عملیات از بود قرار مطابق برنامه کودتاچیان٬ بود.

در رژیم شاه و آخرین نخست وزیر بختیار٬ یک حکومت سوسیال دمکراسی به ریاست شاهپور استقرار

صورت امکان اعاده سلطنت پهلوی بود.

به نوشته کتاب «ـکودتای نوژه»:
گرفته جریان آن به کار خارج در داخل و از بود لحاظ تجهیزات نظامی که قرار از این کودتا
موفقیت که سیا وچنان دقیق طرح ریزی شده بود تاریخ کودتاهای جهان بی سابقه بود در شود
آن مقایسه با در 32 مرداد که کودتای 28 کرد به جرأت می توان ادعا و قطعی می دانست... آن را

.54 و صص 52 چ 4: کودتای نوژه٬ .2

بازی کودکانه ای بیش نبود.2
گروه سیاسی با ارتباط چند مورد طی مصاحبه ای در ٬59 پانزده مرداد در حجة االسالم ری شهری ٬

داشت: چنین اظهار و سازمان اشاره کرد به ارتباط آنان با عامالن کودتا٬
جـبهه پان ایرانـیست ها٬ گروه هایی مانند و سازمان ها اساس اعترافات گردانندگان کودتا]... [ بر
جریان این طرح قرار سازمان مجاهدین خلق ایران در سازمان چریک های فدایی خلق و ملی٬
این گروه ها یک از [با] هر موافقت زمینه همکاری یا در بررسی هایی نیز ومطالعات و داشته اند
شرکت کننده در افراد تن از ضمن بررسی های انجام شده توسط چند صورت گرفته بوده است...
سـازمان چـریک های و نفر تهران 800 قدرت رزمی سازمان مجاهدین در ـ[کودتا] ٬ این طرح
این دو تصمیم گرفته شده است که با این بررسی ها پس از اعالم گردید. نفر 300 فدایی خلق٬
و عمل نشوند له عامالن این طرح وارد که علیه یا قول گرفته شود آنها از و سازمان صحبت شود

ص 2. :59/5/16 روزنامه کیهان٬ .3

داده شود.3 امتیازات خوبی به آنها اجرای کامل طرح٬ ـ[کودتا] و پیروزی پس از عوض٬ در
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فشارهای سـیاسی جلوگیری از همین مصاحبه آقای ری شهری برای تسهیل تحقیقات بعدی و در

وجود صحت داشته باشد٬ این که مطالب عنوان شده توسط این افراد «هیچ گونه تضمینی بر کرد: تأـکید
دادگاه های ویـژه ارتش جریان وقایع آنچه که در در به این دلیل که ملت مسلمان را صرفًا ما ندارد.

همان. .1

می کنیم.»1 بازگو این مطالب را داده باشیم٬ قرار می گذرد
سازمان آمده است که مذاـکره با مسئوالن سیاسی کودتا به نقل از سران کودتا متن بازجویی یکی از در

مجاهدین خلق به نتیجه رسیده بود:
در [ روزکودتا] بی طرف بمانند. ازمجاهدین خلق گرفته ایم که آن روز این قول را می گفت که ما
بهشان قول داده ایم که آزادی فعالیت سـیاسی داشـته بی طرف می مانند٬ عوض اینکه آن روز

صص 177ـــ178. چ 4: کودتای نوژه٬ .2

باشند.2
به نوشته کتاب کودتای نوژه:

عـناصر وجـود کـه نـاشی از سازمان منافقین به واسطه قدرت اطالعاتی خود سوی دیگر از
به ارزیابی احتماالت بود نفوذی اش ازجمله میانکودتاچیان وهمچنین ستادخنثی سازی کودتا
و روند میان کودتاـگران از نفوذی سازمان در اطالعاتی که عناصر پرداختند. سرانجام کودتا و
را رضایت خود متقاعدساخت تا می دادند٬سازمان را دراختیارسازمان قرار حجم وسیع کودتا
که تحلیل سران سازمان منافقین این گونه بود اعالم نماید... همکاری درخفا و وقوع کودتا از
مـناسبات تشکـیالتی پـیچیده٬ به دلیل فقدان اعتقادات اصـولی و سرنگونی حکومت کودتا
طرحی سازمان تصمیم گرفت با اساس این تحلیل٬ بر نظام جمهوری اسالمی است و از آسان تر
برای مواجهه نیز برنامه مناسبی را تقویت کودتاچیان٬ و کودتا پیچیده ضمن شرکت در بسیار

تدارک ببیند. وجه عدم موفقیت کودتا با بی خطر
ارتش آن هـنگام در که تا نظامی را افراد تعدادی از شتاب زیاد سرعت و سازمان منافقین با
کارسازمانی به به عنوان دستور را اساسی زیر محور دو و فراخواند شناسایی وجذب کرده بود

ابالغ کرد: آنها
سنجش قطعیت انجام امکانات کودتاچیان و و ارزیابی نیرو و تشکیالت کودتا در نفوذ الف)

ـکودتا.
ضمن تشکیل تیم های ناراضیان داخل ارتش٬ استفاده ازشناسایی های قبلی سازمان از با ب)
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پوشش چندین تیم عمل کننده دراختیارکودتاچیان در ناراضی راجذب نموده و افراد جداـگانه٬
و ترکپور گروهبان یکم حمیدرضا ایرج بهی و ازجمله استوار این افراد تعدادی از گیرند. قرار
سازمان نـتیجه انجام این مأموریت شدند... سازمان مأمور مرتبط با نوهد تیپ 23 تن از چند
صورت مشاهده عالئم شکست کودتا در ارزیابی می کرد... به نفع خود چه می بود هر را ـکودتا
گذارده رییس جمهور دراختیار را اطالعات خود محورساختن تماس های خود٬ می توانست با
بـرابـر در سازمان را اطالعاتی خود٬ نسبت به توان تشکیالتی و ضمن مرعوب ساختن او تا

یک پـایگاه کسوت جـاسوس نـظامی ارتش عـراق در در ایرج بهی بعدها صص 178ـــ180. چ 4: کودتای نوژه٬ .1
نـهادهای آن مسئول یکی از و رده های تشکیالتی سازمان پیشرفت کرد در ترکپور حمیدرضا و عراقی کشته شد
ش 252: نشریه مجاهد٬ اعالم گردید. سال 64 فهرست اعضای شورای مرکزی سازمان در در نام ترکپور ـگردید.

ص 56.

اعترافات کودتاـگران بیمه سازند.1
تماس مبنی بر برخی مصاحبه های سران کودتا و بازجویی ها مفاد انتشار پس از شد. همین گونه نیز و

اطالعات داخل کودتاچیان نفوذی داشتیم و که بله ما داشتند را «همیشه این ادعا آنها سازمان٬ آنان با

(پانوشت). ص 180 چ 4: کودتای نوژه٬ .2

بنی صدرمی گذاشتیم.»2 رییس جمهور دراختیار را آنها
شهریور تاریخ 22 در کودتای نوژه٬ شده در افسران دستگیر پی پخش تلویزیونی مصاحبه یکی از در

سـوی سـازمان٬ از کودتا ضد عدم اقدام بر مورد توافق در سازمان و تماس کودتاچیان با مبنی بر ٬59

ص 16. :59/6/25 روزنامه کیهان٬ .3

این موضوع3٬ خبرنگاران ضمن تکذیب شدید یک مصاحبه مشترک با موسی خیابانی در رجوی و مسعود

همچنین یک ویـژه نامه 6 ارائه دادند. کشف کودتا در مقامات کشور همکاری با مدارکی دال بر و اسناد

منتشر این مورد در اطالعیه رسمی سازمان نیز به این موضوع اختصاص یافت و صفحه ای نشریه مجاهد

صفحه. 6 ٬1359 شهریور 26 منتشره در خیابانی)٬ ش فوق العاده (مصاحبه رجوی و نشریه مجاهد٬ .4

تصویر و کشف کودتا نقش سازمان در مبنی بر رییس جمهور بنی صدر تأیید ویژه نامه مزبور٬ در ـگردید.4

نامه هایی خطاب بـه تیر٬ 18 و 17 روز دو ادعایی سازمان در مطابق اسناد نامه درج گردیده بود. چند

حال آنکه این اطالعات ارسال شده بود٬ اطالع طرح کودتا مورد امام در رونوشت به دفتر و رییس جمهور

در خنثی شده بود. اطالع سازمان کشف و قبل از کودتا٬ و بی فایده بوده اند سوخته و زمان ارائه عمًال در

فراهم را هم امکان پاـک کردن ردهای احتمالی خود برجای گذاردن این اسناد٬ با واقع سازمان کوشیده بود
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ساخته شود. داشتن٬ کشف کودتا ادعای نقش اساسی در هم دلیلی برای سهم خواهی و و سازد

سازمان داشته اند: با که کودتاچیان توافق های مشخص دیگری نیز همچنین فاش شد بعدها
موسی خیابانی صورت تماس هایی میان کودتاـگران و مدارکی که به دست آمده٬ و طبق اسناد
موافقت شده بود به سازمان مجاهدین داده بودند٬ ضمن پیشنهادی که رهبران کودتا و ـگرفته بود
به نفع کودتاـگران از می شود٬ رجوی واـگذار مقابل پستی که به مسعود ـکه سازمان مجاهدین در

ص 54. چ 4: کودتای نوژه٬ .1

بکشد.1 کنار را خود مقابل عمل کودتا٬ موضع گیری در

2- Gasirowski. mark.J. The Nuzhih plot and Iranian politics, Inter national journal of middle east

study 2002 No 34. PP. 645-666.

مختلف افراد ساعت مصاحبه با اساس صدها که بر درباره کودتای نوژه 2 مقاله خود ـگازیوروسکی در

مسعود که کودتاچیان با نقاط مختلف جهان تهیه کرده تصریح می کند در کودتا خارجی مرتبط با ایرانی و

جلب کرده بودند. به کودتا همکاری وی را رجوی تماس گرفته و

و سرنخ ها بسیاری از توانستند و داشتند حضور سطوح باال عوامل نفوذی سازمان تا ضدکودتا ستاد در

کشمیری عـضو اطالعات منتشره مسعود بنابر بین ببرند. از کودتاچیان را ردپاهای همکاری سازمان با

اعـضای قـدیری از جـواد و ٬1360 شهریور ساختمان نخست وزیری در عامل بعدی انفجار سازمان و

مدتی به عنوان مسئول اول سازمان تعیین شد. خارج کشور اعضای مرکزیت سازمان در از زهره عطریانفر .3

همکاری خنثی سازی کودتا ستاد در زهره عطریانفر3 همسر زندان و وفاداران رجوی در قدیمی سازمان و

به و قدیری سرقت کرد بعدها مربوط به عملیات ضدکودتای نوژه را اسناد اطالعات و بخشی از داشتند.

اطـالعات دربـاره وی سـایر ارتش. اداره دوم سـتاد قـدیری در اشاره به نـفوذ ص ٬82 غائله چهاردهم اسفند...: .4
یک کارشناس امنیتی. با گو گفت و از مأخوذ

که به مجروح بود 1360 ششم تیر در ابوذر مسجد طراحان انفجار وی یکی از گریخت.4 کشور خارج از

(پانوشت 2). ص 179 خاطرات: قدیریان٬ .5

شد.5 آیة اهللخامنه ای منجر شدن شدید

یک چهارم رهبران حدود تنها عوامل کودتا٬ قمع شدید است که «علی رغم قلع و ـگازیوروسکی معتقد

شدند.» یک سوم عوامل آن دستگیر و

صص 188ـــ189. غائله چهاردهم اسفند...: .6

نـقش شـد.6 افشـا بعدها کودتاچیان نیز با ریاست جمهوری بنی صدر همکاری برخی اعضای دفتر
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صص 226ـــ230. چ 4: کودتای نوژه٬ .1

وجهی بود.1 چند پیچیده و این کودتا هم در بنی صدر

کرد: مصاحبه ای تأـکید حجة االسالم ری شهری در
شده بودندبدون مجوز ـ[کودتای نوژه] دستگیر این رابطه که در نفر عرض کنم 51 متأسفانه باید

ص 9. :59/9/3 روزنامه کیهان٬ .2

آزادشدند.2 آقای بنی صدر قانونی به دستور
ـ[کودتای نوژه] رسیدگی و ازدستگیرشدگان نفر «به پرونده 500 همین مصاحبه اعالم نمود: وی در

همان. .3

گذارده شده است.»3 به اجرا رأی دادگاه های انقالب ارتش درباره آنها
نـظامی تـجاوز آغـاز آن زمان و در شرایط خاص سیاسی کشور و مذکور توجه به مجموع موارد با

حساس مراـکز نفوذی که در با بنی صدر دفتر عوامل سازمان و ٬59 شهریور ـگسترده عراق به ایران در

پی گیری نقش که عمًال کنند ایجاد شرایطی را توانستند داشتند٬ ضدکودتا جمله ستاد امنیتی از سیاسی و

ابهام با این کودتا مشارکت سازمان در همکاری و سال 59 پاییز در و کودتای نوژه متوقف شود سازمان در

نشود. حقایق آشکار و گردد روبرو

منفی عملکرد مواضع و توجه به همان میزان اطالعات به دست آمده و با البته مسئوالن باالی کشور

کمترین اعتمادی به سازمان مجاهدین خلق دیگر به دیدگاه روشنی رسیده و غالبًا آن زمان٬ سازمان تا

کافی امنیتی مانع تمرکز سازمان٬ از موضع رییس جمهور در حمایت بنی صدر ولی وقوع جنگ و نداشتند؛

مجدد حضور فعالیت و شرایط مناسبی برای تجدید عمًال سازمان گشت و اطالعاتی نهادهای انقالبی بر و

نظامی برای رویارویی تمام عیار را سازمان خود یک سو از آمد. تبلیغاتی پدید عرصه سیاسی و سازمان در

شتاب افـزون تری بـه جـذب هـواداران و با سوی دیگر از آماده می ساخت و شورش مسلحانه کامًال و

می پرداخت. مجاز٬ علنی و پوشش فعالیت ظاهرًا اعضای بیشتری برای عملیات آتی در
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 آماده سازی برای خیزمجدد
در مجدد زمان مناسب برای خیز به انتظار به عقب نشینی٬ تظاهر و پی وقایع تیرماه 59 سازمان در

سؤاالت و مواجهه با اجتناب از جهت حفظ هواداران و تالش وسیع در با فعالیتهای اجتماعی نشست و

رفت. فرو مدتی به پیله انزوا خود٬ عملکرد ماهیت و مورد آمده فراوان در ابهامات پدید

گروه های سایر و بنی صدر رییس جمهور تحکیم روابط با فعالیت های پنهان اطالعاتی و این دوره٬ در

تشکیل می داد. یک وجه اصلی اقدامات سازمان را مخالف فعال٬

حزب اللهی شناسایی افراد عمل کرده و به تدریج تشکیالت پنهانی تر ماه 1359 مهر و طی شهریور

بسـتگانشان کـه به آن عده از سطح خانواده ها در مردم نیز و شروع کرد را شهرها درون محاّلت و در

اصناف مردم در این پس٬ از کردند. ُهشدار نصیحت و اقدام به تذکر٬ نسبت به سازمان گرایش داشتند

سازمان اطراف مراـکز درگیری در ماه٬ این دو در عمل می کردند. اطمینان بیشتر با و سازمان قویتر مقابله با

ایـن کاهش تبلیغات تحریک کننده سازمان بود. علت آن٬ کاهش یافت و تعطیل شده بودند٬ ـکه ظاهرًا

درگیری ها می توانست امکان بروز می خواست٬ و مایل بود که سازمان هرگاه که خود تجربه نشان می دهد

برساند. صفر چیزی برابر به حّداقل یا را

که یک جرقه اولیه صورت می گرفت و مکانیسم درگیری های طراحی شده سازمان به این صورت بود

پس اقدام به درگیری می نمودند. جمع و خود به دور مردم را خیابان نموده و در اقدام به هیاهو نفر 6 یا 3

طرف اغلب می گرفتند٬ چون جانب مخالفان سازمان را و اطراف به سوی درگیری می آمدند آن مردم از از

همگی شعار سخنرانی بود٬ در اـگر و اختناق می کرد ستم و علیه ظلم و شعار سازمان اقدام به دادخواهی و

شتم ضرب و با طرف خسته شده یا سرانجام دو می دادند. سر را است» پیروز خلق ما است٬ «ارتجاع نابود

بودند معتقد کمیته بعضاً افراد سپاه درگیری خاتمه می یافت. دخالت کمیته و با شده یا هم جدا از یکدیگر٬

فقط یک الگوی آن زمان مدارک کافی به دست نمی آمد. ولی در می کند سازمان برپا خود را ـکه درگیری ها

در کسب قدرت داشـته و و جذب نیرو آن این که سازمان قصد و کمک به این فرضیه می کرد تحلیل٬

تـقلیل مناسبات اجتماعی قصد تخریب روابط و آشوب و نتیجه با در نتوانسته موفق شود. انتخابات ها

سال یعنی پس از ـ بعدها داشت. را گسترش پایگاه مردمی خود تضعیف سیاسی آن و پشتوانه ملی نظام و

سطح تهران به وسیله سازمان در خصوصاً درگیری ها که بسیاری از زندانیان اعتراف کردند برخی از ـ 60
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هـادی جـمالی٬ پرونده های رفعت ُخـلدی٬ اعترافات مندرج در نقل از ص 42؛ ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1
فقیهی . اصغر و بهمن موسی پور چلنگر٬ رضا

هدایت می شده اند.1 طراحی و

بسیج میهن و انقالب و عمومی حول دفاع از شروع جنگ تحمیلی افکار با آبان 59 و ماه های مهر در

به صورت نیمه علنی روابـط تهران هنوز و شاخه های شهرستان ها سازمان در برای دفاع شکل گرفت.

سـیاسی حول مسئله جنگ تـحرک اجـتماعی و و فضای جامعه دگرگون شد حفظ می کرد. هواداران را

کاهش اهمیت و مردم به جبهه ها سپاه و به علت اعزام نیروهای کمیته و شکل جدیدی یافت. ـگروه ها

برای فعالیت گـروه هایی شهرها مردمی در محدودیت های اجتماعی و عمومی٬ افکار مسائل داخلی در

سازمان کاهش یافتند. مانند

افزایش فعالیت بیرونی و این نشریه همراه با ماهه نشریه مجاهد٬ تعطیل 5 از بعد ماه ٬59 آذر در
و انزوا اساسی تاـکتیک سازمان خروج از محور شد. آغاز درگیری ها جدیدی از دور و علنی سازمان منتشر

اوضـاع تحلیلی از در هرچند کسب مشروعیت اجتماعی بود. انسجام روابط تشکیالتی و و طرح مجدد

کسب اهرم های قدرت برآمـده و خط امام درصدد که نیروهای پیرو این فرض بود سازمان بر سیاسی٬

ماه عبارت این دو محورهای تبلیغی سازمان در گرفت. قرار کار دستور در بنی صدر دفاع از آنان و مقابله با

موضوع آوارگان. تبلیغ بر موضوع گروگانگیری و تهاجمات٬ چماقداری و شکنجه هواداران٬ از: بود

طرح گسترده مسئله شکنجه  
مـهّم مـحور نـظام٬ مربوط کردن آن با چماقداری و اتهام شکنجه و زمستان ٬59 و پاییز اواخر در

بـه هـمراهـی و نـیز لیـبرال هـا گروه های مخالف و سایر و بنی صدر تبلیغاتی سازمان محسوب می شد.

شدید تأـکید و آبان 59) 28) عاشورای بنی صدر سخنرانی روز پس از این تبلیغات می پرداختند. همنوایی با

ریاست جمهوری برای سندسازی و اقدامات برنامه ریزی شده دفتر و زندان ها اتهام شکنجه در وی بر

انتشار و مقاالت تند نشریات با دیگر میزان و روزنامه های «انقالب اسالمی ٬ این زمینه٬ جعل مدارک در

ص 336. غائله چهاردهم اسفند...: .2

نمونه های ادعایی شکنجه به موضوع حّدت بیشتری می بخشند.»2 ـگزارشاتی از
آزادگان از روشنفکران٬نویسندگان و مردم سنتی٬ افتدبخش هایی از چنانچه این تاـکتیک مؤثر
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یاچاقو سیگار که با زندان خط این بود نظامی در فاز همچنان که در نظام کنده خواهندشد....
این خط به دفعات سازمان از سیاسی٬ فاز در مجروح کنیم٬ یا بسوزانیم و را پای خود و ـکمر

ص 73. هدایتی: پرونده رضا نقل از ص 43؛ ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

استفاده می کرد.1
و اهواز٬ کرج٬ شهرستان های شیراز٬ در داشت. این قبیل وجود میان زندانیان نمونه های زیادی از در

دختران هوادار و داشتند آن را مانند میل داغ و یا و سیگار ادعای شکنجه با زندانیان پسر زندان اوین٬ در

برای نمونه می توان محمود اعتراف می نمودند. به ساختگی بودن آنها بعدًا که غالبًا بودند مدعی تجاوز

فیلم ویدئویِی تکان دهنده است. شرح اعترافات او که فیلم ویدیویی وی و مثال زد اهواز در را محمدیان 

سوزانده بود را خود سیگار بدن داشت که متهم با نقطه سوزانده شده در حّداقل 60 ـگرفته شده حکایت از

فـیلم در او مالقات عمومی به خانواده های زندانیان نشـان دهـد. در داشت آن را طی نقشه ای قصد و

ویدئویی می گوید:
می خواستم دیدگاه خانواده های زندانی را این کار با ... زندان هستم. من مسئول تشکیالت در
و گـذاشـته بـود تأثیر برخانواده ها چون تبلیغ زندانی بیش ازحد نسبت به رژیم عوض کنم.
طّی سه شب هنگام دستشویی ... می کردند. برای همکاری وارد زیادی به بچه ها فشار خانواده ها

محمدیان . فیلم ویدئویی محمود پرونده و نقل از همان؛ .2

می سوزاندم.2 کمرم را دست و و پا سیگار با زندانیان٬
تهران بین عوامل مشکوک و خرم آباد بابل٬ بعضی نقاط همانند: درگیری هایی در بهمن ماه 1359 در

تبلیغ فروشندگان نشریه مجاهد تهران زیر سطح وسیعی از و جریان بود فروشندگان نشریه سازمان در و
اعتراض به مردم در دسته هایی از برخی روزها در و عمومی جنگ مسئله اول بود افکار در گرفته بود. قرار

جبهه در «مجاهد می دادند: شعار راهپیمایی کرده و هواداران سازمان٬ و درگیری های رخ داده توسط اعضا

حزب کمیته و نیروهای سپاه و علنًا همین حال نشریه مجاهد در منافق نشریه می فروشد». می خروشد/

.22 و 3 صص ٬1 ش 109: نشریه مجاهد٬ .3

عمومی با افکار داشت در سازمان قصد معرفی می کرد.3 حامی چماقداری ها حزب جمهوری اسالمی را

مـوضوعاتی نـظیر حل مشکـالت٬ عدم توانایی کافی دولت در جنگ و شرایط ناشی از سوءاستفاده از

قرار اهرم فشار مسئله اصلی و عدم رسیدگی به آوارگان را چماقداری و زندانی شدن هواداران و شکنجه و

ناتوانی نظام. عدم آزادی و تبلیغات سازمان است: محور مسئله کلی٬ این دوره دو در دهد.
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ارتباط و زندان ها از ضمن بازدید سوی حضرت امام ٬ تعیین شده از هیئت های بررسی شایعه شکنجه٬

ولی بی اساس یافتند؛ را نهایت همه آن ادعاها در جمع و مربوط را گروه های مدعی شکنجه همه اخبار با

عدم رعایت انضباط٬ آن هم به علت اقداماتی نظیر: ـ شتم برخی زندانیان را پراـکنده ضرب و موارد وجود

مصاحبه های روزنامه های مقاالت و دادند. قرار تأیید مورد عدم رعایت نظافت ـ یا اغتشاش و فحاشی٬

مسـئوالن که به رهـبری و سپس گزارش نهایی هیئت مزبور جمهوری اسالمی و اطالعات و ـکیهان ٬
امـا نتیجهـگیری فوق بـود. مؤید حتی ادعاهای سازمان به صورت «مستند»٬ ارائه شده و رسمی کشور

داشت که «رژیم پروسه ضّدخلقی جااندازی این تحلیل را دامن زدن به موضوع شکنجه قصد سازمان از

است.» آینده ای نزدیک اجتناب ناپذیر آن در مقابله با شتاب بخشیده و را خود

بهمن ماه 59 از بحران ها  تشدید
چه 60 خرداد 30 تا مقطع بهمن 59 «در پاسخ به این سؤال که: هواداران زندانی سازمان در چندتن از

این دست داده اند: جواب های مختلفی از هوایی داشتید؟» حال و
و آماده فدا خودم را اصالً ... کی شروع می کنیم؟ اصلی را به مسئولم می گفتم پس نبرد من بارها

تمجیدی . پرونده رضا نقل از ص 45؛ ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

کرده بودم.1 ایثار
دلم می خواست هرچی که شکل حزب اللهی داشت. و ریشوها به شدت کینه داشتم ازآخوندها٬
نقشه کشیدم که ماشین یک بار ... طی می کردم. دوران غرورآفرینی را خفه کنم و تک تکشان را
«حاال گفت: او به مسئولم گفتم؛ ... کنم. نارنجک منفجر با را ... محله مان بود حاج آقایی که در

ش . پرونده ثریا نقل از همان صفحه؛ همان: .2

هم زنده نمی گذاریم.»2 بده یکی شان را دستور وقتی مسعود زوده؛
مسئولم از و ... کنم چندسؤال برایم مطرح بود فکر 30خردادباشد منظورتان ماه های قبل از اـگر
موردتهاجم را بایستی آنها است و لیبرالیسم خطرناـک تر ارتجاع از یکی اینکه چرا ... پرسیدم.
حرف بزنیم آنها با می شناسم که اـگر را دوم اینکه خیلی ازچماقدارها ... بدهیم. سیاسی قرار

پرونده مهین ت . نقل از همان: .3

ولی احساس چندانی نداشتم.3 ... خوب می شوند
داده بودم هشدار را من آنها و من مسئول تیم دانش آموزی بودم.خط سازمان آمادگی نظامی بود
همین مقطع بخش ویژه نظامی را که به بخش نظامی رفتم متوجه شدم که سازمان در بعدها و
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س . پرونده حمید نقل از ص 46؛ همان: .1

درست کرده بود.1
بحرانی جلوه دادن عمومی و افکار التهاب در ایجاد کارکردهای قوی شورشگری اجتماعی٬ یکی از

اوضاع سیاسی است.

این تحلیل که امپریالیسم با زمینه الزم برای قیام مسلحانه را ارگان سازمان٬ رجوی طّی مصاحبه ای با

برای بروز شرایط را صحنه بیرون ببرند٬ از سازمان را خصوصاً انقالبیون و تا ارتجاع هم قسم شده اند و

تحلیل معادالت این مطلق نگری تشکیالتی در قیام مسلحانه تحِت عنوان دموکراتیسم انقالبی بیان کرد.

دسـته های فـاشیستی قـرن بـیستم در و رهبران فرقه ها که اـکثر بود سیاسی ایران نوعی «خودفریبی»

بوده اند: ایدئولوژی جزمی بدان مبتال تشکیالت بسته با
بـافت کـنونی ارتـجاعی در وقتی عنصر که تا بوده اند انقالب پیوسته مصر آغاز مجاهدین از
کـانال دمـوکراتـیسم انـقالبی از مبارزه ضـّدامـپریالیستی مـقّدمتًا دارد را حاـکمیت دست باال

رجوی . مصاحبه مسعود از ص 9؛ ش 110: نشریه مجاهد٬ .2

می گذرد.2
هواداران سازمان شد. شدن شکاف میان مردم و موجب عمیق تر شکل اجتماعی آن٬ همین دیدگاه در

همه نتایج و دادند قرار استهزا مورد حاـکمیت را انقالب و سؤال بردند٬ زیر حتی امام را علناً خیابان ها در

تحمل استهزای انقالبشان را مردم عادی که تاب و مسلماً و کردند رفته قلمداد باد بر بهمن را انقالب 22

به سوی هواداران سازمان نداشتند٬ از اشغال عراق بود٬ در جنگ تحمیلی که همه مرزها آغاز آن هم در

اوج می گرفت. درگیری ها و عکس العمل می افتادند

وسازمان اوج هماهنگی بنی صدر اسفند؛ مراسم 14  
به مـناسبت بـزرگداشت دکـتر دانشگاه تهران ـ در مراسم سخنرانی بنی صدر ماه ٬59 اسفند 14 در

مجاهدین خلق٬ و (حزب رنجبران) مائوئیست ها و لیبرالیست ها آورد. به وجود جنجال بزرگی را مصدق ـ

اطـراف و در پنجه بـوکس را و کمربند مسلح به چاقو٬ افراد راه اندازی کرده و میتینگ تحریک آمیزی را

بـرنامه سرکوب نـمایند. را آنها مخالفان٬ شعار صورت فریاد در تا اـکناف محوطه دانشگاه گمارده بودند

در بـهمن بـنی صدر سخنرانی غوغاـگرانه 22 از فضاسازی هایی بعد تمهیدات و با مراسم چهارده اسفند
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و هفتم اسـفند٬ امجدیه در نماینده نهضت آزادی در درگیری 4 سخنرانی های همراه با میدان آزادی و

نـام گـروه های روزنامه انقالب اسـالمی بـدون ذـکـر هماهنگی گروه های مؤتلف وی طراحی شده بود.

ایـن مـراسـم اعـالم آمـادگی و که برای شـرکت در مائوئیست اسامی گروه های اصلی را مارکسیست و

داد: به این شرح انتشار مشارکت کرده بودند
انجمن تعاون هنر سازمان مجاهدین خلق ایران٬ حزب ملت ایران٬ نهضت آزادی ایران٬ جاما٬

ص 1. :59/12/13 روزنامه انقالب اسالمی٬ .1

مردمی ایران٬جمعیت ملی استادان دانشگاه های ایران.1
را سوت زدن های متوالی رییس جمهور و کف زدن ها و زمین چمن دانشگاه سخنرانی شروع شد در

ناـگهان درگیری کوچکی در کرده بود. پر را فضا بنی صدر» بر «درود و ارتجاع» «مرگ بر شعار آورد. به وجد

طـرف مـجاهدین و طرف به جان هم افـتادند. دو و موافقان شروع شد ـگوشه محوطه بین مخالفان و

و به شدت کتک زدند مخالفان را درگیری شرکت و انسجام بیشتری در هماهنگی و با این بار بنی صدر

پشت میکروفون هم از رییس جمهور کشیده شد. خیابان ها دانشگاه و درگیری به بیرون از سرکوب کردند.

چیزی شـبیه جـنگ رخ داد. هواداران بنی صدر مجاهدین خلق و بین مردم و و سرکوب می داد دستور

حزب رنجبران و هواداران سازمان٬ حالت جنگ زده داشت. ساعت ها خیابان های اطراف دانشگاه تهران تا

حتی پلیس ماشین های دولتی و به بعضی فروشگاه ها٬ خیابان ها مسیر در گروه های مخالف دیگر احتمااًل

ضرب و مورد این ماجرا افسران پلیس در وکالی مجلس و بعضی شخصیت های سیاسی٬ حمله کردند.

مسلط شد. اوضاع شهر سپاه بر کمیته و همکاری با ساعت ها از پلیس بعد زحمت زیاد با گرفتند. شتم قرار

هـمه مـحکوم جـمع٬ در و هرکس نـظری مـی داد شروع گردید. تفسیرها و تحلیل ها فردای آن روز از

مائوئیست ها مجاهدین خلق و لیبرالیسم٬ اتحاد به عنوان نقطه عطفی در 59 اسفند 14 روز و می کردند

ثبت شد.

برای شرکت در را سی نفره میلیشیا گروه های بیست تا تدارک کافی٬ برنامه ریزی قبلی و سازمان با

دیگران بودند از دارای هیکل درشت تر و افرادی که ورزیده تر سازماندهی کرده بود. مراسم چهارده اسفند

ص 459. غائله چهاردهم اسفند...: .2

مسئوالن سازمان مراسم٬ از جمع بندی درون گروهی بعد در به عنوان گروه ضربت انتخاب شده بودند.2

کـتک مـیلیشیاها دانشگـاه بـعضی از خـارج از داخل دانشگاه خوب کتک زدیـم ولی در که «در ـگفتند
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ص 460. همان: .1

مشارکت در داشت که هدف اصلی سازمان از یک تحلیل درون گروهی اظهار رجوی هم در خوردند.»1

ص 466. همان: .2

مقابل نهادهای انقالبی بود.2 در «قدرت نمایی» درگیری های سازماندهی شده آن٬ و اسفند مراسم 14
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 آمادگی برای عملیات مسلحانه
اوضاع اجتماعی آرام گشت سال 60 عید روز چند در تنها شد٬ شدیدتر درگیری ها اسفند فردای 14 از

نظام آماده می شد: برای مقابله با همه چیز شروع شد. نیمه دوم فروردین درگیری ها دوباره از و
یکی ازواسطه های اصلی این ارتباط بود٬ بنی صدر سفارت فرانسه که احتماًال طبق هماهنگی با
بازگشت ترتیب از بعد اردیبهشت ماه 60 در رجوی مخفیانه به فرانسه رفته و اواخرسال 59 در

ابالغ کرد. سرنگونی نظام را وخط مبارزه تا داد نشستی درون گروهی را
اقدام به هماهنگی یک ماه طول کشید سفرش به فرانسه که بین بیست روزتا رجوی در مسعود ...
رااخذ وتأییدیه آنها کشورهای غربی برای مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسالمی نمود با
از صورت موفقیت٬ حرکت مسلحانه سازمان در 24ساعت اول٬ داشت در نظر در و ـکرده بود
برخی و شد تحقیقات محرز این ارتباط در سوی قدرت های غربی به رسمیت شناخته شود...
دیگری بر مؤید گواه و وقایع بعدی نیز آن گواهی دادند. بر شده سازمان بعدها اعضای دستگیر

اعـترافـات مـندرج در بـه تـحقیقات مـحقق و اسـتناد فـرانسـه. فصل ارتـباط بـا ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1
وشاق . پرونده های سیروس لطیفی و

فرانسه بود.1 هماهنگی قبلی با
فرانسوی اونیتا روزنامه مشهور مصاحبه های دو سازمان در جانبداری غرب از اولین جرقه های آشکار

ص 5. ش 89: نشریه مجاهد٬ .2

سوی سازمان برقرار دولت عراق از ارتباط هایی با هم زمان٬ زده شده بود.2 تابستان 59 لیبراسیون در و
حمایت می کرد. و مجاهدین خلق تمجید از آشکارا مواردی رادیوی بغداد در شده و

سـازمان = ] «طبق گفته افسران استخبارات اطالعات به دست آمده نشان می داد: تابستان 59 در

حزب بعث شاخه خمینی است. گروه های مترقی مخالف دولت آیة اهلل مجاهدین خلق از بصره٬ امنیت] در

چپ انقالبی سازمان مجاهدین خلق را چریک های فدایی خلق و تقسیم بندی گروه های ایرانی٬ بصره در

ارتجاع خمینی را رأس آن آیة اهلل در حزب جمهوری اسالمی و روحانیت و جزوات آموزشی٬ در و می داند

اعـترافـات داخل عـراق و به اطالعات مکتسبه از استناد با عراق٬ فصل ارتباط با ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .3
شده. دستگیر افراد

معرفی می کند.»3

برای شورش مسلحانه علیه نظام جـمهوری را عملیات فشرده آماده سازی خود 60 بهار سازمان از

تبلیغاتی آنها دولت های غربی حمایت لجستیکی و دولت عراق و به ارتباط با اتکا با کرده و اسالمی آغاز
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کسب نموده بود. را

سـطح نـظام٬ در روغـن کاری مـی شد. سـالح ها تسلیحات سازمان غبارگیری و انبارهای مهّمات و

به نظر آن مقطع کلی بعید در سوی آنها شورش مسلحانه از ولی انتظار شناخته شده بود سازمان خطر

ص 9. ش 116: نشریه مجاهد٬ .1

توصیف می کرد.1 مسلخ ارتجاع» در چنبره و «اسیر جمهوری اسالمی را نشریه مجاهد می رسید.
به موضوع حمایت زندانی نمودن هواداران٬ روی شکنجه و تبلیغ بر محور 60 خرداد اردیبهشت و در

تـظاهرات در درگـیری ها مسئله الیحه قـصاص تـبدیل شـد. روزنامه های تعطیل شده و و بنی صدر از

اجتماعی موافق علیه سرفصل جدیدی برای به حرکت واداشتن عنصر اردیبهشت٬ 7 هواداران سازمان در

آنـها کـه در بعضی شـهرستان ها کشته شدن مشکوک بعضی هواداران در اجتماعی مخالف بود. عنصر

که حتی بیش بود محرک تبلیغی مؤثری برای این افراد خود بود٬ جاهای دیگر درگیری اجتماعی بیش از

نـمایش مـجروحان و شـهیدسازی و کـمال نـخوانـده بـودند. تمام و را شماره نشریه مجاهد 4 یا 3 از

به خیابان آوردن برای افزایش غلظت اجتماعی شورشگری و بازداشت شدگان درگیری ها٬ بهره برداری از

بـاعث بـه اوج رسـانده و آشکـارا میزان خشونت هواداران را تنگ کردن عرصه برای نظام٬ هواداران و

و هواداران نظام که به نام حزب اهلل طرف دیگر از بود. خرداد شدن فضای مسموم اردیبهشت و غلیظ تر

توسط و متحمل خسارات بیشتر دارای سیستم تشکیالتی نبودند٬ و خط امام معروف بودند پیرو مذهبی و

می گرفتند. هتک حرمت قرار مورد یا و شکنجه می شدند کشته و سازمان مجروح و

انقالب فرهنگی دانشگاه و در گروه ها  
به 1359 خرداد 15 اعالم روز و بازگشایی موقت دانشگاه ها مبنی بر شورای انقالب٬ دستور پی در

سوی ماه یک هیئت هفت نفره از خرداد 23 در نظام قبلی آموزشی٬ با دانشگاه ها کار عنوان آخرین روِز

تحقق آموزشی و نظام جدید استقرار بررسی و تا درآمدند انقالب فرهنگی» «ستاد امام به عضویت در

.2 ـ ص 1 :59/3/24 و 23 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .2

شوند.2 عهده دار انقالب فرهنگی را

عـمده ترین براساس فـرهنگ اسـالمی٬ آموزشی کشور٬ تدوین خط مشی آینده فرهنگی و تعیین و

آن از مورد به چند اینجا که در وقایعی رخ داد بسته شدن دانشگاه ها٬ پیش از بود. وظیفه شورای مزبور
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وقایع اشاره می شود:

سازمان مجاهدین تحت نفوذ درگیری شورای دانشجویان دانشگاه مشهد ماه ٬1358 اول اسفند در ـ

ص 12. :58/12/2 روزنامه کیهان٬ ص 2. :58/12/2 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .1

محل دانشکده دانشجویان در سایر و «مجمع احیای تفّکرات شیعی»1 دانشجویان عضو گروهی از خلق و

شد. دانشجویان منجر مجروح شدن عده ای از به گروگان گیری و علوم٬

تـعطیل به عنوان اعتراض به حـوادث آن روزهـا٬ شورای سرپرستان دانشکده های دانشگاه مشهد٬

کـه در اعالم کرد شورای مزبور اعالم نمود. را واحدهای درمانی ـ بجز ـ واحدهای آموزشی دانشگاه ها

بود. خواهد به اعالم تعطیل طوالنی تر ناچار این گونه حوادث٬ صورت تکرار

خالل میتینگ سازمان جمعی دانشگاه تهران در درگیری گسترده در اثر در ماه ٬1358 دوم اسفند در ـ

قبل ماه ها از دانشگاه تهران٬ درگیری های موضعی بین گروه های مختلف در دانشجویان مجروح شدند. از

گروه هایی این میان٬ در رسید. به اوج خود این درگیری ها یازدهم بهمن ماه 58 دهم و در شروع شده بود.

به این درگیری ها دسته های داخل دانشگاه٬ گاه به طرفداری از گاه به صورت مستقل و خارج دانشگاه٬ از

دامن می زدند.

هم زمان با پی این واقعه٬ در نوع چنین رویدادهایی بود. از دانشگاه تهران٬ دوم اسفندماه در واقعه روز

ملکی ریـیس شـورای سـرپرستی دانشگـاه کـه محمد دکتر تبلیغات انتخاباتی اولین دوره مجلس شورا٬

و شـد خواسـتار دانشگاه را امنیت در استقرار انتخابات مجلس بود٬ حمایت سازمان در ـکاندیدای مورد

ص 3. :58/12/5 روزنامه کیهان٬ .2

کرد.2 استعفا

پیرو درگیری بین دانشجویان مسلمان و بروز پس از فروردین ماه ٬1359 30 تا روزهای 27 طی ـ

شیراز٬ پلی تکنیک٬ دانشگاه های تبریز٬ مجاهدین خلق در هواداران گروه های مارکسیست و خط امام با

تعطیل اعالم این مراـکز سوی انجمن های اسالمی این دانشگاه ها٬ از صنعت٬ علم و کرمان و تربیت معلم٬

و احزاب٬ سایر ستادهای گروه های مسلح و و دفاتر پاـکسازی محیط آموزشی از آنان خواستار و ـگردید

.12 و صص 3 :59/1/30 همان٬ .3

نظام آموزشی گردیدند.3 تغییر

درگیری هایی تحت کنترل دانشـجویان از بعد نیز شهرستان ها دانشگاه های تهران و همچنین سایر
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و طی راهپیمایی ها و... بابلسر تبریز٬ شیراز٬ مردم شهرهای مشهد٬ و انجمن های اسالمی درآمد. عضو

اقدام دانشجویان حمایت کردند. تظاهراتی از

ص 3. همان: .1

یک هم در بنی صدر اقدامات انجمن های اسالمی پرداخت 1. بیانیه ای به مخالفت با انتشار با سازمان٬

امیدواری کرد اظهار دانشگاه ها ستادهای گروه های سیاسی در وجود موضع گیری دوگانه ضمن مخالفت با

این مراـکز وضعیت عادی در و بکنند دانشگاه ها در خود اقدام به تخلیه دفاتر گروه ها خود ـکه طی سه روز٬

همان. .2

شود.2 برقرار

دیدار ٬ ابوالحسن بنی صدر اعضای شورای انقالب اسالمی و فروردین ماه 1359 جمعه 29 روز در ـ

شورای انقالب اطالعیه ای صادر پایان این مالقات٬ در داشتند. امام خمینی (ره) گفت وگویی طوالنی با و

به استناد با دانشگاه ها در گروه ها ضمن اعالم مهلت سه روزه برای برچیده شدن ستادهای احزاب و و ـکرد

تأیـید خـواسِت مـورد آن را نـظام آمـوزش عـالی٬ لزوم تحول در پیام نوروزی امام مبنی بر بخشی از

اتـمام امـتحانات٬ که پس از شد مقرر اساس این اطالعیه٬ بر دانشجویان برشمرده بود. دانشگاهیان و

پایه نظام آموزشی بر «فرصت کافی برای تهیه برنامه و تا تعطیل شوند آموزش عالی٬ مراـکز و دانشگاه ها

همان. .3

پـایان شورای انـقالب در بیانیه مفصل دیگر فروردین 59 31 روز در بدست آید.3 معیارهای انقالبی»

آن چنین بود: یافت که اهم مفاّد جلسه فوق العاده آن انتشار
مـبنای عمیق که بر دست زدن به یک انقالب وسیع و دگرگونی بنیادی نظام آموزشی و 1ـ ...
مهم انقالب اسالمی ایران ابعاد از وحقایق انقالب اسالمی استوارباشد٬ ارزش ها و اصالت ها

است....
درگـیری های و مهم ناشی ازنابسامانی ها این امر در است که تأخیر شورای انقالب معتقد 2ـ

محیط دانشگاه مخالف است.... تشنّج در با به همین دلیل نیز ـگوناـگون بوده است و
شامل کلیه مراـکز٬ فعّالیت گروه های مختلف٬ دفاتر و برچیدن ستادها مورد در تصمیم شورا 3ـ
بنابرایـن کـتابخانه ها٬ مربوط می شود. به گروه ها انحا اتاق هایی است که به نحوی از و دفترها

می گیرد. بر در را اینها نظایر و ورزشی٬ دفترهای هنری و
چارچـوب قـانون سازنده فکری در و آزاد به معنی عدم رعایت جّو این تصمیم هرگز اما 4ـ
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سابقه به این کیفیت٬ هیچ انقالبی٬ در و هیچ جا که در این دفترها ولی وجود اساسی نیست؛
افکار و آرا وسازنده برخورد آزاد آسیب دیدن جّو موجب درگیری ونابسامانی و عمالً ندارد
اصرار و که درجاهای دیگربی سابقه است٬ این مراـکز٬ استقرار مردم نیز نظر در و ـگردیده است؛
درمحیط دانشگاه به عنوان مراـکز مردم وجودچنین مراـکزی را قابل توجیه نیست. برحفظ آنها٬

توطئه تلقی می کنند.... و فشار
مـنافات دارد. دانشکـدهها دانشجویان در حضور با آینده٬ روز دو در برچیدن این مراـکز 5ــ
را این سـاعت دانشگـاه ها از و نمود شورای انقالب همکاری خواهند بنابراین دانشجویان با

به آسانی صورت گیرد. برچیدن این مراـکز کار تا تخلیه میکنند
پنج است وتخلیه این دفاتر٬ موجود دفاتر برای جمع آوری وسایلی که در گروه ها هریک از 6ـ
در مسئوالن اداری دانشکـده ها حضور وسایل با به سرپرست دانشکده معّرفی می کند. را نفر
آنچه و دانشگاه خارج شود از آنچه متعلّق به دانشجویان است٬ بعدًا تا محلّی مضبوط می گردد

سپرده شود. به سرپرست دانشگاه یانماینده او به دانشگاه تعلق دارد٬
ونمایندگان داده شده است که حفظ امنیت دانشگاه ها بهکمیته مرکزی انقالب اسالمی دستور 7ـ

به عهده بگیرد. آن٬ از چه درجریان تخلیه وجابه جایی وسایل وچه بعد را٬ ـگروه ها
مـؤسسات و حـوش دانشگـاه ها حول و تجّمع در از که ... همه مردم خواسته می شود از 8ــ

.59/1/31 انقالب اسالمی٬ جمهوری اسالمی و کیهان٬ روزنامه های اطالعات٬ .1

آموزش عالی خودداری کنند....1
تصمیمات شورای انقالب طی اعالمیه مجددی با مخالف٬ و گروه های چپگرا سازمان به همراه سایر

صص 178ـــ179. ج 3: مجموعه اعالمیه ها...٬ .2

با توجه به موافقت بنی صدر با اما آن فراخواند.2 به مقابله با دانشجویان را دانشگاهیان و و مخالفت کرد

درگـیری های پس از و تـن داد به آرامی به این امر و سازمان عمًال دانشگاه ها٬ در گروه ها تخلیه ستاد

آنجا گروه مارکسیست تا چند ولی طرفداران چریک های فدایی خلق و تعطیل کرد؛ را خود پراـکنده ای دفاتر

مداخله نهایت با در و اجرای مصوبه شورای انقالب خودداری کردند خشونت از درگیری و با ـکه توانستند

شدند. به ترک دانشگاه ها مردم مجبور گروه هایی از دانشجویان انجمن های اسالمی و

روز بیانیه اول شورای انقالب تا فاصله صدور در سرانجام درگیری ها٬ و وضعیت عمومی دانشگاه ها

بود: این قرار از اختصار به طور سه شنبه دوم اردیبهشت ماه٬

انـجمن اسـالمی٬ صـنعت تـوسط دانشـجویان عـضو به دست گیری کنترل دانشگاه علم و از پس
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گـروه های به اتفاق دیگـر (هواداران چریک های فدایی خلق) دانشجویان مخالف بخصوص «پیشگام»

که قرارگاه گروه های سیاسی این دانشگاه را خرداد ساختمان 15 بویژه هواداران مجاهدین خلق٬ مخالف و

همان تاریخ. بولتن ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی٬ مطبوعات اول اردیبهشت 59. .1

به درون ساختمان به شدت جلوگیری کردند.1 آمد رفت و درآورده از به محاصره خود ضّدنظام بود٬

دانشگاه عاّلمه طباطبایی)٬ بازرگانی/ دانشکده مهدی رضایی (مجتمع دانشگاهی علوم اداری و در

خود انجمن اسالمی دانشجویان دفتر به دنبال تصمیم شورای انقالب٬ نیمه شب اول اردیبهشت ماه ٬59

(هواداران «انجمن دانشجویان مسلمان» و طرفداران گروه «پیکار» ولی «دانشجویان پیشگام»٬ برچید؛ را

آنان اعالم داشتند. اختیار آموزشی در این مرکز همچنان در را ستادهای خود سازمان مجاهدین خلق)

همان. .2

داد.2 دست نخواهند از را این مرکز در خود دفاتر و تعطیل دانشگاه مخالفند که با داشتند

اول پـایان روز تا را خود دفاتر گروه های مخالف٬ دیگر و پیکار پیشگام٬ ـگروه دانشجویان سازمان٬

کـه ایـن دانشـجویان اعـالم کـردند تخلیه نکردند. بهشتی) دانشگاه ملّی (شهید در اردیبهشت ماه 59

خودداری خواهند تخلیه ستادهای خود٬ از جایی که امکان داشته باشد٬ ولی تا درگیری نیستند خواستار

.2 ـ صص 1 :59/2/2 کیهان٬ روزنامه های اطالعات و .3

ـکرد.3

اول اردیـبهشت مـاه ٬59 روز در مقابل دانشگاه تربیت معلم٬ دانشجویان در پی تجمع مردم و در

از شـدند. صـحنه حـاضر در درگـیری٬ نـاآرامـی و جهت جلوگیری از مسئوالن کمیته انقالب اسالمی٬

درگـیری دوری و هـرگونه بـرخـورد که دانشجویان مسلمان از بلندگوهای دانشگاه مرتب اعالم می شد

به ترک مجاهدین خلق حاضر که دانشجویان طرفدار اعالم شد ساعات میانی همین روز در ضمناً جویند.

.12 ـ 11 و 2 ـ صص 1 پیشین: همان ـ .4

دانشگاه شدند.4

پس از جریان به شکل دیگری می گذشت. حّساسیت آن٬ به دلیل مرکزیت و دانشگاه تهران٬ در اما

انـجمن دانشـجویان مسـلمان دانشجویان دمـوکرات (طـرفداران حـزب تـوده)٬ مصّوبه شورای انقالب٬

تـخلیه کـردند. آنـجا در را خـود انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تـهران دفـاتر و (مجاهدین خلق)

که به اطالعیه ای اعالم کردند در همان نخست٬ از (چریک های فدایی)٬ «سازمان دانشجویان پیشگام»
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هواداران دانشجویان این اطالعیه٬ پس از دانشگاه نیستند. در خود کردن سنگر به رها هیچ وجه حاضر

مختل کردند. را مرور و حتی عبور و جمع شدند آذر٬ خیابان 16 در خود٬ ستاد پیشگام در

دیگـر و آذر خـیابان 16 به تدریج در پاسداران کمیته ها فروردین گروه هایی از یکشنبه 31 عصر از

اطراف دانشگاه یکشنبه درگیری های پراـکنده ای در طول روز در یافتند. خیابان های اطراف دانشگاه حضور

که عده ای مجروح داشت. تهران بین طرفداران جریان های مختلف واقع شد

طـرفین که تعدادی زخـمی از شد درگیری آغاز مجددًا صبح دوشنبه اول اردیبهشت٬ ساعت 6:30

ادامه یافت که حاصل این زدوخورد ساعت 13:30 تا به صورت موضعی٬ این درگیری ها٬ برجای گذاشت.

زخمی بود. یکصد ساعته٬ 7

مشاهده شد. سالح گرم نیز مراحلی استفاده از در اوج گرفت و درگیری ها بعدازظهر ساعت 1:30 از

سه شنبه ادامه پیدا روز بامداد 4 تا خورد و زد و هم کشته شدند نفر دو رسید٬ نفر به سیصد زخمی ها تعداد

ـکرد.

محل ساختمان مرکزی پیشگام واقع طرفداران چریک های فدایی خلق٬ همان نیمه شب٬ در سرانجام ٬

همان تاریخ. بولتن ویژه٬ ص 3. :59/2/3 همان٬ .1

کردند.1 دانشگاهیان دانشگاه تهران واـگذار به شورای دانشجویان و ترک و را آذر خیابان 16 در

ـ کاًل دانشگاه تهران ـ خاتمه یافت و درگیری ها صبح سه شنبه دوم اردیبهشت ماه 1359 ساعت 8 در

تـعداد و نفر کشته شدگان واقعه دانشگاه تهران 5 تعداد گرفت. نیروهای مسئول دانشگاه قرار اختیار در

ص 3. پیشین: کیهان ـ روزنامه های اطالعات و .2

اعالم شد.2 نفر 700 زخمی ها

پیام رادیویی به عـنوان اطالعیه و صدور با بنی صدر دوم اردیبهشت ماه 1359 روزهای اول و در

دانشجویان مسلمان اقدام مردم و صراحت از با و پی گیری نمود مصوبه شورای انقالب را رییس جمهور٬

حمایت نمود. دانشگاه ها٬ در گروه ها تعطیل نمودن دفاتر در

کنار در اعضای شورای انقالب٬ به اتفاق دیگر بنی صدر صبح سه شنبه دوم اردیبهشت ماه 1359 در

شدند. دانشگاه تهران حاضر در مردم٬

صدای جمهوری اسـالمی پـخش از دانشگاه که مستقیمًا در سخنرانی خود قسمتی از در بنی صدر

گفت: می شد٬
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ایـن و ملت مسلمان که به این سرعت بسـیج شـدید به شما برادران عزیزم درود خواهران و
آن انقالب بزرگ فرهنگی که قرآن بـه انسـان وعـده تشکیل دادید. اجتماع بزرگ تاریخی را
بزرگی در روز امروز بگیرد. همین است که حاـکمیت مردم جای حاـکمیت طاغوتیان را می دهد٬

ص 1. چ 2: ٬59/2/2 روزنامه کیهان٬ .1

طریق شورای انقالب به کرسی می نشیند...1 از تاریخ ماست که حاـکمیت شما



فصل دوم:

 روندجدایی

انقالب نخستین انشعاب سازمان پس از  
فضای نفاق سازمان مجاهدین خلق و درباره التقاط و تیرماه 59 4 پی سخنرانی امام خمینی در در

اشخاص مختلف به اعالم موضع و جریان ها و شد سازمان ایجاد مورد تبلیغاتی سنگینی که در سیاسی و

حسین رفیعی طی نوحی ٬ حمید رئیسی ٬ رضا اعضای قدیمی سازمان ـ سه تن از پرداختند٬ این مورد در

که اعالم کردند شد٬ منتشر تیر روزنامه کیهان مورخ 16 در تیرماه که اولین بار اطالعیه ای به تاریخ 11

مـنتشر ص 15 روزنامه کیهان مـورخ 59/4/16: در این اطالعیه٬ ص 125؛ جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ رئیسی٬ .1
شده است.

نهم تیرماه قطع کرده اند.1 سازمان از با را روابط خود

اعضای بنیانگذاران و «سه تن از برآشفت: سران سازمان را و تحریک کننده بود روزنامه کیهان ٬ تیتر

ص 1. :59/4/17 همان٬ .15 و صص 1 :59/4/16 روزنامه کیهان٬ .2

و سازمان نامه ای به کیهان ارسال کـرد جواب٬ در سازمان مجاهدین خلق قطع رابطه کردند».2 اولیه با

مـتن آن بـه است ولی در تاریخ نامه سـازمان 59/4/16 .208 ـ صص 206 جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ رئیسی٬ .3
شده است. استناد نیز روزنامه شماره 59/4/17

آن توضیح روزنامه کیهان که در در شد.3 منکر نیز این سه تن را «عضویت» مزبور٬ ضمن تکذیب تیتر

و اعضای قدیمی سازمان بوده اند که نامبردگان از شد تأـکید ابراهیم یزدی بود٬ زمان تحت سرپرستی دکتر
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مـصر سـازماندهی مـخفی در گذراندن دوره آموزش های نظامی و پس از رئیسی (رئیس طوسی) رضا

منتقل نموده و ـ حنیف نژاد شهید جمله برادر از و به برادران داخل ـ آموزش های کسب شده را «تجارب و

اولین جـزوات طبق توضیح کیهان٬ به آموزش سازماندهی مخفی به کادرهای اولیه سازمان پرداخت.»

به ایران منتقل شده بود. تهیه و او گروه مرتبط با نظامی سازمان توسط وی و آموزشی سازماندهی و

زمـینه فـعالیت تـبلیغی بـرای کـه در ـ آمریکا و انجمن های دانشجویی مسلمان اروپا در همچنین٬

هیئت نامبردگان عضو ـ انقالب انجام دادند از بعد برای آن اقدامات فراوانی قبل و جذب نیرو سازمان و

خـارج کشـور در را ایدئولوژی سال 1354 تغییر آنان پاسخ بیانیه اعالم مواضع در نیز و مؤسس بودند

ساختند. منتشر

پـیروزی انـقالب اسـالمی که پس از که اولین جمعی بودند این سه تن٬ ـ زمستان 59 در ـ بعدها

سوی سازمان مجاهدین خلق٬ شده به آنان از اّتهامات وارد و پاسخ به اّدعاها در ترک می کردند٬ سازمان را

انفعاالت فعل و و سوابق٬ این کتاب مجموعه مکاتبات٬ نمودند. جدایی منتشر عنوان روند با ـکتابی را
دربرداشت. ـ مستنداً ـ مربوط به این انشعاب را

ماهه فّعالیت درباره دوران 28 این کتاب مطرح شده که گره های مهمی را مطالب تکان دهنده ای در

بی آنکه اندیشه براندازی یا طول آن٬ در مّدعی است٬ دورانی که سازمان مزبور علنی سازمان می گشاید.

چاره سرانجام٬ گرفته و هجوم قرار طرفداران نظام مورد و توسط مخالفان خود جنگ داخلی داشته باشد٬

آن از کتاب مزبور نداشته است! نظامی» به «فاز ورود دست یازیدن به حرکت مسلّحانه و گریزی جز و

را خـود سـیاسی» سـازمان مـجاهدین خـلق «فـاز آن٬ انـتشار زمان تألیف و که در جهت اهمّیت دارد

دی ماه جدایی ٬ تاریخ امضای ختم تألیف روند نظام نداشته است. نزاع مسلحانه علنی با می گذرانده و

.163 ـ صص 162 همان: .1

می باشد.1 1359

نشانی دارد. نقل قول مستقیم مشخص شده و موارد 38؛ ـ صص 28 اقتباس از همان: .2

بود:2 بدین قرار مرکزیت آن٬ سازمان و این جمع با برخورد اولین موارد

اعتراض به مسئله سعادتی  
بـه جـرم جـاسوسی بـرای شـوروی٬ دسـتگیری وی٬ خبر انتشار افشای ماجرای سعادتی و پس از
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مورد ارائه گزارشی در پس از این نشست٬ در مرکزی به نشستی دعوت شدند. مسئوالن نزدیک به کادر

جـهت خـنثی کـردن تـبلیغات مـربوط بـه ایـن مـاجرا٬ که در مسئوالن خواسته شد از دستگیری وی ٬

به مسئله بازداشت سعادتی پـرداخـته بـود٬ صرفاً که گزارش ارائه شده٬ آنجا از راهکارهایی ارائه دهند.

با را آنها تا موکول شد به وقتی دیگر این باره مطرح شد٬ آن سه تن در پرسش هایی که توّسط یکی از

چنین است: عنوان کرد٬ مسئول خود با سؤال عمده ای که این فرد دو میان بگذارد. مسئول خویش در

سپردن چنین مأموریتی به سعادتی چیست؟ تحلیل سازمان در 1ـ

به این نتیجه رسیده است که رفتن قضیه) لو دستگیری سعادتی و اـکنون (پس از سازمان٬ آیا 2ـ

اندکی تصرف. با ص 28؛ همان: .1

اشتباه بوده؟1 ـ اصواًل چنین تماسی ـ

سازمان مجاهدین خلق در در روابط تشکیالتی را برای خوانندگانی که تاـکنون روند مسئول٬ برخورد

قابل پیش بینی است! این کتاب پی گرفته اند٬
[و] خـودبزرگ بینی شـده ای... دچـار نکـند مـی دانـی چـه مـی گویی؟!... تـو اشــتباه بـوده؟!

کرده! خودخواهی های پنهانی ات بروز
بـه تـصحیح بـاید که «تو باالخره نتیجه می گیرد موعظه تشکیالتی٬ یک ساعت بحث و پس از و

خصلت هایت بپردازی»!
سؤاالت من امّا ممکن است من دارای تمام خصلت هایی که گفتی باشم... خوب؛ بسیار ـگفتم:
بـه خـوبی را مـن ایـن روش هـا گـفتم: ضمنًا چه ارتباطی به این خصلت های پنهانی دارد؟!
نـمونه از بعدچند می بری. به کار را درست همان روش های منحرفین چپ نما تو می شناسم؛
سال 1354 انحراف مرکزیت در پس از کشور٬ درخارج از که برای کوبیدن ما٬ چنین روشی را

.29 ـ صص 28 همان: .2

مقایسه کردم.2 روش او با کرده و ذـکر گرفته شده بود٬ به کار

نامزدی ریاست جمهوری آیة اهللطالقانی اعتراض به پیشنهاد  
ترمینال خزانه در مراسم بزرگداشت چهارم خرداد رجوی در مسعود نوشته شد٬ که پیشتر همان طور

یک هفته پس شود. که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد نمود طالقانی پیشنهاد به آیة اهلل (58/3/4)

«پس از و خواند فرا را آنها «برای تشریح علل این موضوع»٬ مزبور٬ مسئول تشکیالتی سه عضو آن٬ از
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ایشان نظرخواهی کرد: از یک ساعت صحبت»٬
شکل گرایی چـیز این جهت که این گونه نظرخواهی جز از دادیم٬ عین حالی که نظرمان را در
انجام به این نوع نظرخواهِی پس از است٬ مرگ سهراب» [و] «نوشداروی پس از دیگری نبوده
فقط برای توجیه اعماِل انجام شده بی روح و یک نوع بوروکراسی خشک و که حاـکی از عمل٬
اصواًل بدون اطاّلع ایشان٬ کردن آیة اهللطالقانی ٬ نمودیم که نامزد گوشزد اعتراض کردیم. است٬
پخش مصاحبه تلویزیونی علی رغم کوشش سازمان برای جلوگیری از و ـکاری نادرست است؛

.38 ـ صص 37 همان: .1

گذاشت.1 درجامعه به جا را منفی خود دیدیم که تأثیر این خصوص٬ آیة اهللطالقانی در
برای اداره فعالیت های خارج از دیگر٬ چندی یک نفر پس از این جمع و تن از دو ابتدا همین دوره٬ در

عباس با این سه نفر یک از هر مالقات های جداـگانه٬ در سفر٬ پیش از عزیمت کردند. به اروپا ـکشور٬

بوده است: محور حول چهار انتقادات عمده٬ میان گذاشتند. در را مسائل خود مرکزیت ـ عضو داوری ـ

شدید؛ بوروکراسی (اداری بازی) وجود 1ـ

به رغم پذیرش اصل «مرکزیت دموکراتیک»؛ درون تشکیالت٬ در فقدان دموکراسی (روابط شورایی) 2ـ

آن؛ درس نگرفتن از و عدم بررسی عمیق جریان انحرافی سال 1354 ـ 3

ص 39. همان: .2

مشی سیاسی سازمان.2 و (تاـکتیک ها) شیوه ها استراتژیک در فقدان یک پیوند ـ 4

این ایشان عذرخواهی نمود. از به نوعی ـ ـ و کرد دلجویی برخورد موضع استمالت و عباس داوری از

پی آورد: در وضعیت سازمان را امیدواری به بهبود برخورد٬
امّا دارد٬ که گرچه انحرافات وناهنجاری هایی وجود داد به ما عبّاس این دلگرمی را برخورد
ناشی ازضعف های فردی رهبری باشد٬ آنکه ناشی ازسیستم و قبل از و جزئی واستثنایی است؛

ص 40. همان: .3

اعضاست.3 و کادرها برخی از

موردکاندیداتوری رجوی  توضیح خواستن در
مقام ریاست رجوی برای احراز که مسعود اطالع داده شد طریق رابط تلفنی٬ از دی ماه ٬1358 20 در

دست به تبلیغ خواسته شده که برای این منظور کشور مسئوالن خارج از از شده است و جمهوری نامزد
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خصوص ماهیت در ـ جمع مذکور رفراندوم قانون اساسی شرکت نکرده بود٬ که سازمان در آنجا از بزنند.

حتی به رغم مبهم بودن و تحلیل قانع کننده دریافت نشد. ولی جواب و توضیح خواستند؛ این حرکت ٬

«برای اینکه بود٬ مقّید که این جمع به «حفظ مرکزیت دموکراتیک» آنجا از غلط دانستن چنین حرکتی٬

که انجام وظایف محّوله تشکیالتی کوتاهی نکردند از نه تنها نشود»٬ خدشه ای به این اصل سازمانی وارد

.45 ـ صص 44 همان: .1

برگزاری جلسات متعدد بود: این قرار از اقدامات تبلیغی آنها که نمونه ای از گذاشتند؛1 حّتی «سنگ تمام»

تدارک متناسب شرکت و پخش هزاران آفیش انتخاباتی٬ چاپ و شهرهای بزرگ انگلیس٬ سخنرانی در

درج شده است. صفحات مزبور تفصیل اقدامات در همان صفحات؛ همان: .2

رأی گیری اولین انتخابات ریاست جمهوری.2 ایرانیان مقیم انگلیس در

کـوران در و خدمت سـازمان گـذاشـته بـودند در را سیاسی خود که زندگی اجتماعی و جمع مزبور٬

آن تجلیل سازمان این چنین از صحنه دفاع از در به تنهایی ـ ـ سال 54 در مرکزیت» توطئه های «باند

هویتی مستقل از موجودیت و برای خود دیگر خلق خویش پیمان بستیم که... و خدا با که «... ـکرده بودند

انـتهای در و کرد پیدا انتشار اروپا در به صورت جزوه ای مجزا سال 1354 این متن در به بعد. صص 168 همان: .3
درج شد. متن مدافعات نیز

تصّور بدانیم»3٬ کلّی شامل خود سازمان را سازمان و جزئی از را خود تمام وجود٬ با سازمان نشناسیم و

مواجه گردند: «حذف» و «دفع» ناـگهان با آن همه تالش٬ که پس از نمی نمودند
علی رغم متوجه باشیم٬ بدون اینکه خود بزودی نامه ای دریافت کردیم که به حیرت مان افکند.
معلوم شدگناه بزرگی مرتکب تشکیالتی سازمان٬ ایدئولوژیک و رعایت کامل موازین سیاسی٬
جرئت سؤال کردن داشته ایم گاهی نیز و گاهی انتقاد این٬ آن این بوده که پیش از و شده بودهایم؛
خـواهـان مـاست٬ سازمان نقطه اوج تمّرد که به نظر نامزدی مسعود٬ مورد در ـ مشّخصًا ـ و
مرکزیت که عذرخواهی عضو این نامه نشان می داد تشریح وتحلیل مسئله شده ایم.... توضیح و
مـرکزی سـازمان٬ مشی کـادر یک تاـکتیک سیاسی نبوده و جز آخرین دیدارها٬ در (عبّاس )٬

ص 46. همان: .4

است.4 افراد اطاعت کورکورانه خواستن از
که کرامت انسان را به سازمانی وابستگی دارند که گمان می کردند بدین سان پروسه حذف این عناصر٬

با ـ خود اینان ـ و به اوج رسید روابطی مشابه یکدیگر٬ طی شدن سلسله حوادث و پس از ارج می نهد٬
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اعالن جدایی کردند. بیانیه ای٬ انتشار

تجربه ای یکساله یک سازمان استالینیست:  
جـاافـتاده اصول رسوب کـرده و ارکان و جمع بندی انتهای کتاب خویش٬ در جدایی ٬ مؤلّفان روند
به را٬ سازمان» ترفندهای ارتقای بت گونه «رهبر مکانیسم ِاعمال اتوریته فردی و دیکتاتوری تشکیالتی٬

آمده است. انتها نقل شده که نشانی آن در ویرایشی مختصر تلخیص و با بحث٬ این قسمت از .1

می گردد:1 کتاب مرور اّمهات این بخش از ادامه٬ در کرده اند. نقد طرح و کشیده و به تصویر اختصار

مضمونی ارتجاعی و و محتوا با اّما «دموکراتیک» لعابی مترّقی و و ظاهر با «شیوه های غیراسالمی٬

داده است. قرار تحت سیطره خود تمامی روابط درون سازمانی را حاـکمیت یافته٬ «سازمان» در راست٬

که عمدتاً این پدیده انحرافی٬ مالـک نهایی است. و به مثابه معیار اصالت دادن به رده تشکیالتی٬

بـه رهـبری است و (حتی یک فرد) عضو خودمحوربینِی چند برداشت های نادرست مکتبی و ناشی از

آثار کرده٬ محو دموکراسی انقالبی را می انجامد٬ رهبر باالخره مطلق کردن فرد مطلق کردن مرکزیت و

پـایه بـه رأس هـرم بـازگشت از در مـتقاباًل و گذاشـته؛ به جا ـ پایین ترین رده ها تا ـ را بیمارگونه خود

تشکـیالت بـه تـدریج ـ آورده که طی آن ـ به وجود پدیده ای را نموده٬ تشدید انحرافات را تشکیالتی٬

می نشیند. به جای «خدا» «سازمان» انقالبی و

تنها به قلل آن طبعاً صعود باطل تلّقی شده و حق و معیار سلسله مراتب تشکیالتی تنها این نظام٬ در

این از می شود. تبدیل به «خانه بت ها» مردم» و «خانه خدا تلقین شده٬ محسوب و «تکامل» و وسیله رشد

مکتبی (ایده آل نظام هایی که مرام و می شود. الحادی هم پیوند نظام های ارتجاعی و سایر روست که با

صالحیت دلیل حّقانیت و به تنهایی٬ خود هرم قدرت٬ در فرد جایگاه هر کارشان نیست و در اجتماعی)

قدرت برای سازگاری با تشکیالت است: جوی مقام باالتری در جست و کس در نتیجه هر در اوست و

آن! شرکت در

را «خود کن»٬ سرکوب گرانه «اول به من اعتماد و شیوه استکباری (فاشیستی) چنین پدیده ای٬ در طبعاً

مـی خوانـیم کـه مـرکزیت سـازمان گـذشته است٬ بـا شرح آنچه میان این سه نفر در بحث٬ کتاب مورد در پیشتر٬ .2
پـاسخ های و انـتقادها بـرابـر در به لحـاظ مـنطقی٬ اینکه٬ پس از مسئوالن رده باالی سازمان ـ از حیاتی ـ محمد

از مسائلت حل شود»٬2 بده تا من قرار اختیار در مهره های مغزت را «پیچ و بده»٬ من قرار اختیار در مطلقاً
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پیچ من بگذاری٬ اختیار در ذهنت را کنی٬ به من اعتماد اول باید «تو برآشفته می گوید: حسین رفیعی کم می آورد٬
تـا دهـم. رشد [و] بعضی را عوض کنم [و] بعضی را سفت کنم بعضی را به من واـگذاری تا مهره های مغزت را و
تـا مسائل فی مابین حل نمی شود... می گویم قبول نکنی٬ هرچه را نکنی و من برقرار زیرمسئول با رابطه مسئول و
پـرویز بـعد سـال ها ص 73.) (هـمان: بـفهمی»! نمی توانـی حـرف های مـن را تسلیم من نکنی٬ کامالً خودت را
پایین حق انتقاد «عنصر می گوید: حیاتی به او همین محمد و می شود «مسئله دار» قدیمی سازمان٬ عضو یعقوبی٬
بـرای مـن «اصـواًل یعقوبی می گوید: پایین حّق تحلیل ندارد.» عنصر سؤال کند... بلکه باید ندارد را باال به عنصر
جـابرزاده پـاسخگوی سـؤاالت مـن شـد اینکه قرار تا مقابل چه مرجعی مسئول است؛ که مرکزیت در سؤال بود
مـقدمه ای از بعد سؤاالت من بشود٬ اصل انتقادات و بدون اینکه وارد حیاتی ـ محمد نظیر ـ جابرزاده نیز باشد...
و هـم مـریض هسـتی (مـنتقد) تـو و ذی صـالح مـرکزیت) مـطلقًا هسـتم (عـنصر من دکـتر طوالنی عنوان کرد:
هـم و داشـته بـاشد هم اعتقاد می گوید٬ درمان که دکتر و دوا و وظیفه مریض این است که به نسخه ها مسئله دار.

(6 و صص 4 ساله...: جمع بندی دو (یعقوبی٬ کند.» اجرا پیاده و را او که نظر سعی کند عمل کند؛

رده انـحرافـی٬ ایـن تـلقی نـادرست و بـا ِاعـمال مـی شود. پایین ترین رده های تشکیالتی٬ باالترین تا

به عنوان مالـک وظایف بلکه عماًل و ضابطه ای برای تقسیم مسئولیت ها و نه به عنوان معیار تشکیالتی٬

هـرم در ـ خود از پایین تر مسئول برای فرِد هر این نظام ها٬ در بسته می شود. به کار ارزش ها٬ معیار و

تبدیل به کرده٬ افراطی پیدا مضمونی انحرافی و «انضباط تشکیالتی» شده٬ مقتدا و محور تشکیالتی ـ

مـتحّجر موجودی مطیع و به تدریج٬ پویا٬ و سربلند و انسان آزاد نتیجه از در و می شود ارزش ها معیار

عملی. فکری و ابتکار بدون هیچ گونه استقالل و ـ می سازد

خـالصه ابـالغ و ارشـاد٬ نشـان دادن راه٬ که عـبارت است از (امامت) «هدایت» امر این نظام٬ در

پرداختن و تبدیل به ساختن و جامعه) مهم ترین امور پیشوایی در رهبری عالیه (رهبری و پیشاهنگی و

نتیجه٬ در و می گیرد انسان را با جای برخورد شی ء با برخورد شده٬ انسان ها جزئی ترین امور دخالت در

سازمان که ارگان عالی رهبری کننده٬ حزب و و می شود روی انسان» تبدیل به «ـکار انسان» خاّلق با «ـکار

وظیفه و مرامی همسنخ اند هماهنگ کننده حرکت اجتماعی انسان هایی است که به لحاظ اجتماعی و و

بـه صـورت تـنظیم کـننده کـوچک ترین و به عـهده دارنـد٬ نظامی این حرکت را سازماندهی سیاسی ـ

خصوصی ترین دخول کننده در و نّیت افراد٬ و قصد و کنترل کننده زوایای فکر و جزئی ترین حرکات آنها

خالصه حـزب و و درمی آید؛ ناپخته ترین صورتش) آن هم به مسخره ترین و ازدواج ـ (نظیر آنها امور

که به خود حزبی هستند که قضات آن مسئولین باالتر سازمان تبدیل به محکمه تفتیش عقایدی می شود

و «لوچی» ناشی از که بعضاً افراد٬ تخّیلی از کاماًل برداشت های واهی و مبنای تصّورات و بر حق می دهند٬
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باالخره به پرونده سازی و و تحلیل ارائه نموده٬ پیشداوری کرده٬ افراد مورد در آنهاست٬ ناپختگی خود

حکم غیابی مبادرت نمایند. صدور

مضاعف نسبت به عناصر ابعاد در (و نسبت به رده های پایین تر بیجا غرور جاه طلبی٬ خودبزرگ بینی٬

عوارض از فلج فکری نسبت به رده های باالتر٬ احساس حقارت و خودکم بینی و و تشکیالت) خارج از

گاه به صورت انفعال٬ و هیجانات شدید و است که گاه به صورت تنش ها روانی این «بیماری» اخالقی ـ

می کند. تسلیم بروز سرخوردگی و

آمـوزش اولیـن مـراحـل مـختلف تـربیت و شـخصیت ُکشـی٬ روحی و تحقیر چنین سیستمی٬ در

و اسـطوره ها و قـالب ها کـورکورانـه از تـقلید قـالب سازی و چیزی جـز نتیجه این سیستم٬ ـکادرهاست.

خودسانسوری نیست.

ایـنان نـیست و فکـری انـد٬ که دارای استقالل روحی و جایی برای آنها طبعًا چنین تشکیالتی٬ در

اینجاست که بـه قدرت نمایی های بچهـگانه محسوب می شوند. و راه جاه طلبی ها سِر همچون سنگی بر

برای توده های سازمانی سنگ انداخته[اند] »٬ برابر به عنوان اینکه «در و ساختگی٬ بهانه های دروغین و

«طـالب سـهم و «انـحالل طـلب»٬ روزی به عنوان «لیبرال»٬ خواه ناخواه باید پرونده سازی شده٬ آنها

شوند. «تصفیه» دفع و صدالبته «خودمحوربین»٬ و میراث»٬

داخـل هـواداران در و اعـضا [ سازمان] با رهبری فعلی شیوه های برخورد و رفتار یک جمع بندی از

یـعنی پس از کـنون ـ درون زندان تا از تشکیالت٬ خارج از در «انسان ها» کلّی با به طور تشکیالت و

عمق این شیوه ها که در نشان می دهد حاـکمیت تدریجی رجوی ٬ اعدام های اولیه بنیانگذاران سازمان و

مبتذل ترین تفسیرش حاـکم نیست. آن هم در و نظریه «اصالت ابزاری» چیزی جز

َحَسب آن٬ به دست داده که بر «انسان» برداشتی از [ سازمان] ٬ ذهن رهبری انعکاس این نظریه در

بـا «حـیوان اجـتماعی» شـیطانی٬ روح خدایی بلکه موجودی خبیث و ملکوتی با انسان نه یک موجود

ُمنقاد مطیع و باید هم که شده٬ او آموزش» و منفعت طلبانه است که برای «رشد ماّدی و ـگرایش های صرفاً

انسان فیلی خالصه٬ بردارد. «لگدپرانی» دست از و «راه بیاید» تا فریبش داد حداـکثر یا سرکوبش نمود و

تکلیف فردی چنین وضعی٬ در نمی رود! ااّل و راه برود؛ تا پتکی باالی سرش باشد مرّتباً است که باید

در پنداشتن و خطا عاری از مطلق کردن٬ در جواب این پرسش را چیست؟! پتک بزند باید که خود (رهبر)

شأن و اختیار ادبیات سازمان از گرچه در جست. دادن باید ارتقا به مقام «معصوم» را نتیجه «رهبری »
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مشی رهبری در جدایی فاحشی است میان این بیانات و اما صحبت فراوان شده؛ آزادی وی٬ انسان و

نیست. زیور برای آرایش و جز گویی این حرف ها عمل؛

و آرمان های عدالتخواهانه بوده اند گروهی انقالبی با ابتدا در نیز همه می دانیم که «اسماعیلّیه» این را

است میان خواندن فرِق بسیار اّما سازمانی آزادی بخش می نموده است؛ نخست ـ در ـ نیز حّتی «مافیا»

طـرف از تجربه مسـتقیم. تدریجی این استحاله در روند لمس کردن مکانیسم و درک کردن و تاریخ و

صحنه اند٬ بازیگر خود و گرفته اند استحاله تدریجی قرار و معرض این تغییر در برای کسانی که خود دیگر٬

نـوینی به تولّد این استشعار٬ به آن بنگرند. خارج صحنه ـ از ـ مقام تماشاـگر مشکل است که در بسیار

.164 ـ صص 158 جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ رئیسی٬ .1

رنج شدید.1 و درد با ـ شباهت دارد
زیردستان٬ به جرئت می توانیم بگوییم[ ـکه] این گونهحاـکمیت وسلطه بی چون وچرای مسئول بر
هرجای بیش از بالعکس این گونه روابط را٬ هیچ یک ازسازمان های انقالبی سابقه ندارد؛ در
آن می توان نظایر تشکیالت مافیایی و اسماعیلیّه و درسازمان های فاشیستی «نازی»ها٬ دیگر٬

ص 151. همان: .2

تبیین وتوجیه نمود.2 مشاهده و



فصل سوم:

پیوندسرنوشت بنی صدر
 وسازمان

59 حوادث چهاردهم اسفند  
بنی صدر گروه های ضدنظام با عریانی پیوند  

دولت به مجلس شـورای اسـالمی٬ نشیب های مربوط به معرفی کابینه و و فراز و پی چالش ها در

مسائل بسیاری از که منشأ کرد سخنانی ایراد میدان شهدا٬ در 1359 شهریور سخنرانی 17 در بنی صدر

بعدی شد.

روحانیان قضائیه و خط امام بویژه رهبران قوای مقننه و نیروهای پیرو کنایات روشن٬ اشارات و وی با

.20 و صص 1 :59/6/18 روزنامه کیهان٬ .1

متشنج ساخت.1 به شدت ملتهب و را فضای سیاسی کشور و داد حمله قرار مورد را خود منتقد

تـبلیغات هماهنگ بـا میدان آزادی انجام شد٬ که در عاشورا٬ سخنرانی روز در بنی صدر چندی بعد

و تهییج آمیز به شکلی کاماًل را زندان ها اتهام شکنجه در گروه های معاند٬ سایر سازمان مجاهدین خلق و

ص 11. :59/8/29 همان٬ .2

تحریک کننده مطرح ساخت.2

ـ بخصوص نشریات گروه ها ـ روزنامه ها در کرد٬ شکنجه به پا و زندان ها مورد در جنجالی که بنی صدر

بهره برداری را حداـکثر یعنی مجاهدین خلق ـ ـ نیروهای تغذیهـکننده بنی صدر این میان٬ در ـگسترش یافت.
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ترفندهای سازمان اشاره شده است. و به این نوع تشبّث ها بخش های مربوط به حرکت های تمهیدی سازمان٬ در .1

آلودند.1 بحران آفرینی های خود به این مسئله و را فضای کشور بعد ماه ها تا و کردند این امر از

خارج در اوج گیری تبلیغات سیاه داخل و گزارش های ادعایی مربوط به شکنجه و بیشتر انتشار پس از

چنین اعالم نمود: امام خمینی را با نتیجه دیدار موسوی اردبیلی دادستان کّل کشور آیة اهلل این خصوص٬
تشکـیل دهـم و برای رسیدگی به وضع زنـدان هـا هیئتی را تا فرمودند مأمور امام اینجانب را
شـایعه شکـنجه سـخت امـام از این هیئت عضویت دارند. ازجانب ایشان در نماینده ای نیز
صـورت در نموده٬ بازدید تمام زندان ها قاطعیت از با «هیئت باید فرمودند: و ناراحت بودند

قصاص شود.»... ثبوت شکنجه٬بایدشکنجهـگر
اـگر صورت نگیرد. دیگر زندان های زمان شاه معدوم می گذشت٬ آنچه در انقالب کردیم تا ما

.11 و صص 1 :59/9/19 روزنامه کیهان٬ .2

ملّت ایران این موضوع رانخواهندبخشید.2 امام و یقینًا چنین چیزی درست باشد٬
حجة االسالم محمد از: اعضای آن عبارت بودند پرداخت. به بررسی امر و هیئت تحقیق تشکیل شد

سوی شورای جهرمی از افتخار دکتر جانب مجلس٬ بشارتی جهرمی از علی محمد جانب امام٬ منتظری از

سوی شورای عالی قضایی. دادستان تهران از حسین دادگر نگهبان و

آن قرار بازدید مورد ـ بدون استثنا ـ همه زندان های کشور و به طول انجامید ماه ها هیئت مزبور ـکار

کرد: منتظری نماینده امام چنین اظهارنظر شهید پایان تحقیقات٬ در ـگرفت.
شکنجه به هیچ وجه مبتنی بر زندان های ما٬ و بازپرسی ودادگاه ها و بازجویی ها نظام حاـکم بر
غیرمسئول بوده است. سوی افراد از استثنایی و به طور معدودی دیده شده٬ موارد اـگر نیست و
به هیچ وجه صحیح مقامات کشور٬ طرف یکی از بازپرسی از اتهام وارده به روش بازجویی و

.2 و صص 1 :60/1/30 همان٬ .3

نیست.3
داشت: اظهار خاتمه تحقیقات٬ در دادستان عمومی تهران نیز٬

اینکه اصالً و بودن خودشان می گفتند عفو انتظار در یا بالتکلیفی و از چیز هر زندانیان پیش از

همان صفحه. همان: .4

می کنید.4 این سؤال را چرا و ندارد شکنجه وجود
هـمه جانبه مقابل تجاوز جنگ دفاعی ایران در به رغم گسترش ابعاد زمستان سال ٬59 و پاییز در

گروه های مؤتلف سایر و بنی صدر دفتر درگیری های سازمان و تشنجات و با فضای سیاسی کشور عراق٬
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و مناطق مختلف موجب افزایش هیجان ها اتفاقات مشکوکی در حوادث و وی به شدت بحرانی شده بود.

خالل این گونه درگیری ها در نفر کرمان دو تهران و در جامعه می گشت. اقشار تمام سطوح و در دشمنی ها

یک دبیرستان خسـارات در طی یک درگیری شدید سوم بهمن٬ بیست و در تبریز در به قتل رسیدند٬

ص 16. :59/11/25 همان٬ .1

نام طی سلسله مقاالتی سابق سازمان بدون ذـکر یک عضو عده ای مجروح شدند.1 و گردید زیادی وارد

ایـن اهـداف سـازمان از بـرنامه ریزی و روزنامه کیهان به افشای پشت پرده درگیری های شهری و در

و نمونه ها ذـکر شورش مسلحانه منافقین با جنگ داخلی و این مقاالت طرح ایجاد در پرداخت. درگیری ها

جـریان های سـیاسی کـدام یک از سلسله مقاالت «ـکاندیدای امـپریالیسم آمـریکا :59/10/13 تا 59/10/6 همان٬ .2
شش قسمت. در است؟»

تحلیل شده بود.2 مستندی تشریح و مشخص و موارد

نتیجه در و تیراندازی انجامید و خورد و به زد کوچصفهان (ـگیالن) الهوتی در جریان سخنرانی آیة اهلل

آقای جهت حمایت از در این حادثه٬ پس از بنی صدر٬ مخالفان مجروح شدند. یک تن از محافظ وی و دو

طرفین٬ مطبوعات هوادار گرفت و باال کار اختالفات کمک کرد؛ که به تشدید الهوتی دست به اقداماتی زد

آقای هاشمی طی نامه ای به رییس مجلس٬ چهل نماینده مجلس نیز دادند. حمله قرار مورد را یکدیگر

رویه بهشتی نیز دکتر شهید آیة اهلل محکوم کردند. درگیری کوچصفهان را ماجراهایی مانند رفسنجانی ٬

ص 14. :59/11/30 همان٬ .3

محکوم نمود.3 می شوند٬ برهم زدن نظم سخنرانی ها که باعث درگیری و ـکسانی را

محل استقرار و کومله به قرارگاه ها گروه های دموکرات و حمالت جدید جنگ عراق و تشدید کنار در

در دوم اسفند مهیب در انفجار دو مناطق کردنشین٬ جهادگران سازندگی در انتظامی و نیروهای نظامی و

انفجار ترمینال میدان آزادی و نخست در انفجار جای گذارد: بر زخمی های بسیاری را کشته و نفر تهران 2

ص 2. :59/12/3 همان٬ .4

شریعتی روی داد.4 خیابان دکتر در مقابل حسینیه ارشاد دوم در

مـدارس در را فـعالیت های خـود مجاهدین خلق٬ بخصوص چریک های فدایی و هواداران گروه ها٬

جـمله دبـیرستان از مدرسه تعطیل گـردید. چند و مدارس به آشوب کشیده شد برخی از کردند. تشدید

ص 2. :59/12/5 و ص 12 :59/12/4 همان٬ .5

تهران به تعطیلی کشیده شد.5 دخترانه خوارزمی در
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هـواداران کـرد. کـوچک ادامـه پـیدا خیابان های برخی شهرهای بزرگ و در درگیری ها تظاهرات و

یک پنجم اسـفند در بودند. یک پای اصلی این درگیری ها پوشش طرفداران بنی صدر در سازمان غالبًا

ص 2. :59/12/7 همان٬ .1

خنثی گردید.1 تبریز بمب ساعتی قوی در

نـهضت نمایندگان مجلس عضو تن از حین سخنرانی چهار در امجدیه٬ در اجتماع هفتم اسفند در

پـی سـخنرانـی های در و مـهندس صـّباغیان ) یـزدی و دکـتر سحابی ٬ دکتر آزادی (مهندس بازرگان ٬

خط امام نیروهای پیرو روحانیت و مخالفت با و مواضع بنی صدر حمایت از نامبردگان که در تحریک آمیز

که اخاللگران اطالعیه ای اعالم نمود در وزارت کشور این مراسم٬ پیش از کرد. اغتشاشاتی بروز شد٬ ابراز

ص 2. :59/12/7 و ص 15 :59/12/9 همان٬ .2

شد.2 مجازات خواهند و اجتماع امجدیه دستگیر در

نـمایندگان مـجلس یک طـرح اوج گـرفت. دیگر بار مجلس٬ مخالفانش در و چالش بین بنی صدر

گـفت وگوهای روشـن نـماید. تکلیف وزارتخانه های بی سرپرست را دولت بتواند تا دوفوریتی ارائه دادند

به دنبال این ـگشود. بنی صدر دفاع از و انتقاد سیر در باب جدیدی را مخالفان طرح٬ مجلس بین موافقان و

مـوسوی آیـة اهلل دادستان کـّل کشـور٬ ماه٬ یازدهم اسفند در مسکوت ماندن طرح موردنظر٬ مباحث و

هـاشمی رجـایی ٬ بـنی صدر٬ بـهشتی ٬ (دکـتر اول کشـور مسـئوالن طـراز حـضور جلسه ای با اردبیلی ٬

به بحران تکمیل کابینه پایان داده تا تشکیل داد خانه خود در خامنه ای ) مهدوی کنی و باهنر٬ رفسنجانی ٬

مشـارکت فـعال دانشگاه تهران با در اسفند مراسم 14 فضای سیاسی ملتهبی٬ چنین زمینه و در شود.

شد. اجرا برنامه ریزی و سازمان مجاهدین خلق٬ و طرفداران بنی صدر

اسفند مراسم 14  شرکت کنندگان در
هواداران دانشگاه تهران اجتماع کردند٬ در اسفند 14 متشکل جمعیتی که در بخش سازماندهی شده و

سازمان مجاهدین خلق بودند.

صبح که از هواداران سازمان خواسته شد و میلیشیا تمام افراد از مراسم به وسیله سرتیم ها قبل از روز

آمادگی کامل برای درگیری تقسیم شده فرماندهی مشخص و با تیم ها شروع کنند. را پنجشنبه برنامه خود

بودند.
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به حزب جمهوری اسالمی به عنوان حمالت شدید بر تمرکز طرف سازمان با جمله شعارهایی که از از

«بنی صدر٬ چنین بودند: هواداران ابالغ شده بود دیگر و به میلیشیا خط امام ٬ متشکل نیروهای پیرو نماد

باید «حزب چماق به دستان ـ حزب چماق به دستان»٬ «مرگ بر چماقدار»٬ «مرگ بر افشاـکن»٬ بنی صدر٬

این ـ حزب سقط نشود «تا این حزبک مردم فریب»٬ مرگ بر فتح قریب ـ و من اهلل «نصر بره گورستان»٬

«بهشتی ٬ بهشتی »٬ «مرگ بر گردد»٬ باید آزاد حزبی٬ انحصار از سیمای ما٬ و «صدا وطن وطن نشود»٬

این وطن وطن نشود»... ـ بهشتی کفن نشود «تا کشتی»٬ تو طالقانی را بهشتی ٬

دانشگاه شدند؛ شروع مراسم وارد منظّم قبل از هواداران سازمان به صورت منسجم و دیگر و میلیشیا

ص 3. :59/12/16 روزنامه جمهوری اسالمی٬ 460؛ ـ صص 459 غائله چهاردهم اسفند...: .1

پوشاندند.1 گرفته شده زمین چمن را نظر قسمت های در اشغال کرده و جلوی تریبون را

گروه ضربت سازمان کـه از برنامه ریزی شده درگیری ها٬ آغاز از و شروع سخنرانی بنی صدر پس از

هدایت آن شرکت کردند. درگیری و در نیرو کلیه توان و با قوی متشّکل بود٬ افراد

آمده است: 1359 کتاب غائله چهاردهم اسفند همان گونه که در
حتی دردانشگاه فعّاالنه حضورداشتند. صبح روزچهارده اسفند از حزب اهلل گروه عظیمی از ...
مأمورین کمیته های اطراف دانشگاه به فعالیت مشغول بودند. صحن و در شب نیز پاسی از تا
تعدادی از تکاپوبودند. فعاالنه در علیه بنی صدر آن روز درگیری ها٬ آغاز بویژه پس از اطراف٬

به این جمع پیوستند. دانشگاه کالس داشتند٬ در آن روز که در پاسداران نیز٬
مراسم نمازجماعت به پاداشتند. میان آن همه جمعیت٬ در سطح دانشگاه٬ که در هم اینان بودند
«ابوالحسن پـینوشه ایـران شـیلی ننگت باد»٬ «بنی صدر لیبرال»٬ «مرگ بر میدادند: آنان شعار

تلخیص. با 489 ـ صص 488 همان٬ .2

نمی شه»...2
آنان توسط شتم بسیاری از ضرب و ریاست جمهوری علیه مردم و درگیری وسیع نیروهای گارد با

اغتشاش فرماندهی مستقیم شخص رییس جمهور٬ با بنی صدر گارد و نیروهای سازماندهی شده میلیشیا

فکـری صالحیت سـیاسی و گسترده ای حول مشروعیت و چالش سیاسی اجتماعی وسیع و اسفند 14

گروه های سیاسی و فراخوان های بعدی بنی صدر عدم حمایت اـکثریت مردم از آورد. پدید رییس جمهور

آن عمًال پس از و تبدیل نمود به نقطه عطف سرنوشت سیاسی بنی صدر را اسفند غائله 14 مؤتلف وی٬

خط امام نیروهای پیرو گروه های سیاسی برای مقابله با به رییس یک جبهه محدود کامًال رییس جمهور
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مبدل گردید.

مقاله ای تحت عنوان «سراب پایگاه توده ای جبهه متحد در نشریه «امت» پیمان در حبیب اهلل دکتر

این گونه ارائه اسفند ماجرای 14 از را تحلیل خود ارزیابی و مشکل توده ها»٬ خط امپریالیسم و لیبرالی٬

داده است:
روز لیبرالی] که در [ ـ=جبهه متحد گروه های تشکیل دهنده این جبهه و هدف مشترک همه عناصر
بیرون کردن [ رجایی] و ساقط کردن دولت دردانشگاه حضوریافتند٬ اسفند] متفقًا 14] پنجشنبه
آوردن یک حـاـکـمیت روی کار صحنه حیات سیاسی جامعه و [ اسالمی] از حزب جمهوری
اـگرچه پس دارند٬ این مرحله همه اتفاق نظر تا [بنی صدر] است. لیبرالی به رهبری رییس جمهور
سـازمان مـجاهدین کرد. دنبال خواهد را هدف خاص خود گروه وشخصیت راه و آن هر از
ائتالف کامل با در مجددًا بنی صدر٬ ادامه حمایت از در کوتاه مدت٬ یک تردید از [خلق] بعد

در تحلیل کردیم٬ که قبًالبارها گرفت وهمان طور قرار لیبرال ها اعضای جبهه متحد دیگر و وی
به مرحله را مرحله اول پذیرفته وجایگزینی خود در را لیبرال ها و حقیقت جایگزینی بنی صدر
مانند نقش رهبری جبهه را نهضت آزادی که چندان بی میل نیست مستقًال دوم موکول کرده اند.
بـا و نـماید وجود مستقل ابراز که گاه به طور وجودی که سعی می کند با پیش به دست گیرد
ولی مطمئن است که میتینگ امجدیه) مجلس و (سخنرانی بازرگان در مرزبندی کند بنی صدر
سـازمان به هـمین جـهت مـانند این مرحله راه نجاتی ندارد. در بدون قبول رهبری بنی صدر
تکـلیف بـقیه اسفند] دانشگـاه شـرکت جست. 14] میتینگ کامل در [خلق] به طور مجاهدین
که جزبا درحقیقت پیچک هایی شده اند وکوچک ترها اینها نظیرجبهه ملی روشن است. ـگروه ها
این که این جبهه همان قدرت خودنمایی وحیات ندارند... هماهنگی٬ تنه درخت دفتر تکیه بر
آنان باورشان ارتجاع می باشند٬ برابر [خلق] در [سازمان] مجاهدین انقالبی ادعایی جبهه متحد
طـرح نـقشه ها دل خـوش بـوده و به این «سـراب» و که پایگاه عظیم توده ای دارند شده بود
اـکـثریت اولین فرصت که مرزبندی قاطع تری به عمل آید٬ مطمئن بودیم که در ما می کردند.
تـنها و می گذارنـد به کلی تنها را متحدین آنها و لیبرال ها گرفته٬ صف انقالب قرار در توده ها
اسفند] این 14] پنجشنبه اجتماع روز متوسط برایشان باقی می ماند. و سرمایه دار همان اقشار
به اضافه هواداران همین اقشار دیدیم که زمین چمن دانشگاه راعمدتًا و ثابت کرد پیش بینی را
نـفری خـبری هزار صد آن توده های میلیونی وچند از و کردند. [مجاهدین خلق] پر سازمان

سرمقاله. :59/12/25 ش ٬100 هفته نامه «امت»٬ .1

نبود.1
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همراهی قبلی پس از موضع میانه «بازرگان »  
نشـان بیشتر بنی صدر با را ائتالف خود نهضت آزادی همسویی و به میزانی که مهندس بازرگان و

که ارگان روزنامه «میزان» می شد. مشفقانه تر و دوستانه تر قبال سازمان نیز موضع گیری آنان در می دادند٬

سازمان علیه نیروهای و درگیری های بنی صدر و تنش ها در غیررسمی نهضت آزادی محسوب می گردید٬

تشدید در آنجا تا آنان می پرداخت و به جانبداری از آشکارا مواضع خود و اخبار مقاالت و با خط امام ٬ پیرو

مدیرمسئول روزنامه شرایط بحرانی ابتدای سال 60ـ٬ در چهارده اسفند از که بعد کرد نقش ایفا تشنج ها

.2 و صص 1 :60/1/18 روزنامه کیهان٬ .1

واـکنش به اعالم برخی در نامه ای که بنی صدر در موقت توقیف شد.1 به طور «میزان» بازداشت و مزبور

وی به موضوع توقیف نوشت٬ خطاب به دادستان کل کشور نتایج تحقیق درباره غائله چهاردهم اسفند

به عنوان یکی از آن را بار چند پرداخت و دالیل خود صدر مسئول آن در بازداشت مدیر روزنامه میزان و

.589 و 585 ٬581 صص ٬577 غائله چهاردهم اسفند...: .2

افـزایش همچنان با نیز اردیبهشت ماه 60 نادرست دستگاه قضایی برشمرد.2 نشانه های مهم عملکرد

نقش و به گسترش بود رو نیز کشور سیاسی در تشنج اجتماعی و درگیری های خیابانی٬ و بمب گذاری ها

ادامه هواداران سازمان در هفتم اردیبهشت٬ در می گردید. آشوبگری آشکارتر تنش آفرینی و سازمان در

درگـیری خـیابانی گسـترده ای در به بهانه برگزاری راهپیمایی٬ شهرستان ها٬ سایر در سلسله درگیری ها

.3 و صص 1 :60/2/8 روزنامه کیهان٬ .3

روزنامه انقالب اسالمی و انجامید.3 نفر مجروح شدن ده ها و نفر که به کشته شدن 2 آوردند تهران پدید
جلوه داده و مقصر مخالفان را عمدتًا مربوط به سازمان٬ موارد سایر این موضوع و انعکاس اخبار میزان در
در حق به جانب نشان مـی دادنـد. مظلوم و هواداران سازمان را و متهم می ساختند نهادهای انقالبی را

روزنامه میزان به مهندس مهدی بازرگان در مقاله ای از دوازدهم اردیبهشت ماه ٬1360 در چنین فضایی٬

«فرزندان پی داشت: در حتی عنوان مقاله مناقشاتی را برانگیخت؛ که واـکنش های متفاوتی را چاپ رسید

خطاب به سوی دیگر از و هواداران وی٬ و اعضا خطاب به رجوی و یک سو از مکتبی عزیزم»؛ و مجاهد

این گونه شروع کرده بود: را بازرگان مقاله مزبور نظام. طرفدار جوانان حزب اللهی و
نهادهایی که عنوان مکتبی اخـتیار و به گروه ها سازمان مجاهدین خلق و دوی شما٬ به هر ...
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ص 9. ش 119: نشریه مجاهد٬ ص 4. :60/2/12 روزنامه میزان٬ .1

می دانم...1 همدیگر برادر را هردو می گویم و فرزند ـکرده اید٬
خوانده خطاب به آنان نوشت: «فرزندان نهضت آزادی» مجاهدین خلق را ادامه٬ بازرگان در
زندان بودیم به دنیا که در سال 1343 در فرزندان نهضت آزادی هستید. شما مجاهدین خلق٬

همان صفحه. همان: .2

اخراج شده باشید.2 کرده یا بدون آنکه ازخانه فرار پیش گرفتید٬ را راه خود و آمدید
همین گونه سخن گفته بود: مکتبی نیز خط امام و نیروهای پیرو بازرگان با

اعتقادات و افکار ماهستید... از تلخی وبدخلقی که دارید٬ همه تندی و با نیز٬ [شما] مکتبی ها

و کـتاب ها تـعلیمات٬ تفسیرها٬ از واسطه٬ با یا مستقیمًا سیاسی همه تان٬ اجتماعی٬ اسالمی٬
من درست شده دکترسحابی و مطهری ٬ پسر)٬ و (پدر شریعتی ها سخنرانی های امثال طالقانی ٬
امام امت با اخّوت تان باروحانیت و ارادت و عقد نهضتی بودیم. فکرًا یا است که همگی رسمًا

همان. .3

بستیم.3 ما را
شـمردن ضمن بـر شده بود٬ ضدنظام سازمان آشکار شرایطی که ماهیت مواضع التقاطی و در وی

جریان را دو هر نوعی مصادره به مطلوب٬ با طیف مخاطب٬ دو خصایص مشترک برای هر و ویژگی ها

این بر نصیحت کرده و ختم دعوا به ترک منازعه و ایشان را اخالص دانسته و صداقت و دارای جوهر

سـیاسی نـهضت آزادی انـد٬ که فرزندان ایـدئولوژیک و مجاهدین خلق٬ که بجز ورزیده بود نکته تأـکید

وی هستند: «اوالد» نظام جمهوری اسالمی نیز به امام و نیروهای وفادار
اشـتباه می خوانـد٬ توطئهـگر امپریالیسم یا مزدور مرتجع٬ منافق٬ را دیگر کدام برادر وقتی هر
یک در هر و یکپارچه آتش وجنبش هستید دو که هر زیرا به هم می دهید. نسبت بی جا و می کند
گـروهک نـخوانـید. را یکـدیگر است. یک انقالبی مخلص پرشورجانباز خود تفکر طریق و
مدارس در و ودانشجو پسرهای دانش آموز و دختر نفوذعجیب در مجاهدین عده قلیل نیستند٬

همان. .4

ستون فقرات انقالب.4 و مجهز متشکل و هم فداـکار٬ و هم فراوانند نیز مکتبی ها دارند.
بـه لحـاظ همان گونه که٬ که اعالم نماید تمهیدات مهندس بازرگان بدین جهت بود این تعبیرات و

هم می داند؛ همانند عمِل سیاسی نیز در را هردو جریان دارد٬ دو نگاه یکسانی به هر احساس و عاطفی٬

به هـمین و می پیمایند که راهی غلط را نظام نیروهایی صادق اند هم جوانان طرفدار مجاهدین خلق و
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دارند٬ مشترکات برادرانه» که «آن قدر٬ چرا بردارند؛ یکدیگر دشمنی با که دست از می خواهد آنها از خاطر

مـثبت٬ نکات منفی و ذـکر و قلمی کنایه آمیز سپس بازرگان با بگیرند! آغوش» در را همدیگر «ـکه باید

می نویسد: جمله خطاب به «مکتبی»ها از می شمرد. بر را خود مکتبی» و مشترکات «فرزندان مجاهد
برمبنای دارند اصرار را انقالبی خود [و] معتقدات اسالمی و اـگرمجاهدین خلق التقاطی هستند٬
درخت ریشـه مـارکسیستی دارد٬ درخت ایـدئولوژی آنـها و نـمایند اصـول مـارکسیسم بـنا
که به انهدام هستید انتقام و و که اهل قهر زیرا هم میوه های مارکسیستی دارد؛ ایدئولوژی شما
مدیریت خصوصی داشته اـگـر و سود عنادخاص با نیست و روح اسالم دمساز هیچ وجه با
یعنی یکسره ملی ـ را کشور بین برده٬ معامله است از هرچه سرمایه ومالکیت و دستتان برسد٬

می کنید. دولتی ـ
مفروض دانستن ادبیات رایج سازمان درباره نیروهای پیرو پذیرش و این مقاله که مبتنی بر وی در

انحصارگرایی٬ التقاطی بودن٬ رهبری امام ٬ تأیید انقالبی گری به مثابه هدف٬ خط امام نگاشته شده بود؛

همان. .1

بهرهـگیری از با و برشمرده 1 نمونه های «مشترکات برادرانه» از را آمریکا مخالفت با تعرض و تهمت و ایراد

جلوه می داد. به یکسان مقصر تقریبًا آن زمان٬ درگیری موجود وضعیت تنش و در طرفین را ابهام٬ ایهام و

آنکه حاوی پیش از داشت و زیاد واقعیات فاصله بسیار تحلیل مهندس بازرگان با که توصیف و بود آشکار

که خود میانجی گرانه فردی محسوب می شد ژست بی طرفانه و نمایانگر صرفًا راه ـگشایی باشد نکته بدیع یا

یک پای به عنوان مؤتلف بنی صدر٬ درگیری های آن زمان٬ در گروه تحت سرپرستی اش٬ همفکران و و

محسوب می شدند. تنش ها اصلی مشکالت و

شرایطی که مقدمات شورش مسلحانه سازمان در در میانه مهندس بازرگان ٬ ـ ظاهرًا این موضع ـ اما

این انگیزه هم دربرداشت. را یک انگیزه اصلی دیگر عالئم آن به چشم می خورد٬ و بود ظهور و حال بروز

مبارزه آن تحت عنوان «مبارزه قانونی و پیش از سه روز می گشت که مهندس بازرگان ٬ به مقاله ای باز

طی آن مشـروعیت سـیاسی و و درج کرده بود روزنامه میزان مورخ نهم اردیبهشت 60 در مسلحانه»

سه روز تا عجله می کوشید مهندس بازرگان با گویا نموده بود. تأیید تئوریزه و اعتقادی اقدام مسلحانه را

تحت الشعاع را پیام مقاله قبلی خود و تأثیر موضعی میانه٬ اتخاذ با و جبران کند به نحوی این مقاله را بعد٬

بین بردن راهـکاری که مهندس بازرگان برای از مکتبی...» و انتهای مقاله «فرزندان مجاهد در دهد. قرار
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حالی که در صاحب نظران است. طرفین و حضور با «تشکیل میزگرد» ارائه می دهد٬ تنش ها اختالفات و

بحث برگزاری مناظره و اسفند غائله 14 از بلکه بعد موضوع جدیدی محسوب نمی شد٬ این نکته نه تنها

ص 15. :59/12/25 روزنامه کیهان٬ .1

که هم پی گیری شده بود1 طرح و سوی بنی صدر به عنوان یک تاـکتیک سیاسی از گروه ها احزاب و آزاد

ولی به پاسخ مثبت داده بودند به دعوت رییس جمهور هم نهضت آزادی به رهبری بازرگان ٬ سازمان و

افـزایش تشـنج و آن در تأثـیر برای برگزاری این مناظره و رییس جمهور دلیل نحوه برنامه ریزی دفتر

موضوع منتفی شده بود. عمًال بنی صدر٬ و شرطـگذاری های مختلف «سازمان»

نـبوی مـوضع مهندس بهزاد مشاور٬ وزیر سخنگوی دولت و نگارش مقاله بازرگان ٬ همان روز در

این گونه تشریح کرد: آن٬ عملکرد درباره سازمان و دولت را
مـحسوس کـامًال آنها عملکرد نفاق در گانگی و دو منافق هستند. صد در یک گروه صد اینها
هـیچ تـحلیل و چیزی ندارنـد واقعًا اینها آنان آماده کنیم. برای مقابله با را بایدخود ما است.
عزالدین [ دبیرکل حزب دمکرات کردستان] و قاسملو طرفی با از و بکنند٬ سیاسی نمی توانند
منحط مارکسیستی تاعقاید می زنند [حسینی ازچهره های شاخص آشوب های کردستان] پیوند

بـاید ما می آیند... گروهک های آمریکایی کنار طرفی با از و بین مردم رواج بدهند در را خود

ص 10. :60/2/12 روزنامه کیهان٬ .2

خلع سالح بکنیم.2 را بتوانیم آنها هشیارباشیم تا
روزنـامه های جـمهوری در که آن را درخواست کرده بود مقاله خود که مهندس بازرگان در آنجا از

پاسخی مقدمه و با متن کامل این مقاله را ارگان سازمان٬ نشریه مجاهد٬ درج کنند٬ نیز مجاهد اسالمی و

صص 9ـــ10. :60/2/17 ش ٬119 نشریه مجاهد٬ .3

ساخت.3 منتشر مجددًا

آقـای کشـور٬ سراسـر پی درگیری های مختلف در اشاره شده که در ابتدا مقدمه نشریه مجاهد٬ در

ولی به جانب سازمان مجاهدین خلق داده بود حق را عمًال مقاله نهم اردیبهشت خود مهندس بازرگان با

این گونه موضع قبلی نشریه مجاهد یافته است. انتشار فضای قبلی» «متفاوت با مقاله جدید بعد سه روز

شد: یادآور بازرگان را
سرمقاله در و مبارزه مسلحانه» آقای مهندس بازرگان مقاله ای تحت عنوان «مبارزه قانونی و ...
این مقاله که با دادند. تذکر مطالب چندی را درج شده٬ روزنامه میزان روزچهارشنبه 60/2/9
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اشاراتی که به با شروع شده و علی نصرهم لقدیر» ان اهلل و آیه «اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا
نـیروهای و بـه جـریان ها واقع یک هشـدار در حوادث وجریان های تاریخی میهنمان دارد٬
اتـخاذ بـا حـق کشی و و تجاوز ظلم و انحصارطلبی و بر اصرار که با اصالح طلب حاـکم بود
راه تحوالت مسالمت آمیزجامعه را کشتار٬ سرکوب و شیوههای دیکتاتورمآبانه چماق داری و
به سنن خدشه ناپذیر وخشونتی که بنا قهر وخشونت می رانند٬ به سوی قهر آن را کرده و سد
آتش خشم مردم ستمدیده در ضمن آن منکوب مشیت قاهرانه الهی شده و آنها سرانجام خود
چنین است سنت خدا و که به قول آقای مهندس بازرگان«ساختمان بشر چرا خواهندسوخت.
خدا و می خیزند ترس به پا همه ضعف و مستضعفین مظلوم با گذشت٬ حد ـکه وقتی ستم از
سنت الهی اختصاص به گذشته ندارد٬ به زمین بزنند... را متجاوزین استعالـگر یاریشان میکندتا

ص 9. همان: .1

می شود.»1 تکرار
خط ائتالف علیه نیروهای پیرو نهضت آزادی بخشی از مهندس بازرگان و آن زمان هنوز چون در

این سازمان نسبت به سازمان مجاهدین خلق داشتند٬ همگرایی با موضع نفی٬ در و امام محسوب می شد

برخی از را ضمن آنکه نارضایتی خود و کرد مالیمی اتخاذ لحن محترمانه و بازرگان شیوه و مقاله جدید

نیاـکان عقیدتی خود از اشاره به اینکه «ایشان را با رفع اتهام کند٬ خود از تالش نمود و کرد مطالب آن ابراز

که گویی چنان نوشته اند و نیاورده اند به جا انصاف را که «متأسفانه حق عدالت و گالیه می کند می دانیم»

ص 10. همان: .2

تقصیرکارند...»2 مجاهدین خلق نیز برخوردها٬ این روابط و در

به مقاله قبل بازرگان مجددًا خویشتنداری خویش٬ ادعای مظلومیت و بر تأـکید پاسخ سازمان با در

شده بود: استشهاد و استناد
می کند را این قضاوت ها زده و را شگفت است که آقای مهندس بازرگان درحالی این حرف ها
وتعدیات وقانون لیستی ازعملکردها مبارزه مسلحانه»٬ «مبارزه قانونی و ـکه درمقاله قبلی خود
آزادی عدالت و نسبت به عواقب جلوگیری از را آنها ردیف کرده و شکنی های انحصارطلبان را
حـمالت مسـئول آن٬ مدیر «توقیف میزان و می نویسند...: آن جا اینکه در کما داده اند. هشدار
جـریان شـده است٬ دفـترها مطبوعات واجـتماعات و جسورانه غیرقانونی قبلی که به سایر
زمینه سازی هایی برای روزنـامه انـقالب طرح قانونی محدودیت احزاب٬ محاـکمه امیرانتظام ٬
پایان نمونه های یادآور اسفندماه گذشته امام ٬ رییس جمهوری علی رغم اطالعیه 25 اسالمی و
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مبارزه پارلمانی گذشته است.
شده به که آثارش ظاهر همان طور الهی و طبق سنت تاریخی و را کار تعطیل مبارزه٬ تحریم و

دهم.» دانستم هشدار که وظیفه خود آشوب داخلی می کشاند مبارزه مسلحانه و
تـوقیف قبال تـعطیل و آقای مهندس بازرگان در که خود عمل هم همین چندی پیش بود در
سـتادحـمایت از آن همه اعـتراض کـردند٬ مسئول آن٬ زندانی نمودن مدیر روزنامه میزان و

کمک طلبیدند. به حمایت و مردم را و مطبوعات تشکیل دادند

خط امام (مـجموعه دولت شـهید درباره نیروهای پیرو مقاله نهم اردیبهشت خود تعبیری که مهندس بازرگان در .1
خط امـام و...) دانشجویان پیرو سازمان مجاهدین انقالب اسالمی٬ حزب جمهوری اسالمی٬ روحانیت٬ رجایی٬

برده بود. به کار

رامخاطب مکتبی»1 کسوت داران حزبی و آن موقع کسی آقای بازرگان و«متولیان و راستی اـگر
مسـئولین آقایان پدران و می گفت که: نصیحت نموده و یا بالسویه مالمت و را آنها داده٬ قرار
که این آقای بازرگان اعتراض نمی کرد راه نیندازید٬ این همه دعوا و این همه ستیزه نکنید عزیز٬

ص 10. ش 119: نشریه مجاهد٬ .2

یکسان دیدن است.2 مظلوم را انصاف نیست وظالم و رسم عدالت و ـگونه برخورد٬
برخوردهای مورد برشمردن ادعاهای نادرست فراوانی در از بعد خطاب به بازرگان ٬ نشریه سازمان٬

وی چنین نوشت: به دیدگاه خود استشهاد با و سیاسی علیه خود اجتماعی و
که «مجاهدین یک که شماننویسید کنیم؟ ماچه کار شمامی فرمایید حال آقای مهندس بازرگان!
که چه قرارمان این بود ...اـگر پاسداران...» و به تالفی آن حزب اهلل و شاخ وشانه می کشند روز
تقصیرات و هم چنین از نشده و نسبت داده اید بحث روی تک تک مواردی که به ما در وارد
تذکرچند سخنی به میان نیاوریم اما شکل یافتن اوضاع حاضر در شما قصورات دولت خود
حـق ما فرموده اید قضاوت نادرستی که تصور که در به این امید ضروری شمردیم... را سطر

همه سلب خواهیم نمود٬تجدیدنظرفرمایید... از مشارکت را حرکت و حیات و
2سال وچندماه که ازتأسیس جمهوری اسالمی می گذرد پس از اـکنون آقای مهندس بازرگان!
هم دور که: می فرمایید رفتن دولت خودتان گذشته پیشنهاد کنار نیم که از یک سال و پس از و
تاـکنون همچنان عالج ناپذیر انحصار» چه کنیم که «درد اما تشکیل دهیم... جمع شویم میزگرد
این از غیر اـگر ندارد. «خلع ید» به این نتیجه رسانیده است که چاره ای جز را مانده وخالصه ما
این است پیشنهاد از غیر اـگر کشید؟ به کجا و چه شد رییس جمهور موردنظر است بحث آزاد
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صص 23ـــ24. همان: .1

دنبال گیری کنید...1 اخیرخودتان را میزگرد

ص 502. ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .2

به این البته او واـکنش به مقاله بازرگان کسی به درخواست وی گوش نداد.2 که در اشکوری می نویسد

کـه طبیعی بود بی طرف نمی دید٬ واقعًا آن مقطع٬ در که جامعه چون بازرگان را٬ واقعیت اشاره نمی کند

سازمان گالیه آمیز واـکنش دوستانه و که پس از ولی واقعیات نشان می دهند جدی نگیرد٬ را درخواست او

نهضت آزادی با بازرگان و خط امام ٬ نیروهای پیرو از عزم آنان برای «خلع ید» بر تأـکید مجاهدین خلق و

اعالم موضع سـازمان و پس از روز چند نتیجه اقدامات سازمان نشستند. همگرایی به انتظار همدلی و

نهضت آزادی به توجیه تئوریک شرایط براندازانه آن٬ و مواضع خشونت بار اوج گیری اقدامات و هم زمان با

واقع به تقویت در و نقض حقوق مخالفان توصیف کرد و نتیجه طبیعی فشار خشونت سازمان را پرداخت و

مواضع سازمان٬ با همسو مسلحانه برخاست. آستانه شورش تمام عیار موضع مجاهدین خلق در تأیید و

نهضت آزادی درباره درگیری های آن زمان چنین اعالم موضع کرد:
اعمال اثرانحصارطلبی های تنگ نظرانه حاـکم و طرفی در از ریشه درگیری های اخیر ما به نظر
قانون اساسی جمهوری اسالمی و سلب آزادی تصریح شده در محیط اختناق و ایجاد و فشار
طرف دیگرتوطئه های مداوم دشمن درایجاد از نادیده گرفتن حقوق اقلیت های سیاسی است و
یـعنی گفت که قسمت اخـیر باید ونارضایتی هاست و ناراحتی ها تشدید بدبینی و اختالف و
بدین معنی که اشـتباهات رژیـم قسمت اول. تابعی است از خود توطئه های دشمنان انقالب٬
فراهم [جمهوری اسالمی ایران] وسیاست های غلط آن است که زمینه های توطئه های فوق را

ص 10. :60/2/23 روزنامه کیهان٬ .3

نموده است...خشونت٬خشونت می آورد. 3
نهضت آزادی چنین و بنی صدر سازمان٬ به پیوند خاطرات خود حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در

چنین گفته است: تابستان 60 که به برخی فعاالن سیاسی در اشاره می کند
به آنـها را کارها میدان دادیم و اول انقالب همیشه به آنها از گفتم ما نهضت آزادی٬ مورد در
و گرفتند ومجاهدین[خلق] را وجانب بنی صدر به خط امام وفاداری نکردند ولی آنها سپردیم٬

ص 233. بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .4

به نفع آنهااستخدام کردند.4 [ شورای اسالمی] را [نمایندگی] مجلس روزنامه میزان و
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سرفصلی جدید ماده ای دادستانی؛ اطالعیه 10  
بـیان ایـن نکـته ماده ای دادستانی کل انقالب اسالمی٬ تدوین اطالعیه 10 نحوه طرح و مورد در

گـروه هایی عملکرد مبانی اعتقادی و توجه به سوابق٬ ضروری است که مسئوالن جمهوری اسالمی با

اما براندازی دارند قصد و اصل] محاربند [ در که «اینها چون مجاهدین خلق به این نتیجه رسیده بودند

[مخفی] خانه های قبل٬ مدت ها سازمان «از که عناصر حتی مطلع بودند و آماده می کنند» را خود دارند

مـخالف گروه های سـیاسی مـوافـق٬ نبوی تحت عنوان «امام و مصاحبه بهزاد ص ٬5 ش 137: ما٬ هفته نامه عصر .1
محارب نظام». و قانونی٬

لیکن حال به] دنبال براندازی هستند»1 هر [ در و مخفی کرده بودند را خود افراد تیمی تشکیل داده و

و محفوظ می ماند حقوق قانونی ایشان باید حرکت مسلحانه نکرده بودند٬ چون به صراحت اعالن جنگ و

نبوی می گوید: بهزاد حفظ می کرد. آنها با برخورد در را زیرکی خود نظام هشیاری و عین حال٬ در
رجایی اعالم زمان نخست وزیری شهید در مثبت امام هم همراه بود٬ نظر که با این خّط مشی٬ ...
از قانون احزاب تدوین نشده بود٬ شرایطی که هنوز ماده ای هم در حتی یک اطالعیه 10 و شد

صادرشد. ٬59 حوادث خرداد پیش از و اوایل سال 60 سوی دادستانی انقالب...
بهشتی ٬ حضورشهید درجلسات متعددی که با نخست وزیری جمهوری اسالمی٬ این بیانیه در
بچه های معاونت و تدوین گردید شخص بنده تشکیل می شد٬ رجایی و شهید قدوسی ٬ شهید

کرده بودند. این زمینه کار سیاسی ـاجتماعی نخست وزیری هم در
که بتوانیم بر بودیم که بایدضابطه ای موجودباشد معتقد غیاب قانون احزاب٬ در آن موقع٬ در
گـروه های از را حسـاب آنـها کـنیم و گروه های مخالف قانونی برخورد اساس این ضابطه با
مـبارزه بـاید که گروه های سـیاسی یـا ماده ای این بود جوهره اطالعیه 10 کنیم. محارب جدا

یاخلع سالح ومخالفت درچارچوب قانون را. و انتخاب بکنند مسلحانه را
درچارچوب مخالفین قانونی فعالیت کنند٬ گروه های سیاسی می خواهند اـگر آن اطالعیه گفت:
ـ مثالً آن موقع ـ تا تحویل بدهند... را مهمات خود اسلحه و و معرفی کنند را مقرهای خود باید
گروه های و اسلحه داشتند اسلحه داشتند.مجاهدین خلق انبار چریک های فدایی دردانشگاه ها
مرزهاجنبش های در وشب ها روزنامه می فروختند شهر در که صبح ها سیاسی مسلح هم بودند

تجزیه طلبانه رامسلحانه هدایت می کردند.
صورتی که گروهی در که هر سخن اطالعیه 10ماده ای دادستانی این بود یک چنین شرایطی٬ در
مشخص را نشانی مقرهای خود معرفی بکند. را رهبران خود بخواهدفعالیت سیاسی بکند٬باید
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شرایط در ماده ای ـ فی الواقع تدوین اطالعیه 10 تحویل بدهد. مهمات دارد اسلحه و اـگر بکند.

همان. .1

کردن آزادی های سیاسی بود.1 گام مهمی درضابطه مند سوی نظام٬ از فقدان قانون احزاب ـ
تهدید مظلوم نمایی همراه با سازمان با ماده ای دادستانی انقالب اسالمی٬ اطالعیه 10 صدور پس از

ص 30. ش 122: ص 5. ش 119: نشریه مجاهد٬ .2

زد.2 باز شدن بدان سر متعهد پذیرفتن و از تلویحی٬

به زمینه چینی برای براندازی اقدام آشکارا زیرا روشن بود؛ علت استنکاف سازمان نسبت به این امر

بلکه واقع سازمان نمی خواست به عنوان مخالف قانونی به فعالیت سیاسی مشغول باشد؛ در ـکرده بود.

مدارس فتنه انگیزی در گرفته تا «شهید»سازی ها و مظلوم نمایی ها از تبلیغاتی٬ مجموعه تدارکات نظامی و

نهادهای و مراـکز در رخنه دادن نفوذی ها رده بندی های نوین تشکیالتی گرفته تا و تشکیل میلیشیا از و

حال گذرانـدن پـروسه رویـارویی این حقیقت نشان داشت که سازمان در همه از همه و حّساس نظام٬

نظام جمهوری اسالمی است. مسلحانه با

یک بـیانیه تـحلیلی دربـاره ریشـه یابی انتشار همان زمان با سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در

نمود: چنین اعالم نظر استراتژی سازمان مجاهدین خلق٬ درگیری های شهری و
مشخص شدن وضع گروه های سیاسی وچهارچوب دادستانی انقالب مبنی بر اطالعیه اخیر ...
به شدت به هراسشـان آنان٬ هماهنگ نظام با برخوردسیستماتیک و لذا فعالیت قانونی شان و
زمینه های الزم ذهنی ـ ایجاد پیش درصدد روشن است که مجاهدین خلق ازمدت ها افزوده...
از و یک جنگ داخلی بودند درجهت ایجاد به خصوص برای هواداران خود عینی درجامعه و
آنان که بگذریم به مصاحبه مسعود مقابل گلوله» «ـگلوله در و مشت» برابر تهدیدهای «مشت در
«مسئله اصلی می خوریم که می گوید: بر ماه 1359) اسفند (شنبه 26 روزنامه مجاهد رجوی با
همین لحظه هرگونه تعجیل درجنگ داخلی در هیچ ابایی از این است که وقتی کسی مثل پیکار
می کند؟» «تضمین» را «پیروزی انقالبیون» و«تناسب قوا»٬ کدام «حسابگری» با ندارد٬ نیز حاضر
«جنگ داخلی زودرس از ما یک کالم اینست... «مسئله در همان مصاحبه: در یاجای دیگر و
سرکوب همچنان ادامه یابد٬ و اوضاع به همین ترتیب ادامه یابد اـگر (ـکه طبعًا پیکار» موردنظر
بـه جـنگ داخـلی تـن بـدهیم وقتی باالجبار استقبال نمی کنیم... چیزاجتناب ناپذیری است)

داشته باشد.» کمترین ریسک را برای «انقالبیون»٬ [می دهیم] که...
پذیرش «جنگ داخلی به عنوان یک این مصاحبه به چشم می خورد٬ سراسر نیز و اینجا آنچه در
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ص 11. :60/2/14 روزنامه کیهان٬ .1

پیکار»...1 موردنظر منتهی نه به شکل «زودرس و طرف مجاهدین خلق می باشد؛ از اصل»
داشت: درباره اطالعیه دادستانی چنین اظهار نخست وزیر٬ همچنین محمدعلی رجایی ٬

نوزدهم فروردین ماه یک دادستان کل انقالب در وضع مملکت٬ و توجه به شرایط موجود با
[احزاب] تصویب قانون که تا کرد صادر گروه ها فعالیت احزاب و مورد ماده ای در اطالعیه 10
فعالیت سالم این اطالعیه٬ در رعایت کنند... آن را درفعالیت خود گروه ها احزاب و مجلس٬ در
دولت منع نشده بلکه موردحمایت هم واقع شده است... احزاب] نه تنها و گروه ها ـ[ صحیح و

ص 10. :60/2/23 همان٬ .2

الزم هم می داند.2 بلکه آن را می شمارد نه تنهاجایز موافق قانون را فعالیت های سالم و
کـه مـاده ای «مـوجودیت گـروه هایی را کـه اعـالمیه 10 مـی کند مصاحبه ای تأـکـید پیمان در دکتر

سـازمان مـجاهدین خـلق «بـه نـحوی مـورد در و تضمین می کرد» فعالیت سیاسی بکنند می خواستند

کـنار «به شـرطی کـه سـالح را تضمین می نمود٬ شناخته و به رسمیت» هویت سازمان را موجودیت و

ص 36. بهمن 1383: دی و ش ٬29 ایران٬ ماهنامه چشم انداز دو .3

بگذارند.»3

این گونه تحلیل کرده است: گذاردن سالح توسط سازمان را وی عدم پذیرش شرط کنار
حکـومتی کـه حکـومت ـ یعنی اینکه آماده هـرگونه بـرخـوردی بـا عدم پذیرش این شرط٬
مشروعیت حکومت مورد وفاق عمومی در آن مقطع٬ در مشروعیت مردمی هم داشت ـهستند.
را دست کم اعتماد چنین برخوردی٬ داشت. وجود شده بود٬ یک رفراندوم گسترده تأیید ـکه با
بدبینی و [خلق] با ازجانب مجاهدین رفتاری را هر وجناح حاـکمیت٬ بین برد طرفین از در نیز
گروه های خردجمعی جامعه هم حضور می نگریست...وجدان و قهرآمیز نگاه اقدام مسلحانه و
انقالب به قدرت رسیده بود٬ یک حکومت مرکزی که با کنار در را وخودسر مسلح وخودمختار

همان. .4

نمی پذیرفت.4
و قـبال گـروه ها که به روشنی مواضع رسمی نظام جمهوری اسالمی در متن کامل اطالعیه مزبور

علل رویدادهای بعدی از و بازشناسی زمینه ها تبیین و در و آن مقطع زمانی نشان می دهد در احزاب را

درج می گردد: ذیًال است٬ اهمیت خاصی برخوردار
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بسمه تعالی
کلیه این اطالعیه مورخ 1360/1/19 تاریخ صدور که از بدین وسیله به اطالع می رساند

رعایت کنند: این نکات را موظف اند گروه ها احزاب و
وزارت منوط به کسب اجازه از سالنامه) ماهنامه٬ هفته نامه٬ مطبوعات (روزنامه٬ نشر 1ـ

اسالمی است. ارشاد
منوط به اجازه وزارت کشور توجه به شرایط جنگی٬ با تظاهرات٬ برگزاری میتینگ و 2ـ

است.
امکـان نـظارت است تا منوط به اطالع وزارت کشور گروهی٬ حزبی و دفاتر ایجاد 3ـ

قانون اساسی فراهم باشد. اصل 24 در قانونی ازجهات مذکور
متخلفین و ندارد سالح را استفاده از و گروهی حق مسلح کردن اعضا هیچ حزب و 4ـ

می گیرند. تحت تعقیب قانونی قرار
گروه های مسلح موظف اندسالح های خود کلیه احزاب و این اطالعیه٬ تاریخ صدور از 5ــ

تحویل دهند. رسید) مقامات انتظامی (بااخذ به سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا را
جمهوری اسالمی ایران اعـالم مـبارزه مسـلحانه ضّد گروه هایی که بر کلیه احزاب و 6ـ
تحویل سپاه پـاسداران یـا را وسالح های خود کنند رها را ـکرده اند٬چنانچه موضع قبل خود
چـهارچـوب قـانون در می توانند اعالم نمایند٬ رسمًا را موضع خود و مقامات انتظامی دهند
دادگاه های انقالب محاـکمه در طبق قانون٬ این صورت٬ غیر در فعالیت سیاسی داشته باشند؛

رفتارخواهدشد. آنها با اساس قوانین اسالمی مربوط به «محارب» بر و می شوند
به شرط اینکه مشـتمل بـر سیاسی آزادند؛ افکار و بیان آرا در گروه ها کلیه احزاب و 7ـ

تحریک نباشد. تهمت و دروغ٬
نوع هر تحصن یا کم کاری٬ تحریک به اعتصاب٬ به تشویق و مجاز گروه ها احزاب و 8ــ
مـتخلفین تـحت وچنانچه مواردی مشاهده شـود٬ نیستند مؤسسات مختلف کشور اخالل در

می گیرند. قانونی قرار پیگرد
طریق وسـایل سیاسی از بحث های عقیدتی و اجازه مناظره و گروه ها کلیه احزاب و 9ـ
که اعالم مبارزه مسلحانه برضد آنها مگر دارامی باشند؛ درحدودامکانات ـ ـ ارتباط جمعی را

تغییرنداده اند. را موضع خود نظام جمهوری اسالمی کرده و
رعایت آزادی فـعالیت ودستگاه های انتظامی موظف به تضمین و ملت٬ کلیه آحاد 10ـ
طریق مقامات مسئول مملکتی غیرقانونی اعالم گروه هایی که فعالیت شان از قانونی احزاب و

نشده٬می باشند.
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گروه های احزاب و و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند؛ مقامات قضایی و
مجازات می شوند. محاـکمه و طبق موازین٬ متخلف٬

حکم دستورالعمل کتبی کشور این اطالعیه برای دادسرا[ها] ودادگاه های انقالب سراسر
دارد. را

دادستان کل انقالب جمهوری اسالمی ایران

ص 4. :60/3/18 روزنامه کیهان٬ متن کامل اطالعیه در ص 679. غائله چهاردهم اسفند...: .1

 علی قدوسی 1

امام درباره خلع سالح وتأـکید هشدار  
از به گروه های مسلح و طی سخنانی مجددًا حضرت امام خمینی (ره) دهم اردیبهشت ٬1360 روز در

به آغوش ملت بازگردند: گذاشته و کنار اسلحه را تا داد جمله سازمان مجاهدین خلق هشدار
به این امر اـگر که برای خودشان صالح است و به ملت برگردند اینها اـگر اشتباه می کنند. اینها
آن روزی و سودی ندارد پیش] است که پشیمانی دیگر [ در یک روز [تشنج آفرینی] ادامه بدهند
تکلیف آخری نسبت به و اینها تکلیف شرعی الهی به مقابله با است که به ملت تکلیف شود٬
مقابل این موج خروشان انسان هایبپاخاسته در که بتوانید چیزی نیستید شما تعیین شود... اینها
زمـین را صالح همه این است کـه اسـلحه ها صالح ملت و و پس صالح شما مقاومت کنید.

ص 10. :60/2/12 روزنامه کیهان٬ .2

به آغوش ملت برگردید. 2 و دست بردارید این شیطنت ها از و بگذارید
در تدارک شورش مسلحانه توصیف شده و اقدامی در واـکنش سازمان٬ کتاب تروریسم ضدمردمی ٬ در

تشریح آن چنین آمده است:
درخواست راهپیمایی به سمت سازمان تاـکتیک نوشتن نامه به امام و اتمام حجت امام... پس از
به معنای آن خواهد بپذیرد را امام آنها که اـگر منافقین حساب کرده بودند برد. به کار جماران را
ادعـای قـانون شکنی و مـحکومیت جـناح خـط امـام و در که امـام مـندرجـات نـامه را بود
بسیج آن با عالوه بر پذیرفته است. سرکوب گری های آن وهمچنین عملکردمظلومانه سازمان را
مشروعیت بخشیدن به کلیه مخالفان می توانست حرکت سیاسی... برای راهپیمایی... ـکلیه نیروها
این صورت در در نپذیرد؛ را تقویت آنهاباشد.حالت دوم اینکه امام تقاضای آنها خط امام و
تفاهم پیش با کارها [خلق] می خواستند که مجاهدین می شد این گونه وانمود عمومی... افکار
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سوی امام اعالم این مطلب از با اما نشود... تفرقه... بحران و مملکت درحال جنگ دچار رفته و
و مـی رفت» آنـها صداقتی سراغ می داشت خودش به نـزد اینها هم در هزار یک در ـکه «اـگر
بایستی سالح هایتان و به قیام مسلحانه می کنید داریدتهدید همچنین اعالم این مطلب که «شما
برابر بلکه در دست نیافت٬ اهداف دوگانه خود به هیچ یک از سازمان نه تنها تحویل بدهید»٬ را

صص 31ـــ35. تروریسم ضدمردمی: .1

گرفت.1 سؤاالت جدیدی قرار
عین حال مدعی در حق به جانب و موضع مظلوم و از بدون پذیرش خلع سالح٬ نامه خود سازمان در

برخاسته بود: خطاب به امام این گونه به تهدید قدرت٬
سـخنان ده اشاره در مورد «تکلیف نهایی» موقعیتی که مقتضی بدانید هر در بی گمان شما ...
هم به عنوان انقالبیون یکـتاپرست بـه عـرض باز لیکن ما فرمود٬ مقررخواهید اردیبهشت را
به مسدودنشده و عقیده وفعالیت انقالبی مطلقًا ابراز وقتی راه های مسالمت آمیِز تا می رسانیم...
و عکس العمل های خشـونت بار [تالش خواهیم نمود] از اصطالح حجت تمام نگردیده است
تـقدیم نـوشتن و چه چـاره ای جـز فرمودید که گوشزد «تکلیفی» برابر در بپرهیزیم... قهرآمیز

ص 11. :60/2/22 روزنامه کیهان٬ .2

باقی می ماند؟2 وصیت نامه ها
پاسخ به نامه در اردیبهشت 60 سخنرانی مورخ 21 در سخنان حضرت امام خمینی (ره) قسمتی از

پی می آید: در سازمان محسوب می شود با واقع آخرین اتمام حجت ها سازمان که در
کـرارًا به آنـها معارضه دارند٬ ما با تفنگ هایشان٬ عالوه بر قلم هایشان٬ با آنهایی که این طور
یعنی در مقابل ملت کشیده اید٬ در را تفنگ ها هم می گوییم که مادامی که شما حاال ـگفته ایم و
شما هم داشته باشیم. مجلسی با نمی توانیم صحبت کنیم و اسلحه قیام کرده اید٬ مقابل اسالم با
آن نوشته ای در می پذیرد... را اسالم شما به دامن اسالم برگردید٬ و زمین بگذارید را اسلحه ها
و ناشی گری کـردید لکن باز کرده اید٬ مظلومیت های زیاد عین حالی که اظهار در ـکه نوشتید٬
ضداسالم قیام مسلحانه بر کسانی که می خواهند با چه طور ما به قیام مسلحانه کردید. تهدید
دیانت قـانون است. دین عدل است٬ اسالم دین رحمت است٬ می توانیم تفاهم کنیم؟... بکنند
و می پذیرد... را همه شما اسالمی٬ کشور بیاورید٬ گردن فرو به قوانین اسالم سربگذارید٬ شما
جلسه با ده ها در یک جلسه٬ نه در یک جلسه٬ حاضرم که در شما من هم که یک طلبه هستم با
آن از دست بردارید هزاراحتمال می دادم که شما یک در من اـگر و بنشینم وصحبت کنم... شما
الزم من پیش شمابیایم٬ تفاهم کنم و بودم که باشما ـکارهایی که می خواهیدانجام بدهید٬حاضر
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در هم به موجب احکام اسالم به شمانصیحت می کنم.شما وحاال پیش من بیایید. هم نبودشما
دست به دامن اسالم... برگردید کاری انجام بدهید... مقابل این سیل خروشان ملت نمی توانید
مـا به قیام مـی کنید٬ تهدید دست شماست... مادامی که اسلحه در قیام مسلحانه... از بردارید

همان. .1

قبول کنیم.1 مسائل را این طور نمی توانیم ازشما
کشف شده به یک سند استناد تحلیل درونی سازمان نسبت به پاسخ امام با مورد حجاریان در سعید

می گوید: درون گروهی بنام «تحلیل تابلو»
قبًالتحلیل بکنیم. این رندی نفهمیدیم که چکارباید با ما می گوید همین تحلیل تابلو رجوی در
راه می اندازیم وقدرت نمایی می کنیم و را مامیلیشیا و [امام] می گوید«بیایید» ـکرده بودیم که یا
شـما اـگـر ایـنکه بگـوید امـا قبول ندارد. را می گوییم ما ما و «نمی خواهدبیایید» می گوید: یا

ص 38. :78 آذر مطالعات استراتژیک ـ مرکز هادی خانیکی ـ گوها: گفت و .2

قابل پیش بینی نبود.2 من می آیم٬ زمین بگذارید بر اسلحه تان را
درخواست توجیه عدم تمکین عملی از پاسخ مشروط امام ٬ بن بست ناشی از سازمان برای رهایی از

ص 660. غائله چهاردهم اسفند...: .3

شرط گذاشت که اـگر و اعالم کرد به بنی صدر هماهنگی قبلی3٬ با طی نامه ای٬ امام برای خلع سالح را

وسایل اجرای این و تضمین کند اجرای قانون اساسی را به عنوان «عالی ترین مقام رسمی کشور»٬ وی٬

برای تـحویل سـالح های خـود تأمین سیاسی کافی برای سازمان فراهم نماید٬ و ارائه نماید تضمین را

ص 1. ش 121: نشریه مجاهد٬ .4

کرد.4 اعالم آمادگی خواهد

موجه جلوه با عمًال ناتوانی کرده و اظهار دادن تضمین٬ یک مصاحبه مطبوعاتی از هم در بنی صدر

ص 1. :60/2/31 روزنامه انقالب اسالمی٬ ص 662. غائله چهاردهم اسفند...: .5

به نوشته روزنامه کیهان که آمده رهایی یابد.5 بن بست پدید سازمان از تا گشود دادن موضع سازمان راه را

به عنوان فرمانده «آقای رییس جمهور خاتمی بود٬ آن زمان تحت مدیریت حجة االسالم سیدمحمد در

ص 2. :60/3/3 روزنامه کیهان٬ .6

نمی شود.»6 چون قانون اجرا زمین نگذارید که سالح بر به مجاهدین خلق می گویند تلویحًا ـکل قوا
امام چه٬ مقابل امام دست زد. به نوعی موضع گیری علنی در این کار هم با بنی صدر البته خود
توصیه کرده عمًالعکس این را درحالی که بنی صدر تحویل دهید که سالح هایتان را ـگفته بودند
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صص 36ـــ37. تروریسم ضدمردمی: .1

گردید.1 بنی صدر افشای بیشتر عامل مهمی در این خود و بود
مـحکوم سـازمان را سخنان امام ٬ استقبال از نمایندگان مجلس با برخی مسئوالن و سوی دیگر از

رابطه بامـجاهدین خـلق «در کرد: تأـکید سخنگوی دولت٬ و مشاور وزیر نبوی ٬ مهندس بهزاد ـکردند.

ص 11. :60/2/27 روزنامه کیهان٬ .2

نماینده مجلس نـیز مهاجرانی ٬ سیدعطاءاهلل که امام فرمودند.»2 همان بود رهنمودها بهترین سخنان و
نمود: سخنان امام چنین اظهارنظر تمجید ضمن تجلیل و

مشـخص که مخالفت های سیاسی مجاهدین خلق بـه طـور می رسد به نظر این طور دقیقًا ...
طوری تـنظیم را این توضیح که حرکت سیاسی خود با اقدامات مسلحانه آنهاست. زمینه ساز
بـرانـدازی که مـبارزه مسـلحانه و بباورانند این طور به هواداران خود که علی الظاهر ـکرده اند

همان. .3

راه نجات آنهاست.3 جمهوری اسالمی تنها
اعالم کرد: رییس جمهور٬ واـکنش به مکاتبه سازمان با در مجددًا نیز سخنگوی دولت٬ نبوی ٬ بهزاد

را آنها و کرد یانخواهندخلع سالح خواهد و چه آنهابخواهند دولت تمامی گروه های مسلح را

ص 13. :60/2/31 همان٬ .4

داد.4 به فعالیت غیرقانونی آنان خاتمه خواهد و به حوزه قانون خواهدکشانید
خارجه توسط عوامل دفتر وزارت امور محرمانه از افشای تالش برای سرقت اسناد مقارن این اوضاع٬

رجـوی مـربوط و که یک بخش اصلی آن به روابط بنی صدر دستگیری متهمان آن رخ داد و بنی صدر

.60/3/2 و 60/2/31 و 30 ٬29 همان٬ .5

مسعود مربوط به وابستگی کاظم رجوی برادر حال سرقت٬ کشف شده در مهم ترین اسناد یکی از می شد.5

اروپایی دفتر نمایندگی دائمی ایران در دولت موقت به سفارت و که در رژیم شاه بود رجوی به ساواـک و

نشریه سازمان در سنگال گردید. سفارت ایران در سپس کاردار و منصوب شده بود ژنو سازمان ملل در

.23 ـ 19 و 14 ـ 11 و صص 1 ش 122: نشریه مجاهد٬ .6

مصاحبه ای ضمن توجیه در نیز بنی صدر و کند6 بی اعتبار لوث و موضوع را تا تالش زیادی کرد مجاهد
رجوی گفت: پرونده برادِر تالش برای سرقت «اصل» مورد در ماجرای سرقت اسناد٬

مـن دفـتر نه می خواست در نداشتم چون او من احتیاج به رسیدگی به پرونده چنین فردی را
این همه می شناسم ومحتاج پرونده استخدامی اش نبودم. اروپا از را او من نیز و استخدام شود
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[افشـای کارها این جور این پرونده استخدامی این آقاست. می گفتید قال نمی خواست. و داد
مسـئله سلب امنیت بشـود رییس جمهور وقتی از عمومی موضوع] همان سلب امنیت است...

ص 7. ش 123: همان٬ .1

روشن است.1 مردم دیگر

رفراندوم بن بست و  
دولت مجلس شـورای اسـالمی و مقابله با در بنی صدر فضای سیاسی کشور٬ اوج گیری تنش در با

حمایت تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق٬ با جنگ عراق علیه ایران٬ شرایط حساس ناشی از در و رجایی 

.21 و 2 صص ٬1 ش 122: نشریه مجاهد٬ ص 1. :60/2/30 روزنامه انقالب اسالمی٬ .2

عنوان کرد.2 را برگزاری «رفراندوم» شده و مدعی وقوع «بن بست»

روزنامه میزان 60/3/4. سوی نهضت آزادی؛ منتشره از برود» بیانیه «ـکی باید .3

روزنامه های اعالم حمایت کرد.3 طرح بنی صدر از مجلس٬ حمله به دولت و با نیز «نهضت آزادی»

مواضعی و تحلیل ها ارگان سازمان٬ نشریه مجاهد و میزان (نهضت آزادی) انقالب اسالمی (بنی صدر)٬

ضرورت رجوع مستقیم بـه آرای عـمومی٬ بحران غیرقابل حل و برای اثبات وجود هماهنگ٬ مشابه و

ساختند. منتشر

هدایت وی را بعدی سازمان با هماهنگی قبلی و همفکری و طرح های بنی صدر٬ رجوی که در مسعود

پی گیری این طـرح در را او رفراندوم٬ ارائه تز به خاطر تبریک به رییس جمهور طی نامه ای با می کرد٬

به طرف دیگر٬ نیست... یارای حذف شما حضرات را «هیچ یک از کرد: تأـکید و تشویق نمود تشجیع و
اـگر و که اـگربخواهید وضعی هستید نظرسیاسی وچه به لحاظ اجتماعی در که شماچه از خوبی می داند

ص 665. غائله چهاردهم اسفند...: .4

فی الواقع جارویش کنید.»4 بایستیدمی توانید
میان مسعود در روز که «دو آن بود حاـکی از رییس جمهور درون دفتر از آن زمان برخی گزارش ها در

تـوسط ایـنها انجام می گیرد کاری که دارد هر دقیقًا و جلسه دارند بنی صدر موسی خیابانی با رجوی و

ص 218. خاطرات: قدیریان٬ .5

هدایت می شود.»5

مـالقات مـخفی رجـوی بـا به دریافت خـبر خاطرات خود در حجة االسالم هاشمی رفسنجانی نیز
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می نویسد: و اشاره می کند اردیبهشت 60ـ٬ در خانه خواهرش٬ در بنی صدر
تـحت و جمهوری انـد مبارزه مسلحانه با سران گروهی که درصدد با همکاری رییس جمهور
آنها [بنی صدر] با که امام فرموده٬ مخصوصًا غیرقابل تحمل است؛ عجیب و تعقیب مقاماتند٬

ص 99. بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .1

شود.1 درگیر
دولت روحانیت و حمله به مجلس و آن زمان در سازمان که در و پاسخ به تشنج آفرینی بنی صدر در

حـضرت امـام بـودند٬ بـرخـوردار تبلیغاتی نـهضت آزادی نـیز همراهی علنی سیاسی و از رجایی کامًال

طی سخنان مشروحی 60ـ٬ خرداد تاریخ 6 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در با دیدار در خمینی (ره )

و مواضـع آشکـار سخنان خود امام در پرداخت. مجلس به تحلیل شرایط کشور ضمن حمایت قاطع از

نسبت بـه تـخطی از متحدانش را و رییس جمهور و رفراندوم ارائه داد طرح بن بست و برابر قاطعی در

نمود: قانون انذار
ملت دیگری... نه با و من است نه باشما نه با اسالم است٬ ملت با من است٬ که ملت با ...نگویید
مملکت اشتباه می کنید. به بن بست رسیدید. ملت شخص نمی خواهد...شما اسالم رامی خواهد.
اسـالم کـنار از پایتان را اـگر می خواهند. اسالم را این مردم٬ اسالم که به بن بست نمی رسد...
آقای رییس جمهور باشمامخالفت می کند... کمال قوا نشسته با این طلبه ای که اینجا بگذارید٬
از نمی شود اومخالفت می کنم... من با بگذارد یک قدم آن ور حدودش درقانون اساسی هست.
ولو بپذیرید که قانون را به این باشید مقید همه باید قبول نداریم... قانون را پذیرفت که ما شما

ص 10. :60/3/7 روزنامه کیهان٬ .2

[ مردم] ازصحنه بیرونتان نکنندبپذیریدقانون را... 2 که اـگرمی خواهید برخالف رأی شماباشد...
اشاره به اصلی بودن و با مصاحبه مطبوعاتی خود در نیز بهشتی رییس دیوان عالی کشور دکتر آیة اهلل

نمود: رفراندوم چنین اظهارنظر مورد در آن شرایط٬ تقدم موضوع جنگ در
تضعیف قـانون اسـاسی٬ تضعیف جمهوری اسالمی٬ طرح مسئله رفراندوم درست به منظور
آوایی که درجهت خالف ثبات وضع و نوع ندا مقابل هر در ملت باید دولت است... مجلس و
یک امـروز جمهوری اسالمی٬ در بگویند می کوشند٬ روزنامه ها اینکه برخی از است بایستد.
این کارها می کنند٬ چیزهای دیگرجستجو رفراندوم و در راه حل این بحران را بحران است و

ص 3. همان: .3

بحران صورت می گیرد.3 ایجاد به منظور اصًال



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  542

وجود مبنی بر دیدگاه خود بر سخنان امام ٬ پس از سرمقاله اولین شماره نشریه مجاهد سازمان در

سازمان در رژیم شاه توصیف نمود. مشابه سال آخر را شرایط کشور و کرد مجدد بن بست سیاسی تأـکید

رفـرانـدوم پـیشنهادی «سـاعت صـفر»٬ و تلویحی به احتمال «وقوع انفجار» تهدید این موضع گیری با

آشکـارتر رهـبری انـقالب را با مقابله خود و بحران برشمرد از راه خروج مسالمت آمیز تنها را بنی صدر

.2 و صص 1 ش 123: نشریه مجاهد٬ .1

ساخت.1

از انگیزه اصلی خود و پافشاری نمود موضع خود بر مجددًا مصاحبه مطبوعاتی خود در نیز بنی صدر

ص 7. همان: .2

وی توصیف کرد.2 «مخاطره» در را موقعیت خود و برشمرد تضعیف خود جلوگیری از طرح این موضوع را

عدم سـخنرانـی تـحریک آمیِز برخالف توصیه امام مبنی بر سخنرانی پایگاه هوایی شیراز٬ همچنین در

«من در تصریح کرد: و نمود به ویژه قوه قضائیه ایراد قوا تحریک آمیزی علیه سایر و مطالب تند مقامات٬

ص 11. :60/3/9 روزنامه کیهان٬ .3

استقامت می ایستم.»3 خطی که هستم با

یـزدی نـماینده مشـترک محمد آقایان مهدوی کنی نماینده امام٬ حضرت امام متشکل از پی دستور این هیئت در .4
تشکـیل فـروردین 1360 در اشراقـی نـماینده ریـیس جمهور و نخست وزیر و دیوانعالی کشور رؤسای مجلس٬

ـگردید.

قانون اساسی فرمان امام و تخلف از را مصاحبه مزبور سخنرانی و نیز هیئت سه نفره حل اختالف 4

ص 10. :60/3/12 همان٬ .5

سخنگوی این هیئت با و دانست.5 محرز نیز میزان را روزنامه انقالب اسالمی و تخلف دو و اعالم نمود

شرایط همه پرسی عمومی گفت: مورد قانون اساسی در قرائت اصل 59
سوم دو اـگر و مجلس مطرح شود در بلکه باید کس نیست٬ هر عمومی دراختیار مراجعه به آراء
ولی آقای عمومی مراجعه کرد٬ آن وقت می توان به آراء مجموعنمایندگان مجلس موافق بودند
[قانون اساسی] تصریح اصل دومصاحبه اخیرشان به این قسمت آخر درهیچ کدام از بنی صدر

ص 3. :60/3/13 همان٬ .6

نمی کنند.6
به آن نماینده شخص خودش بود٬ که یک عضو صریح هیئت مزبور پی اعالم نظر هم در بنی صدر

طی نامه ای به متهم ساختن سخنگوی هیئت به خالف گویی٬ و درستی مواضع قبلی خود بر رغم اصرار
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اعالم و طرح رفراندوم عقب نشینی کرد به تلویح از و عمًال حجة االسالم اشراقی نماینده رییس جمهور٬

نمود:
قانون اساسی که در نظرم به ترتیبی بود هم درمصاحبه٬ که طرح کردم و ابتدا اینجانب هم در

ص 1. همان: .1

پیش بینی شده است.1
برنامه های با بوده و منتقدان جدی بنی صدر مجلسی که اـکثریت نمایندگان آن از که در روشن بود

ابـتدا امکـان تـصویب طـرح رفـرانـدوم از اسـاسًا سیاسی تشنج آفرین وی هیچ گونه همراهی نداشـتند٬

طریق قانونی وجود از انجام این کار هیچ گاه کمترین احتمالی بر و منتفی محسوب می شد غیرممکن و

شماره روزنامه کـیهان سـرمقاله ای بـا خاتمی طی چهار همان ایام حجة االسالم سیدمحمد در نداشت.

«طرح مسئله ای به نام «بن نمود: جمله تأـکید بررسی تفصیلی موضوع از با نوشت و عمومی» عنوان «آراء
چیزی آنگاه سوءاستفاده ازاحساسات مردم می انجامد و جو که به ایجاد یک هیاهو چیزی جز بست»
بـرخـالف قـانون٬ آن را و روی قانون اسـاسی تـوصیف کـرد پل زدن بر وی طرح رفراندوم را نیست.»

سرمقاله. :60/3/17 تا 60/3/13 روزنامه کیهان از .2

شرایط جنگی برشمرد.2 و مصلحت کشور

وی عقب نشینی کرد. درباره خلع سالح هم به گونه ای دیگر موضع قبلی خود از همچنین بنی صدر

بر را نمی توانست همچنان مواضع غیرقانونی خود مسئول اجرای قانون٬ و چون به عنوان رییس جمهور

امنیت قضایی هـر به بهانه نبوِد که اـگر مصاحبه مطبوعاتی تصریح کند در شد ناچار زبان جاری سازد٬

ص 9. :60/3/12 روزنامه کیهان٬ .3

این مصاحبه نیز البته وی در قانون جنگل.3 می شود بدهد٬ حق به دست گرفتن اسلحه را ـگروهی به خود٬

برقراری همین رو٬ از و بود٬ کردن راهی برای پی گیری منویات غیرقانونی خود پیدا صدد در زیرکی٬ با

ص 4. همان: .4

موکول می کرد.4 پایان جنگ» از به «فرصت مناسب بعد توأمان٬ خلع سالح را٬ ـکامل امنیت و

اطالعیه 10 طی اطالعیه ای پیرو ٬60 چهاردهم خرداد علی قدوسی در دادستان کل انقالب آیة اهلل

برای تحویل سالح اعالم نمود. را آخرین اخطار به گروه ها ماده ای قبلی٬

عدم رعایت قانون توسط آنها و گروه ها تشنج آفرینی بعضی از اشاره به آشوبگری و این اطالعیه با در
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اعالم خط مشی جدید با تحویل داده و را سالح های خود سازمان های مسلح٬ درخواست شده که سریعًا

ص 9. :60/3/16 روزنامه کیهان٬ .1

سیاسی بپردازند.»1 اجتماعی و به فعالیت آزاد قوانین جاری کشور «چارچوب قانون اساسی و در

شد: انتهای این اطالعیه تأـکید در
آنان صورت ادامه این روش با که در می شود مرج طلب اخطار هرج و و به گروه های آشوبگر

همان. .2

به شدت رفتارخواهدشد.2
ماده ای دادستان کل مراعات اطالعیه 10 خواستار نیز دادستان کل کشور٬ موسوی اردبیلی ٬ آیة اهلل

گفت: و انقالب شد
درحال جـنگ است او که با گروه مسلحی را نمی تواند حفظ کند را خود نظامی بخواهد  اـگر

همان. .3

یکطرفه کند.3 او با وبایدحسابش را تحمل کند
گرفتن قرار که با سازمان مجاهدین خلق بود مخاطبان اصلی هشدارهای مزبور٬ که یکی از روشن بود

از توهم پایگاه گسترده مردمی وی٬ و به عنوان رییس جمهور مقام حقوقی بنی صدر لوای حمایت از در

به بهانه های گوناـگـون اسـتنکاف فعالیت های سیاسی٬ اعالم پای بندی به قوانین در و تحویل سالح ها

سرعت بـیشتری آمـاده با نظام جمهوری اسالمی را مقدمات مقابله خونین مسلحانه با عمًال و می کرد

.11 و 3 و صص 1 همان: .4

اعـالم و کشور4 سراسر در خرداد قیام 15 سالگرد میلیونی مردم در تظاهرات گسترده و اما می ساخت.

جبهه ائتالفی برابر ساخت که اـکثریت مردم در آشکار روحانیت٬ امام خمینی و از حمایت سراسری مجدد

دارند. قرار بنی صدر

بنی صدر با آخرین هماهنگی ها  
نـامه خـرداد٬ 16 در حضرت امـام خـمینی ٬ 60 خرداد واـکنش به سخنرانی 6 مهندس بازرگان در

مجاهدین خلق در و آن تحلیل های بنی صدر ساخت که در سرگشاده معترضانه ای خطاب به ایشان منتشر

با این نامه به صراحت و در شده بود. تأیید و تکرار ادعای انحصارطلبی جناح مخالف رییس جمهور مورد

در شدت عمل برشمرده شده و وحشت و جّو ایجاد و انتقاد سخنان امام به منزله مقابله با تیز٬ و لحن تند
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چنین آمده بود: موضع امام نسبت به ائتالف سیاسی حول بنی صدر٬ مورد
نگـرفته انـد ایرانیانی که چهره ضدانقالبی به خود روشنفکران مسلمان و مدتی است ملیون و
قبل تکرار٬خدمات ارزنده زمان پیروزی انقالب و و اصرار گرفته با بی مهری رهبری قرار مورد
ضـدانـقالب مـردم و جدای از دین یا گویی که کًالخارج از می فرمایند. انکار آن آنان را از

رسمی نـهضت آزادی در به عنوان سند را پایگاه اینترنتی نهضت آزادی که نامه مزبور و 60/3/16 روزنامه میزان٬ .1
درج نموده است. سال 60 اسناد

هستند.1
یک جانبه متهم به «یک نوع طرفداری خاص وتأـکید این نامه حضرت امام را مهندس بازرگان در

در بـه وابسـتگی و گروه هایی که تـظاهر [جمهوری اسالمی] و حزب [روحانیت] و برای طبقه ممتاز

همان. .2

کـه آشـوبگرانـه ای را نقش توطئهـگرانـه و برخالف واقعیات٬ و کرد می نمایند»٬2 داشتن امام را انحصار
عمًال کتمان نموده و می کردند٬ نهضت آزادی ایفا حمایت جریان هایی مانند مجاهدین خلق با و بنی صدر

«نامه آقای بـازرگان جـان کتاب «غائله چهاردهم اسفند»: به تعبیر حق به جانب نمایانده است. را آنها

ص 684. غائله چهاردهم اسفند...: .3

[ رجایی] رفت.»3 به جنگ نخست وزیر باز این نیرو با دمید. به زوال آقای بنی صدر رو تازه ای به کالبد
جبهه مجاهدین خلق٬ و گردید آغاز نیروهای انقالبی٬ امام و با رودررویی بنی صدر مقطع جدیدی از

حزب مائوئیستی رنجبران بر حزب ملت ایران و گروه های کوچکتری مانند کنار نهضت آزادی در ملی و

افزودند. اجتماعی تنش زای خود شدت فعالیت های سیاسی و

محرز ضمناً نشریات و و روزنامه ها در غوغاـگری طرفداران بنی صدر به دنبال تحرّکات غیرقانونی و

ماه خرداد اطالعیه 18 دادستانی انقالب در توسط هیئت سه نفره حل اختالف٬ اعالم کردن تخلفات آنها

اعالم کرد: 1360
[ارگان حزب ملّت ایران به رهبری نشریات آرمان ملّت به حکم دادستان انقالب اسالمی مرکز
میزان [ارگان جبهه ملی ایران] ٬ جبهه ملّی [ارگان بنی صدر] ٬ انقالب اسالمی داریوش فروهر] ٬
[ارگان حزب عدالت [ارگان حزب توده ایران] و نامه مردم نهضت آزادی] ٬ [ارگان بازرگان و

ص 4. روزنامه کیهان 60/3/18: متن کامل اطالعیه در ص 679. همان: .4

اطاّلع ثانوی توقیف شدند.4 تا مقاالت تشنّج آفرین٬ به دلیل نشر رنجبران] ٬
سازمان فرصت زیادی باقی نمانده بود؛ رسمی نشان دادند. مجاهدین خلق واـکنش علنی و همان روز٬
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خرج به تدریج ـ ـ را همه موجودیت خود باید بنی صدر از کامل خود اجابت وعده حمایت یکپارچه و در

سـازمان بـه دنـبال تـوقیف به هم گره خورده بـود. بنی صدر سرنوشت مجاهدین خلق و آری٬ می کرد.

ضمن توصیف این اقدام به عنوان توطئه محکوم ساخت و اطالعیه ای آن را صدور با شده٬ نشریات یاد

وی اعالم حمایت نمود: از حذف رییس جمهور٬
گام بلندی است به ویژه روزنامه انقالب اسالمی ایران٬ توطئه تعطیلی روزنامه های غیرحزبی٬
وخشنودی دشمنان این که جزخفقان هرچه بیشتر بنی صدر؛ دکتر مسیرحذف رییس جمهور در

ص 1. ش 124: نشریه مجاهد٬ .1

پیش ندارد.1 در داخلی را کشتار سرکوب و میهن و
سحابی و یداهلل غضنفرپور٬ سالمتیان ٬ جمله مهدی بازرگان ٬ نمایندگان مجلس از تن از 9 همچنین٬

غیرقانونی دانسته و توقیف نشریات توسط دادستانی انقالب را ـکاظم سامی طی نامه ای به رییس مجلس٬

ص اول. :60/3/19 روزنامه کیهان٬ .2

محکوم نمودند.2

و سـخنان بـنی صدر بـه پـیام و تـمامًا ٬60 خـرداد مورخ 21 صفحه اول نشریه هفتگی «مجاهد»

مطالب آن نیز سایر و مضامین تحلیل ها و وی اختصاص یافته بود حمایت از اطالعیه های سازمان در

متن کامل همین شماره٬ در می کرد. به مخاطبان القا آماده سازی شورش علیه نظام را تحریک و آشکارا

.16 و 14 صص ٬9 ش 124: نشریه مجاهد٬ .3
ص 10. همان: .4

و مضمون مشابه ولی صریح تر خطاب به وی که از بیانیه شیخ علی تهرانی 4 و نامه سرگشاده بازرگان 3

سؤال بردن زیر جهت گیری اصلی این مطالب٬ به چاپ رسید. بود٬ تحریک آمیزتری درباره امام برخوردار

به نظر این موضع گیری های صریح علیه امام ٬ با قانونی رهبری انقالب بود. سیاسی و اعتبار مشروعیت و

بیانیه در بهانه های سازمان برای توجیه اقدامات تروریستی بعدی علیه نظام تقویت می گردید. می رسید

دادستانی محکوم اقدام قوه قضائیه و رییس جمهور٬ ضمن حمایت از نیز خرداد نهضت آزادی مورخ 20

عدم اجرای قانون توسط حاـکمیت توصیف ناشی از امری موجه و تشنج ها و تالطم ها تلویحًا و ـگردید

مورخ 60/3/20. بیانیه نهضت آزادی پیرامون بحران کنونی کشور٬ .5

شد.5
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فرماندهی کل قوا از  حکم عزل بنی صدر

و اقدامات بنی صدر مورد قاطع در و یک سخنرانی پرشور هجدهم خردادماه در روز امام خمینی (ره)

مصوبات قانونی مجلس را قانون و برابر مقاومت در و اعالم نمود را آخرین اتمام حجت ها مؤتلفین وی٬

ص اول. :60/3/19 روزنامه کیهان٬ .1

مـردم بـرای مـقاومت و از دعوت بنی صدر با داد.1 به تشنج آفرینان هشدار صریحًا و دیکتاتوری نامید

تـجمع های خرداد٬ 19 و روزهای 18 در شهرستان ها نقطه تهران و چند در وی٬ دفاع از ایستادگی در

خـودجوش مـردم حـضور با مجاهدین خلق٬ و طرفداران بنی صدر آشوبگرانه گروه هایی از غیرقانونی و

ص 9. :60/3/19 2؛ و صص 1 همان 60/3/20: .2

توهم خود٬ و که پایگاه مردمی جریان مخالف رهبری انقالب برخالف تصور نشان داد و خاتمه یافت 2

اندک است. بسیار

از را ابوالحسن بنی صدر ـ نگاشته بود جمله ای واحد که در یک حکم ـ با امام خمینی (ره) بعد٬ روز

فرماندهی نیروهای مسلّح عزل کرد:
الّرحمن الّرحیم بسم اهلل

فرماندهی کّل نیروهای مسـلّح از آقای بنی صدر مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران. ستاد
برکنارشده اند.

ص 274. ج 14: صحیفه امام٬ ص 2. :60/3/21 همان٬ .3

360/3/20 الموسّوی الخمینی ـ روح اهلل
فردای شد. آغاز همانجا اختفای وی از و می برد٬ کرمانشاه به سر این حکم در زمان صدور در بنی صدر

نسبت بـه حـفظ جـان تحت عنوان «هشدار بنی صدر حمایت از سازمان اطالعیه دیگری در شب٬ آن

کرد: صادر رییس جمهور»
از قاطع انقالبی علیه هرگونه سوءنیّت به جـان ریـیس جمهور٬ اخطار مجاهدین خلق ایران با
و دایـمی درصـحنه ها حـضور آمـادگی و هوشیاری٬ روشنگری٬ تمامی خلق قهرمان ایران٬
وحفاظت از این شرایط٬حمایت ازشخص رییس جمهور در و طلب نموده؛ را مقاومت پیگیر

ص 1. ش 125: نشریه مجاهد٬ .4

تلقی می کند.4 کشور سراسر یک وظیفه مبرم انقالبی در را جان او
مجلس شورای اسالمی بـرای اقدامات قانونی رهبری انقالب و و تحوالت سیاسی کشور سازمان٬
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نام گذاری «ـکودتای مرتجعین» حریم قانونی ارکان نظام را٬ دفاع از و قانون شکنی بنی صدر جلوگیری از

نظام فراخواند. به مقابله با مردم را و ـکرد

محسوب می شدند٬ جبهه آنها وضعیت نیروهایی که در تحلیل درون گروهی سازمان از آن موقعیت٬ در

چنین بود:
[بنی صدر] دارای نـیروهای طـیف وسـیع و دکتر این شکل است: با بنابراین ترکیب نیروها ...
روی باید را نیروهای دکتر بنابراین٬ متشکل است. ولی نیروهای ما ـگسترده ولی پراـکنده است؛
یـعنی بـنی صدر است. «شـرط» بـنی صدر و یـعنی سـازمان «اصـل» دوش خودمان بکشـیم؛
قبول کنیم کـه نـیروهای آنـها هم باید این را و سازمان است. چشم اندازی است که ماِل خوِد
حـرکت انجام بدهیم و را کار ما این صورت اـگر در است؛ [ طرفداران بنی صدر] خیلی بیشتر
وجـود دکتر که البته ویژگی های ترقّی خواهی در فعّالیت می کنند و می کنند هم کار آنها ـکنیم٬

.687 ـ صص 686 غائله چهاردهم اسفند...: .1

دارد.1
قرار لیبرال ها و بنی صدر ائتالف مجاهدین خلق و برابر آن مقطع در که در «جنبش مسلمانان مبارز»

ایـن گونه اعـالم آرایش نیروهای سیاسی٬ و درباره شرایط کشور را طی اطالعیه ای تحلیل خود داشت٬

نمود:
دولت رأِس قدرت با تضادجناِح لیبراِل در قبل پیش بینی می شد٬ سرانجام همچنانکه ازمدت ها
عـمده (بـه طـور آن حـمایت کـردند نیروهای اجـتماعی کـه از به ماهیت آن و بنا [ رجایی] ٬
انقالب و با به تضاد سرمایه داری غرب) طرفدار گروه های وابسته و مرفه و اقشار سرمایه داران٬
آنـان (لیـبرال هـا) گـردید... مـنجر رهبری انقالب امام خمینی ٬ آن و توده های محروم هوادار
بـه حسـاب دست انـدرکاران٬ برخی عملکردهای مسئولین و از مردم را نارضایتی اقشاری از
وفاداری مردم به انقالب٬ بر عالئم آشکار وجود با و می گذاشتند ایمان به خود عالقه مندی و
به اصطالح بن بستی که از را کشور تقاضای رفراندوم کردندتا همچنان مفتون آن پایگاه خیالی٬
تظاهرات توده های مردم علیه جناح لیبرال خارج سازند... برای انقالب فرض می کردند٬ خود
وحـامیان جـریان سـازشکار انقالبی نسبت به هـر حاـکم نشانه خشم توفنده مردم مسلمان و

ص 16. :60/3/21 روزنامه کیهان٬ .2

امپریالیسم می باشد.2 و وابسته به استعمار و سرمایه دار
پشـتیبانی با فرماندهِی کّل قوا٬ از برکناری بنی صدر از بعد ماه ٬1360 خرداد صبح پنجشنبه 21 از
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بنی صدر بین گروه های طرفدار شهر چند تهران و پراـکنده ای در درگیری های خشونت بار اعضای سازمان٬

فحاشی علیه و افرادی که به شعار از نفر 150 تجمع حدود تهران پس از جمله در که از مردم رخ داد با

مردم برای متفّرق کردن آنان وارد جمعی از پرداختند٬ رییس جمهور حمایت از و مسئوالن کشور دولت و

گلوله ای به سمت پاسداران این درگیری٬ در به مداخله گشتند. مجبور پاسداران نیز عده ای از عمل شدند؛

ص 687. غائله چهاردهم اسفند...: .2 ـ صص 1 :60/3/24 همان٬ .1

بیمارستان به شهادت رسید.1 در زخمی و آنها که یکی از شلّیک شد

حـاـکـمیت به مبارزه علنی علیه نـظام و مردم را 60ـ٬ خرداد بیانیه موّرخ 22 در دیگر٬ بار بنی صدر

حال در اینکه «ـکودتای خزنده» بر تأـکید با این بیانیه بلند بخشی از وی در جمهوری اسالمی فراخواند.

گردید: خطرهای جدی برای استقالل کشور مدعی وجود بین رفته٬ امنیت از آزادی و اجراست و
خود شما راه های استقامت را استقامت کنیم. مردم سخنم همواره این بوده است که... شما با ...

می توانیدبیابید. اینک نیز و درگذشته یافته اید
قوام که هنوز را استبداد و وقت باقی است ـنایستادید که هنوز ـ امروز اـگر می گویم: به شما ...
که گفتم و همه آنچه را کرد٬ قطعی پیدا سلطه خارجی پیوند با استبداد و نکردید دفع شر نگرفته٬

و... آورد برشماخواهند آن را از بدتر
مردم است که نگران سـرنوشت شما بر رساندم. می رساندم٬ به اطالع شما که باید آنچه را ...

کـه بـه صـورت آخرین شماره روزنامه انقالب اسـالمی نـیز این بیانیه در 2؛ ـ صص 1 ش 125: نشریه مجاهد٬ .2
یافت درج شد. غیرقانونی انتشار

استقامت کنید.2 و کشورخودباشید انقالب اسالمی و
سرمقاله ای درباره واـکنش رییس در خاتمی ٬ روزنامه کیهان تحت سرپرستی حجة االسالم سیدمحمد

گروه های حامی وی چنین نوشت: و جمهور
موضع بسیاری ازجریانات سیاسی از فرماندهی کل قوا٬ از گذاشتن رییس جمهور کنار پس از
انتشاربیانیه ای با آقای بنی صدر کرد. مقابل خط اصیل انقالب تغییر در جمله شخص بنی صدر
«یازده میلیون تن از به سمع همگان رسانده و درحاـکمیت ایران را «غول استبداد» ظهور (ـکه خبر
عمل دیدیم که یازده میلیون تن در و مقابل این غول عظیم استقامت کنند در مردم»خواست تا از
از چپ رو بالفاصله جریانات سـیاسی راست و شدند.) شکستن بت جدید مردم خواستار از
صـدور حزب رنجبران با جنبش ملی مجاهدین و هماهنگی٬ دفتر قبیل جبهه ورشکسته ملی٬
برخیزند... رییس جمهور که به حمایت از اعضاءخودخواستند هواداران و اطالعیه های مهم از
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برابرچه استقامت در دعوت کرده است... به استقامت (یعنی قیام) مردم را اـکنون رییس جمهور
علیه خط امام قیام مسلحانه را اـکنون جنبش ملی مجاهدین تلویحًا رهبری انقالب؟... ـکسی؟...

ص 1ـــ2. :60/3/25 روزنامه کیهان٬ .1

عمل شده اند.1 وارد تمام قوا با رییس جمهور تحت پوشش حمایت از و اعالم کرده اند
گفت: اشاره به بیانیه مذکور مصاحبه ای با در نیز سخنگوی دولت٬ نبوی ٬ مهندس بهزاد

امام است... مقابل قانون٬نهادهای انقالبی و [ بنی صدر] می گوینداستقامت در استقامتی که ایشان
به قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسالمی دعوت رسمًا مردم را دربیانیه خود رییس جمهور

ص 14. همان: .2

ـکرده است.2
جـلسه هـیئت٬ در ضمن اعالم بررسی بیانیه بنی صدر سخنگوی هیئت سه نفری حل اختالف نیز

داشت: اظهار
اعالمیه بررسی شد٬ کنند اظهار نمی توانندمطالبشان را آقای بنی صدر این مطلب که گفته شد
هـم باز پخش شده است و رادیو هم از بعد و تریبون مجلس خوانده شد ایشان به تفصیل از

ص 15. همان: .3

ندارد.3 که آزادی وجود می گویند
بیانیه ای تحت عنوان «احسـاس صدور با 60 خرداد تاریخ 24 در نهضت آزادی نیز سوی دیگر٬ از

مواضع مجاهدین و بیانیه بنی صدر مفاد مضمون و مردم»٬ دولتمردان و پیشنهادات به رهبری و و خطر

قابل دسـترسی و موجود سال ٬1360 اسناد پایگاه اینترنتی نهضت آزادی٬ متن کامل بیانیه در ص 1. بیانیه مزبور: .4
است.

نمود.4 تأـکید و تکرار را خلق درباره شرایط سیاسی کشور

وی تصریح حمایت از در بود٬ برخوردار مشابه متن اطالعیه بنی صدر کامًال ساختار این بیانیه که از در

است روی منتخب مردم ناچار فاصله گرفته که «رییس جمهور شعارهای اصلی خود که انقالب چنان از شد

گـروه های سایر بیانیه های سازمان و همانند اختناق٬ وجود امنیت و ادعای فقدان آزادی و پنهان کند».

صص 1ـــ2. همان: .5

که شده بود همچنین این اتهام تکرار شده بود.5 تکرار تشریح و این اطالعیه مجددًا در مؤتلف بنی صدر٬

تأیـید در نـیز و دشـمنی گـردیده است. انحصارطلبی مسئوالن نظام موجب خشـونت و نقض قانون و

نهضت آزادی نـیز طرح شده بود٬ بنی صدر سوی مجاهدین خلق و که از برچسب «ـکودتای مرتجعین»
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ص 3. همان: .1

توصیف کرده بود.1 مرداد کودتای 28 روزهای قبل از یادآور را وضع کشور

نـهادهای مـجلس و دولتـمردان و که امام و آن بود بر ناظر این بیانیه نیز پیشنهادات مطروحه در

و تفاهم کنند رییس جمهور با و دهند رفتار می بایست تغییر و آمده هستند انقالبی مقصران وضعیت پدید

صص 3ـــ4. همان: .2

و بیانیه های بنی صدر همان مواردی که در یابد.2 حکومت قانون استقرار تا به انحصارطلبی خاتمه دهند

در موجه ساختن اقدام خشونت بار آنها٬ برآیند و شده بود تکرار مجاهدین خلق به انحای مختلف طرح و

مقابل نظام محسوب می گردید.

واـکنش به طرح بررسی کفایت سیاسی رییس جمهور در خود خرداد طی اطالعیه مورخ 24 سازمان نیز

اعالم جنگ مرتجعین به تمامی خلق مفهومی جز «عمًال که عزل رییس جمهور کرد «اخطار» مجلس٬ در

ص 1. ش 125: نشریه مجاهد٬ .3

ایران ندارد.»3

برکناری از اولین اطالعیه بعد که در جان بنی صدر نسبت به احتمال تهدید این اطالعیه مجددًا در

ایـن مـوضوع یکـی از ویژه سازمان بر تأـکید داده شد. هشدار طرح شده بود٬ فرماندهی کل قوا وی از

بود. تحریک مخاطبان به اقدامات خشونت بار و سوژه های اصلی برای نظامی کردن فضا

گرایش های سیاسی گروه های مختلف با و افراد همچنین اطالعیه های گوناـگونی از نشریه «مجاهد»

را به شدت فضای کشور و می داد مجلس انتشار اقدامات قانونی رهبری انقالب و مخالفت با ـگوناـگون در

معرض فروپاشی ترسیم می کرد. در

در خبرنگاران تحت عنوان «به موج تازه سرکوب تسلیم نشویم» نویسندگان و از نفر جمله بیانیه 61 از

به مقاومت دعوت مردم را ادعاهای مجاهدین خلق علیه نظام٬ که ضمن تکرار شد نشریه سازمان منتشر

.6 و صص 3 همان: .4

مهدی پرهام ٬ باقر براهنی ٬ رضا از: عبارت بـودند کردند امضا کسانی که این بیانیه را برخی از می کرد.4

شـاملو٬ احـمد محمدعلی سپانلو٬ غالمحسین ساعدی ٬ علی دهباشی ٬ اسماعیل خوئی ٬ تهرانی ٬ خانبابا

هزارخانی. منوچهر ناطق ٬ هما مجابی ٬ جواد هوشنگ گلمکانی ٬ هوشنگ گلشیری ٬

نظام غول استبداد»٬ با تمام قوا دعوت به «مقابله با و بنی صدر اعالم حمایت از بیانیه دیگری با در
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کنندگان ایـن بـیانیه مـحمد جمله امضا از شد. جمهوری اسالمی به سرنوشتی مشابه رژیم شاه تهدید

ص 4. همان: .1

شریف بودند.1 مجید پوران شریعت رضوی و علی بابایی ٬ احمد ملکی ٬ محمد شانه چی ٬

تالش امام برای حفظجایگاه ریاست جمهوری  
می خواست. که خود به جایی برسد بنی صدر کار نزدیکان ایشان نمی خواستند امام و همه اینها٬ با

دیداری با پس از خرداد٬ تاریخ 23 در نیز آقای هاشمی رفسنجانی ٬ رییس مجلس شورای اسالمی٬

به این شرح اعالم نمود: درباره رییس جمهور مجلس را نظر امام ٬
مجلس فشارشدیدی وارد در سمت جانشینی فرماندهی کّل قوا٬ از عزل آقای بنی صدر از بعد
برای این ونمایندگان مجلس خواسته اند که مسئله عدم کفایت سیاسی ایشان مطرح شود می آید

ـکارجلسه غیرعلنی داشته باشیم....
که بپذیرند که آقای رییس جمهور من این بود مشورت هایی که کرده بودیم نظر با مجموع و در
معین همه ارگان های دیگر و درمحدوده حقوق وتکالیفی که قانون اساسی برای رییس جمهور
با من بتوانم٬ حتّی اـگر این سمت باقی بمانند؛ که ایشان در ترجیح دارد و عمل بکنند ـکرده است٬
فکر و طرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف کنم. هم از مجلس را توضیح٬ و تقاضا
که آماده باشند به اینکه ایشان چه مقدار البته مسئله بستگی دارد می کنم مصلحت این باشد...

ص 3. :60/3/24 روزنامه کیهان٬ .2

تابع قانون باشند. 2
توهمات خویش شده بـود٬ اسیر ارزیابی سازمان مجاهدین خلق و که مفتون تحلیل و بنی صدر اما

حـمایت گـروه های می پنداشت با و موضع ضعف تلقی می کرد از آشتی را این گونه پیام های مسالمت و

بـود. خواهـد خط امام قادر به فروپاشی حاـکمیت پیرو تشکیالت نظامی سازمان٬ و خود سیاسی متحد

با آماده شدن برای یک مقابله مسلحانه تمام عیار و شهرها درگیری در بنابراین خط گسترش آشوب و

همچنان پی گیری می شد. ـ ائتالف طرفداران بنی صدر توسط مجاهدین خلق و نظام ـ

60 خرداد 25  بیانات تاریخی امام در
به یک مردم را به الیحه قصاص بود٬ حمله شدید که بهانه آن نفی و طی اعالمیه ای٬ جبهه ملی٬
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فراخواند. 1360 خرداد 25 روز بعدازظهر در خیابان انقالب به سمت دانشگاه تهران٬ مسیر راهپیمایی در

فـوریت طـرح دو نـماینده٬ درخـواست 120 مجلس شورای اسالمی پیرو خرداد جلسه 26 در بود قرار

راهپیمایی جبهه می رسید به نظر رأی گیری گذارده شود. به بحث و بررسی کفایت سیاسی رییس جمهور

صورت موفقیت (ـکه در آزمون موفقیت شورش اجتماعی طراحی شده بود به عنوان مقدمه و ـ ملی اوًال

شهرستان ها٬ ادامه درگیری های پراـکنده تهران و خشن در برای یک حرکت گسترده براندازانه و زمینه را

افزایش روحیه گروه های مـتحد برای تقویت جایگاه اجتماعی و مانوری بود ـ ثانیًا و فراهم می ساخت )

کاظم سامی طی یک نامه سحابی و یداهلل بازرگان ٬ خرداد٬ صبح 25 آستانه اقدام نهایی؛ در بنی صدر

شـرکت در از روزنـامه٬ ادامه توقیف چـند و سانسور وجود به دلیل عدم امنیت و مشترک اعالم کردند

ص 11. :60 خرداد 26 روزنامه کیهان٬ .1

اقشار میان جمعی از در امام خمینی(ره) صبح آن روز٬ نمود.1 جلسات علنی مجلس خودداری خواهند

اعالم صریح به بنی صدر٬ و شدید جمله انتقاد از آن ـ نکاتی از و که موارد کرد مختلف مردم بیاناتی ایراد

تکلیف به نهضت آزادی و نفی حکم ضروری قصاص٬ پافشاری بر و صورت اصرار جبهه ملی در ارتداد

بخش های آن زمان سابقه نداشت. تا اعالمیه جبهه ملی ـ تبّری جستن از و روشن کردن موضع خود در

است: این قرار از پخش شد٬ رادیو از همان روز مهم بیانات امام که ظهر
ایـن دو یکی از در دیدم. جبهه ملی که دعوت به راهپیمایی کرده است٬ اعالمیه از تا من دو
اعالمیه دیگـر در الیحه قصاص است... دادند انگیزه ای که برای راهپیمایی قرار اعالمیه جزء
مقابل الیحه قصاص که در دعوت می کنند ملت مسلمان را که الیحه غیرانسانی. این بود تعبیر
ندارم بـه من کار مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند... یعنی در یعنی چه؟ راهپیمایی کنند٬
دارم بـا لکن من کار که مسلمان باشند. افرادی باشند اینکه بعضی افرادش شاید جبهه ملی با
و شمایی که متدین هستید منافقین... با کرده اند پیوند [ ملی] ٬ جبهه با کرده اند٬ اینهایی که پیوند
این منافقین ائتالف کـردند٬ این آقایانی که با دارید؟... این معنا چه توجیهی از مدعی تدین٬
ائتالف کردید کنند...حاال که آشوب به پا ائتالف کردند به هم بزنند. که مملکت را ائتالف کردند
نهضت آزادی هم قبول آیا کنید. رأی مردم عمل کنید...بیاییدحساب خودتان راجدا ـکه به ضد
کنیم گوش کنیم ببینیم که باز را ظهر از بعد رادیو که جبهه ملی می گوید؟... آن حرفی را دارد
ایـنکه بـا متأثرم از است... نهضت آزادی اعالم کرده است که این اطالعیه جبهه ملی کفرآمیز
هم توبه من حاال بشود. من نمی خواستم این طور گورخودشان راکندند. اینها دست خودشان٬
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اشتباه کردیم مردم را کردیم٬ تاحاالخطا ما بگویند قبول می کند... اسالم توبه را قبول می کنم٬ را
خالف قوانین کشوری بوده ائـتالف خالف اسالم بوده٬ غلط بوده٬ دعوت کردیم به شورش٬
این جمعیت[ =مجاهدین آقا بنی صدر] گفتم: = ] به این آقا من چندین بار گروه منافق. ـکردیم با
یک گرگ هایی اینها بعضی از توجمع شدند٬ این افرادی که دور و می دهند فنا به باد را خلق] تو
[ ـ= آقایانی که متدین هستند نشده٬ هم دیر گوش نکرد٬حاال می دهند. فنا به باد را که تو هستند
آن آقا اسالم است... دعوت برضد به اینکه این دعوت به راهپیمایی٬ نهضت آزادی] اعالم کنند
ملتی که به من رأی داده من مطابق بگویند ملت؛ از عذرخواهی کنند بنی صدر] هم بروند = ]
بـا ائـتالف بکـنید من نمی خواستم شما [عمل] می کنم... به بعد عمل نکردم ازحاال رأی آنها
این جمعیت مـتدین نـهضت ااۤلن هم من نصیحت می کنم٬ اسالم هستند... ضد منافقینی که بر
جبهه هستند٬ مرتد آنها مرتدها٬ از کنیدحسابتان را جدا آقای رییس جمهوری را... و آزادی را
این اعالمیه را که ما جبهه ملی ممکن است بگوید بله٬ است. محکوم به ارتداد امروز ملی از
به اینکه این اطالعیه ای که حکم ضـروری جـمیع اعالم کردند رادیو در و آمدند اـگر ندادیم٬
هم می پذیریم کـه اسـالم دِر آنها از نبوده... ما این اطالعیه از غیرانسانی خوانده٬ مسلمین را
هم با توبه همه تان قبول است بیایید برگردید توبه کنید٬ است...بیایید رحمتش به همه مردم باز

.9 و صص 3 :60/3/26 همان٬ .1

به پیش ببرید.1 این مملکت را بشوید برادر
ضمن اشاره به ارتباط و خاطرات خود در بعدها آن زمان دبیرکل جبهه ملی بود ـکریم سنجابی که در

ص 356. ناامیدی ها: و امیدها سنجابی٬ .2

می گوید: رجوی ٬ شخص مسعود و مجاهدین خلق»2 «افرادی از مالقات های خویش با
قدردستگاه انحصارطلب هر و می شد بیشتر توده ای ها [ =مجاهدین خلق] از فاصله آنها قدر هر
می شد. بیشتر آنها با نزدیکی ما نشان می داد٬ ترشرویی وخشونت بیشتر آخوندی نسبت به آنها
خـط آزادی خـواهـی وسـیله دیگـری بـرای در بنی صدر با ارتباط آنها همراهی و مخصوصًا

ص 357. همان: .3

شده بود.3 آنها با تفاهم ما همکاری و
نشـریه مقاالت منتشره در و اشاره به اعالمیه خود راهپیمایی علیه الیحه قصاص با مورد وی در

درباره انگیزه اقدام جبهه ملی چنین گفته است: «پیام جبهه ملی»٬
مصدق اجتماع و دکتر به مناسبت یکصدمین سال تولد 1360 خرداد 25 روز مامی خواستیم در
آنکه مسئوالن جبهه ملی از با صورت امکان راهپیمایی بزرگی ترتیب بدهیم... در تظاهرات و
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محل های مختلف بـه در کمیته مرکزی ما و شورا و بودند اوایل خردادماه درحال نیمه اختفا
برتصمیم خود بود محظوراتی که متوجه ما همه خطرات و وبا صورت پنهانی تشکیل می گردید
که اعالمیه مخالف علیه آن گفتند برگزاری تظاهرات راسخ بودیم...مجاهدین خلق هم به ما در
این موقع اختالف مجلس و در آن شرکت نمی کنند... [رسمًا] در ولی راهپیمایی] نمی دهند [ ـ=
به ترک کردیم و را ماخانه های خود خرداد 25 قبل از روز اعالرسیده بود.چند به حد بنی صدر

ص 346. همان: .1

بودیم...1 درحال اختفا حال اختفای مطلق افتادیم و
اعالم راهپیمایی جبهه ملی تحت عنوان «بررسی الیحه قصاص»٬ هفته قبل از دو نشریه مجاهد

محکوم سؤال برده و زیر الیحه قصاص را دینی آن٬ عدم نفی اصل قرآنی و ضمن رعایت احتیاط در

.124 و ش 123 نشریه مجاهد٬ .2

منتشر «مجاهد» علیه امام در که آشکارا مواضع خود و تحلیل ها سازمان همچنین عالوه بر ساخته بود.2

انتشار ایشان٬ خرداد واـکنش به سخنرانی 25 در متن نامه سرگشاده شیخ علی تهرانی به امام را می کرد٬

فقهی دینی و استناد و اعتبار کوشیده بود این نامه حمالت شدیداللحنی خطاب به امام نموده و در او داد.

.3 و صص 1 ش 126: همان٬ .3

نفی کند.3 منکرین حکم ضروری قصاص ـ حکم ارتداد مورد جمله در از ـ بیانات امام را

همان زمان در و دارند این حکم فقهی امام اتفاق نظر مورد سنی در حالی که تمام علمای شیعه و در

فـتوایـی صـدور با جمله آیة اهللـگلپایگانی رسمًا از کردند. آن اعالم نظر تأیید در نیز مراجع دیگر و علما

صریح قرآن چون انکار می شود مرتد شود٬ اسالم منکر در مسلمانی حکم قصاص را که «اـگر تصریح نمود

ص 2. :60/3/26 روزنامه کیهان٬ .4

ضروری دین است.»4 و

نفی موضع گیری ضددینی اعالمیه قبلی خود پی عدم پاسخ جبهه ملی به درخواست امام مبنی بر در

حـضور خـرداد٬ پراـکنده ای برای اجابت به دعوت راهپیمایی آشـوبگرانـه 25 تالش گروه های اندک و و

حامیان پشت به زیان این گروه و شرایط را رهبری انقالب٬ به حمایت از خیابان ها ـگسترده مردم تهران در

پرده آن تبدیل نمود:
توطئه صحنه٬ در حضور با و دراجتماعات پرشکوه خود دیروز تهران٬ مبارز مردم انقالبی و
سرحدفاصل میدان تا سر خنثی کردند... طرف جبهه ملی اعالم شده بود٬ که از راهپیمایی را
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فرمانده کل قوا می زدند: فریاد ملت یک صدا ازجمعیت بود. میدان انقالب مملو فردوسی تا
پـیش مرگ حـزب اهلل امـام٬ لبیک لبیک یا مسلمان خیانت است به قرآن٬ سکوت هر خمینی...
خرداد] 25] دیروز ظهر از بعد بودساعت 4 پی اعالم راهپیمایی جبهه ملی که قرار در روح اهلل...
برقراری این میتینگ در مردم برای جلوگیری از گروه زیادی از شود٬ میدان فردوسی آغاز از
میدان فردوسی اجتماع کردند...جمعیت سپس مسیرخیابان موعدتعیین شده در ساعات قبل از
علیه شعارهایی بر فریاد با پیش گرفت و دانشگاه تهران در به سوی میدان انقالب و انقالب را

.2 و صص 1 همان: .1

ادامه داد.1 رییس جمهوری به راه خود جبهه ملی و
کـه شد سخنان امام برگزار راهپیمایی های وسیعی به حمایت از نیز شهرستان ها سایر همچنین در

سازمان مجاهدین خلق اما منعکس گردید. سیما و صدا و مطبوعات کثیراالنتشار در آنها تصاویر و اخبار

را مربوط به آنها اخبار و این اجتماعات شد مردم شرکت کننده در مدعی اندک بودن تعداد تبلیغات خود در

ص 4. ش 127: و ص 1 ش 126: نشریه مجاهد٬ .2

تـداوم مشـی در رسـانه های بـیگانه نـیز رادیوهای فارسی زبان خارجی و توصیف کرد.2 «دروغ گویی»

وی تبدیل شده بودند. خود و بنی صدر گروه های هوادار سایر به تریبون سازمان و تبلیغاتی گذشته٬

به خبرگزاری پارس ارسال خرداد 25 ظهر از مهندس بازرگان طی اعالمیه ای که بعد سوی دیگر از

ص 12. :60/3/26 روزنامه کیهان٬ .3

یک اقدام کیهان این تکذیب را تکذیب کرد.3 دعوت نهضت آزادی به راهپیمایی را «شایعه» صرفًا نمود

همان. .4

نهضت درخواست امام توصیف نمود.4 موضع گیری های صریح مورد برای اجتناب از «رندانه» و «زیرکانه»

محکوم از که طی آن مجددًا نمود صادر یک اطالعیه توضیحی دیگر مزبور٬ پاسخ به انتقاد آزادی در

قصاص خودداری کرده بدون هیچ گونه موضع گیری شمردن مخالفت با کفرآمیز ساختن اقدام جبهه ملی و

تکذیب نموده و را حزبی» «ـگروه و هر ائتالف با راهپیمایی و مشارکت در صرفًا مطابق درخواست امام ٬

ص 14. :60/4/2 همان ٬ .5

به حکم قصاص اعالم داشت.5 را خود اعتقاد

ده تن از به تصویب مجلس رسید. فوریت طرح بررسی کفایت سیاسی رییس جمهور دو خرداد 26 روز

جـلسه در حـضور از غضنفرپور سالمتیان و ابراهیم یزدی ٬ سحابی ٬ یداهلل جـمله بازرگان ٬ نمایندگان از
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ص 14. :60/3/27 همان٬ .1

خودداری کردند.1

ومتحدانش  یأس بنی صدر
انقالب نیروهای طرفدار اختیار در خیابان ها و شکست خورد بنی صدر جبهه ملی و نظر اجتماع مورد

به پی داشته باشد٬ در مفّری برای او خرداد اجتماع 25 به اینکه شاید بنی صدر آخرین امید گرفت و قرار

یأس مبّدل شد.

به قیام علیه انقالب اسالمی تحریک مردم را علناً و خویش رسماً خرداد بیانیه 22 که در بنی صدر٬

به قیام خوانده بود٬ به استقامت و را ارتشی ها پایگاه یکم شکاری مردم و در همدان و در و ـکرده بود٬

نامه ای به امام که با آن شده بود اـکنون بر خرداد 25 مالحظه واـکنش مردم در دنبال بیانات حضرت امام و

مّدعیات و اهانت ها رهبری٬ به اطاعت از متن نامه ضمن تظاهر در علیه خویش بکاهد. شدت فشار از

یافت که اصل آن مـورد انتشار برگی نیز این نامه به صورت اعالمیه ای دو .2 و صص 1 ش 126: نشریه مجاهد٬ .2
این کتاب بوده است. استناد

شده بود.2 تکرار قبلی هم به بیانی دیگر

ادامه حادثه آفرینی های «منافقین» رجوی فراهم کردند. وی و سرانجام خود را زمینه سقوط بنی صدر

مطبوعات با خرداد 25 همان روز ساعات آخر طی مصاحبه ای که در سخنگوی دولت٬ نبوی ٬ بهزاد یافت.

اعالم کرد: انجام داد٬
آقـای کـرد... مسئله درگیری های خیابانی برخـوردخـواهـند قوای انتظامی با الزم باشد٬ اـگر

همچون مجاهدین خلق عمل می کند... دقیقًا بنی صدر
آنان به خاطر می گردد. اجرا تمام درگیری های خیابانی ازناحیه سازمان مجاهدین طرح ریزی و

درازمّدت سازماندهی کنند... به طور را این درگیری ها قادرند تشکّل نسبی خود٬
شأن یک از غـیرمنطقی و فـرماندهی کـل قـوا) عـزل از (پس از آقـای بـنی صدر عــملکرد

.60/3/26 جمهوری اسالمی٬ اطالعات و روزنامه های کیهان٬ .3

است.3 به دور رییس جمهور
خرداد این سازمان طی اطالعیه مورخ 26 بنی صدر٬ ادامه حمایت شورش گرانه مجاهدین خلق از در

در دعـوت نـمود. وی٬ به بهانه «نجات جـان» بنی صدر٬ از به حمایت جّدی تر را هواداران خود ٬1360
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نمی کرد. تهدید را جدی او هیچ خطر و می برد مخفی گاه به سر هماهنگی سازمان در با حالیکه بنی صدر

زمینه اجرایی نداشت جان رییس جمهور دعوت مردم به دفاع از صورت واقعی بودن این موضوع٬ حتی در

قبل شروع شده مدت ها تبلیغاتی که از این ترفند داشت. تحریک مخاطبان کاربرد برای تهییج و صرفًا و

برای تـقویت داشت٬ حامیانش قرار و مخاطره بودن زندگی بنی صدر در مظلوم نمایی و مبتنی بر و بود

بخشی طراحی شده بود. بعدی٬ سازماندهی شده» و به کارگیری «خشونت کور مسیر توجیهات سازمان در

بود: این قرار از اطالعیه مزبور از
باشید بنی صدر آماده نجات جان دکتر مردم تهران!

ازجانب تمام مـردم شما٬ فرد فرد جّدی است و خطر علی القاعده در جان رییس جمهور ...
بـرای تـا دیکتاتوری واختناق سیاه وظیفه دارید برابر مقاومت در آزادی و دفاع از در ایران٬

ص 1. ش 126: نشریه مجاهد٬ .1

آماده باشید.1 و لحظه هوشیار هر بنی صدر نجات جان دکتر

تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر  
طـرف تـعدادی از کـه از فوریتی آیین نامه چگونگی بررسی کفایت سیاسی ریـیس جمهور٬ طرح دو

مـخالفان٬ سخنان موافقان و پس از خرداد 27 در تقدیم مجلس شورای اسالمی شده بود٬ نمایندگان٬

نـیز و کشـور تظاهرات مختلف سـراسـر و تجمع ها مردم در تن از میلیون ها گرفت. تصویب قرار مورد

.16 و 15 صص ٬1 :60/3/30 روزنامه کیهان٬ .2

شدند.2 محاـکمه بنی صدر عزل و خواستار و اقدام مجلس حمایت کردند از خرداد٬ نمازهای جمعه 29

سازمان مجاهدین و بین طرفداران بنی صدر برخی شهرها در خشونت باری نیز درگیری های پراـکنده و

مردم رخ داد. خلق با

ضمن توضیح ٬60 خرداد 27 طی مصاحبه مطبوعاتی در بهشتی رییس دیوان عالی کشور دکتر آیة اهلل

و افراد از نحوه اجرای قانون مربوط٬ و قضایی رسیدگی به کفایت سیاسی رییس جمهور حقوقی و ابعاد

به آغوش نظام دعوت کرد دام آشوبگری افتاده بودند در رییس جمهور ـگروه هایی که به عنوان حمایت از

گردند: اسالمی باز
گـروه ها و عملکردهای افـراد و درباره گفته ها چه تمام تر دقت هر با و باچشمان باز جوان ها
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اسالم دوستی وخدادوستی آنـها عدالت دوستی و که حق پرستی و همان طور و مطالعه کنند
هم فرصت را آنها این است که... ما امید وانتخاب کنند. راه صحیح رابشناسند ایجاب می کند٬
مـا مگرجـوانـان عـزیز بی توجهی به بیراهه بروند... روی ناآـگاهی و از مبادا مغتنم بشمارند٬
آن عـدالت اجـتماعی و جامعه ای که در جامعه ای آباد٬ استقالل کامل ایران٬ از آرزویی غیر
زنان متدین دلسوخته و این است که همه مردان و آرزوی ما دارند؟... اقتصادی به وجودبیاید٬
خوب درک کرده و موقعیت زمان را پاـک ودلسوخته٬ و پسران عالقمند دختران و همه جوانان٬
مـراحـل بتوانـد چه سریع تر هر شرکت همه آنها که این انقالب اسالمی با توجه داشته باشند
وضع کلی جهان تغییر در استوار به صورت یک نهاد دیگری طی کرده و یکی پس از پیشرفت را

ص 13. همان: .1

واقع بشود.1 مؤثر ما٬ تاریخ عصر و
که چـرخـه سـقوط تمهیدی به دنبال آن بودند هر با و پی درپی اطالعیه می دادند مجاهدین خلق٬

انتشار خرداد٬ 28 و روزهای 27 در سه اعالمیه پیاپی٬ این رو از حرکت بیندازند. از را قانونی بنی صدر

عـنوان بـا جان ریـیس جمهور٬ تهدید مورد قبلی در متعاقب هشدار خرداد٬ یک اطالعیه 27 در دادند.

تـحریک و تکمیل فرایند به منظور جان زندانیان انقالبی»٬ تهدید رابطه با مجاهدین خلق در «هشدار

احتمال امپریالیستی»٬ «ـکودتای ارتجاعی ـ که هم زمان با شد ادعا نظام٬ برابر تقویت انگیزه خشونت در

مشابه که پاسخ الزم٬ شده بود تهدید و دارد جمله سازمان وجود از و زندانیان وابسته به گروه ها ـکشتار

.2 و صص 1 ش 126: نشریه مجاهد٬ .2

مـتن شـد.2 توسط سازمان داده خواهـد بود»٬ دژخیمانش روا شکنجهـگران و حق طاغوت و آنچه «در

تاـکتیک های ماه های آخر شبیه سازی ناشیانه از با دقیقاً عدم شناخت مردم داشت و نشان از اعالمیه دوم٬

نکته جالب این دادند. مستمسک قرار را «مذهب» بنی صدر برای حمایت از به گونه ای نامتعارف٬ انقالب٬

چراـکه مخاطب نمی شد؛ آغاز به نام خلق قهرمان ایران» و «به نام خدا با که دیگر آن بود سرآغاز اعالمیه٬

آن همه مردم بودند:
اهللاـکبر

بار مردم قهرمان... که... می کند پیشنهاد سازمان... آستانه پیاده شدن آخرین مرحله کودتا... در
روش هـای انـحصارطلبانه ضـّدمردمی و مـخالفت بـا در را پرخـروش «اهللاـکـبر» فریاد دیگر
پشت بـام در بـنی صدر٬ دکتر رییس جمهور آزادی های اساسی و درحمایت از ضداسالمی و
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خرداد. متن اصلی اطالعیه 27 نیز ص 8. ش 127: همان٬ .1

طنین افکن سازند.1 خانه ها
بـرحـذر نمایندگان و تهدید اعالمیه سوم٬ هیچ «اهللاـکبر»ی طنین افکن نشد! و سازمان ناـکام ماند

بود: جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر شرکت در از داشتن آنها
می یابند٬ مجلس حضور سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله تمامی نمایندگانی که در ...
فضای هیستریک اجتماعی در بنی صدر دکتر نسبت به کلیه عواقب گسترده عزل رییس جمهور

پیشین. همان ـ .2

می دهد.2 زنهار حاـکم٬
به مناسبت نیمه سوی امام خمینی (ره) پیام مهمی از صدور با مصادف بود 1360 خرداد پنجشنبه 28

این پیام آمده بود: قسمتی از در توطئه های جبهه داخلی ضّدانقالب. مورد در محورّیت هشدار با شعبان٬
شکست روز شکست جریان دشمنان قسم خورده اسالم است. روز روزهای آینده٬ و امروز ...
مسلّمًا هم باشند٬ اـگر و شکست جریانی است که به اسالم معتقدنیستند روز نیست. افراد یا فرد
شکست جریانی روز ... مخالفتی نداشته باشد. و قوانین غرب برخورد تاحدودی است که با

ریخت. فرو و لرزاند به موقع شما٬پایه های آن را است انحرافی که حضور
ولی بـا آرامش کامل ـ هوشیارانه با و بهوش باشید کامالً و دقت نمایید بسیار دوستان عزیزم!
احترام به یکایک شما و می بوسد را خمینی دست یکایک شما ... صحنه باشید در تمام توان ـ
یکـی هسـتم و شـما من با گفته ام: که بارها خودش می داند؛ رهبر را یکایک شما و میگذارد
این روزهای حّساس به چه در شما من خوب درک می کنم که حضور نیست. کار رهبری در

بردشمنان تان روزشماری می کنم. پیروزی نهایی شما به امید و معنایی است٬
بـه که امـروز که منافقین٬ خوب می دانید شما اسالم٬ سربازان رشید درجه داران و افسران٬ ...
آنـان به بهانه طـرفداری از و گرفته اند٬ را اطراف آنها عنوان طرفداران پروپاقرص «بعضی ها»
همان ها گوشه ای تشنّج می آفرینند٬ در روز هر و درگیری مسلّحانه می زنند٬ و دست به انفجار
مـقابل قدرت ملت دالور٬ من با می دادند. سر را «انحالل ارتش» اول شعار روز که از بودند
دست به روز هر علیه شما داده و بهانه قرار را افراد ضدانقالب که تصمیم گرفته است بعضی از
تـمامی حـزب دمکـرات و جـبهه مـلی و مـنافقین و امـروز٬ خواهم ایستاد... اغتشاش بزند٬
مگر کنند. نابود انقالب پاـک ملت را و تاشما دست یکدیگرگذاشته اند دست در ضدانقالبیون٬
مـردم شما دست به خرابکاری می زنند؟... و گوشه ای جمع می شوند در روز که هر نمی بینید
هـرج و کـید دائمی خود٬ حضور با و حفظ کنید... آرامش خودتان را و باشید هوشیار عزیز٬
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.475 ـ صص 474 ج 14: صحیفه امام٬ ص 3. :60/3/30 روزنامه کیهان٬ .1

خنثی کنید.1 مرج طلبان را
دالیـل جامع ـ به شکلی مستوفی و جمعه تهران ـ مراسم نماز خامنه ای در آیة اهلل فردای آن روز٬

«خـمینی یا بشکن»٬ را بت جدید «بت شکن بت شکن٬ حالی که شعار در بیان نمود؛ را سقوط بنی صدر

ص 700. غائله چهاردهم اسفند...: نیز ص 15. همان: .2

نمازهای جمعه مردم در تن از همچنین میلیون ها لحظه ای قطع نمی شد.2 بشکن» را بت جدید بت شکن٬

رأی قاطع مجلس شورای اسالمی مواضع امامان جمعه «خواستار تأیید و شعارهای خود با کشور سراسر

ص 16. :60/3/30 روزنامه کیهان٬ .3

شدند.»3 به عدم کفایت سیاسی رییس جمهور



ـگفتارپانزدهم:

اعالم نظامی»؛ «فاز
خشونت و رسمی ترور





فصل اول:

اول شکست فاز
 شورش گری اجتماعی

نظامی» اعالم «فاز یک پایان٬ آغازی از  
خـرداد جلسه مورخ 27 در تصویب آیین نامه نحوه رسیدگی به کفایت سیاسی رییس جمهور از پس

تعطیالت (پنجشنبه 28 از اولین جلسه بعد بررسی آن در بحث و اعالم آغاز مجلس شورای اسالمی و

حرکت مسلحانه علیه رسماً ماه 1360 خرداد 28 روز سازمان در خرداد)٬ جمعه 29 نیمه شعبان و خرداد

ولی ایـران کـه تـرکیه بکـنند. ایران را «یک عده می خواهند گفت: ماه 59 خرداد 22 میتینگ امجدیه در رجوی در .1
تـروریسم٬ کـرد. کـه انکـار نـمی شود امـا تـروریسم نـیستیم؛ خواسـتار ما شد... لبنان خواهد نیست. ترکیه بشو٬
نه بـرای گذاشت و نه قدرتی برای دولت خواهد عین لبنان٬ آن صورت٬ که در واـکنش های اجتناب ناپذیری دارد
«تـرجـیح مـی دهیم وقـتی داشت: اظـهار 59 اسـفند وی هـمچنین در ص 6) ش 88: (نشریه مـجاهد٬ مجلس.»
ص 39). ش 114: (نشـریه مـجاهد٬ داشـته بـاشد.» کـمترین ریسک را به جنگ داخلی تن بدهیم که... باالجبار
صـرفًا بـه جـنگ داخـلی٬ تـن دادن «بـاالجبار» یـا «تروریسم» برابر واـکنش در که ادعای وی مبنی بر بود آشکار

بود. پیش طراحی شده «شورش مسلحانه» پنهان ساختن برنامه از پوششی برای توجیه و

وی در ایران بـه لبـنان تـبدیل گـردد1. به زعم دیرین رجوی ٬ تا اعالم کرد رژیم جمهوری اسالمی را

و اقدام خشونت بار تحلیل مبتنی بر یافت به روشنی سابقه دیدگاه و انتشار مصاحبه ای که اسفندماه 59

تشریح کرده بود: را غیرمسالمت آمیز
وجامعه به همین اوضاع کشور سیر که اـگر کس می داند هر این روزها البته بدیهی است که دیگر
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داشت.مجاهدین جنگ داخلی پایانی نخواهد جز رفرمی رخ ندهد٬ اجبارًا و ترتیب ادامه یابد
مهمترین محورحرف هایشان همین همان نخستین دورانتخابات مجلس پیوسته یکی از از نیز
خبری اقشارمختلف مردم٬ ملی فراـگیرنمایندگان طبقات و بوده است که بدون یک مجلس واقعًا
ایـن نکـته را زبان صـریح تر من با امجدیه نیز در بود. نخواهد کار در زندگی مسالمت آمیز از
دادم که مبادا ایران هستندهشدار در ترکیهایجدید که درصددایجاد یادآورشدم وحتی به آنها

ص 24. ش 114: نشریه مجاهد٬ .1

لبنان سردربیاورند.1 از
عدم که تاوان عدم دستیابی سازمان به قدرت و تصریح می کند سخنان خود رجوی در به عبارت دیگر

بوده پایان زندگی مسالمت آمیز جنگ داخلی و انتخابات مجلس٬ سوی مردم در انتخاب کاندیدای آن از

بهانه یک و دستاویز صرفاً که چنین استداللی٬ هرکس می توانست دریابد متن اطالعیه سازمان٬ در است.

به شخص رجوی نگاشته بود. به دلیل اهمّیت آن ـ ـ متن اطالعیه را حرکِت برنامه ریزی شده قبلی است.

خرداد. متن اطالعیه 28 نیز ص 4. ش 127: همان٬ .2

اطالعیه بدون عـنوان هـمیشگی و داشت.2 اطالعیه ظهور سراسر در ادبیات او ـگونه ای که فرهنگ و

بود. به نام خلق قهرمان ایران» و مرسوم «به نام خدا

«اعالمیه جنگ سال ٬59 جداشدگان سازمان در از حسین رفیعی ٬ دکتر متن این اعالمیه که به تعبیر

ص 83. ش 15: ایران٬ ماهنامه چشم انداز دو .3

پی می آید: در عینًا بود3٬ جمهوری اسالمی» با تمام عیار
نظامی شماره 25 اطالعیه سیاسی ـ

القهار  بسم اهللالواحد
مردم قهرمان ایران
تهران مردم مبارز

و اوباش مسلّح باحمایت دسته های متعّدد ماه جاری٬ خرداد مزدوران ارتجاع سه شنبه شب 26
شـتم ضرب و پس از مهدی ابریشمچی یورش برده و به خانه پدری برادرمجاهد چماقدار٬

به غارت بردند. درخانه را کتب موجود اموال و بخشی از ساـکنان آن٬
ریاست جمهوری هستیم؛ دستگیری های غیرقانونی اعضای دفتر همین ایّام شاهد همچنین در
اینکه نقشه های وسیعی کما اعالم نمی شود. شده نیز دستگیر اسامی افراد و حتّی خبر ـکه بعضًا
دست آمادگی است. در برای دستگیری کلیه شخصیت های ترقّی خواه وضدانحصارطلب کشور
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ضمن اعتراض به این قبیل اقدامات ضدانقالبی وخالف شرع و سازمان مجاهدین خلق ایران٬
در ـ به یاری خدا این پس ـ از تا بدین وسیله ازخلق قهرمان ایران کسب اجازه می کند قانون٬
مرکزیت به ویژه اعضای مرکزی سازمان که درحقیقت بخشی از قبال حفظ جان اعضای خود٬
طریق مـعمول هر از قاطع ترین مقاومت انقالبی را انقالب محسوب می شوند٬ تمامی خلق و

دارد.
این پس مسئولیت هرآنچه که حین مقاومت انقالبی واقع از اعالمیه حاضر٬ بدیهی است برابر
آن کرده اندتا ذمّه مرتجعین انحصارطلب واوباش چماقدارآنهاست که قصد بر وتنها تنها شود٬
از قمعمجاهدین به پایان رسانند. قلع و در را او نقشه به پایان نرسیده شاه خائن وساواـک منفور
و شایسته سـخت ترین کـیفر لباسی دقیقًا هر در و که باشند این حیث برآنیم که نامبردگان هر

بود. مجازات انقالبی خواهند
موردی هم هر در تا محفوظ می دارد برای خود سازمان مجاهدین خلق ایران این حق را ضمنًا
به طور به زودی و فی المجلس جنایتکاران درحین انجام جرم ضدانقالبی میّسرنباشد٬ ـکه کیفر

ماالنصراالمن عنداهلل. و به جزای خودبرسانند. عامالن مربوطه را آمران و مضاعف٬

خرداد. متن اطالعیه 28 ص 4. ش 127: نشریه مجاهد٬ .1

28/خرداد/160 مجاهدین خلق ایران ـ
هـر قالب عبارت «مقاومت انـقالبی از متن اطالعیه فوق ضمن اعالم رسمی شورش مسلحانه در

تبلیغات و تحلیل ها و ادامه اطالعیه ها در و عامالن»٬ مضاعف آمران و به زودی و «ـکیفر ذـکر با طریق»٬

محسوب گردید. به منزله فرمان شروع عملیات تروریستی نیز قبلی سازمان٬

برنامه ریزی برای اقـدام آمادگی قبلی و مورد سازمان در کشف اسنادی از مورد حجاریان در سعید

چنین گفته است: ٬60 خرداد 30 قبل از رسمی مسلحانه علیه نظام از
میان آن اسناد در افتاد... بچه های ما [مجاهدین خلق] گیر سازمان اسنادی از انبار سال ٬66 در
کـلیدی اسـناد این از رجوی است... من دستخط خود نظر آوردم که از گیر من دفترچه ای را
[ معروف به] که تحلیلی کرده بود آن دفتر در رجوی است. تحریر سازمان است که دستخط و
یکی تابلوی که یکی تابلوی جمهوری اسالمی است و دوتاتابلوکشیده بود بود... تحلیل «تابلو»
30 [ مربوط به] قبل از این تحلیل٬ طرف بحث استراتژیک کرده بود. دو هر مورد در و آنهاست٬
قطعی است که می تواند یکی شود بنی صدر با است که اـگر معتقد آنجا در [60] است... خرداد
آمـادگی اینها طراحی کرده بودند. که عملیات سرنگونی را نشان می دهد کند... جارو رژیم را
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البته بیانیه جبهه ملی در شروع عملیات مطمئن نبوده اند. روز مورد در منتها داشته اند٬ عملیات را
همین مسـئله توی خیابان می ریزیم و را نیرو که «ما روی این خط برد سازمان را خرداد٬ 25
رجوی بود. رجوی خویشتن دارتر از بنی صدر بشود.» که واردماجرا تحریک می کند را بنیصدر

حجاریان . سعید گوها: گفت و .1

درگیری رساند...1 به مرز قضیه را زود خویشتن داری کمتری داشت و
رهبران نهضت آزادی در از تنی چند مهندس بازرگان و کنار آن زمان در ابراهیم یزدی که در دکتر

گروهی به ائتالف بنی صدر اقدامات جمعی و مواضع و با و اولین دوره مجلس شورای اسالمی نماینده بود

جذب درصدد و وی ارتباط داشتند ویژه با نقل کرده است که مجاهدین خلق به طور یاری می رساند٬

مصاحبه ای وی در برای سرنگونی نظام سخن گفته اند. خود قصد از همین ارتباطات٬ که در بودند ـکامل او

چنین گفته است:
من درخیابان عین الدوله به دیدار منزل پدرم٬ موسی خیابانی چندجلسه در رجوی و مسعود
که به مرکزیت سازمان نزدیک بود خواهرزاده ام ـ به واسطه محمدصدیقی ـ این دیدارها آمدند.
که اینها مجموع این بود استنباط من در هماهنگ می شد. دوران شاه هم زندان رفته بود در و
تحریک کنند... به زعم خودشان مرا موذیانه سعی می کردند نوعی تخیالت انقالبی بودند٬ دچار
اـگر ارتجاع است و ازروحانیان یا که اولویت درخلع ید بودند این باور بر درتحلیل های خود
از مرا توجه به سوابقم سعی می کردند با کنند. به راحتی جارو می توانند را لیبرال ها موفق شوند٬

به خودجذب نمایند. و کنند بازرگان جدا
گرفت٬ حزب جمهوری اسالمی خیلی باال باروحانیان حاـکم و اینکه درگیری میان آنها پس از
من می کنیم». تکرار تجربه انقالب را وگفتند«ما هم پیش من آمدند [60] باز وقایع خرداد قبل از
یک شما نیست. شما بدنه جامعه با امروز اشتباه می کنید... گفتم که «شما هم به صراحت به آنها
وشما می کنند برخورد شما با بکنید را این کارها اـگربخواهید و اقلیتی هستید ـگروه کوچک و
متالشی خواهید و دید بنابراین به شدت آسیب خواهید ندارید٬ را مقابل آنها تاب مقاومت در
به میلیشیایی کـه آنها که قاطع می ایستیم. مطرح کردند بیش این را آن مالقات کم و در شد.»
من تحلیلشان اما می کردندمی توانندمقاومت کنند. فکر و می دادند درست کرده بودندخیلی بها
صدیقی که محمد موسیخیابانی و رجوی ٬ به مسعود نادرست میدانستم ومخالف بودم و را

کـرده است کـه این مصاحبه به نادرست ادعـا البته ابراهیم یزدی در ص 49. ش 32: ایران٬ ماهنامه چشم انداز دو .2
«نه تنها نامیده شده اند٬ وی «راست افراطی» خط امام که به تعبیر نیروهای پیرو روحانیان و سازمان٬ با برخورد در

پیش من گفتم که تحلیلشان غلط است.2 آمدند



569 اول شورش گری اجتماعی   شکست فاز

یـعنی مـانع مـی کردند هـم انکـار را حتی حقوق مدنی ایـنها پستی بدهد٬ که دولت موقت به اینها مخالف بودند
حـالی کـه مـجاهدین خـلق از در (ص 48). حاـکمیت شـوند.» دمکراتیک وارد طریق یک فرایند که از می شدند
جدی وارد واقع هیچ گاه به طور در آشوبگری٬ تشکیل دسته جات نظامی و جمع آوری اسلحه و ابتدای انقالب با
نـیز اولین مجلس شـورا انتخابات خبرگان قانون اساسی و تجربه دو در و دمکراتیک کسب قدرت نشدند فرایند

رأی ندادند. بلکه مردم به آنها نشد ـکسی مانع آنها

علت سرمقاله خود خاتمی همان زمان در همچنین کیهان تحت سرپرستی حجة االسالم سیدمحمد

این گونه تحلیل نمود: اعالم علنی اقدام مسلحانه سازمان را
انفعاالت سریع درساخت حاـکمیت [خلق] به دنبال یک سری فعل و رهبری مجاهدین کادر ...
این مسئله بر باتأـکید که آنها نداشت چرا را شکست جناح بنی صدر انتظار هرگز سیاسی کشور
اعالم داشتند رسمًا دارد پشت سر را ـکه بنی صدرحمایت بخشی ازجامعه (به ویژه مجاهدین)
توجه به اینکه جناح بنی صدر با اما بشکند! ارتجاع را این مقطع کمر در می تواند ـکه بنی صدر
همه جانبه هیچ عکس العمل جدی و و پشت سرنهاد روزهای اخیر در را آخرین مقاومت خود
رفت و صورت نگرفت کلیه تحلیل های سابق مجاهدین برباد بنی صدر به سود ازناحیه مردم و
بـا به دنبال شکست جـناح بـنی صدر پیش و روز چند رهبری مجاهدین در حقیقت کادر در
رهبری مجاهدین برای خروج و بنابراین کادر تشکیالتی مواجه شد... «بنبست»جدی سیاسی ـ
تا گیرد به کار را که شیوه نهایی خود تشکیالتی الزم می بیند شکستن این بن بست سیاسی ـ یا
کسی پوشیده نیست. بر هم معلوم است و شیوه نهایی آنها کند. این مخمصه نجات پیدا بلکه از

بـه صـحنه رجـویسم بـه جـای بـنی صدر باشیم کـه: عنوان «هوشیار سرمقاله با ص 1؛ :60/3/31 روزنامه کیهان٬ .1
می آید.»

تاـکتیک.1 هم در استراتژی و هم در جنگ مسلحانه٬
این باره چنین آمده در یافت نیز انتشار 60 شهریور روی خلق که در در رو کتاب منافقین خلق٬ در

است:
طرف مجلس شورای اسالمی حتمی است از عزل بنی صدر [مجاهدین خلق] زمانی که می بینند
امام امت ونمایندگان مجلس از را عزل او شدت وحدت بیشتر٬ با دائم خود حضور امت با و
گرفته٬ برای ترساندن او که همواره باالی سرخلق ما حربه برنده ای را به گمان خود می خواهد٬
دائمی مردم طی اطالعیه حضور انتقام از به منظور سرکوب خلق را و کشتار و می آورند فرود
حقیقت سقوط در برای منافقین سقوط بنی صدر اعالم می دارند... «سیاسی نظامی شماره 25»
رهبران منافقین در انقالب اسالمی محسوب می گردید... خط مشی سیاسی سازمان برای مقابله با
کرده ایجاد مقابل آنان٬ در حضورخود که خلق با به بن بستی رسیده بودند بنی صدر حمایت از
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متالشی و که سقوط خود (زیرا غیرقابل برگشت می دیدند که رفته بودند چون راهی را و بود.
که می بایست این بن بست را٬ پذیرفتند عقب گردخود٬احساس می نمودند) در شدن سازمان را
و ترور با نموده اند٬ ایجاد خود حضور انسجام و و اتحاد با پشت به پشت یکدیگر ـکه امت ما

صص 72ـــ74. : منافقین خلق... .1

کنند.1 راه مفری برای خودجستجو ویرانی ها٬ و میان کشته ها از و تخریب بشکنند وحشت و
شده نیز منتشر سال 64 در پیمان منسوب است و حبیب اهلل خط مشی که به دکتر کتاب بحران در در

این گونه تحلیل شده است: آن زمان٬ وضعیت سازمان در مورد در

سقوط حتمی به هواداران خود و قطعی می دید را پیروزی خود بنی صدر٬ ائتالف با [سازمان] در

امـیدهای سـقوط او بـا و اوج قدرت سقوط کرد از بنی صدر اما بشارت می داد. حاـکمیت را
که سازمان این مرحله بود پس از تجربه نمود. رفت وسازمان ناـکامی دیگری را برباد سازمان نیز

صص 26ـــ27. خط مشی: بحران در .2

مرحله مبارزه نظامی شد...2 وارد
استراتژی جنگ مسلحانه سازمان چنین گفته است: مورد مصاحبه ای همچنین در پیمان در دکتر

روش های متعارف سیاسی با که اـگر این بود راه حل نهایی مجاهدین خلق٬ ...خط استراتژیک و
برای دستیابی بـه آن دست بـه اسـلحه ناـگزیر به قدرت دست یابند٬ نتوانند مثًالانتخابات ـ ـ
برخوردخصمانه وحذفی قدرت را با ببرند...من به بچه های سازمان می گفتم که شمانمی توانید

صص 35ـــ36. ش 29: ایران٬ ماهنامه چشم انداز دو .3

ندارید. 3 به دست بیاوریدچون توانش را
اشاره به به جنگ مسلحانه با تصمیم قبلی سازمان برای ورود درمورد سحابی نیز مهندس عزت اهلل

وی می گوید: رهبری سازمان با کادر مالقات های افرادی از

پیش از روز یکی دو ٬60 خرداد اواخر یعقوبی بود... پرویز داشتم با آنها آخرین جلسه ای که با
که بپذیرم قانع کنند که مرا ارتباطات این بود و این مالقات ها در سعی آنها واقعه سی خرداد.

ص 9. ش 27: همان٬ .4

است.4 ناـگزیر یک امر اینها درگیری مسلحانه با و خطری هستند یعنی نظام٬ اینها
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نظامی» اولین آزمایش «فاز شکست سنگین در  
 آمادگی برای مهلکه 30خرداد

را خـرداد سازمان شـورش مسـلحانه 30 مجلس٬ در آستانه طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در

اـکیپ های درآمده بود. قبل به خدمت شرایط جدید مدت ها سازمان از ساختار تشکیالت و تدارک می دید.

که هر سازماندهی شد دانشجویی٬ دانش آموزی و بخصوص نهاد مسئول نهادها٬ مختلفی توسط عناصر

درگیری و که بعضی مسئول ایجاد پیش ببرند؛ جریان راهپیمایی مسلحانه را تیم٬ چند ـکدام می بایست با

خطوطی که افشاـگری تهاجمی می پرداختند. تبلیغی و به کار بعضی باید و پاسداران بودند رودررویی با

این قبیل بود: حاوی نکاتی از سازمان ارائه داد٬
آمده است. مردم به وجود آمادگی الزم در کارهای پراـکنده کافی است و ...

کّمی به کیفی رسیده است. مرحله گذار کرده و را راهپیمایی های مقطعی اثرخود ...
انقالب انجام می شود. آماده کنیم٬ زمینه ذهنی را اـگر ما زمینه عینی انقالب آماده است و ...

تـحلیل های بـه دست آمـده از و دست نـویس درون گـروهی) (اسـناد مـالت ها است از مـتخذ مــطالب مــذکور٬ .1
دانشکده امام در مذکور٬ اسناد تصویر رونوشت و سپاه پاسداران؛ دادستانی انقالب و در دستگیرشدگان سازمان٬
آنـها بـه لحـاظ امـنیتی از نـبود که سازمان قـادر می نامیدند «سرخ» آنان امکاناتی را ضمنًا است. موجود باقر(ع)
آنـها از مناطقی که به دلیل مخالفت مردم نمی شد ستادهای رسمی در و دفاتر چاپخانه علنی یا مثالً استفاده کند؛

وسیع نمود. بهره برداری علنی و

بشود1... تمامی امکانات سرخ ماسفید خرداد قیام 30 این قابل پیش بینی است که پس از ...
مجّهز دست کم به سالح سرد هواداران تشکیالتی می بایست مسلح و براساس دستورالعمل سازمان٬

باشند:
مرحـله تـازه وارد آنان را و داد رژیم قرار رودررویی نظامی با فضایی از در باید مردم را ...

ارتقایابند. کیفًا تا مبارزه کرد
شرایطی که بنابراین در جلوترباشیم. آنها بایستی همیشه یک قدم از مردم هستیم و پیشتاز ما ...
که قدم بعدی٬ در و استفاده می کنیم؛ اسلحه سرد از ما رژیم می آیند٬ دست خالی جلو مردم با

ص 39. تروریسم ضدمردمی: نیز سپاه پاسداران. دادستانی انقالب و در همان مدارک موجود .2

عمل خواهیم شد.2 سالح گرم وارد با ما کرد٬ استفاده خواهند اسلحه سرد مردم از
دولت های خارجی جهت «قیام عـلیه مساعد مدتی قبل فراهم ساختن نظر مرکزی سازمان از ـکادر
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کـارشناسان سـابق اطـالعات سـپاه بـیانات ضـبط شـده یکـی از نـقل از ص 1؛ ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1
پاسداران.

مسئوالن حفاظت مرکزیت سازمان1٬ طبق اظهارات یکی از به عهده گرفته بود. را جمهوری اسالمی»

طریق از مثبت آمریکا کسب نظر برای جلب موافقت دول اروپایی و سال 1359 اواخر در رجوی ٬ مسعود

حـالی کـه در و اوج تهاجم خویش بود در عراق٬ به فرانسه رفت. دولت های غربی٬ رابط های بعضی از

سپاه و ارتش٬ اشغال داشت٬ در کلیدی مرزهای ایران اسالمی را مراـکز نقاط استراتژیک و بخش هایی از

تحلیل در سازمان٬ نموده بودند. مستقر جبهه ها در خارج کرده و شهرها از را کلیه نیروهای خود بسیج٬

نفوذی های آموزش ضربه پذیری تلقی می کرد. اوج ضعف و در را پلیسی حاـکمیت٬ توان نظامی ـ خود٬

دقیق همه چیز به سازمان ارائه می دادند. درون نهادها از آخرین اطالعات خویش را پرورش یافته٬ دیده و

واقع نیروی مسلح در که فلسفه وجودی اش تشکیل ارتش خصوصی و «میلیشیا»٬ حساب شده می نمود. و

کارشناسان اسبق اطالعاتی. گوی اختصاصی یکی از گفت و نیز .6 ـ صص 4 همان: .2

آماده شده بود.2 تسلیح و بود٬ موعود سازمان برای روز

همه مسئوالن بخش کرد. پیدا نیمه دوم خرداد از را شکل اصلی خود سازماندهی «بخش اجتماعی»٬

بـرای خـیابان انـزلی)٬ ضـابطی (سـتاد پـایگاه مـحمد جـلسه در هفته ای 3 گاه تا فرماندهی نهادها٬ و

ص 41. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .3

می کردند.3 برگزار نشست هایی را برنامه ریزی راهپیمایی سی خرداد٬

«شورشگری» مهلکه شکست تز  
اولین جلسه در مجلس بود. در طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر روز ٬1360 خرداد شنبه 30 روز

شناخته شده ترین که برخی از جلسه خودداری کردند شرکت در نمایندگان از تن از 15 بررسی طرح مزبور٬

حـاج صدر احمد سالمتیان ٬ احمد سحابی ٬ یداهلل ابراهیم یزدی ٬ مهدی بازرگان ٬ از: عبارت بوندند آنها

ص 3. :60/3/31 روزنامه کیهان٬ .4

جـریان های و همه گروه ها هاشم صباغیان.4 شبستری و مجتهد محمد غضنفرپور٬ احمد سیدجوادی ٬

حـمایت از قـرار ـ داشـتند لیبرال هـا استراتژیک با اندکی که مرزبندی ایدئولوژیک و جز مخالف نظام ـ

تا نداشت؛ خبر محّل اختفای او هیچ کس از و مخفی شده بود کاماًل بنی صدر گذاشته بودند. را بنی صدر
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هیچ گونه اطالعی محل سکونت بنی صدر که از اعالم کرد بعدًا نیز که دادستان انقالب اسالمی مرکز آنجا

ص 16. :60/4/1 روزنامه کیهان٬ ص 704. غائله چهاردهم اسفند...: .1

حزب ملت ایران و عضو تکمیل همایون ٬ ناصر منزل دکتر در ابتدا که او معلوم شد بعداً دست نیست.1 در

مکـان٬ تـغییر انتقال و نقل و چند پس از و مخفی شد فرانسه٬ ایران و در دوستان قدیمی بنی صدر از

کـه رابـط سـازمان بـا روزنامه انقالب اسالمی ـ صاحب امتیاز طریق حسین نّواب صفوی ٬ سرانجام از

آمده است. همین مأخذ در تفصیل ماجرا تلخیص کلی٬ با 736؛ ـ صص 719 همان: .2

به مخفی گاهی رفت که سازمان تدارک دیده بود.2 ـ بود دستگاه بنی صدر

وابستگان سازمان حرکتی را هواداران و بزرگ دیگر٬ شهر چند تهران و در سی ام خرداد٬ روز عصر

که 500 مّدعی شد سازمان بعدًا نداشت. تباهی برای آنها که سرانجامی جز شروع کردند یا انجام دادند

گروه هایی که سازمان دهی شده سازمان و افراد لیکن تعداد شرکت کردند؛ خرداد تظاهرات 30 در نفر هزار

بیش از مسلحانه دست زدند و سازمان به تظاهرات خشونت بار و بنی صدر حمایت از در و پیوستند به آنها

افرادی که به سازمان چـریکی از نفر هزار 3 که «حدود گزارش داد خبرگزاری رویتر نبود. نفر هزار چند

عـلیه و آتش زدنـد موتورسیکلت را تعدادی اتومبیل و و بستند را خیابان ها مجاهدین خلق تعلق دارند

ص 16. :60/3/31 روزنامه کیهان٬ .3

ذیل 30 خاطرات روزانه خود٬ آقای هاشمی رفسنجانی در دادن پرداختند.»3 حکومت اسالمی به شعار

نوشته است: خرداد٬
تدارک وسیعی برای ایجاد اقلیت فدایی و... رنجبران و و پیکار گروهک های مجاهدین خلق و ...
از به نحوی اعالن مبارزه مسلّحانه کرده اند. و مجلس دیده بودند٬ کار جلوگیری از آشوب و
تهران و در آشوب را غارت و قتل و تخریب و و ریختند بهخیابان ها بعدازظهر ساعت چهار

کردند. آغاز بسیاری ازشهرستان ها
صدای مجلس بودم. من در به مقابله برخاستند. وحزب اللهی ها ـکم کم نیروهای سپاه وکمیته ها
شـهادت عـّده ای نـیز جـراحت و از خـبر به گوش می رسید. تیراندازی ازچندین نقطه شهر

من جمع شده بودند. دفتر جمعی ازنمایندگان در می رسید.
ارتـباطات ضبط شده از نوار و امنیت آمد [رضا] زواره ای مسئول ستاد آقای نزدیک غروب٬
کـه بـرنامه وسـیع آورد؛ رابط های آشوب خیابانی را فرماندهی مجاهدین خلق با تلفنی مرکز

مشّخص می کرد. را آشوب آنها تخریب و
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پیش ببرند؛ مهمی از بدون اینکه کار متفّرق شدند؛ و آشوبگران شکست خوردند اوایل شب٬
طرفین... از نفر جرح چند مرگ و و تخریب چندماشین٬ بجز

خـانه در و کـنند آزاد دادیم ایشان را نظر هم بازداشت کرده اند. را رسیدخانم بنی صدر خبر

.60 خرداد ذیل 30 164؛ ـ صص 163 بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .1

داشته باشند.1 تحت نظر

و تـظاهرات شـرکت کـنند در تـعطیلی ادارات٬ پس از بـتوانـند٬ افـراد و بـاشد که تابش آفـتاب کـمتر به این امید .2
آورند. به وجود جمعیت بیشتری را

عـبارت تـهران٬ مکان های تظاهرات در و تعیین شده بود2 بعدازظهر ساعت چهار شروع تظاهرات٬

بلوار میدان ولّی عصر٬ خیابان ولّی عصر٬ منیرّیه٬ خیابان طالقانی٬ میدان فردوسی٬ خیابان انقالب٬ از: بودند

پل سیدخندان. خیابان نظام آباد٬ میدان فلسطین٬ ـکشاورز٬

هـواداران ضابطی بـود. محمد زیرنظر و به عهده «بخش اجتماعی» هدایت تظاهرات٬ مسئولیت و

رده های مسلّح شده بودند. سالح های سرد به یکی از نفره سازماندهی و 5 تا تیم های 3 تشکیالتی در

فلفل (برای پاشیدن به و پنجه بکس٬ قمه٬ تیغ موکت بری٬ چماق٬ چاقو٬ دارای سالح گرم بودند. باالتر

مؤسسه مـطالعات. آرشیو در فیلم های موجود و عکس ها و دانش آموزی» نهاد مدارک «بخش اجتماعی ـ و اسناد .3
.60/3/31 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و

حمل می کردند.3 خود با تشکیالت ـ به دستور که اغلب هواداران ـ وسایلی بود از چشمان مخالفان)

بـه یک اساس تصمیم رهبری سـازمان٬ نه به صورت خودجوش بلکه بر این تظاهرات٬ از مقصود

عملیات بدان اعتراف کرده بود٬ چنانکه سازمان بارها این٬ از مقصود مسلحانه تبدیل گردید. حرکت کور

«پیشتازی عنصر با و سازماندهی شده «هواداران»٬ حضور با و به صورت شبِه کودتا «سرنگونی نظام»٬

به سازمان ـ برابر مغلوبّیت روانی در نیز بینش سیاسی و به دلیل ضعف تحلیل و بنی صدر٬ بود. مسلّح»

نـوعی بـولتن بـررسی عـملکرد اخـیر مأخـذ 18 و فـصل های 17 .705 ـ صـص 704 غائله چهاردهم اسـفند...: .4
مراجعه کنند. است که خوانندگان می توانند 60 ـ طول سال های 59 سازمان در

همراهی کرد.4 این حرکت را حاـکمیت ـ تغییر پس از کسب موقعیت سیاسی جدید٬ امید

که نقطه عطف تغییر این تظاهرات ـ برابر در میانه ای داشتند٬ حتی کسانی که نظر مردم حزب اللهی و

(میدان مناطق دیگر تهران و جنوب شهر از موضعگیری کردند. ـ نظامی تلّقی می شد سیاسی به فاز فاز

گروه های مردم بـه راه جوادیه و...)٬ راه آهن و شهرری٬ خیابان مولوی٬ میدان امام حسین(ع)٬ خراسان٬
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دسترس امکان دیگری که در وسیله شخصی و هر و مینی بوس٬ اتوبوس٬ دوچرخه٬ موتور٬ با و افتادند

سنگ استفاده می کردند؛ یا کمربند از مردم عمومًا ابتدای رویارویی٬ در رساندند. شهر به مرکز را خود بود٬

نیروهای حمله کردند٬ سالح گرم) جا چند در (و سالح های مختلف سرد ولی زمانی که هواداران سازمان با

خود قتل تعدادی از ضرب و متحّمل جرح و خالل این درگیری ها در مردم٬ عمل شدند. کمیته وارد سپاه و

همان صفحه. همان: .1

تن از 16 که بیش از آن بود حاـکی از تهران٬ خرداد تلفات 30 تعداد مورد منتشره در اولین خبر شدند.1

ص 14. :60/3/31 روزنامه کیهان٬ .2

به علت شدت جراحات فردای آن روز مجروحین نیز هشت تن از مجروح شده اند.2 نفر ده ها مردم کشته و

همان. .3

زمان روی کار از تهران را خرداد وقایع 30 خود٬ خبر در صدای آمریکا بیمارستان فوت کردند.3 در وارده٬

«دست کم خالل درگیری های آن روز که در اعالم نمود و آمدن جمهوری اسالمی بی سابقه توصیف کرد

ص 16. :60/4/1 همان٬ .4

تن مجروح گردیدند.»4 200 و تن کشته شدند 30

مـغازه های چـهره های مـلتهب٬ کرده بـود تهران وضعیت غریبی پیدا خیابان های محل درگیری در

دگرگون چهره این مناطق را الستیک های سوخته٬ دود و اتوبوس های به آتش کشیده شده٬ تعطیل شده٬

هـواداران دیگـر به هـمراه جـمعی از اغلب همان «میلیشیا»ی معروف) هواداران سازمان (و ـکرده بود.

کتک زده و شبیه بودند٬ جهت هیئت ظاهری به حزب اللهی ها که از افرادی را خیابان٬ کوچه و در ـگروه ها٬

مـقاوم روی افراد و سر سنگ بر چوب و دهند٬ سازمان شعار و که به نفع بنی صدر می خواستند آنها از

ص 14. :60/3/31 همان٬ .5

زخمی می کردند.5 را بدن آنها تیغ موکت بری صورت و و چاقو و کارد با و می ریختند٬

دگرگون کم کم وضع را مرکزی شهر خیابان های اصلی و پاسداران در گروه های مختلف مردم و حضور

این هواداران باقی مانده که مبهوت از بعدازظهر٬ ساعت 7 حدود از شد. دستگیری مهاجمان آغاز و ـکرد

تحت کنترل نیروهای انـتظامی آرام فضای شهر و متفرق شدند سردرگمی٬ انفعال و با شکست بودند٬

روزنامه جمهوری اسالمی 60/3/31. به نقل از ص 705؛ غائله چهاردهم اسفند...: .6

ـگرفت.6

سـلیمان٬ مسجد زاهدان٬ اراـک٬ اهواز٬ شیراز٬ ارومیه٬ همدان٬ اصفهان٬ مانند شهر چند هم زمان در
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ده ها نیز که طی آنها سطوح کوچک تری رخ داد درگیری های پراـکنده مشابهی در نیز مشهد بندرعباس و

ص 4. :60/4/1 و ص 14 :60/3/31 روزنامه کیهان٬ .1

رژیم شاه نیز آخرین نخست وزیر بختیار این وقایع شاهپور مقارن با تن کشته شدند.1 چند تن مجروح و

ایران حمام خون جاری در سرنگون شود بنی صدر «اـگر یک روزنامه فرانسوی گفت: مصاحبه ای با در

ص 14. :60/3/31 همان٬ .2

خواهدشد.»2
خرداد 31 و تظاهرات خیابانی روزهای 30 در گسترده مردم نقاط مختلف کشور خودجوش و حضور

و بنی صدر مخالفت با مجلس شورای اسالمی و اعالم حمایت از رهبری انقالب و پیمان با تجدید در

بررسی طرح نیز خرداد 31 روز ناـکامی مواجه ساخت. با شورشگرانه سازمان را عملیات ارعابی و سازمان٬

اـکثریت نمایندگان به عدم آن٬ ظهر از جلسه بعد در مجلس ادامه یافت و در عدم کفایت رییس جمهور

از ریـیس جمهور نهضت آزادی و نمایندگان طرفدار نیز این روز در رأی دادند. ـکفایت سیاسی بنی صدر

ترک را خرداد افرادی که جلسه 30 عالوه بر جلسه مجلس شورای اسالمی خودداری کردند. شرکت در

جلسه شرکت در از نیز حسین انصاری راد اعظم طالقانی و گلزاده غفوری ٬ سحابی ٬ عزت اهلل ـکرده بودند٬

ص 3. :60/4/1 همان٬ .3

خودداری کردند.3 خرداد 31

برای رأی دادن به را یک اطالعیه مشترک دالیل خود صدور نمایندگان مجلس با تن از همچنین 10

نام محمدکاظم موسوی کنار بین امضاـکنندگان این نامه در در اعالم کردند. عدم کفایت سیاسی بنی صدر

ص 2. همان: .4

به چشم می خورد.4 نام حسن یوسفی اشکوری نیز نجف آبادی ٬ امید محمدی گرگانی و محمد بجنوردی ٬

و می کرد نمایندگان وابسته به نهضت آزادی اتخاذ هماهنگ با و مواضع همسو مجلس٬ در وی معموًال

برخالف موضع ماجرای عزل بنی صدر٬ ولی در هواداران جدی این جریان شد پیوستگان و از نیز بعدها

رهـبری بـر ضمن تأـکـید نفره مزبور٬ اطالعیه جمع 10 در همفکرانش اقدام نمود. مهندس بازرگان و

بـه جـناح مـقابل وی نـوعی ضمن انتقاد رییس جمهور٬ مخالفت با در تا حضرت امام تالش شده بود

ایـن اطـالعیه٬ صـورت پـذیرد. حزب جـمهوری اسـالمی٬ خط امام و نیروهای پیرو سایر مرزبندی با

عمده سـاختن رهبری امام »٬ نظام و «مقابله وی با را٬ بنی صدر بر وارد اساسی» «انتقادهای اصولی و
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و «غرور مخالفین نظام جمهوری اسالمی»٬ وحدت اـکثر تبدیل شدن به «مرکز جناح مقابل و اختالف با

همان. .1

برشمرده بود.1 نهادهای انقالبی» «مخالفت با و کیش شخصیت» خودمداری و

آخرین جلسه رسـیدگی بـه طـرح عـدم کـفایت سـیاسی در موسوی خوئینی ها حجة االسالم محمد

کرد: تأـکید بنی صدر مخالفت با ضمن سخنان مشروحی در رییس جمهور
یک بحث از این همهجنجال نداشت.اینجا بود یک فرد مسئله٬ نیست که اـگر یک فرد بحث از ...
این انصاف است کـه شـما آیا آقایان مخالفین٬ جریان آمریکایی ضداسالمی... جریان است؛
به نزاع بین دو باخط اصیل انقالب اسالمی یعنی خط امام ٬ اختالف خط آمریکایی ضداسالم را
یک سال که من بیش از که امام گفتند هنوزنشنیدید شما کنید؟... جناح سیاسی داخلی تفسیر
هم می گوییداختالف باز آیا برای جمهوری اسالمی ایران کردم... کردم ولی احساس خطر صبر
متن خط عدم کفایت رییس جمهوری است که در سر بحث بر بین دوجناح سیاسی است؟...
[ ملی] آمریکایی شروع می شود خطی که ازجبهه گرفته است. آمریکاخواسته ویاناخواسته قرار

ص 3. همان: .2

تاچپ های آمریکایی ختم می شود.2 و
چنین گفت: خرداد اشاره به وقایع 30 با حجة االسالم هاشمی رفسنجانی رییس مجلس نیز

اقلیت و پیکار پرچمداری منافقین خلق و که با خرداد] را 30 = ] عصر آشوب دیروز خبر ...
آستانه در آنچه که واقع شد اطالع دارند٬ درحال عزل انجام شد به اسم رییس جمهور فدایی و
بهترین گواه عینی عدم کفایت رییس جـمهور خود طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهور٬

ص 15. همان: .3

است. 3
ناشی از اینکه رأی به عدم کفایت بنی صدر بر طی سخنان مشروحی ضمن تأـکید آیة اهللخامنه ای نیز

به پاسخ به خواست مردم است٬ واقع یک مسئولیت الهی در در سیاسی نیست و یک اختالف حزبی و

همان. .4

ارائه نمود.4 تبیین و را عدم کفایت سیاسی بنی صدر اسناد دالیل و تفصیل٬

ریاست جمهوری طی پاسخ حضرت امام به نامه رییس مـجلس شـورای از عزل بنی صدر پس از

اول تیرماه 1360 امام خمینی در قانونی موضوع براساس قانون اساسی٬ اتمام روال حقوقی و اسالمی و

صحنه دفاع از در ملت٬ حضور تجلیل از و خرداد مختلف مردم ضمن اشاره به وقایع 30 اقشار با دیدار در
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آشوبگران دعوت نمود: جدایی از توبه و و به تفکر هواداران سازمان را انقالب٬
توجه نصیحت می کنم... گرگ گول خورده اند٬ نفر به این جوان های گول خورده ای که ازچند ...
ببینیدچه مطالعه کنید٬ این را خرداد] اتفاق افتاد 30 = ] پیش روز این امری که دو داشته باشید
وخـودشان در بـازی دادنـد را منافقین شما سران جنایتکار و که بازی خوردید٬ شما بود؟...
آوردند... به بار به دست شما آن غائله اسفناـک را و بهخیابان آوردند را وشما پناهگاه هانشستند
مقابل ملتی است که قریب بیست اعالم قیام مسلحانه در مقابل کیست؟ اعالم قیام مسلحانه در
بلوک شوروی و و را٬ بلوک او و دست آمریکا داده و خون خودش را سه سال٬ دو اخیرًا سال و
این گروهک های از و [به بنی صدر] گفتم که بیا من کرارًا کوتاه کرده است... این کشور از را٬ او
ازخود را مالٔعام واینها در برو دست نده٬ از تبّری کن٬حیثیت خودت را این منافقین٬ از فاسد٬
دست این گروهک ها اـگر می خواهم٬ را این گروه ها من خیر به تباهی می کشند... را تو اینها بران.
و تـوجه کـنند آنهایی که قیام کـردند و اسالمی قیام نکنند کشور مقابل اسالم و در و بردارند
دامن از نخورند. را گول اینها ما پسرهای عزیز و دخترها و جوان ها به دامن اسالم... برگردند
گـفتم کـه به او بنی صدر] که من کرارًا = ] آن آقا به آغوش اسالم برگردند... و کنند فرار اینها
و اسالم نیستید منافقین] از = ] اعالم کن به اینکه شماها کن و این منافقین جدا از حسابت را
برای همه من امیدوارم که توبه کند... و آنچه دید دید نپذیرفت و به من ارتباط ندارید٬ شماها

ص 15. :60/4/2 همان٬ .1

واسع است.1 رحمت خدا است٬ توبه باز در بازجای توبه هست٬ بکند٬ کار ـکس هر

تردیدها و اولین «بریدن»ها  
که حتی برای توده ها نه تنها اّدعای مرکزیت٬ که شرایط عینی مورد مشّخص شده بود اـکنون دیگر

عمده کارشان فروش نشریه و آن موقع٬ هوادارانی که تا فراهم نبوده است. هواداران نیز برای بسیاری از

شـرایـط با را اـکنون می بایست خود پاسداران بود٬ درگیری های کوتاه با ایجاد حداـکثر پخش اعالمیه و

ادامه فعالیت به این نداشتند. را شرایط جدید آمادگی انطباق با اینان٬ شده منطبق می کردند. سخِت ایجاد

گذشته از که به مراتب دشوارتر تشکیالت بود سازماندهی و مستلزم نوعی تازه از این «فاز»٬ در و نحو

هم شناخته می شد٬ که اـکنون «محارب» سازمان٬ که بسیج عمومی برای مقابله با حالی بود این در می بود.

به سران سازمان نمی داد. جهت تقویت سازماندهی جدید مهلت الزم را
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حتی فامیل نزدیک ترس اینکه توسط آشنایان و از آنها٬ بسیاری از هواداران «ُبریدند». بسیاری از

بـه صـورت پی درپی و امکانات سازمان٬ متواری شدند. بشوند٬ دستگیر سپاه معرفی و به کمیته و خود

مضیقه برای یافتن مخفی گاه مناسب در سازمان٬ افراد می رفت. لو توسط مردم شناسایی شده و مداوم٬

اسلحه به دست خـواهـند شما «پشت سر مردمی که به هواداران وعده داده شده بود وحشت از بودند.

شناسایی و ــاغلبــ ارتباط ها برده بود. سردرگمی فرو گیجی و در منفعل کرده و را آنها بسیاری از ـگرفت»٬

زیادی ضربه دیده بود. حّد تشکیالت تا و نامطمئن شده بودند

تعداد و کردند قلمداد «شروع براندازی نظام» راهپیمایی را هدف از شده بودند٬ هوادارانی که دستگیر

سطح از تردید شک و سؤال بردند. عدم شناخت دقیق جامعه به زیر به خاطر آنان مرکزیت را ـکثیری از

که بود اینجا رسوخ کرد. نیز کشور اعضای خارج از هواداران و در بعدها هواداران دستگیرشده گذشت و

که دهد شعار و صرف کند خرداد انرژی زیادی برای توجیه 30 جمع بندی یکساله٬ در شد رجوی مجبور

ص 110. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .1

پیوسته رجوی نیز و بی رحمانه نشان می داد پی درپی و را خود واقعیت٬ نیست».1 تردیدبردار خرداد 30»

بود. «پیروزی خواندن شکست ها» و به دنبال توجیه خطاها

پیرامون «تاریخچه 3 (ضمن سخنرانی خود خرداد تحلیل 30 به رغم بحث مفصل موسی خیابانی در

اظهارات موسی خیابانی . ص 5؛ ش 131: 2.نشریه مجاهد٬
.112 ـ صص 110 جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .3

مدرکی داّل منابع سازمان٬ هیچ یک از در توجیه تئوریک مبانی آن3٬ تالش رجوی در و ساله سازمان»)2

قبیل «پایان دادن بـه جمالتی از ندارد. وجود خرداد گفت وگوهای تئوریک مرکزیت برای شروع 30 بر

تالش های آنان برای ساختن پوشش مواردی از «جوابی به بدمستی نظام»٬ و مشروعّیت موضعی نظام»

وقوع آن محسوب می شدند. از «بعد» تئوریک برای ماجرا٬

بـه عـنوان یک اقـدام فـرصت طلبانه سـی ام خـرداد حـرکت روز جمله نکاتی که روشن مـی کند از

و این واقعه تحت عنوان «تست» موسی خیابانی از رجوی و تعبیرات مکرر پراـگماتیستی رخ نموده است٬

همان صفحه. پیشین: ـ نشریه مجاهد .132 و صص 72 همان: .4

می گوید: وقتی رجوی خود است.4 «آزمایش»
به هر دیرتر) نه یک روز و زودتر (نه یک روز درست درهمان روز تظاهرات سی خرداد٬ اـگر ...
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پایان مشـروعیت در رژیم٬ کّل محاسبات مان با در یک حلقه مهم را ما نمی شد٬ بهایی برگزار

ص 111. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .1

کم داشتیم.1 مبارزه انقالبی مسلحانه٬ آغاز در موضعی ـسیاسی این رژیم و
آن هـم بـا سازمان بـوده است. «ساعت صفِر» بخصوص٬ که آن روز تردیدی باقی نمی ماند دیگر

گـرفته [جمهوری اسالمی] قـرار نسبت به رژیم تنّفر کینه و فضایی از «در نیروهایی که معترف بودند:

در بـودن را بلکه چگونه متنّفر تحلیل نمی داد؛ «سازمان به ما یا نداشتیم» مجال تفّکر بودیم که دیگر

خرداد. متهمان 30 پرونده شماره 6 نقل از ص 3؛ ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .2

خالصه نـظریات یکـی از که چکیده و متن زیر٬ تزریق می کرد».2 عمل زدگی به ما عمل گرایی و مسیر

است: خرداد درون به حادثه 30 نگاه نزدیکی از است٬ دستگیری ـ پس از اعضای سازمان ـ
در انقالب (شاید از بعد آن تاریخ دارد. در مواضع قبلی سازمان٬ ریشه در خرداد تظاهرات 30
آیة اهللخمینی ماه دیگر 3 که تا جابرزاده انصاری تحلیل می کرد که یک بار بود فروردین 58)
به مبارزه مسلحانه مثل دوران شاه خواهیم شـد. مجبور ما [می کند] و صادر را ما حکم تکفیر
ما است رژیم با قرار 1358 پاییز «در گفت: و دیدم؛ را دوباره او درتابستان 1358 مدتی گذشت.
نظام نشد؛ برخورد خبری از گذشت و می کند.»ماه ها شکل دیگری پیدا مبارزه ما و کند برخورد
و عوض می کرد شکل سازماندهی را وقت یک بار٬ هرچند پروسه کوتاه مدت٬ ولی سازمان در
اوتحمیل کنیم». بر را بتوانیم اراده خود برسیم تا نظام به توازن قوا که «می بایست با بود معتقد
که رژیم ماّلها به اعضای مرکزیت چنین تحلیل می داد رجوی ) همچنین سازمان (وخصوصًا
دست از مردم را نداشته و نظامی را قدرت حّل مشکالت سیاسی ـ برسیستم سازی نبوده و قادر

اعراب ندارد. روابط بین المللی محلّی از در و می دهد
در نمودند؛ ارگان ها در [ سران سازمان] اقدام به چینش نیرو پیروزی انقالب٬ ماه از ازچند بعد
ایـن [ در بـودند٬ افرادی که هـوادار وزارتخانه ها٬ و بیت امام٬ سپاه٬ ارتش٬ تلویزیون٬ رادیو٬
اطاّلعات ویژه یا به صورت مخفی بابخش امنیت و و] طبق توصیه سازمان٬ واردشدند ارگان ها

تماس داشتند.
مهّمات و انتقال سالح ها نقل و و تأسیس انبارهای جدید جمع آوری سالح و طرف دیگر٬ از
مـرکزیت مـترّصد قبالً شد. آغاز نظامی) سیاسی ـ شروع فاز در ٬59 تیر از بعد از (خصوصًا
نظام دسترسی پیدا با به توازن قوا تا مشروع ارتش خلقی تشکیل دهد که به طور فرصتی بود
این فرصت را مسئله احتمال حمله آمریکا٬ بعدًا و النه جاسوسی٬ تسخیر آبان و قضیه 13 ـکند.
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از تشکیل دهد. را که بخش «میلیشیا» کرد برای سازمان مهیّا فضای سیاسی آن موقع کشور در
به پیروزی داشت. سازمان امید این موقع به بعد٬

به نـیروهای ما و می کردند گوشزد به ما جمهوری اسالمی را نظامی با احتمال برخورد مکّررًا
ارگانهای انقالبی نـظام سپاه و کمیته و شناسایی مراـکز آماده باش میدادیم. مرتبًا تحت امر٬
وجـود کـه حـاـکـی از می رسید درون نظام به گوش ما اخباری از مستمّرًا و شروع شده بود٬

طرح ریزی می کرد. اطالعاِت آنها٬ به امید سازمان٬ درون نظام است. در «نفوذی»ها
[با] پذیرش بنی صدر درمخاصمات سیاسی سازمان دنبال وجه مشروع مبارزه قطعی می گشت.
زیادی از تعداد و که وجه قابل توجه حاـکمیت بود لیبرالیسم ـ سازمان٬ ائتالف مخفی با برای

به خدمت سازمان درآمد. ـ اشغال کرده بود را پست ها مناصب و
سازمان بُریدند٬ از مانند«جنبش مسلمانان مبارز» که بعضی گروه ها اسفند٬ [ماجرای] 14 از بعد
تاحّدی و «حزب رنجبران»٬ مثل «اتحادیه کمونیست ها»٬ قسم دیگری به سمت سازمان آمدند؛

ص 3. همان: .1

«جبهه ملی».1 وجناح هایی از «حزب دموکرات»٬ و «پیکار»
کتابی که جمعی از در به سمت براندازی کامل می رفت. آشکارا برنامه ریزی ها٬ اوایل سال ٬1360 از

تصمیم رجوی به شروع مرحله جنگ مسـلحانه مورد در ساخته اند٬ منتشر سوئد جداشدگان سازمان در

چنین آمده است: سال ٬59 اواخر مخفیانه به فرانسه در سفر بازگشت از پس از
نظامی فاز چه تمامتر بادستپاچگی هر ابتدای سال 60 در فرانسه٬ بازگشت از پس از مسعود ...
به بامقاومت های اعضای مرکزیت به سختی مقابله نمود. کرد؛حتی مسعود طراحی وپیشنهاد را

ص 45. کرد: چه باید .2

به آنان تحمیل کرد. 2 نظامی را [زمان آغاز] این فاز عبارت دیگر
هواداران که هیچ یک از خشن کرده بود چنان غلیظ و را خرداد سازمان فضای سیاسی اردیبهشت و

عهده از که «رژیم رفتنی است و پی درپی به آنان تحلیل می رسید نمی کرد. حاـکمیت فکر به تغییر جز

و... [حل] مشکالت برنمی آید»

موج سیاسی بر سازمان می پنداشت می تواند تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر٬ طرح و پس از

کرده بودند رشد نفوذی ها بود؛ مهّیا آماده و رهبری سازمان٬ نظر از هم٬ همه چیز شود؛ آمده سوار به وجود

در سازمان٬ سازماندهی درونی هم آماده بود. کامل شده بود٬ به زعم خودش ـ اطالعات تشکیالت هم ـ و

هیچ قدرت قابل محاسبه ای را جبهه ها٬ می پنداشت که به دلیل اشتغال نیروهای مسلح نظام در ضمن٬
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محض پندار وهم و با را که «مردم» مردم٬ بنابراین این تشکیالت بریده از داشت؛ نخواهد رودرروی خود

سازد. وارد که ضربه اول را برآن شد می نگریست٬

ضربه و کند جور جمع و را نیست خود که نظام جمهوری اسالمی قادر سران سازمان این بود تصور

نظامی هم بعد از و عمومی آماده قیام علیه نظام بود افکار تحلیل سازمان: چراـکه در پاسخ گوید؛ اول را

اشغال عراق بود. مناطق متعددی هم در و شهرها و عراق مرتب حمله می کرد اوج استیصال بود. نظام در

آمادگی سازمان دادن به طرفدارانش را توان و ـ نه کیفاً و نه کّماً نظام ـ سازماندهی نیز تشکیالتی و نظر از

خرداد٬ 30 تبلیغات ششماهه قبل از تحت تأثیر شده و نظام جدا از اجتماعی هم مردم کاماًل ُبعد از نداشت.

به یک آماده بودند کشورهای منطقه٬ دیپلماتیک نیز سیاسی و ُبعد از حاـکمیت شده بودند. آماده تغییر

مساعد هم نظر اروپا و آمریکا و تن دهند داشته باشد٬ سنخیت بیشتر و همگرایی بهتر آنها جایگزین که با

و می برد شرایط به سر بدترین وضعیت و نظام در اقتصادی نیز ُبعد از این خصوص نشان داده بودند. در

دیـدگاه در نظام را مجموعه اینها هزینه های جنگ بود. و عدم فروش نفت٬ محاصره اقتصادی٬ درگیر

در شده که متن اصلی اظهارات آنها نقل شده توسط برخی اعضای دستگیر تحلیل های درونی مرکزیت٬ از متخذ .1
است. موجود دانشکده امام باقر(ع) آرشیو

حال فروپاشی نشان می داد.1 در بی آینده و سازمان٬

رجوی تفاوت ادعاهایخیابانی و  
نکته اشاره کرد: به چند خرداد٬ حادثه 30 تحلیل خویش از خیابانی در مدتی بعد

روشن نیز نقاط دیگر سازمان هدف ارتجاع برای سرکوب نهایی مجاهدین از رابطه با در اما ...
چیزی جوهرخود این اطالعیه در آن جمله اطالعیه ده ماده ای دادستانی ارتجاع بود... از و بود
آمـاده یا ارتجاع و برابر دعوت گروه های سیاسی وسازمان های انقالبی به تسلیم در جز نبود

ص 5. ش 131: نشریه مجاهد٬ .2

سرکوب شدن...»2 تصفیه و
از میتینگ دست زده و تحت قانونمندی به تظاهرات و که گروه ها ماهیت اطالعیه دادستانی این بود

معیارهای اعالم شده و با اطالعیه دادستانی٬ نگهداری سالح خودداری کنند. از و نمایند اغتشاش پرهیز

نفوذی هایی اینکه «ما ذـکر خیابانی با واـکنش منفی سازمان باشد. نمی توانست مؤید ظاهرِی سازمان نیز
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حال شکل گیری پشت پرده برای حذف مجاهدین در که طرحی در می کرد ادعا درون نظام داشتیم»٬ در

سیستم تصمیم گرفت این رو از دوباره پیگیری شد. بعدها و متوقف ماند اسفند 14 از که به عللی بعد بود

حتی کلیات این نکردن جزئیات و ذـکر درآورد. به اجرا آن طرح را بعد و حذف کند را اول رییس جمهور

و سازمان به کّرات نشان داده که کوچکترین خبر بودن اساس آن ندارد. «دروغین» هیچ توجیهی جز ادعا٬

تاـکنون این خصوص٬ ولی در اعالم می کند؛ رادیوی خود نشریه و و کرنا بوق و در حادثه درونی نظام را

به را ساده ترین فرض این است که خیابانی ذهنیات خود ارائه نداده است. مستند «فاـکت» هیچ مطلب و

وی همچنین گفته است: تّوهم نموده است. ترسیم و شکل توطئه٬
رژیم عقب نشست...٬ تشر توپ و با تظاهرات داشت و که جبهه ملی قصد خرداد 25 از بعد از
سرمست شده نشئه و رژیم کامالً و اذیت می کردند و می گرفتند بیشتر و بیشتر را ما افراد روز هر
در کـند. به در او سر از نشئه بدمستی را تا می بایست جوابی مناسب به رژیم داده می شد بود.
برای این قبال ارتجاع به عمل آورد. در [سازمان] می بایست آخرین اتمام حجت را همین حال
نیاز به یک راهپیمایی عظیم٬ متراـکم٬ نه به تظاهرات پراـکنده بلکه به یک حرکت فشرده و ـکار

دست بکارشد... برای یک آزمایش بزرگ دیگر تمام قوا بنابراین سازمان با بود...
اتمام حجت٬احتمال می رفت که صورت موفق بودن این آزمایش و اینکه حتی در آیا اما ...
چنین چیزی طبعًا توطئه های ضدانقالبی دست بردارد٬ دست از آمده و ارتجاع اندکی به خود

.24 و صص 5 همان: .1

می نمود... 1 بعید
احتمال عقب نشینی نظام نزدیک و راهپیمایی چیزی عایدش نمی شود بنابراین سازمان می دانست از

بـه اعـتراف خـیابانی ٬ واقع٬ در زد. دست به این کار اتمام حجت» برای «آزمایش و اما است؛ به صفر

جمع بندی رجوی در سوی دیگر از است. که می دانست نتیجه اش صفر سازمان دست به کاری زده بود

براندازی است. سیستماتیک بودن حرکت سازمان مبتنی بر که دال بر یکساله به نکاتی اشاره می کند
و تفکر روی اطالعیه هایی که می داد٬ خمینی به ایران از (امام) ورود حتی یک سال قبل از ...
در انگشت گذاشته بودیم. برخصائص ارتجاعی او مکتوب تحلیل نموده و به طور ماهیتش را
گفته بودیم که اـگر زندان به گوش رفسنجانی هم رسیده آشکارا خبرش در این تحلیل که بعدًا
انقالب دیگری باز و توانست حل نماید ازجامعه٬نخواهد هیچ مسئله ای را (امام)خمینی بیاید

.18 و صص 15 جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .2

بود.2 الزم خواهد



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  584

تمام هشدارهـای با نیز و ٬57 اسفند مثل اطالعیه 13 اطالعیه های سازمان٬ با اـگر این سخنان را

یا روی جنگ داخلی انگشت گذاشته و که بر طی سخنرانی های سال های 58ـــ59 سازمان که در سران

می داشتند٬ سازمان برحذر مخالفت با از آنان را ترسانده و ... نهایی و روز و موعود روز از را مخالفان خود

در که جنبش مجاهدین را روزنامه «استودنت» خبرنگار مصاحبه با گفته رجوی در اـگر هم بگذاریم و ـکنار

.4 و صص 1 ش 141: نشریه مجاهد٬ .1

اساس یک حادثه یا نتیجه این است که سازمان بر بگذاریم٬ سخن باال کنار در سه مرحله عنوان نموده 1

ماشین سازمان تحت یک بلکه تمامی بدنه و نکرده٬ اقدام به این کار 60 خرداد اردیبهشت و اتفاق در چند

شورشگری اجتماعی شروع به آلوده و تز انقالب با از فردای بعد از معلوم٬ استراتژی براندازی معین و

معلول استراتژی براندازی مرحله ای سازمان بوده خرداد 30 غلیظ نمودن فضای سیاسی ایران کرده است.

می گوید: رجوی باز مقابل اقدامات مخالفین آن. نه یک عکس العمل سازمانی در
روزهای بعدش مورد به دالیلی که حتی در نظامی٬ نظر فقط از نیز٬ 60 خرداد 30 روز در ...
به یک اتمام حجت تاریخی به بلکه ماحقًا نبود سرنگونی ضربه ای رژیم امکان پذیر ـگفتیم٬قیام و

.78 ـ صص 77 جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .2

نقطه آغازاحتیاج داشتیم.2 نقطه پایانی و
اسـتفاده نـیز «آزمـایش» و واژه «تست» دو از خرداد حوادث 30 از مورد چند خیابانی در رجوی و

همان جمع بندی اشاره می کند: رجوی در ـکرده اند.
احزاب و بسیاری گروه ها رژیم شروع نشده بود مبارزه مسلحانه با «آزمایش» وقتی که هنوز تا ...

ص 113. همان: .3

مدعی انقالبی گری بودند. 3 وسازمان ها
کلمه آزمایش می گوید: بر تأـکید با خرداد خیابانی درباره 30

اتمام حجت احتمال می رفت که و صورت موفق بودن این «آزمایش» اینکه حتی در آیا اما ...

ص 5. ش 131: نشریه مجاهد٬ .4

آمده...4 ارتجاع اندکی به خود
یـاد بـهمن 57 الگوی 22 استفاده از و تظاهرات مسلحانه به عنوان «آزمایش» از دیگر رجوی بار

می کند:
که آن الگوی سقوط شاه ٬ روشن بود برای ما به بعد خرداد 30 علیرغم اینکه از این همه٬ با اما ...
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ص 70. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .1

آزمایش کردیم...1 هم تست کردیم٬ باز اما نیست٬... قابل تکرار این مقطع دیگر الاقل در
مـقدمه عـملیات خـرداد 30 کـه: بعدی می توان چنین نتیجهـگیری کـرد شواهد و توجه به اسناد با

یک بـه عـبارت دیگـر٬ اقداماتی شبیه آن بـوده است. نخست وزیری و حزب و دفتر تروریستی انفجار

طی آن می بایست مسئوالن ارشد و خط اصلی که براندازی ضربه ای بود کنار عملیات تکمیلی بوده در

نظام کشته می شدند.

ولی بوده است٬ فشارها عکس العملی از یک زورآزمایی و خرداد شده که 30 طبق تحلیل خیابانی ادعا

تکامل جنبش نوین به رهبری سازمان برای روند یک حادثه طبیعی در خرداد 30 مطابق تحلیل رجوی ٬

نظامی بود. فاز زنجیره حوادث سیاسی و یک حلقه در براندازی حاـکمیت و

برنامه ریزی شده 30 سازمان به طور ضابطی به دست آمد٬ خانه مرکزی محمد مطابق تحلیلی که از

داد: به سمت تروریسم قرار دریچه عبور را خرداد
بوده و ادامه جنگ نیازمند که رژیم به جناح لیبرال برای بقاءخویش و سازمان تحلیل می کرد ...
رژیم قطعی است و امپریالیسم سازش نموده باشد اینکه رژیم با صورت حذف این جناح٬ در
استراتژی نظامی و به فاز دریچه ورود خرداد این اساس نمایش 30 بر و ضدخلقی شده است...
سـپس قـتل عام حزب و برنامه انفجار و اساس خط ضربه ای تشخیص داده شد سرنگونی بر

پژوهشگران کتاب حاضر. با گو گفت و کارشناسان سیاسی در اظهارات یکی از .2

رهبران نظام انجام گردیده. 2
ذات در اما ضدامپریالیستی بنمایاند٬ را این تحلیل سازمان سعی داشت تصمیم هولناـک خود هرچند

سیاست منطقه ای آمریکا مواضع ایران و همان زمان نیز زیرا نبود. ادلّه کافی برخوردار وثوق و خویش از

امـپریالیسم و نظام به مفهوم سازش با مقابله با حقیقت٬ در و بودند یکدیگر تخاصم با و اوج تضاد در

بر را بنیادهای ایدئولوژیک خود انقالب٬ از فردای بعد سازمان از بود. اهداف آمریکا خدمت به منافع و

بـه آن را کمیت هواداران٬ به نحوی که آتش لوله تفنگ و اساس عطش کسب قدرت دگرگون ساخت.

نهایت برای رسیدن در و سوق داد. ترفندی) به هر وسیله و هر (با سوی قبول مطلق «ایدئولوژی قدرت»

نظام تحمیل نمود. جامعه و بر شورش خونین مسلحانه را انسان بی گناه٬ قربانی کردن صدها با به قدرت٬
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فصل دوم:

گریز و  ـکشتار

ششم تیر انفجار  
پیامدهای فوری مختلفی به همراه داشت: علنی مرحله نظامی سازمان٬ آغاز

محکم و برخورد سرکوب قاطع منافقین٬ دولت در از توقع آنها این حرکت و عمیق مردم از تنفر
چـنان عمومی عـمل کـردند٬ افکار سپاه که متناسب با کمیته و مقامات قضایی٬ تردیدناپذیر

ص 40. تروریسم ضدمردمی: .1

نمی کرد. 1 که به هیچ عنوان تصورش را ضربه ای به سازمان زد
آمادگی برای ترورهای گسترده توسط سازمان اقدام به بمب گذاری و درگیری های پراـکنده مسلحانه و

سوار لحظه پیاده و سالن راه آهن قم در دوم تیرماه یک بمب در «روز شد. آغاز فردای سی ام خرداد از

هوشیاری با سوم تیر روز زخمی به جای گذاشت. 50 بیش از و شهید 7 و گردید شدن مسافرین منفجر

ص 87. منافقین خلق...: .2

خنثی می شود.»2 تهران کشف و جنب یک هنرستان دخترانه در مردم یک بمب قوی در

و شـد بـرگزار کشور شهر 19 انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسالمی در جمعه پنجم تیر روز

شعارهای گروه های مختلف مـردم در تظاهرات و با آن روز نمازهای جمعه در گسترده مردم در حضور

ضمن ارائه سخنان خود خامنه ای امام جمعه تهران در آیة اهلل سازمان همراه بود. و بنی صدر مخالفت با

سازمان خطاب به سران سازمان گفت: عملکرد تحلیلی از
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می شناسیم. را به خوبی آنها که ما می دانند آنها خود می دانم و را ضعف های آنها سوابق و من

تخطئه نمودید... را [قبلی] خود وحرف های کردید تاریخ رسوا در من می گویم که خودتان را
ارتجاع دولت وحکومت اسالمی به حساب مقابله با با را ای مجاهدین خلق مقابله خود شما
و منطق اسالم یعنی ارتـداد ارتجاع در منطق کمونیسم؟ منطق اسالم یا ارتجاع با می گذارید.

ص 15. :60/4/6 روزنامه کیهان٬ .1

که مرتجعید.1 شماهاهستید
توجه بـه واقـعیات و و به تفکر سازمان را نوجوانان هوادار جوانان و سخنان خود وی همچنین در

نمود. دنباله روی بدفرجام سران سازمان تحذیر از آنان را و پذیرش نصایح خیرخواهان فراخواند

عـزل قـانونی کـه پس از دستگیری اعـتراف کـرد پس از بنی صدر٬ مشاور سودابه سدیفی ٬ بعدها٬

= ] شروع به زدن رأس های آنـها که «باید به رجوی پیام داد بنی صدر پنهان شدن او٬ و رییس جمهور

ص 730. غائله چهاردهم اسفند...: .2

چاره دیگری نیست.»2 حاـکمیت نظام جمهوری اسالمی] نمود٬

به رغم اینکه بازداشت٬ از بعد سازمان نیز و رابط های اصلی بنی صدر حسین نواب صفوی یکی از

که این تصریح کرد تردید با تکیه می کرد٬ «بسیج مردم» نظام بر برای مقابله با داشت که بنی صدر تأـکید

همین حدود٬ یک چیزی در فلج کرد٬ را اینها باید بسیج کنیم٬ نتوانیم مردم را که «اـگر نکته هم مطرح شد

ص 735. همان: .3

بین برد.»3 از سران را گفت باید شاید

چنین تبیین می نماید: ترورهای سال 60 مورد در را دیدگاه های او بنی صدر اختالف با از رجوی بعد

«خـمسه خـبیثه» شـمار در رفسـنجانی را آن اوایـل... کـه در دارنـد به خوبی به یاد «آقای بنی صدر
به اضافه سه نفر دو که هر ردیف بهشتی ملعون ـ که در آن بودند به تأـکیدخواستار واجب القتل دانسته و

حجة االسالم رفسـنجانی بـا بهشتی و شهید از به غیر سازمان٬ و بنی صدر منظور ص 7. ش 223: نشریه مجاهد٬ .4
که اقدام به رجایی بوده اند شهید و باهنر شهید خامنه ای٬ آیة اهلل زیاد به احتمال بسیار شواهد قرائن و توجه به سایر
آقای مورد در و خامنه ای نافرجام ماند آیة اهلل مورد صورت پذیرفته که در دو موافقت هر هماهنگی و آنان با ترور

هاشمی به مرحله عمل نرسید.

مهدورالدم وشایسته مجازات شناخته شود.»4 ـ مرفق به خون وجنایت آلوده بود دیگردستشان تا نفر
می نویسد: دیدگاه بنی صدر تحقیر با بیانی دیگر رجوی در

تعدادی دفع شّر چیزی جز داشت٬اساسًا مبارزه مسلحانه مجاهدین انتظار از آنچه بنی صدر ...
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ص 6. ش 224: نشریه مجاهد٬ .1

مهره های باالی رژیم نبود...1 از
یا تأـکید با به دستاویزی برای شورش مسلحانه سازمان تبدیل شده بود٬ معزول که خود رییس جمهور

اقـدام تسـریع در مسئوالن بلندپایه نظام جـمهوری اسـالمی٬ ترور آغاز با واقع اعالم موافقت خود در

گذاشته شده در بمب کار انفجار ششم تیرماه با روز شده بود. خواستار برنامه ریزی شده قبلی سازمان را

داده شده بود٬ تهران قرار اباذر مسجد ضبط صوت بزرگی که روی تریبون سخنرانی آیة اهللخامنه ای در

خوشبختانه امام جمعه محبوب خورد. خط امام توسط سازمان کلید پروژه حذف رهبران اصلی جریان پیرو

بر شود٬ که می توانست به فاجعه ای بزرگ منجر این سوءقصد شورایعالی دفاع از نماینده امام در تهران و

براساس خبر گشت. ایشان وارد ولی جراحات شدیدی بر برد جان سالم به در کامل عمل نکردن بمب٬ اثر

مجروح باالی ران سمت راست» نقطه باالی کتف راست و آیة اهللخامنه ای «از همان زمان٬ منتشره در

ص 3. :60/4/7 روزنامه کیهان٬ .2

قطع شده بود.2 عصب دست راست وی نیز رگ و چند شکست و او «استخوان ترقوه» و شد

که در خامنه ای مدتی بود آیة اهلل و جنوبی ترین مناطق واقع شده بود یکی از تهران در اباذر مسجد

هم زمان با می کرد. پاسخ برگزار پرسش و برنامه هفتگی سخنرانی و ـ عصر و ظهر نماز پس از ـ آنجا

تـقاطع خـیابان یک بـمب هـم در و شـد میدان انقالب تهران منفجر در بمبی نیز بمب مزبور٬ انفجار

.2 و صص 15 همان: .3

خنثی گردید.3 کشف و انفجار طالقانی پیش از و ولی عصر(عج)

عنوان «توده های مردم با سرمقاله خود خاتمی در روزنامه کیهان به مدیریت حجة االسالم سیدمحمد

چنین نوشت: خامنه ای می گویند» ماجرای ترور از
برداشته بودند دست به دعا مقابل بیمارستان جمع شده بودند... مردم در بخش وسیعی از دیروز
توطئه و که امام جمعه تهران زنده بماند خدای خودمی خواستند از باچشم های اشک آلود و
مردم بالفاصله پاسخ دسته ای که سؤال می کردیم٬ هر کس و هر از نقش برآب گردد... آمریکا
نمازجمعه این در عموحسین گفت مگر [ =سازمان] است... کارجنبشی ها که این کار٬ می دادند
خـوب را آقای خـامنه ای بـه سـران مـجاهدین گـفت شـماها آنجا در هفته شرکت نکردید؟
کیفر نمی توانستند که جنبشی ها معلوم بود اما آسان کردید... را آمریکا کار می شناسیم٬شماها
به یعنی درهمین دیروز به طورمضاعف» «به زودی و لذا کنند! فی المجلس ادا آقای خامنه ای را
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سرمقاله. ٬2 و صص 1 همان: .1

منفجره گذاشتند.1 ضبط صوت مواد در و رفتند اباذر مسجد
موجب شخصیت های انقالب را ترور طی پیامی خطاب به آیة اهللخامنه ای ٬ حضرت امام خمینی (ره)

صفوف فشرده ملت توصیف کرده ضمن اشاره تلویحی ولی روشن به مسئولیت افزایش قدرت مقاومت در

آن چنین نگاشت: آثار و ابعاد مورد در این اقدام٬ منافقین در
وخاندان حسین بن سالله رسول اـکرم(ص) که از به شما اـکنون دشمنان انقالب به سوءقصد
درجبهه سربازی فداـکار و اسالمی ندارید کشور جرمی جزخدمت به اسالم و و علی(ع)هستید
در راهنمایی دلسوز درجمعه وجماعات و محراب وخطیبی توانا معلمی آموزنده در جنگ و
در که بی درنگ پس ازسخنان شما بینش سیاسی بی نصیبند از آن قدر صحنه انقالب می باشید٬
که کردند به کسی سوءقصد و پیشگاه ملت به این جنایت دست زدند [نماز] جمعه و مجلس و
این اعمال با آیا است... گوش مسلمین جهان طنین انداز در سداد به صالح و آوای دعوت او
دام خیانت فریب خورده از جرایم ناشیانه وقت آن نرسیده است که جوانان عزیز وحشیانه و
آنان را و فدای امیال جنایتکاران نکنند را مادران٬جوانان عزیزخود پدران و و شوند٬ اینان رها

ص 15. :60/4/8 همان٬ .2

دارند؟.2 شرکت درجنایات آنان برحذر از
مجلس شورای اسالمی و ٬ نخست وزیر محمدعلی رجایی ؛ رییس دیوانعالی کشور٬ بهشتی ؛ آیة اهلل

به آیة اهلل پیام های جداـگانه ای ضمن محکوم کردن سوءقصد آقای منتظری در نهادهای انقالبی و سایر

زرنـد در تـیر 6 روز حجة االسالم هاشمی رفسـنجانی ریـیس مـجلس شـورای اسـالمی٬ ص 3. :60/4/7 همان٬ .3
بـه بـیمارستان قـلب بـرای مستقیمًا و به تهران عزیمت کرد شنیدن خبر که بالفاصله پس از می برد ـکرمان به سر

.178 ـ صص 176 بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ خامنه ای رفت. عیادت آیة اهلل

شمردند.3 تصریح مسئول این اقدام بر به تلویح یا خامنه ای منافقین را

بدنه قسمتی از حتی بر برعهده نگرفت و به آیة اهللخامنه ای را مسئولیت سوءقصد سازمان رسمًا اما

ص 3. :60/4/7 روزنامه کیهان٬ .4

امضای این با جزوه ای نیز و «هدیه گروه فرقان»4٬ ماژیک نوشته شده بود: داخلی ضبط صوت انفجاری با

ص 927. سازمان های مذهبی...: و جریان ها جعفریان٬ .5

59 و سال 58 اعضای اصلی این گروه در حالی که مؤسس و در یافت.5 انتشار ـگروه درباره این سوءقصد

ص 569. همان: .6

وجـود داخل کشـور در سال 1360 این گروه در هیچ تشکیالتی از و شده بودند6 دستگیر شناسایی و
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جزوات قبلی ایـن گـروه از و اعالمیه ها برخی از در به انجام یک اقدام مسلحانه باشد. نداشت که قادر

.933 و 930 و 577 و صص 576 همان: .1

ارتباط مورد قرائن معدودی هم در و اعالم حمایت شده بود1٬ ایدئولوژی سازمان تجلیل و بنیانگذاران و

صص 85ـــ86. غائله چهاردهم اسفند...: .204 و صص 198 خاطرات: قدیریان٬ .2

عملیات تروریستی همان آغاز که سازمان در بود آشکار اّما داشت2٬ فرقان وجود تشکیالتی سازمان با

هم چهره تا٬ کوشید اطالعیه جعلی به نام آن گروه٬ انتشار طرح نام گروه فرقان و با ـ تیرماه 60 در ـ خود

نـیز انتظامی را مسئوالن امنیتی و عمومی٬ انحراف افکار هم عالوه بر و پنهان کند را تروریستی خود

زمـره در اقدام مزبور سال 1361)٬ (تنظیم شده در کتاب غائله چهاردهم اسفند که در بود آنچنان مؤثر این ترفند .3
ص 100. فعالیت های گروه فرقان برشمرده شده است٬

ـگمراه نماید.3

طراحان قدیری یکی از تصریح کرده است که «جواد خاطرات خود معاون وقت دادستان انقالب در

ص 179. خاطرات: قدیریان٬ .4

مهم اعضای قدیمی و از قدیری مدرس است و وی که نام کاملش محمدجواد بود.»4 اباذر مسجد انفجار

نافرجام به آیة اهلل سوءقصد بعداز ارتش بود٬ اداره دوم ستاد در کمیته انقالب مستقر نفوذی در سازمان و

لیست شورای مرکزی سازمان نام قدیری در سال ٬1364 در و گریخت. کشور از و خامنه ای متواری شد

ص 47. ش 252: نشریه مجاهد٬ .5

واـکنش های اقشار اغلب خبرهای مطبوعات و همان زمان در در درج گردید.5 مرکزیت» به عنوان «عضو

معرفی و اباذر مسجد سازمان مسئول انفجار بدون کمترین تردیدی٬ گروه های سیاسی٬ مختلف مردم و

خامنه ای مجروح شدن آیـة اهلل درباره سازمان٬ بیانیه وزارت خارجه آمریکا در نیز بعدها شناخته می شد.

ص 15. بال شکسته: .6

اعالم نفی این واقعیت مجددًا در سازمان نیز مجموعه اقدامات تروریستی سازمان خوانده شد.6 یکی از

توسط گروه فرقان انجام شروع مبارزه مسلحانه مجاهدین» به آیة اهللخامنه ای «قبل از که سوءقصد نمود

ص 133. دموکراسی خیانت شده: .7

حقوقی و به دالیل سیاسی٬ است که سازمان بنا آشکار کامًال شده «ـکه هیچ ربطی به مجاهدین نداشت.»7

همچنان مایل و اقدامات تروریستی بعدی خود٬ به رغم پذیرش رسمی مسئولیت بسیاری از تبلیغاتی٬

اعتراف نماید. ششم تیر انفجار در نیست که به نقش خود قادر
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 فاجعه هفتم تیر
چهارم روز «در اباذر٬ مسجد طراحان اصلی انفجار از مرکزی سازمان و کادر قدیری عضو محمدجواد

ص 179. خاطرات: قدیریان٬ .1

وی روز شد.»1 یکسره خواهد کار هفتم تیر٬ که روز می دهد اطمینان خبر با [ 1360] به دوستان خود تیر

گفته شده اند دستگیر سازمان] که مجددًا [ عضو متهمین «به بعضی از کشور از فرار قبل از نیز ششم تیر

پانوشت. همان: .2

نظام اسالمی تمام است.»2 کار 60/4/7 یعنی روز که فردا بود

حـزب جـمهوری انـفجار درباره نحوه اطـالع از خاطرات خود حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در

چنین نوشته است: تیر 7 اسالمی در
ژوئن 28 25شعبان ـ [1360] ـ تیر یکشنبه 7

درجلسه شورای مرکزی حزب[جمهوری اسالمی] شرکت کردم.بحث های مهّمی بعدازظهر ...
برای مشورت راجع به مسائل مربوط به معالجه ازبیمارستان قلب خواسته بودند٬ بود. دستور در
برای بررسی وضع آقـای جلسه شورا٬ پس از برود. مسئوالن به آنجا کسی از آقای خامنه ای ٬
سایر وضع محافظت و در بود. اول شب به عیادت آقای خامنه ای رفتم؛حال شان بهتر خامنه ای ٬

مسائل بحث شد.
هم آمد. آقای موسوی خوئینی ها به منزل آمدم. داشتم؛ منزل قرار خمینی در بااحمدآقا شب

[انتخابات] ریاست جمهوری بحث کردیم. درباره
حزب جمهوری اسالمی بمبی منفجر دفتر که در داد خبر و آقای صانعی تلفن کرد امام ٬ دفتر از
مسئوالن اجرایی حزب عده ای شهیدشده اند.وحشت کردیم؛جلسه مشترکنمایندگان و شده و

بود.
منفجر درحال سخنرانی آقای بهشتی ٬ همان سالن٬ که بمب در تلفن های بعدی اطالع رسید در
وسـاختمان داشته اند؛ مملکت حضور مؤثر افراد از نفر درحالی که نزدیک به یکصد شده ـ

ومجروحان هستند. مشغول بیرون آوردن شهدا و رفته اند آوار همگی زیر ویران شده و
مرتّب خبر نصف شب بیدارماندم و بعداز تاساعت دو منتشرشد. همه شهر در تلفن هاخبرها با
شهادت آقای دکتر وباالخره خبر نفر شهادت ده ها وحاـکی از خبرهاوحشتناـک بود می گرفتم.

شکست... بهشتی ـکمرم را
به دست بمب می تواند که حادثه انفجار خبری دادند ژوئن ... 29 شعبان ـ 26 ـ تیر دوشنبه 8
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ده متواری است. فعالً او انجام شده باشد. کرده٬ حزب نفوذ عوامل ضّدانقالب که در یکی از
مهندس موسوی بیرون رفته است... مرموز حزب به طور دفتر از به بهانه ای٬ انفجار٬ دقیقه قبل از
به عنوان بستنی مطرح کرد؛ بودنش را واحتمال عامل انفجار وجریان مفقودشدن «ـکالهی» آمد

کرده است... فرار انفجار٬ قبل از خریدن٬
5جوالی رمضان ـ 3 ـ تیر یکشنبه 14

معلوم داد. گروهک ها وضع مبارزه با گزارشی از و اّول صبح آقای محسن رضایی به منزل آمد
پرونده ای که قبالً از ازمجاهدین خلق است. حزب جمهوری اسالمی٬ دفتر که عامل انفجار شد

.60/4/14 و ذیل روزهای 7 190؛ و 181 ـ صص 178 بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .1

انجمن اسالمی دانشگاهش برایش تشکیل داده است٬چنین مشخص می شود.1
آغاز که تروریسم از مرکزی حزب جمهوری اسالمی بزرگ ترین ضربه ای بود دفتر در فاجعه انفجار

سازمان که نحوه عملکرد و به رغم عریان بودن انگیزه ها آورده بود. پیروزی انقالب اسالمی بدان وارد

بین المللی این گسترده داخلی و آثار و به علت ابعاد تحقیقات هم برای مردم روشن بود٬ پیش از حتی از

از کنایه روشن تر با و ضمن اینکه تلویحاً اعالم ننمود٬ صریحًا را تیر 7 سازمان مسئولیت انفجار اقدام٬

نقش ستاد 61 و سال 60 که در انجمن دانشجویان مسلمان آمریکا نسبت می داد. به خود تصریح آن را

...» چنین اعالم نمود: اطالعیه خود در می داد٬ انتشار مواضع آن را و می کرد ایفا را آمریکا سازمان در
مرگ بهشتی همان خواست به حـق متالشی شدن بهشتی... [جمهوری اسالمی] و حزب ستاد انفجار

.(1360 تیر 14) جوالی 1981 مورخ 2 انجمن دانشجویان مسلمان آمریکا اطالعیه شماره 48 .2

تحلیل نوار در دوم سازمان٬ موسی خیابانی نفر جمع بندی یکساله و رجوی در توده های محروم بود.» 2
از به نوعی ـ ـ هردو ضبط کرده بود٬ بهمن 60 کشته شدنش در که اندک زمانی پیش از تاریخچه سازمان٬

اشاره به خیابانی با سخن راندند. خرداد٬ 30 از بعد این تعبیرها) مانند (و «ضربه اول» و «ضربه مهلک»

حزب جمهوری اسالمی می گوید: درباره انفجار ٬60 خرداد 30 جنگ مسلحانه توسط سازمان پس از آغاز
صدایی که نه بلندشد. هفتم تیرماه٬ یکشنبه شب٬ درست رأس ساعت 9 صدای مهیب انفجار ...
فردای آن بتوان گفت که از سراسرجهان طنین انداخت وشاید بلکه در ایران٬ سراسر در تنها

ص 24. ش 131: نشریه مجاهد٬ .3

مرده است.3 [امام] خمینی دیگر رژیم روز٬
سیلی محکم آن جوان به رژیم جمهوری را تیر 7 انفجار تشبیه سازمان به یک جوان٬ با ادامه٬ وی در
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همان. .1

به تیر فاجعه 7 از ٬60 شهریور یک جمع بندی درون سازمانی در همچنین در اسالمی توصیف می کند.1

آن اثر مبارزه که در ارتجاع به عنوان مرحله جدید پیکر بر «ضربه جبران ناپذیر می شود: ذـکر این تعبیر

ص 43. تروریسم ضدمردمی: .2

بود.»2 به راست کردن کمرش نخواهد رژیم قادر
که فاجعه 7 به مخاطبان می رساند تأـکیدات بسیار اشارات و با جمع بندی یکساله ٬ در رجوی ٬ مسعود

مرحله بندی کردن جـنگ مسـلحانه عـلیه جـمهوری اسـالمی وی با سازمان مرتکب شده است. را تیر

می گوید:

ص 109. جمع بندی یکساله ...: رجوی٬ به نقل از ص ٬57 کرد؟: چه باید .3

فاز در ما ... هدف بودند.3 چیز٬شاه مهره ها هر قبل از بود. نوبت «سران سیاسی» مرحله اول٬ در
که اـکبر»٬ رأس همه٬عملیات تاریخی «اهلل در و عمل بزرگ شروع کردیم؛ با نخستینتهاجممان٬
پیش بردیم. یک مرحله را این اسم هم پیشاپیش برایش گذاشته شده بود٬جای موسی خالی...
کسی جـز کار یک کالم: خالصه در آن... سلب ثبات از بی آینده کردن رژیم و ـکدام مرحله؟

ص 2. ش 158: نشریه مجاهد٬ .118 ـ صص 117 جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .4

برنامه ریزی شده بود...4 مجموع حساب شده و در کار مجاهدین نبود...
نشست در سال 60 خرداد فردای 30 ساخت که «از آشکار سرمقاله نشریه مجاهد فروردین 62 در

«هدف های این و می شود آغاز تصمیم گیری درباره «نخستین عمل بزرگ» بحث و سیاسی سازمان» دفتر

ص 27. ش 146: نشریه مجاهد٬ .5

در هفتم تیر که انفجار روشن می سازد این اشارات کامًال هویت مذهبی بوده اند.5 دارای چهره و عملیات»

آن عـملیات٬ از توجه به اشاره رجوی به هنگام یادکرد با تصویب شده و سیاسی سازمان بحث و دفتر

سایرین بوده است. از برجسته تر و انجام این عملیات مهم تر که نقش خیابانی در می توان حدس زد

به این شرح است: اعترافات سازمان به انجام عملیات تروریستی هفتم تیر از دیگر مورد چند

در آذرماه 61 در نیم بعد یک سال و و تعطیل شده بود 60 تیر 4 که پس از اولین شماره نشریه مجاهد

تـحت سران کشور ترور درباره استراتژی جنگ مسلحانه و سرمقاله خود در گردید٬ منتشر خارج کشور

چنین می نویسد: عنوان «ضربات اول»
یک فازتهاجمی ـتهاجم به ضربات تعیین کننده اول و ضربه یا مرحله اول این استراتژی٬ در ...
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کیفی پیشبرد بار مرحله اول... در دادیم... قرار کار دستور در را تشکیل آلترناتیو و قیمت ـ هر
به عهده مسئولین رده باالی بود٬ باالیی برخوردار که ازپیچیدگی بسیار ازآنجا عملیات نظامی٬

.27 و 2 صص: ش 129: همان٬ .1

داشت.1 سازمان قرار
این گونه تبیین کرده است: را تحلیلی فاجعه هفتم تیر نشریه سازمان در

بی آینده و نقاط مختلف کشور ارکان حکومتی اش در رهبری و کادر درصد بین رفتن 70 از ...
بـه خـصوص مـرحـله اول مـحصول مـقاومت انـقالبی مسـلحانه و دقیقًا شدن مطلق رژیم٬

مربوط به متن اصلی است. پرانتزها .2

که می توانست آینده رژیـم را... شاه مهره ای بود تنها (بهشتی )2 او استراتژیک آن بوده است...
مرحله اول اسـتراتـژی سرنوشت ساز همین جاست که عظمت انقالبی و در (و تضمین نماید
چـنین رجوی درجمع بندی یک ساله مقاومت مسلحانه... مسعود مقاومت روشن می شود.)...

ص 17. ش 129: نشریه مجاهد٬ .3

اولین ضربه شان جایی برای تثبیت رژیم نگذاشتند.3 می گوید:مجاهدین در
جنگ مسلحانه سازمان٬ و خرداد 30 شده که جمهوری اسالمی پس از تأـکید همین مقاله مجددًا در

همان. .4

دست داد.»4 از آینده اش را امید باالترین مهره و همان آغاز٬ در ...»
که ترجمه آن توسط ارگان سازمان دی ماه 61 نشریه الوطن العربی در مصاحبه با رجوی در مسعود

گفت: گردید منتشر نیز
بی آینده شده است... حدی که رژیم امروز تا بود بسیار سال اول مبارزه مسلحانه ما دستاورد
بعد رهبری رژیم کنونی را ـکلیهکاندیداهای رهبری پس ازخمینی یعنی مقاماتی که می توانستند
مسئولین سایر ازآخوندهای حاـکم و دیگر نفر هزار دو آنها عالوه بر به دست گیرند٬... او از

ص 7. ش 136: همان٬ .5

به هالـکت رسیده اند. 5 رژیم نیز...
«عملیات تعیین کننده و آن را اشاره تلویحی به فاجعه هفتم تیر٬ با نشریه مجاهد٬ مقاله دیگری از

ص 22. ش 147: همان٬ .6

توصیف کرد.6 ٬60 خرداد 30 نظامی پس از فاز در آغازین» تاریخ ساز

اعضای سازمان گفت: خطاب به گروهی از اشاره به هفتم تیر٬ سخنانی با رجوی در
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وطن... درآسمان بی ابر صدای رعد خرداد٬ 30 از یک هفته بعد هم مثل همه مردم ایران٬ ...شما

ص 17. ش 157: همان٬ .1

راشنیدید...1
درآمده بود هفتم تیر به صورت ویژه نامه انفجار نشریه مجاهد بخش قابل توجهی از ٬1362 تیر 9 در

مسئول این فاجعه مجری و که سازمان٬ فضای عمومی این شماره به روشنی به مخاطب نشان می داد و

ظـهر از بـعد قرآنـی در «رهنمود صفحه اول این شماره تیتر در هم می کند. به آن افتخار بوده است و

تحریف آن آمده است٬ که ترجمه همراه با صفحه 2 در یک آیه قرآن درج شده و و «1360 تیر یکشنبه 7

پشتوانه ماورایی قرآن٬ اشاره به تفأل از با و تطبیق داده شود تیر 7 انفجار تالش شده که مضمون آن بر

.2 و صص 1 ش 158: همان٬ .2

صفحه در نیز تیر 7 مورد همچنین سخنان موسی خیابانی در جعل گردد.2 برای این اقدام جنایت بار نیز

بهشتی درج گردیده است تا دکتر آیة اهلل صفحات بعدی مطالب فراوانی علیه شهید در اول برجسته شده و

ارائه شود. توجیه سازمان برای این عملیات نیز

ارجاع خرداد 30 آیة اهللبهشتی به شعارهای تظاهرات خشونت بار ترور همان شماره٬ مقاله ای در در

چنین آمده است: داده شده و
شعله کشید مقرحزب... درست درساعت نه شب هفتم تیرماه 60...خشم گره خورده خلق در ...
تظاهرات تاریخی در بهشتی این بزرگترین چهره امپریالیسم وارتجاع...مشخصًا منفجرشد... و

ص 4. همان: .3

کرده بودند... 3 صادر را بهشتی»حکم اعدام انقالبی او فریادهای «مرگ بر با خرداد... 30
هفته نامه عرب زبان الوطن العربی نوشت: یک دهه بعد بیش از

منفجر [ ایران] توانست یک محل گردهمایی را داخل در کمک مزدوران خود با سازمان سیا ...
بـهشتی کشـته مـحمد رأس آنها در سران رژیم و از نفر 80 تا بین 70 آن رویداد٬ که در ـکند

مورخ 1993/3/19. الوطن العربی٬ .4

شدند...4
انـتشار شمسی) میالدی (1373 سال 1994 درباره سازمان که در گزارش وزارت خارجه آمریکا در

عهده آن سازمان گذارده شده است: بر هفتم تیر مسئولیت انفجار صراحتًا یافت نیز
نـیز امـروز کـه تـا نمودند علیه رژیم خمینی آغاز را ترور بمب گذاری و مجاهدین موجی از
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این و 1360] رخ داد تیر 7 = ] ژوئن 1981 تاریخ 28 است.شاخص ترین حمله در طنین انداز
و هم متالشی کرد از را حزب جمهوری اسالمی (حزب روحانیون) مرکز بمب٬ که دو زمانی بود
حزب جمهوری اسالمی٬ من جمله رهبر رژیم گشت. رهبران ارشد تن از به کشته شدن 74 منجر

ص 15. بال شکسته: .1

27نماینده مجلس.1 وزیر٬ 4 بهشتی ٬ آیة اهلل
چپگرایی و مشی مسلحانه و از ایران به رغم ادعای انتقاد ـکریم سنجابی آخرین دبیرکل جبهه ملی در

می ستاید: را هفتم تیر اقدام به انفجار خاطرات خود در التقاط ایدئولوژیک سازمان٬
ارتجاعی و وجاهل و [خلق] علیه دستگاه جابر [سازمان] مجاهدین مبارزات وجان فشانی های
یک ضربت تاریخی شبانه٬ که با بودند آنها ظاهرًا است. غیرقابل انکار بادده آخوندها٬ ایران بر
سردمداران آنها وزیران و جمع کثیری از با بهشتی... ویران و حزب جمهوری اسالمی را مرکز

ص 414. ناامیدی ها: و امیدها سنجابی٬ .2

کردند.2 نابود را
هفتم شرح چگونگی اقدام سازمان به انفجار شده سازمان در جدا اعضای قدیمی و علی فراستی از

برعهده داشته است: که شوروی پشتیبانی این عملیات را کرد تأـکید تیر٬
حکـومت و رژیـم بـود شوک سـهمگینی بـر 1360 تیر 7 حزب جمهوری اسالمی در انفجار
ا. نـوشته: ایران انقالبی» شوروی و (ـکتاب «اتحاد اعالم کرد. انفجار منشأ را آمریکا شوروی٬
بـلکه هیچ کمکی بـه خـودشان نکـرد این اقدام مجاهدین٬ ص 116) ٬1984 لندن٬ یودفات ٬
تحقیقات مؤسسات جرم شناسی آمریکا در ناخواسته کمک بزرگی به استراتژی شوروی کرد...
متراـکم» نوع «ـگاز حزب جمهوری اسالمی از مقر انفجار رفته در که بمب به کار مشخص شد
به آن توانسته بودند ولی شوروی ها کشف شده بود بوده است که به تازگی توسط آمریکایی ها
توان یک گروه چریکی نبوده است در آن فرمول پیچیده مطلقًا دست یابند.ساختن چنان بمبی با
الزم به تـوضیح [سازمان] مجاهدین بوده است. طریق شوروی به رسیدن آن از امکان٬ تنها و
کـه کرده بـود پاریس تأیید درجلسات خصوصی در سال 1360 رجوی در است که مسعود

ص 71. مبارزه مسالمت آمیز...: فراستی٬ .3

نداشته است.3 دراختیار را تکنولوژی این انفجار
آشکارا رسانه های آمریکایی٬ در هفتم تیر انفجار نحوه انعکاس خبر زمان وقوع فاجعه٬ حال آنکه در

پشتیبانی این فاجعه شوروی هم در اـگر و این موضوع نشان می داد از را خشنودی آمریکایی ها استقبال و
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آن ابرقدرت در منافع این دو بوده است زیرا آمریکا همکاری با هماهنگی و در وساطت داشته٬ نقش و

گره خورده بود. کامًال یکدیگر با نابودی نظام جمهوری اسالمی٬ تضعیف و زمان در

ژوئن 1981. 30 تایم٬ .1

اصلی برای تداوم انقالب اسالمی بود»1٬ نوشت که آیة اهللبهشتی «امید تایم چاپ آمریکا
روحانیت سازمانده» دست رفتن «تواناترین استراتژیست و به منزله از فقدان وی را واشنگتن استار

ژوئن 1981. 31 واشنگتن استار٬ .2

بنیادگرایـان بـرای «امید هفتم تیر که انفجار کرد تأـکید کریستین ساینس مانیتور و ایران توصیف کرد2

جوالی 1981. 3 کریستین ساینس مانیتور٬ .3

به یأس مبدل کرد.»3 را سرنگونی بنی صدر تشکیل یک دولت مذهبی پس از

«ضربه سخت ولی غیرمهلک به بهشتی را فقدان آیة اهلل نیز روزنامه دی ولت چاپ ُبن (آلمان غربی)
دیکتاتوری اینکه برای فائق آمدن بر جز نوشت که «مردم ایران چاره ای ندارند و نامید روحانیت ایران»

یونایتدپرس. به نقل از ص ٬2 :60/4/10 روزنامه کیهان٬ .4

بجنگند.»4 مالها

شـوروی را و وابسـته بـه آمـریکا افراد فاجعه هفتم تیر٬ از بعد اولین سخنرانی خود در امام خمینی 

شـهدای سـایر بـهشتی و آیة اهلل شهید ضمن تجلیل از و برشمرد بمب گذاری ها و مسئول آدم کشی ها

بهشتی به دلیل تبلیغات مراتب مظلومیت خاص شهید ذـکر و به عنوان «خدمتگزاران کشور»٬ هفتم تیر

و «سران فـاسد شدن از به دور هواداران فریب خورده را بویژه سازمان علیه وی٬ متراـکم ضدانقالب و

ص 3. :60/4/9 همان٬ .5

که «ـکوردالن مدعی مجاهدت برای خلق شد تأـکید پیام مکتوب امام نیز در سازمان فراخواند.5 جنایتکار»

ص 11. :60/4/10 همان٬ .6

خلق گرفتند.»6 از صدیق را خدمتگزاران فعال و

اولین مصاحبه مـطبوعاتی خـود حزب جمهوری اسالمی در دبیرکل جدید باهنر حجة االسالم دکتر

ص 12. :60/4/11 همان٬ .7

کارگزاران آن منافقین خلق هستند.»7 و امپریالیسم آمریکا «سرنخ این جنایت٬ که: اعالم کرد
از بسیار سرمقاله این روزنامه ضمن تمجید خاتمی سرپرست وقت کیهان در حجة االسالم سیدمحمد

بنی صدر» ضدانقالب حول محور «جبهه متحد شهدای هفتم تیر٬ دیگر بهشتی و دکتر شخصیت آیة اهلل
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کرد: تأـکید و مسئول این فاجعه توصیف نمود قدرت های سلطه طلب» و به عنوان «تفاله های آمریکا را
هفتم تیرماه صورت گرفت دقیقًا خلق بریده در جنایت هولناـکی که به دست ظلمت زدگان از
میان توده های بی پایگاهی در اثر جنونی است که در زبونی این سیاه دالن و ضعف و نشان گر

ص 2. همان: .1

انبوه مردم بدان دچارشده اند.1
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هویت عامل انفجار  
طی اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و هویت عامل آن شناسایی شد انفجار٬ از یک هفته بعد

درخواست کمک شد: مردم برای دستگیری او اعالم مشخصات وی از با
که این عمل وحشیانه توسط سازمان آمریکایی مجاهدین خـلق تحقیقات مشخص شد در ...
کالهی که فردی است به اسم محمدرضا این جنایت٬ در مؤثر افراد یکی از تدارک دیده شده و

مشخصات نامبرده بدین شرح اعالم می گردد:
دانشجوی سال اول دارنده شماره شناسنامه ٬1251 1338 کالهی فرزندحسن متولد محمدرضا
(واقـع در دبیرستان بـامداد دارای دیپلم ریاضی از صنعت ایران و رشته برق دانشگاه علم و

ص 3. :60/4/16 همان٬ .1

که نامبرده درحین وقوع حادثه متواری شده است.1 خیابان جمهوری اسالمی ـخیابان گلشن)
نتایج تحقیقات گفت: مورد در ارائه توضیحات بیشتر مصاحبه ای با در سخنگوی سپاه نیز

صورت آمریکایی٬ مزدور این گروه وابسته و بمب گذاری ازناحیه سازمان مجاهدین خلق٬ ...
هم به این طریق بوده که به وسیله یک عـامل نـفوذی بـه نـام نحوه کار شکل و ـگرفته است.
این بمب گذاری کرده بود... کالهی که درمیان کارکنان حزب جمهوری اسالمی نفوذ محمدرضا
را کسی می توانسته این کار به نوعی بوده که هر این بمب گذاری خیلی ساده و صورت می گیرد...
داده٬ تریبون قرار زیر در را بمب ها یکی از به جهت اینکه فرصت کافی داشته و انجام بدهد.
و ارتباط باهمان سالن کنفرانس ها [ ـکالهی] در ستونی ازسالن کارگذاشته... کنار در بمب دیگر

ص 14. همان: .2

می کرده است. 2 معمولی وساده کار به عنوان یک کارمند
خـاطرات خـود در اطالعات جمهوری اسالمی ایران٬ اولین وزیر حجة االسالم محمدی ری شهری ٬

ارائه داده است: کامل ترین اطالعات منتشره درباره کالهی را آخرین و
به سازمان منافقین سال ٬1357 در پیروزی انقالب اسالمی٬ از کالهی صمدی بعد محمدرضا
خط دهی مدتی با پس از صنعت و انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علم و در ابتدا پیوست.
سازمان ارتباط تنگاتنگی همان مقطع با ضمن اینکه در بریدگی نموده٬ انجمن اظهار سازمان از
واقع درخیابان پاستور٬ (تهران) کمیته انقالب اسالمی ولی عصر به عنوان پاسدار داشته است٬

حزب جمهوری اسالمی می شود. وارد هدایت منافقین٬ به تدریج با شروع به فعالیت و
کلیه جریانات مـهم که از می گیرد مرکزی حزب درجایگاهی قرار تشکیالت دفتر ـکالهی در
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بـرای همچنین مسئول دعـوت ها مطلع بوده و و...) نهادها مجلس٬ مملکتی (دولت٬ حزبی و
بوده است. به عهده او ضمن اینکه حفاظت سالن نیز یاجلسات بوده٬ و میزگردها ـکنفرانس ها٬
نام مستعار مرکزی منافقین به نام هادی روشن روانی با کادر افراد یکی از نظر زیر مستقیمًا او

شـورای مـرکزی بـاالترین جـایگاه تشکـیالتی در سیاسی»٬ «دفتر به عنوان عضو سال 1364 نام روشن روانی در .1
ص 46. ش 252: نشریه مجاهد٬ اعالم شد. سازمان٬

داشته است. قرار مقدم ٬1
به عنوان منزل شخصی فردی به نام سیدعباس مؤدب صفت ٬ در تاریخ 1359/9/1 ـکالهی از
به منزل می آورده خود با نیز افرادی را بعضًا به صورت انفرادی زندگی می کرده و و مستأجر
آمد رفت و در می گشت و شب به خانه بر 8 صبح ازخانه خارج وحدود وی ساعت 7 است.
اتاق خودش را در وحتی برای رفتن به دستشویی٬ مرتبًاخودش راچک می کرد بسیارمحتاط و

قفل می نموده است.
با یک کیف بزرگ را عوض کرده و را کیف سامسونت خود حزب٬ انفجار قبل از روز وی چند
مورد کمتر بوده٬ به حزب زیاد طول روز وی در آمد چون رفت و خودش حمل می نموده و

می گرفت. بازرسی قرار
درخانههای تیمی منافقین مخفی ونهایتًا متواری و او حزب جمهوری اسالمی٬ انفجار پس از
ایران مقطعی که وی در در به عراق منتقل شد. توسط عوامل منافقین٬ غرب کشور طریق مرز از
مناطقی ازجمله:جاده چالوس٬ محل اختفای وی در گزارش های متعددی مبنی بر مخفی بود٬
مراجـعه تـیم های عـملیاتی٬ واصل که با اطراف همدان٬ قلعه میرفتاح در روستای سیاه بیشه٬

نتیجه ای حاصل نشد.
جمله نزدیکان وخانواده وی از دوستان٬ برای ردیابی وی٬ ایامی که وی مخفی شده بود٬ در
نتیجه مثبتی اما گرفتند٬ بازجویی قرار بوده٬چندین مرحله مورد برادرش محسن که همافرنهاجا

نداشت.
یکی با کریم فعالیت می کرده و نام مستعار با عراق) بخش عارفی (روابط با عراق در نامبرده در
مسئول نهاد همسرش قبًال ازدواج می نماید. اهل تهران٬ فرجی زنوز٬ منافقین به نام خورشید از
مدتی مسئول تأسیسات بوده و مدتی فرمانده گردان ارکان (پشتیبانی) بوده که تنزل رده داشته٬
به در آخرین مسئولیتش به عنوان فرمانده یگان پدافند گذرانده٬ وی آموزش خلبانی را است.

اصطالح ارتش آزادیبخش سازماندهی شده است.
ازسازمان درسال 1372 نسبت به سازمان مسئله دارشده و کالهی درسال ٬1370 ـگفته می شود
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پانوشت. صص 177ـــ٬178 ج اول: خاطره ها٬ ری شهری٬ .1

عراق به آلمان رفته است.1 از درسال 1373 [شده] و جدا

اعتراف فوق سّری «رجوی»  
مذاـکـرات فـوق و مالقات ها نوارهای فیلم برداری شده از عراق٬ سقوط رژیم بعثی صدام در از بعد

از گردید. منتشر اروپا در آنها تعدادی از و امنیتی این رژیم کشف شد مقامات اطالعاتی و سری رجوی با

میالدی به همراه سی دی تصویری 2001 تا جمله متن مکتوب پنج مالقات رجوی طی سال های 1991

رجوی مسعود یافت. لندن انتشار در قالب یک کتاب به ضمیمه سی دی٬ در سال 1383 صوتی آن در و

وی در سخن می گوید. هفتم تیر انفجار مسئولیت سازمان در مورد در صریحًا این مالقات ها٬ یکی از در

میالدی (1378 سال 1999 در طاهرجلیل حبوش رییس سازمان کل اطالعات عراق٬ سپهبد دیداری با

فرانسه چنین می گوید: و آمریکا هنگام اشاره به سوابق روابط قبلی با شمسی)
به ما آن سال ها... در پاریس بودم. در 1986 تا من درسال های 1981 همان گونه که اطالع دارید
کاخ الیـزه هـم ارتـباط با کاخ الیزه می دانستند٬ و که کاخ سفید هرچند تروریست نمی گفتند٬
و مـی دانسـتند آنها کرد... ایران منفجر در که چه کسی حزب جمهوری را می دانستند داشتیم.

.114 ـ صص 113 برای قضاوت تاریخ: .2

نزدند.2 ولی صفت تروریست هم به ما خوب هم می دانستند
مقامات امنیتی رژیم بعث مذاـکرات رجوی و سایر است که ضبط تلویزیونی این جلسه و الزم به ذـکر

تـصرف توسط سرویس اطـالعاتی عـراق صـورت پـذیرفته است کـه پس از مخفیانه و به طور عراق٬

آن کشف گردید. عراقی٬ نیروهای مبارز مردم و اطالعاتی به دست گروهی از آرشیوهای فوق سری مراـکز

توسط یک آمده است٬ مقدمه کتاب حاوی متن آنها آنچه که در بنابر لندن٬ نوارهای منتشره در بخش از

دوره دوم در ٬2004 و دوره 1999 دو در پارلمان اروپـا خانم نیکلسون نماینده منطقه جنوب شرق انگلستان در .3
و کمیته فرعی حقوق بشـر وی همچنین عضو می باشد. خارجی پارلمان اروپا نایب رییس کمیته امور نمایندگی٬
پایگاه بوده است. پارلمان انگلستان نیز عضو 1997 تا سال 1987 وی از مدیترانه است. ـ شورای پارلمانی اروپا

اینترنتی نامبرده.

عراق خارج شده و Emma از Nicholson [ِاما] نیکلسون 3 به نام بارونس نماینده برجسته پارلمان اروپا

ص 13. برای قضاوت تاریخ: .4

گرفته است.4 ناشران آن قرار اختیار در
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آثارفاجعه و  ابعاد
چنین نوشته است: هفتم تیر یوسفی اشکوری درباره انفجار

حزب دفتر انفجار ٬1360 خرداد اواخر اعالم جنگ مسلحانه در و ازپیامدهای عزل بنی صدر
صورت گرفت.مجاهدین[خلق] که شب هنگام هفتم تیرماه 1360 که در جمهوری اسالمی بود٬
عمل در رژیم جمهوری اسالمی جزم کرده بودند٬ نظامی با مقابله مسلحانه و بر را عزم خود
انقالب و به یک دولت برآمده از که بتوانند آنند از که ضعیف تروبی پایگاه تر خیلی زوددریافتند
بـه عـملیات ایـن رو از و رویـاروی بـجنگند امـنیتی آن٬ نظامی و نیروهای عظیم مردمی و
امام جمعه ناموفق آیة اهللخامنه ای ـ ترور این تحلیل٬نخستین اقدام٬ با تروریستی روی آوردند.
30 از بعد روز که چند بود برجسته حزب جمهوری اسالمی ونماینده مجلس ـ عضو تهران٬
دفتر انفجار قدم مهمتر٬ بعد و روی داد جنوب شهر) تهران (واقع در ابوذر مسجد در خرداد
عـوامـل نـفوذی یکـی از بـود... سرچشمه تهران) مرکزی حزب جمهوری اسالمی (واقع در

.417 ـ صص 8 ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .1

کرد.1 منفجر سالن را گذاشتن بمبی مخرب٬ کار با سازمان (ـکالهی )٬
(برترین بهشتی ـکه ریاست دیوان عالی کشور دکتر آیة اهلل شهید عالوه بر هفتم تیر فاجعه انفجار در

معاون وزیر٬ چند و وزیر تن شامل چهار 72 بیش از عهده داشت٬ بر را مقام قضایی جمهوری اسالمی)

اعـضای حـزب جـمهوری مسئوالن و از عده ای دیگر و نمایندگان مجلس شورای اسالمی٬ تن از 27

مجلس را نمایندگان شهید رجایی و کابینه شهید نام وزرای شهید اینجا در اسالمی به شهادت رسیدند.

می کنیم: ذـکر

وزرا: الف)
شـهید 3ـ بهزیستی) فّیاض بخش (مشاور علی اـکبر دکتر شهید 2ـ (نیرو) حسن عباسپور دکتر شهید 1ـ

ترابری). مهندس موسی کالنتری (راه و شهید 4ـ تلفن) تلگراف و قندی (پست و محمود دکتر

ب)نمایندگان:
چراغـزاده علیرضا شـهید 3ـ (یزد) پاـک نژاد سیدرضا دکتر شهید 2ـ رحمان استکی (شهرکرد) شهید 1ـ

سید دکتر شهید 5ــ محمدتقی حسینی طباطبایی (زابل) حجة االسالم سید شهید 4ـ دزفولی (رامهرمز)

شـهید 7ـ شـمس الدیـن حسـینی نـائینی (نـائین) دکتر شهید 6ـ حسینی لواسانی (تهران) محمدباقر

9ـ حجة االسالم مـحمدعلی حـیدری (نـهاوند) شهید 8ــ حجة االسالم غالمحسین حّقانی (بندرعباس)
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آشتیان) دانش آشتیانی (تفرش و غالمرضا حجة االسالم دکتر شهید 10ـ عباس حیدری (بوشهر) شهید

دهقان (تربت علی اـکبر شهید 12ـ اندیمشک) محمدکاظم دانش (شوش و حجة االسالم سید شهید 11ـ

فخرالدین رحـیمی حجة االسالم سید شهید 14ـ دیالمه (مشهد) عبدالحمید سید دکتر شهید 13ـ جام)

شهریاری (رودباران) میربهزاد شهید 16ـ شرافت (شوشتر) محمدجواد سید شهید 15ـ (مالوی لرستان)

قاسم صادقی حجة االسالم دکتر شهید 18ـ ازنا) و حجة االسالم محمدحسین صادقی (درود شهید 17ـ

حـجة االسـالم شـهید 20ـ (اردالن) نورالدیـن طـباطبایی نـژاد حجة االسالم سید شهید 19ـ (مشهد)

حجة االسـالم شهید 22ـ عبدالکریمی کومله (لنگرود) سیف اهلل شهید 21ـ محمدحسین طبی (اسفراین)

شـهید 24ـ (نوشهر) حجة االسالم عمادالدین کریمی بیژنی نژاد شهید 23ـ عبدالوّهاب قاسمی (ساری)

مهدی نصیری شهید 26ـ عباسعلی ناطق نوری (نور) شهید 25ـ حجة االسالم محمدعلی منتظری (تهران)

حجة االسالم علی هاشمی سنجانی (اراـک). شهید 27ـ الری (الرستان)

فضای و بزرگداشت شهدای هفتم تیر مراسم تشییع و مختلف مردم در انبوه اقشار گسترده و حضور

تشدید سازمان تروریستی را نفرت از نظام و امواج وسیع حمایت از کشور٬ سراسر آمده در عاطفی پدید

نمود.
به دودلی به مسئله سرکوب منافقین نگاه می کردند٬ و تردید مردم هم که با بخشی از دیگر حاال
نیروهایی که در می گرفت... پیش باال نفرت عمومی بیش از پی برده و ماهیت اصلی اینان بیشتر
آمریکا رأس آنها در تنفرشدیدضدانقالبیون و که مورد بین رفتندهمان هایی بودند این فاجعه از
نظیرسلطنت طلبان مزدوران مستقیم آمریکا همطراز را خود این عمل٬ منافقین با و داشتند قرار
به که نزدیکترین گروه ها جالب است که سازمان چریک های فدایی خلق (اقلیت) دادند. قرار
تکیه روی اینکه رژیم و ضمن اشاره به ماجرا (60/4/10 ٬115 نشریه اش (ـکار٬ در منافقین بود
کار معلوم نیست این انفجار «هنوز [جمهوری اسالمی] ضربه سختی خورده است می نویسد:

سلطنت طلبان»!... مجاهدین است یا
تـمامی نیم تـبلیغات سـرسام آور سال و مردم که به دلیل دو آن دسته از این ضربه باعث شد
به بهشتی رابشناسند٬ مظلوم آیة اهلل فردی مثل شهید راست نتوانسته بودند ضدانقالبیون چپ و

صص 43ـــ45. تروریسم ضدمردمی: .1

بهشتی تولدی تازه یافت.1 آیة اهلل تیر 7 در گویا بفهمند. را آمده وشخصیت واقعی او خود
دفـتر بـمب در خصوص انـفجار در سطح رده های باال٬ تحلیلی که سازمان در عمده ترین توجیه و
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خـرداد٬ 30 سرکوب تظاهرات مـردم در که «پس از این بود ارائه داد مرکزی حزب جمهوری اسالمی٬

ضربه پذیری سیستم برای اینکه شکست پذیری و بنابراین ما جامعه مستولی شده؛ یأس بر حالت رعب و

دست به این عـمل سرنگون کنند٬ سیستم را می توانند بخواهند که اـگر مردم بفهمند نشان بدهیم تا را

آن متفکر کرده مغز به رأس هرم ضربه اساسی وارد ما به صورت هرمی فرض کنیم٬ سیستم را اـگر زدیم...

رعد مانند واقع عمل ما در و جایگزین ندارند٬ سیستم٬ به افرادی ضربه زده ایم که در ما بین برده ایم. از را

خطوط داخلی سازمان. و تحلیل ها نقل از ص 208؛ ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .1

است».1 آسمان بی ابر در

صفحه اول مطبوعات در انبوه مردم٬ حضور با تیر تشییع پیکرهای شهدای 7 تیرماه 1360 9 روز

این گونه انعکاس یافت: تصاویری گویا٬ همراه با

ص 1. :60/4/9 روزنامه کیهان٬ .2

بزرگ انقالب.2 تشییع جنازه 72شهید در خروش میلیونی مردم علیه آمریکا خشم و
عناوین اصلی صفحه اول چنین بود: بعد روز

مردم مسلمان تنفر و «موج انزجار کرد.»٬ جبران خواهد کمبودی را امواج شکننده ملت هر امام:

ص 1. :60/4/10 همان٬ .3

فراـگرفت.3 ایران را سراسر منافقین٬ و آمریکا از
انجام که نیروهای تشکیالتی از می کند شده سازمان تأـکید مسئوالن نظامی دستگیر ولی اهللصفوی از

داد مرکزیت دستور عمومی٬ واـکنش گسترده افکار از ولی بعد توسط سازمان اطالع داشتند تیر عملیات 7

سایرین کتمان شود: ـکه موضوع برای هواداران و
طـرف که ایـن حـرکت از مرکزیت] به این مضمون می رسد [ از به دنبال آن فاجعه رهنمودی
به گوش همه مردم این خط را سازمان به عنوان راهـگشای حرکت نظامی برای هواداران بوده و
آمده بودند ازمشاهده سیل عظیم میلیونی که برای تشییع پیکرشهدای هفتم تیر ولی بعد برسانید.
را که این خبر ومی گوید می دهد تغییر ازچندساعت نظرش را وبعد سازمان به وحشت می افتد

ص 155. ج 1: کارنامه سیاه...٬ .4

کامًال] مشخص بشود.4 ـ[ بازتاب اجتماعی اش تا حتی به گوش هواداران تشکیالتی هم نرسانید
مقاله ای در نماینده بود اولین دوره مجلس شورای اسالمی٬ مهاجرانی که در عطاءاهلل یک سال بعد

آن چنین نوشت: آثار و ابعاد و درباره فاجعه هفتم تیر
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صـبح تا آن شب را این مقوله بود... از هفت تیر می شود... خاطره خاطره ها ـگاهی خاطره ای٬
آشنای شهیدان مجالت نمی داد. ...تصویر چشمهای بسیاری به «سیل اشک ره خواب می زدند».
آرامش و مـظلوم٬ شـهید امام چه گفته؟ استکی... صادقی ٬ هاشمی ٬ حقانی ٬ منتظری ٬ بهشتی ٬
سینه و سر موج جمعیت که روبروی مجلس بر آرام کرد... آهنگ صدای امام دل های تفتیده را
دفتر ضدانقالب که چتر جبهه متحد امیدآفرین بود... بهشتیه» از می گفت «ایران پر می کوفت و
یورش بی امان خود با دستشان٬ در دست آمریکا و سرشان بود رییس جمهور] بر [با هماهنگی
تشبیه به امام حسین(ع) را خود و اـکثریت انداختند از یک بار مجلس را مجلس رامی کوبیدند.
در و مجلس ماندند سنگر که در کربالییان آنان بودند رفت. به کربال و کرد رها که حج را ـکردند
همین عشق باختند. حزب جمهوری اسالمی] نرد محل دفتر = ] کربالی سرچشمه در هفتم تیر
دامان براندازی چگونه شده که بر و مقابل موج ترور جای این سؤال نیست که راستی در جا٬
تا می پرورد؟... و آستین دارد در اینان را این است که آمریکا از غیر گردی ننشسته؟ لیبرال ها
خـاطره بـهشت شـهیدان٬ در و عشق می شکفد و خون می جوشد «سرچشمه» همیشه تاریخ٬
تعبیر = ] کربالی «معبد» سرچشمه خورشید٬ و دالویز عطر یاران مثل چراغ می تابد... بهشتی و
مذلت نفاق در و مست نموده... را بهشتی درباره حزب جمهوری اسالمی] باده جان ها شهید

.5 و صص 4 تیر: ویژه نامه 7 ٬61/4/7 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .1

فرومرده است.1 بی مایگی خود
ایران دو براینکه «در تأـکید جمعه با نماز در ٬60 هفتم تیر از حجة االسالم هاشمی رفسنجانی بعد

گفت: لیبرالیسم»٬ مجاهدین خلق و دارد٬ جریان اصلی نفاق وجود
محصول مستقیم هـمکاری نـفاق چپ و مرکزی حزب جمهوری اسالمی را دفتر من این انفجار

ص 14. :60/4/13 روزنامه کیهان٬ .2

می دانم.2 راست...
تحلیل ماهیت آمریکایی و خانواده های شهدای هفتم تیر با دیدار سخنرانی مهم امام خمینی در از بعد

توصیف کردن لیبرال ها٬ «جریان آمریکایی» با که مشخصًا آن٬ آشکار گروه های مؤتلف پنهان و سازمان و

همان. .3

روزنامه کیهان بـه سـرپرستی مسئول معرفی می کرد3٬ اقدامات تروریستی سازمان سهیم و در آنان را

بشناسیم» بهتر را سرمقاله ای تحت عنوان «عوامل اصلی فاجعه اخیر خاتمی در حجة االسالم سیدمحمد

چنین نوشت:
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قبیل بنی صدر٬ از که جریانات سیاسی کار سخنرانی روشنگرانه تصریح کردند امام درچند ...
و عملیات بوده اند مسایل «سیاسی» انقالب عهده دار مقابله با در جبهه ملی و... نهضت آزادی٬
دوی اینها ومحصول هر یعنی پیکاری ها فرزندان خلف آنها قبیل مجاهدین خلق و جریاناتی از
مسایل «اجرایـی» عهده دار خط اصلی امام ٬ انقالب و با برخورد در یعنی چریک های اقلیت٬

ص 10. :60/4/14 همان٬ .1

عملیات بوده اند.1
نهضت آزادی هم در حجة االسالم هاشمی رفسنجانی ٬ پی مالقات خصوصی مهندس بازرگان با در

ماه را تیر 7 توطئه انفجار گروه ها٬ سایر واـکنش به سخنان امام طی اطالعیه ای ضمن تکذیب ائتالف با

ص 16. :60/4/15 همان٬ .2

به امـام خـمینی طی تلگراف کوتاهی٬ تاریخ هشتم تیرماه 60 مهندس بازرگان در قبًال محکوم کرد.2

ادبیات خاص که با شد امضای نهضت آزادی منتشر با همان تاریخ بیانیه کوتاهی نیز در و تسلیت گفته بود

بازماندگان به رهبری و محکوم شده و شدیدًا قتل» و زور و طی آن «اعمال قهر کنایه٬ ایهام و همراه با

اطالعیه های سال 1360. سایت نهضت آزادی٬ .3

تسلیت گفته شده بود.3

اطالعیه های جداـگانه٬ صدور با نهضت مجاهدین خلق (ـگروه میثمی ) و جنبش مسلمانان مبارز اما

وفـاداری و اعـتقاد نسبت به رهبری امـام ابـراز و شدت بیشتری محکوم نمودند با را فاجعه هفتم تیر

ص 12. :60/4/10 روزنامه کیهان٬ .4

نشان دادند.4 روشنی٬

مـوضع بـعضی از تـغییر بر تیر٬ فاجعه 7 اجتماعی ناشی از فضای سنگین سیاسی و تأثیر مورد در

می نویسد: خاطرات خود حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در معزول٬ متحدان پیشین رییس جمهور
تمایل آقایان از موضع نهضت آزادی و درباره تغییر و [ عزت اهلل] سحابی آمد مهندس تیر... 9
درجلسات] مجلس صحبت کرد. [حضور [مهدی] بازرگان به مهندس [یداهلل] سحابی و دکتر

ص 189. همان: .5

بشکنند...5 را قهر و به مجلس بیایند فردا آنها تأمین کنم و احترامشان را امنیت و شد قرار
در تـیر٬ 7 مـحکومیت انـفجار اطـالعیه در صدور پیشنهاد درباره مالقات رهبران نهضت آزادی و

آقای هاشمی چنین آمده است: تیر 13 خاطرات روز
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بعضی علت آن فشار آورده بود. هم استعفایش را [ راد] نماینده نیشابور [حسین] انصاری آقای
جلسه رأی گیری برای عدم عدم حضورش در علیه ایشان به خاطر مردم حوزه انتخابیه اش٬ از
ومحیط تحت فشارگذاشته اند را این گونه افراد مردم٬ همه جا ـکفایت سیاسی بنی صدرمی باشد.

تنگ شده. اینها بر
برای چاره جویی ـ[کاظم] سامی آمدند٬ دکتر [یداهلل] سحابی و دکتر [مهدی] بازرگان ٬ ظهر از بعد
تعریف آنها من از ویا توقع داشتندامام چیزی بگوید کم کردن فشاراجتماعی. درهمین زمینه و
در کردم موضعشان را پیشنهاد و بازگذاشته اند٬ تیر] راه را سخنرانی 11 [ در من گفتم امام ـکنم.
دفتر چیزی بنویسند.جنایت هولناـک انفجار شد قرار اعالن نمایند. صریحًا مقابل ضدانقالب٬
هم بوده اند٬ عالقه آنها شهادت این همه نیروهای انقالب که مورد حزب جمهوری اسالمی و

ص 184. بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .1

داده.1 قرار تحت فشار وجدانشان را
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رجوی و بنی صدر فرار  
28جوالی رمضان ـ 26 [1360] ـ مرداد سه شنبه 6

فـرودگاه یک هواپیمای بوئینگ سـوخت رسانی نـظامی از فرار [ بعدازظهر] خبر ساعت 11 ...
ترکیه که وارد دادند ساعت دوازده خبر دادیم. برگرداندن آن را تعقیب و دستور تهران رسید.
وخلبان آن همان سرهنگ معّزی خلبان مخصوص شاه است نمی آید کاری بر دست ما از شده و

به ایران آورده بوده... ـکه هواپیمای شاه را
29جوالی رمضان ـ 27 [1360] ـ مرداد چهارشنبه 7

و رجوی سرنشین هواپیمای فراری هستند و که بنی صدر [صبح] گزارش رسید ساعت یازده ...

.219 ـ صص 218 همان: .1

تلخی است.1 خبر فرانسه به بنی صدرپناهندگی سیاسی داده. و صبح به پاریس رسیده اند امروز
طبق مخفی شد. حزب ملّت ایران ـ عضو تکمیل همایون ـ منزل ناصر وی در عزل بنی صدر٬ پس از

اعـترافـات پس از وی در ایران بـماند. در بود قرار بنی صدر می پنداشته که٬ اظهارات تکمیل همایون او

تـمام و مـی کنند بی اثر را او مخفی گاه٬ به مجاهدین خلق در اّتصال بنی صدر بدو گفت که از بازداشت٬

وی مقوله دیگری بوده و بنی صدر قرار داشت٬ بخصوص که وی اظهار می ریزد؛ پل های ارتباطی فرو

است:
گره آخرین روزهای سیاسی بنی صدر با داخل معرکه کرده بودم و به این شرط من خودم را ...

ص 720. غائله چهاردهم اسفند...: .2

زده بودم که وی راصحیح وسالم به بیت امام بسپارم. 2
آنـچه اندکی بـا مجاهدین خلق نیز با ارتباط بنی صدر مورد نوع بیان تکمیل همایون در اظهارات و

تعلّق به هیچ گروهی می کرده که «خواستار چنین وانمود ـ گویا ـ بنی صدر متفاوت است. دیگران گفته اند٬

موضع ایدئولوژی آنها آن قسمت از «تطهیر و «رفع ابهام» به منظور سازمان نیز تماس وی با و نیست»

همان. .3

می دارد: چنین اظهار بنی صدر خصوص فرار تکمیل همایون در بوده است.3 ـکه وی التقاطی می دانست»٬
به ظاهرًا به دستیاری[حسین] نّواب[صفوی] انجام گرفت. درخفا کامالً بدون اطاّلع من٬ ـکارها
پنهان و نه یک فرار پیش است٬ که یک بحث جّدی ایدئولوژیک در من چنین تفهیم شده بود
رفت٬ تهیه کرده بودند وسیله ای که آنها با به همراه مجاهدین و وقتی آن شب بنی صدر شدن...
از تـختخوابـی] هـمراهـی کـردم. [ هـزار باجه تلفن نـزدیک بـیمارستان تا من آقای نّواب را
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رئـوس همکاری کـرده ام. اختفا و یک فرار فهمیدم من در من داشت٬ با ـگفت وگوهایی که او
نّواب مأموریت داشت به من تفهیم کند٬چنین بود: مطالبی که گویا

مسئولیتی ندارید. دیگر راحت شدید؛ (یعنی من) شما ـ
شد. دور بنی صدر از خطر ـ

پاسداری کنند. دفاع و بنی صدر از به خوبی می توانند (مجاهدین) آنها ـ
می شد. بلکه برای حزب ملّت ایران هم بد برای شما نه تنها می رفت٬ لو بنی صدر اـگر ـ

یعنی من آلت فعل این حرف ها دگرگون شد. بسیار ازشنیدن این حرف ها وضع روانی من واقعًا

ص 721. همان: .1

منتفی شده بود.1 یعنی رفتن به بیت امام ٬ برنامه اصلی٬ به بازی گرفته بودند. مرا شده بودم.
مطالبی وی نیز اعضای دفتر سودابه سدیفی از نحوه آن٬ سازمان و با خصوص ارتباط بنی صدر در

سران حکومت اشاره کرده است: ترور آغاز به رجوی مبنی بر داشته که ضمن آن به پیغام بنی صدر اظهار
و [ ـکه] به مجاهدین بپیوندد تحریک می کردند را عّده ای ازجمله نّواب او عزل بنی صدر٬ پس از

ارتباط بود. به وسیله نّواب بامجاهدین در نیز بنی صدر
یک پاـکت و ارتباط بامجاهدین دو نّواب در بودیم. بنی صدر حضور عّده ای در روزی من و
سـازمان از نامه ها یکی از آورد. مطرح بود٬ بنی صدر آن دفاع از می کنم در که فکر روزنامه٬
داد. به بنی صدر همه را هم اعالمیه چاپی ازناحیه همان سازمان. نامه دیگر مجاهدین خلق بود.
بـنی صدر سران مجاهدین تـماس حـاصل کـند. یکی از با [ ـکه] بنی صدر داشت نّواب اصرار
ترتیب یک تـماس نّواب گفت: کند. گفت وگو ـ رودررو رجوی ـ خود که با پافشاری می کرد
و نمی کند دوا که تماس تلفنی دردی را بود معتقد ولی بنی صدر داد؛ رجوی خواهد با تلفنی را
نـّواب صـفوی نیست. این مثمرثمر و زد سالم علیک پشت تلفن حرف دیگری نمی شود جز
پیامش را بنی صدر و می تواندحامل پیام باشد او پیامی به رجوی دارد٬ [ ـکه] اـگر کرد استدعا

چاره دیگری نیست.» نمود؛ شروع به زدن رأس های آنها چنین اعالم نمود:«باید
موافقت بنی صدر که طرح کلّی آن مورد توسط مجاهدین مطرح گردید سپس محافظت بنی صدر

.730 ـ صص 729 همان: .2

گرفت.2 قرار
توضیح و به سازمان٬ تشریح نحوه وصل نهایی بنی صدر در اعترافات خود در حسین نّواب صفوی ٬

اشاره نیز بنی صدر به سوابق روابط سازمان و زمان اختفا٬ سازمان در به عنوان رابط اصلی با نقش خود
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صص 730ـــ736. همان: .1

دارد.1

نسـبت بـه فـرار ابـتدا اشاره کـرده است کـه در خاطرات خود حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در

صورت نپذیرفته بود: سوی دستگاه های امنیتی٬ ممانعتی از تعمدًا بنی صدر٬
اعـتبار به کلی از زیرا همکارانش] نشویم٬ و بنی صدر = ] این است که مانع فرارشان یک نظر
این بوده که نگذاریم امام ٬ نظر نمی افزایند. وپهلوی ها مدنی وبختیار وچیزی بر ساقط می شوند
دیگرمخالفتی که امام هم٬ [خمینی] نقل شد آقا 60] ازاحمد 20خرداد ولی دیشب[ = بگریزند٬

ص 150. بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .2

ندارند.2
اجتناب از دستور مورد در خاطرات خود در آن زمان٬ قدیریان معاون دادستان انقالب در آقای احمد

چنین گفته است: تعقیب بنی صدر دستگیری و
رجوی مسعود و بنی صدر سه روزدنبال وی بودیم. درحدود ما دستگیری بنی صدر٬ رابطه با در
شب آقای قدوسی ساعت 12 بودند. دست ما مراقبت] در اطالعاتی و نظر [ از ابتدای کار در
علیه تماس گرفتم وخدمتشان عرض کردم که آقای بهشتی رحمة اهلل با [دادستان انقالب] نبودند٬
کـه شـما آقای قدوسی هم فرموده اند ساعت است پیدایش نیست. 3 یا 2 درحدود بنی صدر
آقای عمل کنید. که هرچه آقای قدوسی فرمودند فرمودند ایشان (مرحوم بهشتی ) تعقیب نکنید.
تـعقیب که کـنترل و ایشان گفتند صورت تماس گرفتیم و هر در قدوسی آن شب قم بودند...
بوده است که حضرت امـام این قرار موضوع از هم قطع کردیم... ما و قطع کنید را بنی صدر
فرمایشات حضرت امام از که اشتباهًا اقدام نشود٬ که نسبت به دستگیری بنی صدر فرموده بودند

.220 و صص 219 خاطرات: قدیریان٬ .3

متوقف شود. 3 کنترل بنی صدر که تعقیب و چنین برداشت شده بود
مـعاون دادسـتان ضمایم کتاب خاطرات آقای قدیریان درج شـده است٬ سندی که در طبق تصویر

تـوجه بـه تأـکـید «بـا اعالم کرده است که: تیرماه ٬60 انقالب طی نامه ای به دادستان کل انقالب در

ص 289. همان: .4

رجوی اقدام شده است.»4 و آقای بنی صدر درخصوص قطع مراقبت از حضرتعالی٬
بیان کرده را خود نظیر رجوی این گونه دیدگاه افراد جداشدگان سازمان درباره فرار از راستگو علی اـکبر

است:
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و کرد تهران فرار عدم سقوط رژیم از و 60 خرداد 30 در قدرت نمایی میلیشیا از رجوی بعد ...
ایمان داشت به باورهای خود غصب شده می دانست و وی قدرت را اـگر به فرانسه گریخت.
ولی وی همه رژیم می جنگید... با وهمانندمیلیشیای خود... ایران می ماند می بایستی در یقینًا
طرف از کرد... فرار تیغ جمهوری اسالمی گذاشت و بدون هیچ گونه واهمه ای زیر هواداران را
برای رهـبری وی برجای گذاشت که می توانستند را نفر ایران دو از رجوی هنگام فرار دیگر
وجـود با دیگری همسرش اشرف ربیعی... یکی موسی خیابانی و شوند. باعث دردسر بعدها
رجوی عاشق دخـتر طرف دیگر از و بالمنازع سازمان نمی شد رجوی هیچ وقت رهبر موسی ٬
رابطه که ضمنًا می پروراند سر پاریس در در وی را تصمیم به ازدواج با و شده بود بنی صدر

ص 56. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

این طریق مستحکم گرداند.1 از نیز... را شخص بنی صدر
نخست٬ از سلطه طلبی وی ـ نشانگر مطالبی عنوان کرده است که می تواند توجیه این فرار٬ در رجوی 

تالشی است برای آنچه وی عنوان می کند٬ باشد. ـ پذیرش ظاهری ریاست جمهوری بنی صدر حّتی با

که خروش مردم ایران٬ کرد این نمی توان تصّور به راستی جز «ـگریز». و منطقی جلوه دادن «فرار» موّجه و

دومین سپس نحوه شرکت عظیم مردم در و مرکزی حزب جمهوری اسالمی٬ دفتر در وقوع انفجار پس از

رجـوی ـ و بنی صدر جمله فرار از که فرماندهی عملیات ویژه ـ «فرمانده فتح اهلل») نام مستعار مهدی افتخاری (با .2
نشریه سـازمان بـه در بزرگ» فرمانده عملیات پرواز عنوان «ـگزارشی از نامه ای که زیر در بوده است٬ عهده او بر
پس او اما رجوی] رفته بودم؛ مسعود [ ـ= مسئول اول سازمان برای اعالم آمادگی نزد ...» چاپ رسیده می نویسد:
تـمایل برای اینکه آقـای بـنی صدر "مسافرت یک هفته به عقب افتاده است؛ گفت که: من٬ خود نظرخواهی از از
تـرک را کشـور بـعدًا و بـبیند می شود٬ برگزار دوم مرداد که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری رجایی را٬ دارد

ص 31.) ش 162: (نشریه مجاهد٬ ـکنیم".»

رجوی می گوید: زدود. بنی صدر ذهن رجوی و در هرگونه امیدی را انتخابات ریاست جمهوری 2

پذیرفته روی آن را هفتم تیر مسئولیت انفجار مواردی به کنایه «َابلَُغ مَِن التّصریح»٬ گفتیم رجوی در چنانکه پیشتر .3
همان حادثه است. «نخستین ضربه نظامی» از منظور نیز اینجا در می دهد. مانور

می بایست در ما بی آینده کردن رژیم ...٬ سلب ثبات و و ازنخستین ضربه نظامی 3 بالفاصله بعد
ارائه دموکراتیک خودمان را آلترناتیو متوازن می کردیم و متعادل و زمینه سیاسی هم کارمان را
تشکیل شورای مـلی مـقاومت را پیشنهاد ... که به آقای بنی صدر این دیدگاه بود با می دادیم.
تأسیس شورای مـلی مـقاومت٬ با به این ترتیب٬ ... تأسیس شد ایشان شورا تأیید با ـکردیم و
بُعد بُعدسیاسی حرکت مان با و هم مشخص شد درقبال رژیم ... ما (حکومت جانشین) آلترناتیو
ازتأسیس شورای ملی مقاومت هم بعد ده روز یک هفته یا متوازن گردید. متطابق و نظامی آن٬
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واساسش راحفاظتی تلّقی اینکه مبنا ولو به فرانسه ـ پرواز ... به پاریس پیش آمد. جریان پرواز
تـثبیت مجموع درخدمت معّرفی و در این شکل بخصوص آمدن٬ با این ترکیب و با بکنیم ـ

.122 ـ صص 119 جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .1

بود.1 سوار نیز پرواز) محمل یک عمل بزرگ نظامی (یعنی خود به ویژه که بر بود؛ آلترناتیو
تلویزیون های جـهان ـ رادیو و خبرگزاری ها ماه 1360 چهارشنبه هفتم مرداد اولین ساعات روز در

فـرودگاه نـظامی در کوتاه٬ به صورت تصویری و اولین گزارش٬ گزارش دادند. رجوی را و بنی صدر فرار

کنارش در که رجوی نیز سبیل های تراشیده نشان می داد با را بنی صدر و پاریس تهیه شده بود «اورو»

بـه (بوئینگ 707 حکایت داشت که هواپیمای فرار این امر شده از اولین اطالعات منتشر داشت. قرار

یک فرودگاه نظامی متعلق به ناتو در کرده و عبور ناتو فضای کشورهای عضو از خلبانی سرهنگ معّزی )

فرانس پرس. و بولتن های لوموند نقل از مطبوعات 60/5/8؛ .2

توجه به چـهره با آماده بوده است.2 برای این فرود پیش٬ از فرودگاه مزبور٬ گویا آمده است و فرود نیز

سابق ایران بود رییس جمهور رسانه های بین المللی٬ منتشره در اصلی اخبار محور شناخته شده بنی صدر٬

جـهان همان ساعات اول به سراسر در تفصیلی زیر خبر داشت. تحت الشعاع وی قرار آنها رجوی در و

مخابره شد:
دولت این کشور از فرانسه گریخت و به کشور معزول ایران٬ رییس جمهور ابوالحسن بنی صدر٬
نظامِی ربوده شـده در یک هواپیمای بوئینگ 707 با بنی صدر پناهندگی سیاسی دریافت کرد.
آنکه هواپیماهای شکاری نیروی هوایی پیش از ـ غیرمجاز٬ به طور ساعت 22/45سه شنبه شب٬
مرز از ـ برسند به این هواپیما تعقیب هواپیمای ربوده شده بودند٬ جمهوری اسالمی ایران که در
یک فـرودگاه در شمال ایتالیا٬ یونان و قبرس٬ کشورهای ترکیه٬ از عبور با و ایران خارج شد
سرهنگ را هواپیمای ربوده شده حامل بنی صدر نظامی واقع درحومه پاریس به زمین نشست.
عـهده مـراـکش بـر به قصد هدایت هواپیمای شاه را نیز که پیشتر معّزی هدایت می کرد  بهزاد

همان. .3

به زودی بـه می کند [ ـکه] تصّور خبرنگاران گفت پاسخ به سؤال یکی از در بنی صدر داشت.3
برگزیده به عنوان تبعیدگاه سیاسی خود آن جهت فرانسه را از وی تصریح کرد: ایران بازگردد.
دو گذرانـده است و این کشور در را زندگی خود بخشی از پیروزی انقالب٬ است که قبل از

فرانسه اقامت داشته اند. در دایم ـ به طور وی ـ دختر
او از مدت زندگی مخفی بنی صدر رهبران سازمان مجاهدین خلق که در یکی از رجوی ٬ مسعود
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دیده ـ می رسید که بسیارخسته به نظر مخلوع ایران ـ رییس جمهور کنار در نیز حمایت می کرد٬
همراه وی بود. بوده است٬ بنی صدر که ترتیب دهنده فرار معّزی ٬ می شد.همچنین سرهنگ بهزاد
بـنی صدر بـه تشـریح چگـونگی فـرار سرهنگ معّزی به دست گرفت و سپس رشته سخن را
پنج یک بوئینگ 707سوخت رسانی با برنامه پرواز گذشته (سه شنبه) روز وی گفت: پرداخت.
معّزی ایران بود. فراز یک مأموریت آموزشی عادی بر این برنامه٬ داشت. دراختیار نفرخدمه را
هـواپـیما٬ طـبق بـرنامه پـرواز سی دقـیقه سـه شنبه شب٬ ساعت بیست و حدود اضافه کرد:
طـبق بـرنامه راه مـی رسد؛ یک وانت از با بنی صدر همان موقع٬ در و سوختگیری کامل کرد؛
و کرد فرودگاه نظامی تهران پرواز بوئینگ از سی دقیقه با و دو ساعت بیست و پیشبینی شده٬

منابع مطبوعاتی پیشین. نیز .893 ـ صص 892 غائله چهاردهم اسفند...: .1

به زمین نشست.1 فروگاه نظامی اورو [بامداد] در سی دقیقه و وساعت چهار یونان شد رهسپار
مربوط به اظهارنظرهای رسمی و اخبار رجوی ٬ و بنی صدر علنی شدن داستان فرار بالفاصله پس از

در آنها ضرورت استرداد خصوص اعالم مجرمیت فراریان و اقدامات دیپلماتیک جمهوری اسالمی در

رسمی که ایران به طور اعالم نمود خارجه٬ امور وزیر مهندس میرحسین موسوی ٬ گرفت. قرار خبرها صدر

داشت: وی هـمچنین اظـهار کـرده است. ایران٬ تسلیم سفارت فرانسه در را بنی صدر تقاضای استرداد

که به مسئول سفارت فرانسه تحویل داده خواهد دارد دادگستری ایران وجود در مدارکی علیه بنی صدر

.(60/5/11 و اطالعات 8 مطبوعات (روزنامه های کیهان و بولتن های جمع آوری شده از نیز ص 892. همان: .2

تحت تعقیب بوده است.2 که بنی صدر برای مقامات فرانسوی محّقق شود ارسال آن به فرانسه٬ با تا شد
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ـگفتارشانزدهم:

شکست و چرخه ترور





فصل اول:

تغییرات سازماندهی
ترور فاز  در

خرداد 30 پس از تشکیالت٬  
داخـل مسئولیت امور کشور٬ به خارج از اصلی مرکزیت سازمان٬ عنصر رجوی ٬ مسعود فرار پس از

و تشکـیالت دگـرگون شـد گـرفت. به عبارتی جانشینی مرکزیت به عهده موسی خیابانی قرار و ـکشور

کرد. تغییر کاماًل حال دگرگونی بود٬ در 1360 خرداد 30 که اندکی پیش از سازماندهی بخش ها٬

بخش اجتماعی  
1ـ پنج نهاد: سیاسی داشت (با دوره فاز قسمت هایی که در و همان نهادها با سازماندهی بخش مزبور٬

نیروهای نظامی درآمد. به صورت کامًال محالت)٬ کارمندی 5ــ کارگری 4ـ دانشجویی 3ـ دانش آموزی 2ـ

نهاد مرکز. جنوب و شرق٬ غرب٬ به صورت منطقه ای تقسیم شدند: تهران٬ نهادهای بخش اجتماعی در

نهاد اجتماعی وصل شد. به قسمت نظامی ـ داشت٬ جنوب تهران قرار در ـ کاّلً این مقطع ـ که در ـکارگری٬

بقایای قسمت نظامی بخش اجتماعی سازماندهی شدند. هم ادغام و در پزشکی نیز امداد ـکارمندی و

ضـربه ماه 60) اوایل مرداد ماه تا تیر اواخر مشّخص در نظامی (به طور اوایل فاز منطقه جنوب که در

ادغام شد. منطقه غرب سازماندهی و با خورد٬

افراد بیشتر تشکیل شد. تدارکات بخش اجتماعی» قسمت جدیدی به نام «نهاد ماه 1360 مرداد در
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دّکه پوشش مغازه و که اغلب در محالت دستچین شده بودند خدمات نهاد قسمت تبلیغات و از این نهاد٬

و قرص سیانور٬ مهّمات٬ توزیع سالح و تهیه و از: تدارکات عبارت بود جدید وظیفه نهاد می کردند. ـکار

بی سیم.

رفت و مراـکز انجمن های اسالمی٬ مسئولیت شناسایی کارگران عضو خرداد 30 کارگری پس از نهاد

برعهده داشت و آتش سوزی را و انفجار و برای ترور اماـکن حساس کارخانجات و... و انبارها کارگری٬ آمد

این عرصه انجام می داد. در عملیات نظامی را

تربیت جذب و بخش روابط٬ گسترش داد. نظامی را بخش اصلی روابط و دو دانش آموزی نیز نهاد

برعهده داشت. اجرای عملیات تروریستی را قسمت نظامی٬ نیروهای عملیاتی و

قـالب در مرتبطان آنـها٬ و کیفیت اعضا کمّیت و و توجه به قابلیت ها با نیز بخش ها و نهادها سایر

شدند. سازمان دهی مجّدد اجرایی تبلیغی٬ تیم های عملیاتی نظامی و

بخش شهرستان بخش نظامی ـ  
کـه اجـرایـی حـفاظت»٬ «نهاد چندان تغییری نکرد. نظامی٬ فاز پس از بخش٬ سازماندهی این دو

کوچکتر تأمین می کرد٬ کنترل و را میتینگ ها و گذشته دفاتر در عهده داشت و بر حفاظت کّل سازمان را

درون ارگان های نظامی (سپاه٬ از زمینه کسب اخبار در خرداد 30 که پیش از اطالعات٬ لیکن نهاد شد.

نظامی فاز پس از اقتصادی فعالیت می کرد٬ دستگاه های دولتی و روحانیت و صداوسیما٬ ارتش)٬ ـکمیته و

مشغول شد. «عملیات ویژه» در به کارگیری آنها و ارگان ها پرورش نفوذی های سازمان در به تثبیت و

اخّص قسمت ضمن اینکه به طور کرد؛ به سازماندهی نظامی رو ـ کاّلً مجموعه بخش شهرستان ـ

مهدی ابریشمچی اواسط سال 1360 شهرستان تا بخش نظامی و دو مسئول هر نظامی آن تقویت شد.

اطالعات مهدی مسئول نهاد گرفت. را علی زرکش یزدی جای او اعزام وی به کردستان٬ پس از و بود

احمدی بـوده محمود مسئول بخش شهرستان ها و حفاظت محمدعلی توحیدی ٬ مسئول نهاد افتخاری ٬

است.

بخش روابط بخش نشریه ـ  
مـنتقل بخش های سازمان وصل و به سایر تبلیغات) نیروهای بخش نشریه (و ماه 1360 مرداد تا
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کشور به خارج از شاهسوندی ٬ سعید جمله حسن مهرابی و از اعضای تحریریه نشریه٬ تعدادی از شدند.

نـیروهای تـعدادی از عهده گـرفتند؛ بر را کشور مسئولیت انجمن دانشجویان مسلمان خارج از و رفتند

حسن مهرابی بود. با مسئولیت رادیو به کردستان رفتند. ـ رادیو به عنوان کادر ـ اجرایی این بخش نیز

عمده به روابط خارجی پرداخت و به طور به هم ریختن شرایط فعالیت علنی٬ پس از بخش روابط نیز٬

دولت های مخالف نظام خارجی و و گروه های مخالف داخلی (مقیم خارج) احزاب و ارتباط با وظیفه ایجاد

هـردو دیپلماتیک بود. کسب حمایت های مالی و عمده ترین فعالیت های این بخش٬ عهده داشت. بر را

.52 ـ صص 51 ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

داشت.1 علی زرکش قرار بخش فوق زیرنظر



فصل دوم:

مسئوالن ترور
تداوم شورش  و

باهنر  شهادت رجایی و
نظام جمهوری اسالمی٬ امام و حمایت از گسترده مردم در حضور و هفتم تیر فاجعه انفجار پس از

بعد و بیابد را «بیت امام» امکان بمب گذاری در تالش کرد ابتدا تداوم اقدامات تروریستی خود٬ سازمان در

خمینی حجة االسالم سیداحمد داد. هدف قرار را نخست وزیر و رییس جمهور شوم٬ این قصد ناـکامی در از

این باره چنین گفته است: در
منفجره را یک چمدان مواد بود بنا یعنی «ـکشمیری »٬ می کرد٬ منافقین کار آن شخص که با ...
ریـیس مـجلس و زمـانی کـه ریـاست جـمهور٬ در حضرت امام بگـذارد٬ کنار در و بیاورد
محل] سه راه بیت حضرت امام آمدند [ از وزراخدمت حضرت امام می آمدند... و نخست وزیر
آن وزرا] که در و نخست وزیر و یک ساـک هست[ همراه رییس جمهور با آقای «ـکشمیری» ـگفتند:
[به دلیل مـمنوعیت گفتم نه ما دارد... قرار چیزهایی که بناست یادداشت کنند ساـک وسایل و
در آن چمدان را ترس اینکه نکند از «ـکشمیری» بسته] اجازه نمیدهیم... نوع کیف و هر ورود
آنجابچه های حفاظت بیت به آن ساـک در وخودش بیاید٬ [محل حفاظت] سه راه بیت بگذارد
همان کیف در همراه کیفش برگشت. به عنوان اعتراض٬ مسئله روشن شود٬ و مشکوک شوند
این دوشهید و کرد منفجر را وآنجا «باهنر»گذاشته شد و نخستوزیری جلوی مرحوم «رجایی»
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صص 357ـــ358. سخنرانی مورخ 71/7/7: ج ٬2 امام٬ یادگار مجموعه آثار .1

گرفتند.1 دست ما از را بزرگوار
آن زمان ریـاست مـجلس شـورای اسـالمی را خاطرات حجة االسالم هاشمی رفسنجانی که در در

نخست وزیری چنین نگاشته شده است: واقعه انفجار مورد در برعهده داشت٬
اـگوست 30 شّوال ـ 29 [1360] شهریور یکشنبه 8
هنگامی که عازم رفتن به جلسه علنی داشتیم والیحه بازسازی مطرح بود.ساعت سه بعدازظهر٬
آتش بلند و دود نخست وزیری بوده. در معلوم شد صدای انفجاری شنیدم. جلسه علنی بودم٬
کـه جـلسه رسـید خـبر فورًا اتاق جلسات دولت است. گفتند پنجره دفترم نگاه کردم. از شد.

داشته اند. هم حضور باهنر شورای امنیت بوده وآقایان رجایی و
شوکه بود. سخت ناراحت و نخست وزیری بوده؛ که خودش در ـ نبوی آمد بهزاد یک ربع بعد٬

... عّده ای نجات یافته اند. و رجایی شهیدشده اند و آقایان باهنر ـگفت:
در را باهنر آقایان رجایی و انفجار٬ از که بعد عّده ای مّدعی بودند خبرهای متناقض می رسید.
آتش در آنـها اشـتباه مـی کنند؛ عـده ای مـی گفتند: و حال انتقال به بیمارستان زنده دیـده انـد
و معاون ژاندارمری سرهنگ ضـیایی ٬ [ دستگردی] ٬ رییس شهربانی سرهنگ وحید سوخته اند.
بسـتری بـودند. سـرهنگ کـتیبه مـجروح و و شـرفخواه ٬ مــعاون نــیروی زمــینی تــیمسار
تهرانی ـکـمی [خسرو] تهرانی سالم درآمده بودند. مسئول سپاه پاسداران و [یوسف]ـکالهدوز

ذیل 60/6/8. ص 259؛ بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .2

سوخته بود.2
محمد و رییس جمهور هنگامی که محمدعلی رجایی ـ ماه ٬1360 شهریور یکشنبه 8 روز بعدازظهر

در لشکری٬ مسئوالن کشوری و تن از به اتفاق چند جمهوری اسالمی ایران٬ نخست وزیر ـ باهنر جواد

یک بمب انفجار اثر بر ساختمان مرکزی نخست وزیری شرکت کرده بودند٬ در جلسه شورای امنیت کشور

مدتی مجروحیت شـدید٬ از بعد نیز و نخست وزیر و رییس جمهور کیفی جاسازی شده بود٬ قوی که در

عّده ای زخمی شدند. و رییس شهربانی جمهوری اسالمی به شهادت رسیدند

مشاهدات آن زمان رییس اداره دوم ارتش بود٬ که در بازماندگان جلسه مزبور سرهنگ کتیبه یکی از

چنین شرح داده است: لحظات انفجار٬ از را خود
من موقع کنفرانس نخست وزیری تشکیل شد. دفتر در ظهر از بعد درساعت 3 آن روز جلسه در
به درحال ورود (ـکشمیری ) بی خبر ورودم به اتاق کنفرانس مشاهده نمودم که آن خائن ازخدا
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درجلسات شورای امنیت شروع کردند... سوره والعصر با رجایی جلسه را شهید جلسه است...
همین لحظات که بحث و در عنوان می کنند... را مسئولین گزارشات وقایع هفتگی خود معموًال
که روی صندلی نشسته بودم جلسه ادامه داشت من ناـگهان احساس کردم همینطور در ـگفتگو
مثل اینکه باروت ایستاده وتمام صورتم ومخصوصًاپیشانی ام به شدت می سوزد. بی اراده سرپا
رویم و سر آتش از پیشانی ام به شدت می سوخت و سرم ریخته باشند. بنزین روی صورت و یا
تاریک اتاق٬ قهوه ای رنگ غلیظی پوشانده و دود کردم دیدم اتاق را باز می رفت...چشمم را باال
رفـته بـود... زمین فـرو در مثل اینکه ذوب شده و کنفرانس بود٬ بزرگی که میز آن میز است.
آن لحظه نشنیدیم٬ در صدای آن را که ما بود شدت انفجار مسئله ای که برای من اهمیت دارد٬
قیافه حق به جانب آن قدر کشمیریبا بودندتمام پاره شده بود... پرده های گوش افرادی که آنجا
بـه آقـای نزدیک ترین افـراد احساس می کردیم یکی از ما که واقعًا نزدیک کرده بود را خود

.61/8/6 هفته نامه سروش٬ .1

رجایی است.1
این گونه بیان نمود: را همان زمان مشاهدات خود اجرایی نیز امور در مشاور نبوی وزیر مهندس بهزاد
پنجره به حیاط نخست وزیری از اتاقم صدای انفجاری راشنیدم. که من در بود ساعت 3 حدود
برادرانی که از سه نفر دو همراه با بیرون می آید. دود آتش و یکی ازاتاق ها دیدم از نگاه کردم.
صورت گرفته و اتاق ها یکی از در دیدیم که انفجار به سرعت به طبقه پایین آمدیم. بودند آنجا
اتاق از خود خراش های سطحی برداشته بودند داشته و اتاق حضور افرادی که در تعدادی از

.60/6/9 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .2

بیرون آمدند. 2
سوی دیگر٬ از ممکن نبود. که به هیچ وجه شناسایی آنها شهدای فاجعه به حّدی سوخته بود اجساد

که بدین جهت حدس زده شد و به چشم نمی خورد؛ باهنر رجایی و میان زخمی های این حادثه اثری از در

شبانگاه همان روز٬ و ساعات آخر در باشد. نخست وزیر و متعلق به رییس جمهور سه جسد از جسد دو

گرفت.ـ شناسایی قرار مورد بود٬ آنها دندان های هریک از روی عالیمی که در از توّسط نزدیکان ـ اجساد

عزای عمومی هفته نیز آخر تا تعطیل و سوی شورای موّقت ریاست جمهوری٬ از شهریور٬ دوشنبه 9

ص 2. ج 2: محمدعلی رجایی٬ شهید میرطاووسی٬ .3 ـ صص 1 :60/6/9 کیهان٬ روزنامه های اطالعات و .3

آن در یک میلیون نفر که بیش از تشییع جنازه اعالم شده بود صبح همین روز ساعت 10 اعالم شد.3

شخصیت های سـیاسی و نمایندگان و چندتن از و مجلس تجّمع کرد جلو جمعیت مزبور شرکت کردند.
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همان صفحات. پیشین: کیهان ـ روزنامه های اطالعات و .1

نظامی سخنرانی کردند:1
آقایان باهنر سخت سوخته بودند. [ ـکه] به سالن مجلس آوردند٬مشاهده کردم. را جنازه ها
عـالمت تشـخیص داد. دهان وآسیای شان می شد دندان های طالی جلو فقط از رجایی را و
دیگری به نام به عنوان فرد کیسه نایلونی کرده بودند؛ مقداری گوشت هم در دیگری نمانده بود.

ص 263. بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .2

منشی جلسه.2 کشمیری ٬ مسعود
نخست وزیری فاجعه انفجار مورد تحقیق در مسئولیت نظارت بر تصویب شورای ریاست جمهوری٬ با

ص 265. همان: .3

گرفت.3 قرار رّبانی املشی دادستان کّل کشور برعهده آیة اهلل نبوی پی گیری می کرد٬ ـکه بهزاد

مـورد در حسـینیه جـماران٬ در ماه 1360 دهم شهریور روز طی یک سخنرانی در امام خمینی (ره)

به اهمّیت مطالب مزبور٬ نظر قضایی نکات مهّمی بیان کرد. قوانین توسط مسئوالن امنیتی و رعایت اـکید

نقل می کنیم: عیناً سخنرانی امام را این بخش از
که مبادا توّجه بدهند این مطلب را وتمام دست اندرکارانی که هستند٬ ...تمام محاـکمی که هستند
مثل یک همچون قضیه ناـگواری که برای ایران می شود٬ شرارت هایی که در یک وقت این طور
یک وقت مبادا ند] ٬ بین رفتـ[ بهترین کارکنان ایران از بهترین جوانان و از نفر دو و پیش آمد ما
عمل کنند. قانون اسالم است٬ و آنچه حکم خدا بر زاید و دست بدهند از ـکنترل خودشان را

بدون و بکنند؛ بازندانی ها و اسیرهابکنند که خشونِت زیادبا این[فاجعه] اسباب این بشود مبادا
گـرفتار و نبوده اند که خدای نخواسته گنهکار بگیرند یک وقت افرادی را بدون توجه٬ و دّقت

شده اند.
پای بدون اینکه دست و تأنّی وطمأنینه٬ با همان طوری که اسالم است ـ ـ مسلمین باید اسالم و
و [ ـ=زندانیان] رفتارخوب بکنند؛ اسرا با و به کارخودشان ادامه بدهند٬ گم بکنند٬ خودشان را
بادستپاچگی کاری باعصبانیت و هرگز و عمل بکنند؛ به آنها می کند٬ آنچه قانون اسالمی اقتضا
عمل بکنند. آنها موازین اسالمی با بر موازین قانونی و متانت وطمأنینه بر به طور و انجام ندهند٬
آن مقداری که باید از که باشّدت عمل بیشتر اسباب این بشود یک وقت شهادت عزیزان ما مبادا
رفتاِر اسرا با و کنند٬ بیشتر و ـ خوب می کنند زندانیان رفتاِر با عمل بکنند. عمل بشود٬ به آنها
به کارخودشان ادامه قدرت هرچه تمام تر ومحاـکم با کنند؛ بیشتر و ـ می کنند و خوب میکردند
هستند [به] این کسانی که توطئهـگر و توجه کنند٬ قدرت هرچه بیشتر ملت با مردم و و دهند٬
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به مقامات انتظامی اطاّلع بدهند. به محاـکم صالحه و و توجه کنند
از کسانی که بی گناه هستند٬ و به جزای خودشان برسانند مقامات] مفسدین را محاـکم و [ ـ= آنها

رفتارهای اسالمی باشد. رفتارها علی اّی حال٬ و حبس خارج کنند.
کسـانی کـه قـاتل شـناخته شـد[ ه ا]نـد٬ حتّی با ـ رفتارها جمهوری اسالمی است. جمهوری٬
بـه جـزای خـودشان را آنـها شّدت دید٬ شّدت عمل و اینکه با ولو رفتارهای اسالمی باشد؛

.22 ـ صص 21 ج 2: محمدعلی رجایی٬ شهید میرطاووسی٬ ص 120. ج 15: صحیفه نور٬ .1

نشود.1 تعّدی زیادتر و فقط همان رساندن به جزاباشد امّا برسانند٬
مـنتشر فـرانس پـرس را خبرگزاری پارس به نقل از همان زمان خبر روزنامه جمهوری اسالمی در

برعهده نخست وزیری را سازمان مجاهدین خلق مسئولیت انفجار لندن٬ ساخت که طی اطالعیه ای در

ص 3. :60/6/10 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .2

گویا و واقع نگردید استناد اشاره و چندان مورد سال های بعد٬ نه در آن زمان و نه در این خبر ـگرفت.2

ناخواسته انتشار به طور تعجیل خبرگزاری فرانسه٬ یا لندن و سازمان در دفتر عدم هماهنگی با ناشی از

البته تکذیب گردید. و به سرعت نادیده گرفته شد بین المللی آن٬ توجه به عواقب حقوقی و که با یافته بود

رییس سازمان اطالعات رژیم صـدام با دیدار رجوی در اعتراف صریح مسعود متقن و شواهد قرائن و

سـازمان هـفتم تـیر٬ انـفجار به روشنی اثبات نموده که هـمانند پی می آید٬ در که مشروح آنها حسین ٬

12 ساختمان نخست وزیری بوده است. در هشتم شهریور مجاهدین خلق مجری فاجعه تروریستی انفجار

سازمان جاسوسی آمـریکا را یک نشریه آمریکایی فاش ساخت که عملیات تروریستی مذکور سال بعد

گزارش مجله آمریکایی اسپات الیت. :72/3/27 روزنامه کیهان٬ .3

بوده اند.3 واقع مأموران سیا در عامالن آنها برنامه ریزی نموده و طراحی و (سیا)

 تحقیقی درباره عامل ترور
در را عامل انفجار ـ دادستان کّل کشور رّبانی املشی ـ آیة اهلل فاجعه هشتم شهریور٬ پس از روز چند

یک پیام تلویزیونی معرفی کرد:
بوده است. شورای امنیت٬ دبیر کشمیری ٬ نخست وزیری شخصی به نام مسعود عامل انفجار
بدون اینکه هیچ معمولی٬ عادی و که به طور کیف خودجاسازی کرده بود این شخص بمبی در
رسیدگی نمی کرده و...خیلی عادی و بازرسی و را هیچ کس هم کیف او و ـ ظنین شود ـکس به او
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آنجایی که منشی از و جلسه شرکت کند٬ در برود و دست بگیرد در طبیعی بود[ه] که کیفش را
کیف خود کرده و را این کار و بنشیند؛ باهنر رجایی وشهید مرحوم شهید کنار جلسه هم بود[ه] ٬
ایـن دو اولیـن بـار٬ طوری هم تنظیم کرده بود[ه] ـکه انـفجار٬ داده و قرار آنها کنار هم در را
گـاهی هم رفتاری معمولی داشته است: او خوِد بگیرد... را عزیز ارزنده و شخصیت بزرگ و
بیرون می رفته است چیزی از آن صحبت می کرده است؛ این و با داخل می شده٬ بیرون می رفته٬
می کرده است٬ آمد این مواقعی که رفت و بین یکی از در گاهی چای می داده است. و می آورده٬
ما از این عزیزان را آمده و این انفجاربه وجود درهمان موقع٬ و برنگشته؛ دیگر به بیرون رفته و
ایـنکه سـازمان مگـر زنده است؛ متواری است و هم اـکنون نیز و کرد کشمیری فرار و ـگرفت.
بین برده از وی را باشد٬ وجودش برایشان مضر ـ مثالً ـ اوشاید آنجایی که ببینند منافقین از

.23 ـ صص 22 ج 2: محمدعلی رجایی٬ شهید میرطاووسی٬ .1

باشند.1
بـوده هواداران «جنبش ملّی مـجاهدین» از اوایل انقالب٬ کشمیری در که مسعود شد آشکار بعدها

دارای اسم رمز دوستانش ـ به گفته یکی از ـ کرده و سازمان پیدا موقعیت روشن تری در البته بعدها است؛

که او شهادت دادند نخست وزیری٬ انفجار نقش وی در خبر انتشار از بعد برخی افراد بوده است. «ُمجیب»

حتی فردی گزارش سازمان دیده بوده اند. دفتر در یا پیروزی انقالب و راهپیمایی های سازمان پس از در را

این باره گفت: مصاحبه ای در نبوی در مهندس بهزاد رجوی دیده بود. مسعود دفتر در قبًال که وی را داد
از بررسی می کرد٬ کس سوابق وی را هر این سوابق کشمیری اطّالعی نداشت و هیچ کس از ...
نشـان هـمه ـ این سوابق ـ استفاده می کرد. انقالب به دست آمده بود٬ از که بعد سوابق[ ی]...
مسائل یکی از ومتأسفانه همین امر که کشمیری عنصری فعال درنهادهای انقالب بوده؛ می داد
کمیته مرکزی فعالیت در که ما روزهای اّول پیروزی انقالب٬ هست. بوده و اصلی انقالب ما
که هیچ کس٬ چرا کند؛ کمیته نفوذ [حتّی] یک ساواـکی[هم] خیلی راحت می توانست در داشتیم٬
خـیلی از پیروزی انقالب در از بعد که ما این اشکالی بود ... رانمی شناخت. اشخاص دیگر

نبوی . بهزاد گوی اختصاصی با متن گفت و ص 6؛ :61/6/7 روزنامه اطالعات٬ .2

نهادهای انقالبی داشتیم.2
زیرنظر و نخست وزیری بود بررسی انفجار اعضای گروه تحقیق و آن زمان از حجاریان که در سعید

کشمیری چنین گفته است: مصاحبه ای درباره نفوذی های سازمان و در می کرد٬ نبوی کار بهزاد
داشتند٬ همه ارگان های حساس حضور ابتدای انقالب٬بچه های سازمان مجاهدین خلق در در
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حـزب جـمهوری در قـاضی بـودند٬ دسـتیار حـد دستگاه قضایی تا در دادستانی بودند٬ در
کـه به نیروهایش اعالم کـرد مقطعی به بعد مرکزیت سازمان از داشتند. [ اسالمی] هم حضور
عباس قدیری ٬ جواد کشمیری ٬ کالهی ٬ پنهان کنند. را هویّت سازمانی خود و کنند غیرعلنی کار
کـه بـعدًا نیروهای آنان بـودند قدوسی از قاتل شهید نظیر افراد دیگری از تعداد زری باف و
کـردند. اطالعات نخست وزیری وجاهای مـختلف نـفوذ دادستانی٬ حزب٬ در مشخص شد
البته ایشان هم شناختی معرفی کرده بود. تهرانی] به ما علی اـکبر آقای علی تهرانی[ ـ= ـکشمیری را

ص 6. :84/6/16 روزنامه شرق٬ .1

سازمان نداشت.1 با همکاری او از
امـور در مشاور اجتماعی وزیر معاونت سیاسی ـ در ابتدا به نخست وزیری٬ ورود پس از ـکشمیری ٬

تـوسط دفـتر شناخته شـد٬ مدیر حزب اللهی و اینکه به عنوان یک عنصر پس از و می کرد اجرایی کار

همین پست در به دست آورد. عنوان دبیری اجالس شورای امنیت را یافت و تحقیقات ارتقا اطالعات و

آورد. پدید را شهریور که توانست فاجعه 8 بود
مسئول و طرح بمباران رادیومجاهدباشد؛ مورد بودتصمیم گیرنده در قرار جالب اینکه این فرد
و داشت شناسایی ها بوکان قرار سردشت و که ایستگاه آن در رادیومجاهد ـ اجرای طرح بود
را وجلسات هماهنگی برای بمباران این رادیو به دست کشمیری می رسید؛ همه ـ ـ ـکروکی ها
به این آدم اطمینان شده بود. همه نشان دهنده آن است که چه قدر اینها همین آدم اداره می کرد.
این کشف عوامل نفوذی شده بود٬ که خودش مأمور امثال کشمیری ٬ تا بایدخیلی دّقت شود ...

نبوی . بهزاد گوی اختصاصی با متن گفت و ص 6؛ :61/6/7 روزنامه اطالعات٬ .2

به بارنیاورند. 2 فجایع را
حجاریان درباره کشمیری می گوید:

این وصورتجلسات دقت فوق العاده ای داشت. تنظیم گزارش ها در و ـکشمیری خیلی منظم بود
اطالعات نخست وزیری هم که وقتی برای دبیرخانه شورای امنیت ملی کسی راخواستند٬ بود
آنکه پس از پی گیری ها که در نخست وزیری بود دفتر انفجار از بعد معرفی کرد. ـکشمیری را
کردیم. سازمان دست پیدا با به ارتباطات خانوادگی او کشمیری بازداشت شدند خواهر و مادر
که باامکانات کمی طبیعی بود و شیرین عضوسازمان بودند قصر کشمیری در برادرهای همسر

ص 6. :84/6/16 روزنامه شرق٬ .3

نکنیم.3 به این ارتباطات دست پیدا ابتدای انقالب داشتیم٬ در گزینش افراد در ـکه ما
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خانواده کشمیری که برخی کتب منتشره درج گردیده٬ مطبوعات و مبنای اطالعات پراـکنده ای که در بر

سـعید پـدرش٬ اخالقی نامناسبی بوده انـد. دارای وضعیت فرهنگی و اهالی کرمانشاه بوده اند٬ از اصالتًا

انقالب به که پس از رعایت نمی کرد اخالقی را قیود خانواده خود در و شهرت بود دارای سوء ـکشمیری ٬

کشمیری پسردایی) زن (و برادر انگلستان بود. در منچستر ساـکن شهر کشمیری نیز برادر انگلستان رفت.

30 نـامبرده در شـهرستان ها. فهرست اسامی کاندیداهای مـجاهدین خـلق در ص ٬15 :58/2/19 روزنامه کیهان٬ .1
تهران کشته شد. طی یک درگیری مسلحانه در 1360 آذر

غرب بود.1 اسالم آباد کاندیدای سازمان مجاهدین خلق برای نمایندگی مجلس از به نام ابوالفضل دلنواز

توسط عوامل نخست وزیری٬ انفجار هم زمان با دلنواز به نام مینو دایی اش بود کشمیری که دختر همسر

ترکیه به زمینی عراق یا طریق مرز از و به یک خانه تیمی انتقال داده شد محل سکونت خود سازمان از

گریخت. کشور خارج از

عـامل مـورد اطالعات جمهوری اسالمی در کتاب خاطرات حجة االسالم ری شهری اولین وزیر در

نخست وزیری چنین آمده است: انفجار
کـمیته اطـالعات اداره دوم [ابتدا] در نفوذی های منافقین توسط کشمیری یکی از این انفجار
رضوی[ ـ=محمدکاظم پیرو آقای مهندس محمد مسئولیت آن با این کمیته... ارتش انجام گرفت.
این کـمیته هـمکاری اطالعاتی کنونی با نیروهای معروف سیاسی و شماری از رضوی] بود٬

نزدیک داشتند.
اطالعات ارتش که چگونه کودتاچیان در نقل خاطرات مربوط به کودتای نوژه اشاره شد در
نـیروهای این مجموعه که از در این کمیته بود. آنان در نفوذ مسئله خطرناـک تر٬ داشتند٬ نفوذ
یکی همین شخص یعنی کشمیری و نفوذی داشتند: دست کم منافقین دو انقالب تشکیل می شد٬
آقای رضوی خیلی نخست وزیری به خارج گریختند... انفجار از که بعد قدیری ٬ دیگری جواد
آن پرونده هایی که از رابطه با که در آنجا تا اینجانب نیز رجایی بود. مرحوم شهید اعتماد مورد
متدیّنی فردصالح و را او ایشان ارتباط داشتم٬ با [ انقالب ارتش] ارجاع می شد٬ ـکمیته به دادگاه
گـرفتن نـظر در البته با شد. کشمیری خطرساز ایشان به عنصری مانند اعتماد اما می شناختم.
همانطور داشت. قصوروجود اما بدانیم٬ مقصر ایران نمی توانیم آقای رضوی را فضای آن روز

داشت. قصورهایی وجود دادستانی کل نیز حزب و انفجار ـکه در
نخست وزیری درپاسخ به انفجار داشت که حتی پس از به کشمیری اعتقاد آقای رضوی آن قدر
این جریان نکرده ام که کشمیری در باور «من هنوز این باره می گفت: سؤال تلفنی اینجانب در
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نقش داشته باشد...»
شورای امنیت که در برایخیانتکاران منافق چنان ماهرانه انجام داد را ـکشمیری مأموریت خود
ـ اول وقت بود! به نماز که مقید ـ او که گاه آقای رجایی پشت سر معروف بود و شرکت می کرد

نمازمی خواند!
آن رییس جمهوری که مردم به که در دیگرفاجعه هولناـکی آفرید بار باری٬اعتمادهای بی مبنا٬
آتش کـینه مـنافقین در ریـیس شـهربانی٬ و نـخست وزیر کنار در تازگی انتخاب کرده بودند٬

صص 183ـــ184. ج 1: خاطره ها٬ ری شهری٬ .1

سوختند.1
به آداب و بوده است نقل کرده که وی به شدت متظاهر کشمیری همکار کسانی که مدتی با یکی از

گفته دوستان اداری خود به یکی از که روزه است. می کرد بسیاری اوقات هم وانمود و اخالق اسالمی بود

منزل سیم تلفن را در من خودم جمعه ها جمعه. می روم نماز بگو می روم کوه؟ می گویی جمعه ها چرا بود

یا جمعه هستم. نماز که من در کند تصور مسئوالن اداری زنگ زد٬ همکاران یا کسی از اـگر می کشم تا

دیگری اداری شخصی و آنها یکی از می کرد تظاهر می گذاشت و خودکار عدد دو جیب خود در اینکه مثًال

کمیته اداره دوم و در همکاران او بیت المال استفاده کند. خودکار شخصی از نمی خواست برای امور است و

بسـیار را خود ظاهر در و آب می کشید که وی به اصطالح خیلی جانماز می کردند نخست وزیری تأـکید

نشان می داد. معتقد مذهبی و

خصوصیات وی چنین گفته است: کشمیری و چگونگی نفوذ مورد سرهنگ محمدمهدی کتیبه در
و مـدارک سـّری و برای حفظ اسناد عده ای را طرف نخست وزیری٬ از سال 1357 اواخر در
دسـتخط کـه بـا آقای کشمیری بود جمله این افراد از کردند. ارتش مأمور طبقهبندی شده در
تاحفاظت از [مهندس بازرگان] به ارتش معرفی شده بود وقت نخست وزیر رسمی رییس دفتر
نخست وزیری آقای حلیمی بود.) (رییس دفتر برعهده بگیرد. مدارک نیروی هوایی را و اسناد
سّری وطبقه بندی شده نیروی هوایی٬ضداطالعات کشمیری] کلیه اسناد [ ـ= بدین ترتیب ایشان
نخست وزیری دفتر انفجار کمی قبل از ایشان تا گرفت. دراختیار را وحفاظت اطالعات آن نیرو
نخست وزیری هم از که آنها آقای داداشی ـ رضوی و آقای محمد با و نیروی هوایی بود در
ـ ضـداطـالعاتی انـجام مـی دادنـد مشترک فعالیت اطالعاتی و ستاد در و معرفینامه داشتند
مدتی٬ از بعد و تشکیالت نظامی گردید آقای کشمیری به این صورت وارد همکاری داشت...
بـا قیافه حق به جانبی داشت٬ به شورای امنیت رفت... و کرد نیروی هوایی رها در ـکارش را
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می کرد فکر می دید٬ کس ایشان را موّجه که هر سفید صورت سرخ و ریش محرابی قشنگ و

صص 197ـــ198. خاطرات سرهنگ کتیبه: .1

شبش ترک نمی شود.1 حتی نماز
وی از کشـمیری بـه ارتش٬ زمان نفوذ مسئوالن ذیربط در کارشناسان و مطابق اطالعات برخی از

پرونده های بوده و طبقه بندی شده برخوردار آزادانه به محل بایگانی اسناد آمد رفت و اختیارات ویژه ای در

IBEX HB یا پروژه نیروی هوایی زمان شاه مانند در سّری مربوط به پروژه های حساس آمریکایی ها

که شد نمایندگان مجلس افشا توسط یکی از سال 61 همچنین در واقع شده بود. دستبرد توسط وی مورد

افسران داخل کیف شخصی اش توسط یکی از سّری در گذشته کشمیری به هنگام انتقال اسناد در یک بار

به طبس مظنون به جریان حمله نظامی آمریکا در سال ٬1359 امیربهمن باقری فرمانده نیروی هوایی تا سرلشکر .2
دادگاه انقالب محکوم در و بازداشت گردید که مدتی نیز بود ویژه بنی صدر اعتماد مورد و آمریکایی ها همکاری با

صص 105ـــ106. غائله چهاردهم اسفند...: شد.
صـورتجلسه مـندرج در جـلسه مـورخ 61/5/26 اظهارات آقـای زّوارهای نـماینده مـجلس شـورای اسـالمی در .3

روزنامه رسمی کشور. منتشره در

می شود.3 رها فرمانده وقت نیروی هوایی٬ باقری 2 ولی به دستور نیروی هوایی بازداشت شده بود

کتاب خاطرات حجة االسالم ری شهری به شرح ذیل می باشد: خالصه بیوگرافی کشمیری در
دارای مدرک کرمانشاه٬ از ٬1329 متولد شماره شناسنامه ٬401 با کشمیری فرزندسعید٬ مسعود
تـا تـاریخ 1351/5/23 که از دانشگاه تهران بود مدیریت بازرگانی از لیسانس علوم اداری و
اموراجتماعی و وزارت کار در به عنوان کارآموز قراردادهای شش ماهه٬ با اواخرسال 1353؛

شاغل بوده است.
پیروزی انقالب با و می کرد [انگلیسی] کار یک شرکت خارجی در پیروزی انقالب٬ وی قبل از
اظهارات خودش پس بر بنا [ـگردید] و منحل شرکت مذکور بازگشت خارجیان به کشورشان٬ و
انقالب توسط پسردایی وی قبل از می کرده است. سازندگی کار درجهاد پیروزی انقالب٬ از
دربحث های خانوادگی ابتدا همسرش)٬جذب منافقین شد. (برادر خودمعدوم ابوالفضل دلنواز
یافت. نظام را زمان چهره ای حزب اللهی وحمایت از لیکن به مرور منافقین حمایت می کرد٬ از
دفـتر هـم چنین در ارتش جـمهوری اسـالمی و رکـن 2 سـپس در نیروی هوایـی٬ مدتی در
از بعد می کند. دبیری شورای امنیت ملی ارتقای شغلی پیدا تا و شاغل می شود نخست وزیری٬
زیادی سالح و مقادیر درشهرستان کرج٬ منزل مسعود بازرسی از از نخست وزیری٬ دفتر انفجار
سال که در بازنشسته شرکت نفت بود مسعود پدر طبقه بندی شده] کشف شد. اسناد [و مهمات
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ص 183. ج 1: خاطره ها٬ ری شهری٬ .1

دفن شد.1 انگلیس فوت و به علت سرطان در 1377
آشکار تاـکتیک تعلیق موضع گیری تا با آن٬ چه پس از و بنی صدر رجوی و فرار چه قبل از سازمان٬

مرکزی حزب جمهوری اسالمی در دفتر در حادثه انفجار دو مورد در شدن نتایج عملی عملیات «ویژه»٬

اعتراف رسمی نکـرده ماه ٬1360 هشتم شهریور ساختمان نخست وزیری در در انفجار ماه و هفتم تیر

افزایش حمایت گسترده مردم از سازمان و قبال عملکرد عمومی در واـکنش منفی افکار پس از و است.

اقدام مسئولیت دو «علنی» و ندانست که «رسمًا» به مصلحت خود سازمان دیگر نظام جمهوری اسالمی٬

منابع منتشره در اما برعهده گیرد. را کشور اداری» تروریستی هولناـک علیه باالترین مقامات «سیاسی و

مطالبی طرح شده «سهمگین» و ضربه های «هولناـک» مورد اشاره در یا سازمان گاه به صورت کنایه و

طبقه بندی شده اعتراف چارچوب «عملیات ویژه» سازمان در که در عملیات٬ به این دو است ولی صریحاً

عملیات٬ صورت اعتراف رسمی سازمان به پذیرفتن مسئولیت این دو که در برخی می پندارند نشده است.

که حّتی می توانست احتمال بدان حد تا می شد موانع جّدی ایجاد به لحاظ بین المللی ـ برای سازمان ـ

سـازمان طـی حالی که این تحلیل درست نیست زیرا در پی داشته باشد. در را تروریست ها» «استرداد

حمایت قدرت های غربی هم زمان مورد اعتراف کرده و عملیات تروریستی رسمًا سال های گذشته به ده ها

داشت. قرار نیز

قـبال پـذیرش بـین المـللی در عمومی داخـلی و واـکنش افکار نگرانی از عالوه بر می رسد به نظر

داشته رسانه ها وسیعی در و صدا و سر فاجعه بزرگ تروریستی که می توانست بازتاب پر مسئولیت این دو

آمران سازمان های جاسوسی غربی که طراحان و اطالعاتی در برخی مالحظات پیچیده امنیتی و باشد٬

اخـتیار عـملیاتی کـرده انـد٬ پشتیبانی فـنی و حمایت و عملیات را این دو مستقیمًا و بوده اند اصلی آنها

مع الوصف چاپ «نامه دست سازمان خارج ساخته بود. از را اعالم مسئولیت آنها مورد تصمیم گیری در

بـود٬ آن پیدا که واقعیات زیادی در نشریه مجاهد٬ در محفوظ)» قهرمانان عملیات ویژه (امضا یکی از

که یکی از این نامه٬ مقدمه کوتاه بر در ساخت. این گونه فجایع عریان تر در مسئولیت مستقیم سازمان را

چنین آمده: مریم است٬ و مسعود «انقالب ایدئولوژیک» مدیحه سرایی های پس از
قهرمانان عملیات ویژه مجاهدین ارسال شده است که به دالیل امنیتی سوی یکی از از نامه زیر
که توّسط رهبری سازمان عنوان «قهرمان مجاهدخلق»٬ می کنیم. امضای محفوظ منتشر با آن را
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که برادرانی اطالق می شود به خواهران و تنها دوران حیات یک مجاهد٬ در تصویب می شود٬
خـاّلقیت آزمایش رشادت وجانبازی و فوق العاده خطیر٬ اقدامات استثنایی یا عملیات و در

ص 16. ش 250: نشریه مجاهد٬ .1

داده باشد.1
ضمن شرح واـکنش های متملّقانه نسبت به عوامل ازدواج و بعداً خصوص فرازهای شروع این نامه٬ در

می کنیم که این نامه استناد به مواردی از اینجا لیکن در اشاراتی خواهیم داشت؛ طالق «انقالب نوین»٬

نقل البته در می باشد؛ نخست وزیری) در کشمیری عامل انفجار نشان دهنده هویت نویسنده آن (مسعود

اشارات به حّداقل الزم بسنده می کنیم: و شواهد
نخست وزیری): نهاد کشمیری (قبل از محّل کار (1

حّساس ترین ارگان های اصلی اطاّلعاتی در مقاطع مختلف٬ در به مسئولیتم٬سال ها...٬ من بنا

همان. .2

رژیم بوده ام.2
کشمیری به نخست وزیری: نفوذ (2

شورای امنیت کشور] برای همه ارگان های رژیم [ ـ= کرده بودم٬ نفوذ خطوط قسمتی که به آنجا
وزارت دانشگاهی٬ پرورش٬جهادسازندگی٬جهاد آموزش و سپاه٬ کمیته ها٬ دادستانی٬ از اعّم 

همان. .3

الزم االتّباع بود.3 آن مقطع٬ در تلویزیون٬ و رادیو و ارشاد٬
نفوذی های سازمان: مبارزه با مورد مسئولیت کشمیری در (3

کروشه توضیح داده ایم. قرینه در و به اطالعات مستقل موجود که بنا اصل متن آمده است؛ نقطه چین در .4

تـرتیب مـتعاقبًا و [ نخست وزیری] فراهـم نـمودم؛ در... 4 خودم فضای بخصوصی را یک بار
نخست وزیری] احضار [ ـ= باالترین مهره های اجرایی رژیم به... دادم. تشکیل یک جلسه ویژه را
و مسئله چک برخی افـراد صحبت کرده بودم٬ آنها با که قبالً آنها٬ تن از طریق چند از شدند.

ص 25. پیشین: همان ـ .5

نظراتی دادم.5 شده و وارد خودم نیز بعدًا و مطرح کردم؛ را اینکه نفوذی مجاهدین نباشند
نخست وزیری: تعویق انفجار و طرح فرار (4

آستانه اجرای یک طرح مشّخص بود٬ناـگهان... که سازمان در ٬60 اوایل مرداد در یادم می آید
«طـرح اجـرا به من گـفت: تشکیالت] تماس گرفت و رابط کشمیری با مسئول سازمانی و [ ـ=
«مژده ای هم به من گفت: وقت خداحافظی ضمنًا در او به تعویق انداخت. آن را و نمی شود»
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کردم این مژده فکر هرقدر می کنی». عشق وایمان بیشتری پیدا و شور بدانی٬ برایت دارم که اـگر
می کردم ممکن است ابالغ «عـضویت» فکر خود با عقلم به جایی نرسید. چه می تواندباشد٬

نمی دانم. سازمان یا... مژده پیروزی عملیات دیگری در یا باشد٬
دیشب رجـوی و گفتند: نخست وزیری] رفتم ... =] صبح که به... این دستور٬ از بعد روز چند
خـیلی ... فرودگاه پـاریس بـه زمـین نشسـته انـد. در هواپیمایی به خلبانی معّزی ٬ با بنی صدر

همان. .1

به جای آوردم.1 پشت قفل کردم وسجده شکر از را در داخل اتاقم آمدم؛ خوشحال شدم.
بمباران ایستگاه «رادیومجاهد»: کشف و مورد مسئولیت کشمیری در (5

نخست وزیرشان طرف رفسنجانی و مسئله از ابتدا در ... بود٬ رادیو کار که آغاز همان ایّام٬ در
به می خواستند اقدامات جّدی تری را حل نکرده بود٬ وقتی پارازیت مسئله را پیگیری می شد.
نیروی هوایی٬ ارتش و تلویزیون٬ ـ رادیو سپاه٬ مخابرات٬ هیئت هایی از بگذارند. مرحله اجرا

برای یافتن محّل فرستنده تالش می کرده اند.
کـه حاـکی بـود شورای امنیت کشور] که به دست من می رسید٬ [ ـ= ـگزارشات ارسالی برای...
گزارشات خودش یکی از شورای عالی دفاع در مسئله اصلی یافتن محّل فرستنده رادیوست.

همان. .2

به شناسایی محّل فرستنده می دهد.2 اولویت را که ... داده بود نظر
نخست وزیری: در طرح انفجار (6

دیدنش ـ همه از آمد. مهدی افتخاری] به خانه ما [ ـ= قهرمانم برادر مّدت ها از بعد تاریخ... در
نمی دانسـتم چـه هـدیه خیلی خوشحال شدیم. ـ تنهایی خاص ما خفقان و جّو بخصوص در
در [=ـانـفجار کـه طـرح... سازمان تصمیم بگـیرد «اـگر گفت: او ـگرانبهایی برایم آورده است.
انـجام از بـهتر من هیچ طرح[ ی] را چه طرحی داری؟» تو درآورد٬ به اجرا نخست وزیری] را
هیچ وقت سازمان به خودم اجازه عمل چه٬ اـگر گفتم. بالفاصله طرح را عمل فدایی ندیدم و
قبل روی مّدت ها از می گفتم٬هیجان زده شده بودم. آن لحظه که طرحم را در امّا فدایی[ را] نداد٬

همان. .3

ایفای مسئولیتم می دانستم.3 و اوج کار آن را کرده بودم و فکر این امر
همسرش و فرار رّد جریان پی گیری تعقیب کشمیری ٬ مسئوالن ذیربط آن زمان در به نقل یکی از بنا

داشت. قزوین امتداد کرج و که در تهران به دست آمد نظام آباد یک خانه تیمی در عوامل سازمان از

تخلیه کرده را آن مکان ها قبًال آنها اختفای آنان می رسیدند و وقتی که مأموران به محل های ترّدد
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همسر جمله اسنادی که نشان می داد از به دست می آمد. آنها مدارکی از فرار ولی به دلیل تعجیل در بودند

سمت غرب از آنها فرار مسیر و خانه های تیمی بوده اند یکی از ـکشمیری به همراه مهدی افتخاری در

سپس ترکیه صورت گرفته است. عراق و طریق مرز خروج از کردستان بوده و در ـکشور

درباره افتخاری چنین نوشته است: کتاب خود اعضای سابق سازمان در یکی از
مسئولین قدیمی سازمان یکی از «ناصر» و مهدی افتخاری بانام های تشکیالتی «فرمانده فتح اهلل»
بـهمن 1357 22 از که بعد زندانیان سیاسی رژیم شاه می باشد وی از مجاهدین خلق است...
امنیتی رژیم جمهوری مراـکز ارتش وسپاه و مسئولیت سازماندهی نیروهای[نفوذی] سازمان در
در شروع «مبارزه مسلحانه» رجوی و مخفی شدن مسعود از وی بعد برعهده داشت. اسالمی را
به رجوی را مسعود و بنی صدر فرماندهی کلیه مراحل عملیاتی خروج دکتر ٬1360 خرداد 30
پایگاه نیروی هوایی تهران برعهده داشت. معزی از وسیله هواپیمایی به خلبانی سرهنگ بهزاد
بـه دلیـل و نامگذاری شد بزرگ» رجوی به نام «عملیات پرواز طرف مسعود این عملیات از
سازمان به وی داده شد. این طرح لقب «قهرمان» اجرای موفقیت آمیز تالش های افتخاری در
علی رضا مهدی افتخاری و داده است. زمانحیاتشان لقب «قهرمان» در نفر تاـکنون فقط به چند

مـرکزیت سـازمان است. عـضو رجـوی و شـخصی مسـعود مـحافظ اصـلی و نام تشکـیالتی وحـید٬ باباخانی با .1
ص 180. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬

حـزب دفـتر [مسعود] کشـمیری عـاملین انـفجار [محمدرضا] کالهی و همچنین و باباخانی 1
مـهدی این جمله هستند. نخست وزیری رژیم جمهوری اسالمی از دفتر جمهوری اسالمی و
که ـ اطالعات» فرماندهی «ستاد 1360 خرداد 30 در شروع «مبارزه مسلحانه» از افتخاری بعد
سـال چهره مهدی افتخاری تـا برعهده داشت. را ـ شاهرگ حیاتی سازمان محسوب می شود
فازسیاسی به دلیل حتی در و علی زرکش برای کلیه اعضای سازمانناشناخته بود 1364مانند
ازدیدهمگان مخفی بود. ارتش و...٬ هوادارسازمان در نیروهای نفوذی و مورد در مسئولیت او
حداقل من نداشت یا تردد تهران نیز اصلی سازمان در [خیابان] انزلی ستاد وی حتی به پایگاه
مـهدی افـتخاری مسـئول «سـتاد پـاریس بـود٬ هنگامی که رجوی در ندیدم. آنجا در را وی
آلمان کنترل و تمام بخش های اطالعاتی سازمان از و بود آلمان مستقر در سازمان و اطالعات»

ص 268. همان: سبحانی٬ .2

رهبری می شد.2
انقالب ایدئوژیک طـالق های که افتخاری به علت مخالفت با می کند محمدحسین سبحانی تأـکید

فشـارهای زنـدان و ولی آقای رجـوی بـا سازمان می باشد٬ خروج از خواستار سال 1368 «از اجباری٬
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طـیبی از اطالعیه اعالم جدایی آقای مسعود در سال 1381 مانع جدایی وی شده است... تشکیالتی٬

شهریور نشست های این فرقه در اعضای سابق شورای مرکزی سازمان به محاـکمه مهدی افتخاری در

صص 268ـــ269. همان: .1

می باشد.»1 برخورد و وی همچنان تحت فشار که نشان می دهد اشاره کرد 1380

بـه عـنوان هشتم شـهریور و انفجارهای هفتم تیر کنایه از اشاره و مواردی با رجوی که در مسعود

ص 3. ش 225: نشریه مجاهد٬ .2

و برده 2 نخست وزیری به کار درباره انفجار را باهنر» «مجازات رجایی و تعبیر کرده٬ اقدامات سازمان یاد

ساخته است. آشکار درباره آن دو را ـکینه خود

سوابق و تحلیل مشروحی از یک پیام تلویزیونی٬ شهادت در هفته پیش از محمدعلی رجایی دو شهید

رهبران اولیه سازمان سال ها انقالب به دلیل همکاری با پیش از وی که خود سازمان ارائه نمود. عملکرد

چنین گفت: متحمل شده بود٬ شکنجه های سخت را زندان و
امپریالیسم مبارزه با شعار که درست است که ما زندان حرفشان این بود سازمان مجاهدین در
ولی ساواـک بایدجنگید٬ درست است که با [شاه] می جنگیم٬ رژیم درست است که با می دهیم٬
آنها این انقالب قبول دارند٬بایدبا به عنوان رهبر [خمینی] را هرچیزبامسلمانانی که امام قبل از
[ در ما و بود آنها این تفکر به آن مبارزه بعدی رسید. و شد رد روی جنازه آنها از باید جنگید.
[ پس علیه مامی جنگیدند... بر و متحدمی شوند زندان] به روشنی می دیدیم که بامارکسیست ها
برای خودش را چیز که دست کم 3 فرصتی استفاده می کرد هر پیروزی انقالب] سازمان از از
به اینها انقالب پیروزشدند٬ در به محض اینکه مردم ما اسلحه بود٬ آنها٬ یکی از آماده بکند.
از بعد داشتند٬ نظر برای روزی که در برای جمع آوری اسلحه... انواع وسایل متوسل می شدند
بردن از تدارکاتی٬ به جمع آوری امکانات مالی و [دوم اینکه] شروع کردند جمع آوری اسلحه٬
طول کشیدتا که مدت ها تصرف اماـکن. و واسناد بردن پول های نقد ماشین ها[ ی دولتی] گرفته تا
به موازات این دو پس بگیرند. آنها از گرفته بودند به زور که آنها این اماـکن را مردم توانستند
بـه شـناسایی شـروع کـردند [سوم اینکه] ایـنها باشد٬ تعجب آور چیزی که برای همه ما ـکار٬
یکی ازخانه های اخیرًا آینده این انقالب نقش داشته باشند. شخصیت هایی که ممکن است در
دیدیم که حتی کسانی را اسنادی را درآنجا تصرف شده٬ رفته و مردم لو تیمی که به دست شما
بهمن 57] مشغول خدمت بودند٬شـناسایی 12 امام پس از [محل استقرار مدرسه رفاه ـکه در
به فکر اینها آن موقع٬ از پس٬ [مشخصات] درست کردند. کدام یک کارت برای هر و ـکرده اند
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بنابراین آنچه که آن و نیروهای مؤمن واقعی شروع کنند٬ با یک نبردی را که هرچه زودتر بودند
تـحقق را رسیدن بـه مـبارزه بـعدی٬ در جنازه ما از آرزوی عبور زندان] می گفتند٬ [ در موقع
نشان نیم دارندخط خودشان را سال و این دو عملکردی که در سازمان مجاهدین با بخشند...
که ما وبگویید بکشی؟ که یک آمریکایی را شد نیم٬ سال و این دو در [ ای سازمان] آیا دادند...
که بکشی؟آیاشد که یک ساواـکی را شد نیم٬ عرض این دوسال و در آیا ضدآمریکایی هستیم؟
«بهشتی» اما بیایی بگویی که انقالبی هستی؟ بکشی و را صهیونیست استثمارگر یک سرمایهدار
قلبشان٬ مردم٬ هستی و [ ای سازمان] بدان که منفور تو و است. این موضع گیری تو کشتی٬ را

ص 12. :60/5/25 روزنامه اطالعات٬ .1

نمی بینی.1 کوری و ولی تو دارد پیوند تمام رگ هایشان به بهشتی ها
داشت: هواداران سازمان اظهار و خطاب به اعضا سخنان خود بخش دیگری از رجایی در شهید

احـمد رضـا[رضـایی] و بـا [محمد] حنیف[ نـژاد] ٬ سال با حدودی چند برای من که تا واقعًا
که سازمان مجاهدین می بینید به عنوان عضو می کنم که شما وقت تصور هر [رضایی] بودم٬...
جـبهه مـتحد آنـجا کـرده٬ به فـرانسـه فـرار اینجا از شده و بنی صدر مسعودتان نخست وزیر
روی این تعجب می کنم... واقعًا چگونه خوابتان می برد؟٬ سازمان می دهد٬ دارد ضدانقالب را
مـی توانـید شما بدهید؟ تاریخ جواب این حرکت را در می توانید شما که آیا کنید مسئله فکر
یک ساواـکی یا کشتن یک آمریکایی یا از الزم تر [ آیة اهلل] خامنه ای برای شما٬ که کشتن بگویید

ص 11. همان: .2

یک اسرائیلی بوده است؟2

اعتراف رجوی  
دیدارهـای یکی از رجوی در مسعود اشاره شد٬ هفتم تیر انفجار تبیین نقش سازمان در چنانکه در

آن عملیات امنیتی رژیم بعث عراق به مسئولیت مستقیم سازمان در مقامات اطالعاتی و با محرمانه خود

ژنرال حّبوش رییس سـازمان امـنیت با دیدار رجوی در اذعان کرده است. هشتم شهریور انفجار نیز و

رسانه های غربی آن زمان علیه سازمان در هنگامی که به برخی تبلیغات موجود سال ٬1378 در صدام٬

دو فرانسه از و آمریکا جمله اطالع مقامات ارشد از و غربی ها با سابقه روابط نزدیک خود اشاره می کند٬

متن سخنان رجوی چنین است: یادآوری می کند. را عملیات مذکور
دشمنی آن سال ها در پاریس بودم. در 1986 تا من درسال های 1981 همان گونه که اطالع دارید
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وکاخ الیزه می دانستند٬ که کاخ سفید هرچند تروریست نمی گفتند. به ما و نبود ما به این گونه با
و کرد ایران منفجر در که چه کسی حزب جمهوری را می دانستند کاخ الیزه هم ارتباط داشتیم٬ با
آنـها علیه ریـیس الوزرای ایـران انـجام داد. عملیات علیه رییس جمهوری و چرا چه کسی و

صص 114ـــ115. برای قضاوت تاریخ: .1

نزدند.1 ولی صفت تروریست هم به ما وخوب هم می دانستند می دانستند
رجوی به دیدارهای مقامات اطالعات امنیتی عراق با سایر که فیلم این مالقات و هم اشاره شد قبًال

دسـترسی مـردم بـه آرشـیوهای مـراـکـز سقوط رژیم صدام و که پس از مخفیانه ضبط شده بود طور

جداشـدگان قالب یک کتاب توسط گروهی از که در به خارج منتقل شد آنها قسمت هایی از اطالعاتی٬

به کتاب نیز مالقات های مندرج در سایر سی دی تصویری این مالقات و یافت. لندن انتشار سازمان در

غیرقابل انکاری از و به فرد منحصر سند گرفته است و دسترس عموم قرار در یافته و ضمیمه آن انتشار

بسیاری روابط پشت پرده تروریستی سازمان محسوب می شود.

به مسئولیت رسمًا شد٬ صادر سال 1373 درباره سازمان که در بیانیه رسمی وزارت خارجه آمریکا در

تصریح شده است: هشتم شهریور انفجار سازمان در
جلسه شورای امنیت ملی رژیم شهریور] مجاهدین در 8 [ ـ= اوت تاریخ 30 در طبق گزارشات٬
[محمد] علی رجاییو به کشته شدن رییس جمهورجدید٬ که منجر [ ایران] بمب گذاری نمودند
مسئولیت منفرد و مجاهدین صورت مجزا گردید... باهنر وی٬محمدجواد نخست وزیرجدید
مـی شد باعث تـقویت وجـهه آنـها نتیجه آنها می کردند که فکر برخی اقدامات تروریستی را
شـهریور] ولی 8 و تیر [به رغم عدم پذیرش رسمی مسئولیت انفجارهای 7 برعهده گرفتند...
دهه شصت [ ـ= اوایل دهه 1980 به خصوص در یادآوری این مسئله مهم است که مجاهدین ـ

صص 15ـــ16. بال شکسته: .2

داشتند.2 هم توان انجام مقاصدخشونت بارخویش را شمسی] هم تمایل و
مورد در شهریور تشییع جنازه میلیونی شهدای 8 از بعد حجة االسالم هاشمی رفسنجانی یک روز

لندن سازمان توسط دفتر تکذیب اطالعیه دفتر و قبال پذیرش مسئولیت انفجار متناقض سازمان در رفتار

پاریس چنین گفت:
ما می دانید خوب شما صبح٬ دیروز خیلی روشن کرد. 60] مسئله را شهریور 9 [ ـ= قضیه دیروز
هیچ تبلیغ و شهیدشده اند٬ نخست وزیر وقت و [صبح] اعالم کردیم که رییس جمهور ساعت 7
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که اعتراض می کردند به ما وخیلی ها نداشتیم٬ پروپاـگاندی هم برای کشاندن مردم بهخیابان ها
سـه سـاعت وقت مـا تـجمع]... [ بـرای اطـالع رسانی و خوب یک فرصتی به مردم می دادید
تـحریف لندن هم که هـمیشه حـقایق را رادیو مردم آمدند... که چه جور دیدید داشتیم...شما
جـمعیت یک میلیون نـفر که بیش از بگوید خیلی که دست کم بگیرد٬ می شود مجبور می کند
ائـمه تبلیغ هـم نشـده بـود٬ امام هم نگفته بودند٬ هیچ کس نگفت٬ دیروز [ شرکت کردند.] ...
و مـردمند٬ این٬ مردم خودشان بودند. هم نگفت مردم بیایید. رادیو جماعت هم نگفته بودند٬
ضدانقالب[ ـ=سازمان] به ومی بیند. می فهمد این را چه کورباشد دشمن هر این٬جامعه است.
یک چنین هم نمی کند. جرأت اعالم رسمی عملیات خودش را همین وضعی که می بیند خاطر
و بـزرگ مـی کردند بـار تاریخ هزار برای ثبت در کمی ارزش مردمی داشت٬ عملیاتی اـگر...

می پذیرفتند. مسئولیتش را
ما پاریس می گوید رجوی فراری در بودیم. که ما لندن٬شاخه مجاهدین خلق اعالم می کند در
کنند. این کارشان هم برخورد [مجبورند] منافقانه حتی با یعنی وضع چنین است که باز نبودیم.

سـخنرانـی حـجة االسـالم هـاشمی رفسـنجانی در ٬13 ـ صـص 11 ج 2: محمدعلی رجایی٬ شهید میرطاووسی٬ .1
.60 شهریور مورخ 10 جلسه علنی مجلس شورای اسالمی٬

هم نمی توانندبکنند.1 اعالم مسئولیتش را
طی 60 صبح نهم شهریور در نخست وزیری٬ تشییع شهدای انفجار حضرت امام خمینی هم زمان با

اشتباه محاسبه طراحان عملیات تروریستی فرمودند: مورد سخنانی در
ملت اسالمی ایمان وشناخت از اسالم وشناخت از آن اینکه شناخت از و یک اشتباه دارند اینها
وندیدند این ملت مقابله کنند٬ با می توانند ترورشخصیت ها٬ که با گمان می کنند آنها ندارند. ما
ملتی که برای منسجم ترشد... ملت ما دادیم٬ موقعی که ماشهید هر که در که ببینند بودند کور و
هر آقای باهنر آقای رجایی و عقب راند... نمی شود ترور با این ملت را اسالم قیام کرده است...
من در هم رزم بودند... هم جنگ و قدرت های فاسد٬ با هم درجبهه های نبرد شهیدی که با دو
عین حال می دانم که آنها در مشکل است٬ برای من بسیار بزرگوار عین حال که شهادت این دو
بـه و به آنها این جهت٬ از به مطلوب خودشان و رسیدند آنها به رفیق اعلٰی متصل شده اند...
آن ملت اسالمی تبریک عرض می کنم که چنین شهدایی تقدیم مـی کنند... و خانواده های آنها
سقوط رفت و بین خواهد از نفر نبودچند که جمهوری اسالمی با ـکوردالنی که گمان کرده اند
می کنند... کار برای دنیا مادی[است] و اسالمی نیست...افکار افکار افکارشان٬ آنها کرد٬ خواهد
داوطلبانی به جای آنها٬ دلش مطمئن است به اینکه وقتی که این شهدانباشند آرام است٬ ملت ما
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اشـخاص داریم و افراد صف های دنبال آنها٬ در باز صحنه هستند... در برای شهادت حاضر
مـلتی کـه هـیچ گونه داریـم٬ مـلت را و به اسالم داریم٬ اشخاص مؤمن متعهد داریم و متعهد

صص 134ـــ136. ج 15: صحیفه امام٬ .1

به این ترتیب٬جمهوری اسالمی آسیبی نخواهددید.1 و کرد. این مسائل نخواهد عقبنشینی در
آرزوی خویش چنین سخن گفته بود: شهادت از محمدعلی رجایی مدتی قبل از شهید

را که ما آرزوی ماست زیرا راه خدا که شهادت در دشمنان کوردل انقالب اسالمی بایدبدانند
انـقالب را پرچـم خـونین اسـالم و نیز که اطمینان داریم بدون ما چرا مرگ نیست. هراس از
از برافراشته تر و سربلندتر مستضعف میهن اسالمی٬ مردم محروم و دست های پرتوان میلیون ها

ص 227. ج 2: محمدعلی رجایی٬ شهید میرطاووسی٬ .2

آورد.2 درخواهد پیش به اهتزاز
حوادث تروریستی در نقش آمریکا درباره خط شهادت و باهنر محمدجواد حجة االسالم دکتر شهید و

این گونه بیان کرده بود: توسط سازمان٬
درهم ریختن توطئه ها٬ خط شهادت برای منکوب کردن دشمن و زمان از هر بیش از ملت ما

هفتم تیر. انفجار پس از باهنر مصاحبه دکتر ص ٬12 :60/4/11 روزنامه کیهان٬ .3

می دانیم.3 امپریالیسم آمریکا سرنخ این توطئه ها[ ی تروریستی] را ما گرفته است... نیرو
اقدامات به کنایه از به تصریح یا کشور خارج از مخالف جمهوری اسالمی در افراد و گروه ها بسیاری از

آن را و حمایت کردند خوشحالی و ابراز هشتم شهریور و هفتم تیر انفجار تروریستی سازمان بویژه دو

شکست استراتژی سازمان هنوز از بعد مدت ها اما محسوب می کردند. مقدمه نابودی نظام سیاسی کشور

جمله کریم سنجابی دبیرکل جبهه از عملیات ویژه اش می ستودند. به خاطر که سازمان را ـکسانی بودند

توسط رجوی به همکاری رسمی تابستان ٬61 پاریس در طول اقامت در در کشور٬ از فرار ملی که پس از

خاطرات خود در شورای مقاومت داشت٬ برخی مسئوالن سازمان و ارتباط هایی با و سازمان دعوت شد با

ترور چند و شهریور 8 و تیر 7 عملیات انفجار دو از می کند٬ وارد مشی مسلحانه انتقاد به رغم آنکه بر

این اقدامات تروریستی می ستاید: به خاطر سازمان را و می کند تمجید دیگر
ده بـاد ایران بر ارتجاعی و وجاهل و مبارزات وجانفشانی های مجاهدین علیه دستگاه جابر
حـزب یک ضربت تاریخی شبانه مرکز که با بودند آنها ظاهرًا است. غیرقابل انکار آخوندها٬
نـابود را سـردمداران آنـها وزیران و جمع کثیری از با بهشتی... ویران و جمهوری اسالمی را
را نخست وزیر باهنر و توطئه سازمان داده دیگری رجایی رییس جمهور که با بودند آنها ـکردند.
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ص 414. ناامیدی ها: و امیدها سنجابی٬ .1

بین بردند.1 از
این گونه توصیف کرده است: اقدام تروریستی سازمان را پیامد یوسفی اشکوری ٬

بـاهنر و رجـایی ریـیس جمهور و شـد نـخست وزیری مـنفجر دفـتر 1360 شـهریور 8 در ...
برفضای روحی درحّدخودشدیدًا این حادثه تلخ نیز کشته شدند. تن دیگر وچند نخست وزیر
گـروه های بـیزاری مـردم از و تـنفر سوی دیگـر٬ از و گذاشت٬ روانی جامعه اثر عاطفی و و

ص 419. ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .2

افزایش داد.2 تروریستی را
سازمان تحت و بنی صدر تبلیغاتی با سیاسی و آن زمان به دلیل سوابق پیوند نهضت آزادی که در

بدون انتساب را شهریور 8 سطری انفجار یک اطالعیه 3 صدور داشت با عمومی قرار افکار شدید فشار

«شهادت و ارسال نمود خطاب به حضرت امام خمینی(ره) یک تلگرام کوتاه نیز و به سازمان محکوم کرد

نهضت آزادی. تلگرام مورخ ٬60/6/9 اطالعیه و .3

تسلیت گفت.3 را نخست وزیر» و رییس جمهور جانگداز

تشـییع شـهدای طی سـخنانی کـه روز مجلس٬ فخرالدین حجازی نماینده اول مردم تهران در اما

حمالت شـدیدی بـه کرد٬ مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی برای مردم ایراد در هشتم شهریور

ساخت که موجب اعتراض رسمی سازمان وارد قبال عملکرد در مواضع مبهم آنها سران نهضت آزادی و

مـورخ نـمایندگان» تـن از سـخنان دو مورد مجلس در متن اطالعیه تحت عنوان «اعتراضیه نمایندگان نهضت در .4
.60/6/11

گردید.4 نهضت آزادی نیز
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تظاهرات شورشی ومسلحانه  
«نوک هرم حاـکـمیت ضـربه که: تحلیل سازمان این بود ابتدا ناـکامی «استراتژی ضربه ای»٬ پس از

را شهریور 8 و تیر ترمیم ضربه های 7 جلو ضربه های پیاپی به بدنه این هرم٬ با حال باید خورده است و

ـگرفت.»

که واـکنشی بـه ٬1360 نیمه اّول شهریور و مرداد و ماه های تیر در تاـکتیک نظامی عمده سازمان٬

«حرکات ایذایی» آن محسوب می شد حمایت روزافزون مردم از قدرت ترمیم نظام جمهوری اسالمی و

علی قـدوسی شهادت آیة اهلل این مدت٬ در این مقطع صورت گرفت. ترورهای پراـکنده در بیشتر بود؛

نـفوذی سـازمان در فـخارزاده کـرمانی عـضو بمب تـوسط محمود انفجار اثر بر دادستان کل انقالب٬

مـتن :60/6/22 روزنـامه جـمهوری اسـالمی٬ .126 ـ صص 125 علی قدوسی: زندگی نامه آیة اهلل موسوی آشان٬ .1
مسئوالن بخش ویـژه مهران اصدقی که از کتاب خاطرات حجة االسالم ری شهری٬ در اطالعیه دادستانی انقالب.

ص 187. خاطره ها: ری شهری٬ معرفی شده است. عامل این انفجار عملیات نظامی سازمان بود٬

این مضمون از تحلیلی با ماه 60 اواسط شهریور در به وقوع پیوست.1 60 شهریور تاریخ 14 دادستانی در

شد: سوی سازمان صادر
درون مـردم بـه وجـود زمینه الزم را ترورها عملیات ایذایی و عملیات بزرگ بمب گذاری و
فقط نیاز انفجارتوده ها سرنگون کردن آن است و علیه رژیم و وجامعه ااۤلن آماده قیام بر آورده٬

درون گروهی کشف شده. اسناد نقل از ص 371؛ ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .2

زده شود.2 توسط پیشتاز که باید به یک جرّقه دارد
نیز تحلیل زیر جهت تکمیل آن٬ که در این تحلیل زاده شد؛ از شورشی» طرح «تظاهرات مسلحانه و

به هواداران رسید:
جّو ذهنیّت نسبت به عمل در وجود و یک طرف٬ سازمان از توجه به اسطوره سازی مردم از با
بنابراین [نظامی] نشده اند؛ فاز وارد حتی هواداران هنوز مردم و طرف دیگر٬ غالب هواداران از
اختناق مهم ترین عامل عدم ورود تاـکتیک مناسبی به صحنه کشانده شوند. الزم است مردم با
اختناق توّسط پیشتاز جّو بنابراین الزم است ابتدا مردم به صحنه مبارزه علیه رژیم بوده است؛
مـناسب ترین شکـل شـورشی» «تظاهرات مسـلحانه و مردم به صحنه بیایند. تا شکسته شود٬

همان. .3

شکستن جّواختناق است.3
اقدام مسلحانه پراـکنده؛ چند مشخص می شود: آن٬ تبیین شکل کار در تعریف «تظاهرات مسلحانه»٬
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پـایین ترین رده هـای از ـ سـپس بـقیه نـیروها شـروع مـی کند؛ ـکه یک تیم نظامی مسلح تظاهرات را

به آن می پیوندند. هواداران قطع ارتباطی ـ حتی زیرتشکیالت تا تشکیالتی و

جلسه درون گروهی گفته بود: دانش آموزی سازمان در مرکزیت نهاد فاضل مصلحتی عضو
انگـیزه و مردم کشته بشوند این کار با مناطق شلوغ راه می اندازیم تا در تظاهرات مسلحانه را

ص 157. ج 1: کارنامه سیاه...٬ .1

بگیرند.1 روی نظام قرار در رو و کنند مبارزه پیدا
آشوب صورت می گرفت فقط ناآرامی و و تحرکات مسلحانه رخ نمی داد این تجمع ها صورتی که در در

مطلوب سازمان بود. بیشتر شکست تظاهرات مسلحانه٬ از که بعد نامیده می شد «شورشی» نوع تظاهرات٬

صورت گرفت که نقاط مختلف تهران٬ در کوتاه مدت٬ و تجمع محدود چند ماه 1360 شهریور 16 در

نیروهای «محاّلت» آن شرکت داشتند. در «محاّلت» و «دانش آموزی» نهاد دو نیروهای سازمان داده در

حساب باز شده» به عنوان «محله های آزاد روی آنها نقاطی که ضمن طرح های استراتژیک سازمان٬ در

مناطق غـربی و در خیابان مخصوص٬ مثل خیابان کمالی و یک زمان کوتاه تجمع کردند؛ در شده بود٬

افراد از به تجّمع دست زدند. نقاط مرکزی شهر در نیروهای «دانش آموزی» مرکز). از جنوبی تهران (دور

شرح تظاهرات بدین کاشان) راهپیمایی خیابان کمالی (حدفاصل تقاطع نّواب صفوی و شرکت کننده در

ـگونه نقل شده است:
شـروع گـلوله٬ شـلّیک چـند و [علیه امام]... شعار مسلّح با سه برادر بعدازظهر٬ ساعت 5 در
محل دورشدند. از ـ سرقت نمودند کههمانجا به وسیله یک ماشین ـ اعالم کرده و راهپیمایی را
دستگیر آنها نفر لحظات اول 4 که در می کنند؛ شروع به دادن شعار خواهر 8 همین هنگام٬ در
به اتـمام و به درگیری انجامید ـ بدون اینکه شکل بگیرد راهپیمایی ـ به این ترتیب٬ می شوند.

.60/6/16 بولتن «انجمن زنان مسلمان»٬ نقل از ص 371؛ ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .2

رسید.2
ـ «سینا مانند نقاط مختلف تهران ـ تحرکات مشابهی در نیز شهریور) 25 و 21 ٬18) روزهای بعد در

روی داد. سّتارخان» «شادمان ـ و خّرمشهر» ـ «سینا مخصوص»٬

درباره ایـن گـونه سال ٬60 غرب تهران در صفوی مسئول نظامی دانش آموزی سازمان در ولی اهلل

تظاهرات چنین گفته است:
حمله به مراـکز با و به صحنه بکشاند تظاهرات هدفش این است که مردم را سازمان میگفت:
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جریان مثل 22 بین مردم پخش شود٬ وسالحها خلع سالح کنند را نظامی انتظامی این مراـکز
موج گسترده دستگیری که این تظاهرات و برابر مقاومت مردم در از بعد [57] پیش بیاید. بهمن
هم هواداران را که نیروهای سازمان دهنده٬ عدم استقبال به حدی بود پی آن صورت گرفت.٬ در
تشکیالتی هم روبرو عدم استقبال نیروهای هوادار یعنی با به این تظاهرات می فرستادند٬ به زور

ص 157. ج 1: کارنامه سیاه...٬ .1

شدند.1
که سازمان شکست باعث شد اجتماعی٬ بسته بودن نگرش سیاسی ـ جزمّیت تشکیالتی و دگماتیزم و

که به چنین نتیجهـگیری ای برسد و کند برآورد اختناق» عنصر «ترس مردم به خاطر این گونه تظاهرات را

دلیل موفق نبودن اصل طرح نیست: نپیوستن مردم به این «راهپیمایی»ها
انـجام حرکت های بعدی را به ترمیم سازماندهی داریم تا نیاز ضربه خوردیم و به لحاظ نیرو
اتّخاذتاـکتیک های مناسب تر٬ با باید سرکوب واختناق شدیدنپیوستند... مردم به خاطر بدهیم.
دل داشته باشند٬ در تحت پشتیبانی نیروهای مسلّح خودمان بدون اینکه ترس ارتجاع را مردم را

تحلیل های درون گروهی مربوط به تظاهرات مسلحانه. نقل از ص 372؛ ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .2

به صحنه تظاهرات بکشانیم.2

60 بیالن تظاهرات مسلحانه شهریور  
دستگیری٬ غرب تهران به نام پروین پرتوی پس از فرماندهان عملیات نظامی سازمان در یکی از

به شرح زیـر را شهریورماه 1360 گزارش های تظاهرات مسلحانه در طی میزگردی بیالن تهیه شده از

ارائه نمود:

نـیروی نـفر 30 نیروهای شـرکت کننده: تعداد خیابان گرگان. محّل برپایی: مسلّحانه. نوع تظاهرات: (1
نیروهای تعداد دقیقه. 2 مدت تظاهرات: رسیدند). نیروهای عملیاتی دیر اّول این تظاهرات٬ روابطی (در
مقاومت با نهایتاً و آتش گرفتن یک الستیک وسط خیابان؛ نتیجه تظاهرات: نفر. 25 حدود شده: دستگیر

تظاهرات به هم می ریزد. مقابله مردم٬ و

25 نیروهای شرکت کننده: تعداد سی متری. خیابان تهران نو٬ محّل برپایی: مسلّحانه. نوع تظاهرات: (2
که وقتی نشان می دهد دقیقه (این مورد 15 مدت تظاهرات: عملیاتی. یک واحد نیروی روابطی و نفر

دقیقه طـول تظاهرات 15 این مورد٬ ولی در دقیقه بود؛ تظاهرات 2 نداشتند٬ واحدهای عملیاتی وجود
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کشته یا نیروهای سازمان دستگیر از نفر 10 نتیجه تظاهرات: عملیاتی شرکت داشت). واحد زیرا ـکشید؛
همچنین نارنجکی به طرف و وسط خیابان سوخت٬ یک الستیک در یک اتوبوس آتش گرفت٬ شدند٬

مقابله مردم٬ مقاومت و با نهایتاً و که شیشه های آن شکست؛ حزب جمهوری اسالمی پرتاب شد دفتر

تظاهرات مسلّحانه به هم ریخت.

نـیروهای شـرکت تـعداد خیابان مخصوص. خیابان کمالی ـ محل برپایی: مسلّحانه. نوع تظاهرات: (3
دقیقه 15 تا 10 و دقیقه؛ 10 مدت تظاهرات: نیروی روابطی. نفر 40 حدود عملیاتی و سه واحد ـکننده:
وسـط السـتیک در آتش گرفتن چـند تعطیل شدن فوری مغازه ها٬ نتیجه تظاهرات: درگیری مسلحانه.
کشته شدن تـعدادی از شرکت کننده توسط کوکتل خودش٬ دختران هواداِر آتش گرفتن یکی از خیابان٬

مقابله مردم به هم می ریزد. مقاومت و تظاهرات با آخر٬ در و تیر؛ خالی کردن چند و نیروهای عملیاتی٬

نیروی نفر 40 نیروهای شرکت کننده: تعداد خیابان ولّی عصر. محل برپایی: مسلّحانه. نوع تظاهرات: (4
نـیروهای سـازمان از نـفر 12 نتیجه تـظاهرات: دقیقه. 8 مدت تظاهرات: عملیاتی. واحد دو روابطی و
اتوبوس به آتش کشیده می شود؛ دو یک نارنجک وسط خیابان پرتاب می شود٬ کشته می شوند٬ یا دستگیر

و ایسـتادگی مـردم)؛ (به علت شلوغی منطقه و مجروح می شوند مردم عادی کشته یا از نفر 10 نیز و

سرانجام تظاهرات توّسط مردم به هم می ریزد.

نیروی نفر 60 نیروهای شرکت کننده: تعداد خیابان آذربایجان. محل برپایی: مسلحانه. نوع تظاهرات: (5
کشته دستگیری یا نتیجه تظاهرات: دقیقه. 4 تا 3 مدت تظاهرات: عملیاتی. واحد به همراه چند روابطی٬
سرانجام تظاهرات با و نیروهای مردمی؛ از نفر کشته شدن 2 سازمان٬ نیروهای حاضر از درصد شدن 35

مقاومت مردم به هم می ریزد.

نـفر 60 تا 50 نیروهای شرکت کننده: تعداد خیابان بهبودی. محل برپایی: مسلحانه. نوع تظاهرات: (6
دقیقه درگیری 30 حدود و دقیقه؛ 10 مدت تظاهرات: عملیاتی. واحد 7 تا به همراه 6 نیروی روابطی٬
بانک٬ کوکتل اندازی به سمت دو نیروهای سازمان٬ از درصد دستگیری 35 نتیجه تظاهرات: مسلّحانه.

مقابله مردم به هم می ریزد. مقاومت و تظاهرات با آخر٬ در و مغازه؛ شکستن شیشه های چند

اّدعا). شده مورد مخصوص (همان منطقه آزاد ـ خیابان سینا محل برپایی: مسلحانه. نوع تظاهرات: (7
تا 5 مدت تظاهرات: نیروی روابطی. نفر 40ـ30 حدود عملیاتی و واحد دو نیروهای شرکت کننده: تعداد
درصد دستگیری 30 و کوکتل؛ پرتاب دو آتش گرفتن الستیک وسط خیابان٬ نتیجه تظاهرات: دقیقه. 10
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در گذاشتن کوکتل های خود به جا سرانجام نیروهای شرکت کننده با این تظاهرات٬ در نیروهای سازمان. از

ترک کردند. صحنه را و گذاشتند به فرار پا جوب آب٬ کنار وسط خیابان یا

50ــ40 حـدود نیروهای شرکت کننده: تعداد خیابان بهبودی. محل برپایی: مسلحانه. نوع تظاهرات: (8
تـیرانـدازی نتیجه تـظاهرات: دقیقه. 5 مدت تظاهرات: عملیاتی. واحد چند حدود نیروی روابطی و نفر
کشته محاّلت٬ عملیاتِی نهاد نابودی یک واحد نیروهای سازمان به سوی مردم (تلفات مردم نامعلوم)٬

نفر 2 تنها به این تظاهرات٬ بقایای نیروها. زیادی از دستگیری تعداد و نیروهای سازمان٬ از نفر شدن 4

یا نیروهای قطع ارتباطی بوده اند از نفر که معلوم نیست این دو (البته طبق گزارش های درونی ـ پیوستند

متفرّقه). افراد

واحـد چـهار نیروهای شرکت کننده: تعداد خیابان ولّی عصر. محل برپایی: مسلحانه. نوع تظاهرات: (9
آتش گـرفتن دو نـتیجه تـظاهرات: دقیقه. 15 مدت تظاهرات: نیروهای روابطی. از نفر 40 عملیاتی و
آتش زدن الستیک در آن٬ خسارت بر ایراد پرتاب کوکتل به طرف پمپ بنزین و اتوبوس شرکت واحد٬

بـزرگترین تـظاهرات مسـلحانه تظاهرات مزبور نیروهای سازمان. از نفر دستگیری 20 و وسط خیابان٬

محسوب می شود. ماه 1360 شهریور سازمان در

مّدت نفر. 12 نیروهای شرکت کننده: تعداد خیابان بهبودی. محّل برپایی: شورشی. نوع تظاهرات: (10
به آتش کشیدن پرتاب یک کوکتل به یک مغازه سبزی فروشی و نتیجه تظاهرات: دقیقه. 10 تظاهرات:

اندکی تلخیص. با 166؛ ـ صص 162 ج 1: کارنامه سیاه...٬ .1

مقابله مردم.1 اثر در نیروها فرار نهایتاً و آن٬

مسئوالن اصلی راه اندازی تجمع های موسوم به تظاهرات مسلحانه شهریورماه پس فاضل مصلحتی از

جمع درونی گفته است: این طرح در ناـکامی سازمان در از
بگوخلق. باز پشتیبانی کنند٬ تظاهرات ما از [ مردم] یک لحظه هم نیامدند این همه خون دادیم٬

ص 17. ج 2: همان٬ .2

داریم برای چه کسانی خون می دهیم؟2 ما که هیچ چیزحالی اش نیست. ـکدام خلق؟
این گونه جمع بندی کرد: را نتیجه کار دانش آموزی غرب تهران٬ صفوی مسئول نظامی نهاد ولی اهلل

تن از 70 که طی آن بیش از می آید در به اجرا روز تظاهرات مسلحانه شهریورماه چند کل٬ در
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ص 159. ج 1: همان٬ .1

کشته می شوند.1 یا نیروهای اجرایی سازمان دستگیر
مدنی سیداسداهلل به شهادت رساندن آیة اهلل سازمان با٬ ماه ٬60 شهریور 20 در دقیقًا همین ایام٬ در

سال تا آن را و کرد آغاز را استان های مهم کشور ائمه جمعه مراـکز سلسله عملیات ترور امام جمعه تبریز٬

پذیرفت. را مسئولیت این ترورها رسمًا نشریات خود٬ در و ادامه داد 61

به هنگام برگزاری بسته بود نارنجک هایی که به خود انفجار با نیکو سازمان به نام مجید یک عضو

و نـمازگزاران بـه شـهادت رسـاند از به همراه سه نفر سالگی)٬ سن 67 (در مدنی را آیة اهلل جمعه٬ نماز

ص 54. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

مجروح ساخت.2 نیز تعدادی را

مـورد سـخنگوی دولت طـی مـصاحبه ای در و مشاور نبوی وزیر شهریورماه مهندس بهزاد 22 در

داشت: چنین اظهار مجازات تروریست ها
کرد؟ اعدام می شود کاری جز آیا اقدام مسلحانه می کنند٬ مقابل نظام٬ مقابل کسانی که در در
بهشتی ٬ که ازشهادت برادرانی مثل دکتر ماهمان قدر بکنیم؟ را این کار ماخوشمان می آید مگر
تفاوتی از یک مقدار با همین قدر ومتأسفیم٬ مدنی متأثر قدوسی ٬ برادرمان رجایی ٬ باهنر٬ دکتر
مااحساس [ـ=تروریست های عضوسازمان] ناراحت هستیم. ـکشته شدن جوان هایی اغفال شده
مـا از را برای اینکه هم شخصیت های مـا می کنیم که این یک توطئه آمریکایی عظیمی است.
تمام بازی خورده اند... و ولی منحرف شده اند که ذاتًامسلمانند٬ هم یک سری جوان را و بگیرند
آنها] نیست که همراهش حداقل [ از کسی اعدام می شوند٬ این جریانات٬ رابطه با ـکسانی که در
در کند٬نباشد. بوده ترور که قرار آدمی را نقشه آدرس] شخصیتی و کروکی[ ـ= تا اسلحه وچند
نابود و می کشد رژیم قیام کرده و برابر که مسلحانه در بگیرند آدمی را نظامی که این جور هر

.60/6/22 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .3

[به مجازات] کنند.3 مقابلش اقدام که در مجبورند می کند٬

60 مهر تظاهرات مسلحانه 5  
این با داخل سازمان طرح شد؛ در تاـکتیک «تظاهرات گسترده» خط و ماه ٬1360 شهریور اواخر در

تـمام نـیروهای اجـرایـی و و راهپیمایی شرکت داده شوند٬ بیشتری تیم های مسلح در ویژگی که تعداد
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گرفته نظر مناطق شروع راهپیمایی طوری در و یابند٬ صحنه حضور هواداران تشکیالتی در عملیاتی و

راهپیمایی گسـترده شـود. تا به هم بپیوندند نهایت ـ در که گروه های مختلف سازمان دهی شده ـ شود

ولی به دلیل برگزاری تظاهرات دانش آموزی به شود اول مهرماه برگزار بود قرار که ابتدا مهر تظاهرات 5

شود: آزاد «پتانسیل نهفته خلق» تا این مرحله طرح شد در افتاد٬ مناسبت بازگشایی مدارس به تأخیر
بـه هستیم و به پای او پا نباشیم٬ رژیم جلوتر از توان نظامی رسیده ایم که اـگر به آن درجه از

... شرایط مساوی دست یافته ایم.
تحت حمایت مردم را هستیم باید بهمن روبرو قیامی شبیه به قیام توده ای 22 ماه با مهر 5 در ما
مردم صـورت شرکت خود می بایست این تظاهرات با نیروهای مسلّح مان به صحنه بکشانیم.
ضرورت انقالب ایجاب می کند مردم حمایت خواهیم کرد. مسلّح از به عنوان پیشتاز ما و ـگیرد؛
بـهمن 57 به اندازه 22 کشته ها شاید درخت آزادی خون می خواهد. و باشد٬ زیاد ـکه کشته ها

آن مهم نیست. ولی تعداد بیشتر؛ وشاید باشد
که نظام ضـربه پذیر نشان داد تیر عملیات بزرگی مثل 7 آماده قیام توده ای هستند. مردم کامالً
به آن کافی است که یک ضربه دیگر و نظام ظرف بلورینی است که شکسته شده؛ پیکر است.
شـرایـط به گوشه ای پرتاب شـود. و هم جدا تکّه اش از هر شده و ظرف ریزریز تا آید وارد
شکافته پوسته ها تا مردم مثل چاه آرتزینی است که فقط احتیاج به یک جرّقه دارد اجتماعی و

مـهر تحلیل های درون گروهی مربوط به تظاهرات مسـلحانه 5 نقل از ص 372؛ ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .1
.1360

بود. 1 آن نخواهد جلودار هیچ چیز آن زمان دیگر وچاه] فوران کند؛ [شود

ابـتدا کـه از تصریح مـی کند جمع بندی یک ساله خود رجوی در مسعود حالی است که بعدًا این در

کرد: «تست» هم آن را ولی باز بود می دانسته که الگوی تظاهرات بی نتیجه خواهد
سقوط شاه و که آن الگو روشن بود برای ما به بعد سی ام خرداد این همه علیرغم اینکه از با اما

ص 43. ش 50: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .2

آزمایش کردیم.2 هم تست کردیم و ولی باز نیست٬ قابل تکرار این مقطع دیگر الاقل در

سه راه جمهوری. و میدان ولّی عصر حّدفاصل چهارراه طالقانی و پل حافظ (تقاطع طالقانی)٬ .3

پنجم صبح ـ ساعت 10/5 در سه نقطه مرکزی تهران ٬3 از مسلّح٬ قابل توّجهی هوادار باالخره تعداد

اتوبوس های شرکت واحد٬ نیز آتش زدن مقداری الستیک اتومبیل و شلیک هوایی و با ماه ٬1360 مهر

کردند. آغاز راهپیمایی را
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گردآوری هواداران اـکیپ های مختلف با در گاه پیاده) (و موتورسوار که افراد شکل عمل بدین گونه بود

هوایی و شلیک رگبار با این افراد می کردند. «راهپیمایی» یا محل شروع به «تظاهرات» در موجود افراد و

و پاساژها مغازه ها٬ بانک ها٬ عمومی٬ ساختمان های مراـکز عبوری یا شلیک های مستقیم به افراد ـگاه با

خـّط سـردادن شـعارهای تـعیین شـده٬ بـا آن نشسته بودند٬ مذهبی در ظاهر با اتومبیل هایی که افراد

شکل خواست که «هرکس به هر داده شده بود به واحدهای عملیاتی دستور پیش می بردند. تظاهرات را

فرقی تظاهرات جلوگیری می کند٬ چه موضعی از حتی اینکه از و ببندید به رگبار بگیرد جلوی تظاهرات را

نیروهای تمام است و کار ساعت حفاظت بکنند٬ 2 این تظاهرات٬ از نیروهای عملیاتی بتوانند اـگر ندارد...

صص 169ـــ170. ج 1: کارنامه سیاه...٬ .1

انجمن های وابسته به بولتن یکی از در می شود.»1 شعله ور خاـکستر٬ آتش زیر و می پیوندند مردمی به ما

آمده است: مهر حوادث 5 شرکت کننده در افراد زبان یکی از از سازمان٬
یک تـظاهرات٬ آغاز با شروع تظاهرات اعالم شد. تک تیرهای برادران٬ با رأس ساعت 10/5
رزمـندگان قصد توجه به اینکه مسافران از با ابتدا٬ در به آتش کشیده شد. خط 1 اتوبوس بنز
داشت که بـا فرار اتوبوس قصد با راننده نیز و پیاده شدن امتناع ورزیدند٬ از اطالع نداشتند٬
راننده و مسافرین پیاده شدند داشت٬ آتش زدن اتوبوس را خواهران که قصد خروش یکی از
مسافران یکی از این میان٬چادر در سرعت پایین آمد. با پرتاب کوکتلی به درون اتوبوس٬ با نیز
برادران به روی تعدادی از آتش گرفت... ترک کند٬ اتوبوس را ـکه به دلیل بیماری نتوانسته بود
دوپاسدار گرفته بودند. سنگر و رادیوسیتی وساختمان های اطراف آن رفته بودند پشت بام سینما

فاصل صبای شـمالی خیابان طالقانی (حد و ضلع شمال غربی تقاطع خیابان ولی عصر فضایی که در در بود قرار .2
بـه «جـامعة الصـادق» آن سـال ها بدین جهت در و ساخته شود؛ دانشگاه امام صادق(ع) واقع است٬ ولّی عصر) و

معروف بود.

توسط این برادران مغزشان به روی زمین [جامعة الّصادق 2] بیرون آمده بودند٬ دانشگاه ـکه از

جـهاد نـویسنده عـضو غـیرنظامی و دوم (مهدی رجب بیگی) نفر و پاسدار رئیس زاده) تن (فرزاد این دو یکی از .3
دانشگاهی بود.

ریخته شد.3
آنجا از خواهران به درونساختمان های اطراف رفته و تعدادی از ادامه عملیات رزمندگان٬ در

بولتن «انجمن زنان مسلمان». نقل از ص 372. ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .4

ادامه داشت...4 ساعت 3/15 تیراندازی تا تیراندازی می نمودند.
و خیابان ها کنار مردم عادی در گروهی از کمیته٬ پاسداران گشتی سپاه و رسیدن نیروهای مردمی و تا
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رسیدن نـیروهای با منتقل شدند. به بیمارستان ها عده ای نیز و جان باختند ـکوچه های منطقه موردنظر

هـواداران زیـادی از آنکه تعداد عالوه بر شکل گرفت. خرداد 30 از دومین مقابله عمومِی بعد مردمی٬

بین مردم در ضّدتبلیغ علیه سازمان نیز از نوعی جدید شدند٬ به کمک آنان دستگیر سازمان توسط مردم یا

که مردم بـه عـناصر صفاتی بود جمله القاب و از «دیوانه مسلّح» و «جانی» «وحشی»٬ صورت گرفت؛

. حفاظتی... گزیده اسناد .1

می کردند.1 سازمان نثار

عملیات ثامن االئمه برای شکست اشاره به آغاز با خاطرات خود حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در

سـازمان مـهر تـظاهرات 5 مـورد در پیروزی این عملیات٬ و 60 نیمه شب چهارم مهر آبادان در حصر

می نویسد:
با صحنه جنون آمیز ایجادچند با امروز عراق همکاری دارند٬ داخل با که در مجاهدین خلق٬
ولی موفق نشدند.چند بگیرند٬ این پیروزی را شور که نشاط و تالش کردند برخوردمسلحانه٬
دادند. اسیر کشته و وخودشان ده ها مجروح کردند و شهید را نفر وچند آتش زدند اتوبوس را

ص 304. بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .2

به صورت ستون پنجم دشمن عمل می کنند.2 اـکنون رسمًا

ص 72. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .3

بـه نام نـهاد3٬ «آزمایش» رجوی آن را که مسعود نوع منطق٬ هر خالی از این حرکت ناشیانه و در

دسـتگیر کشـته یـا 200تایی» 100تایی و دسته های 50تایی٬ هواداران سازمان «در وی ٬ اعتراف خود

به کشته شدگان اشاره دارد. رجوی تنها همان؛ .4

(تست کـردن عـنصر به نسبت هدف شماره 2 که «... اعتراف کند شد صراحت ناـگزیر رجوی با شدند.4

ص 73. همان: .5

جداشدگان از جمعی از به گردن اختناق رژیم انداخت.5 آن را باز و جواب آزمایش منفی بود»؛ اجتماعی)٬

مشاهدات عـینی خـویش آن راهپیمایی و در خود اشاره به حضور با کرد؟» کتاب «چه باید سازمان در

نوشته اند:
شنیده ایـم٬ سرنگونی رژیم می نامیدند٬ روز را 60 مهر که 5 [سازمان] را گفته های مسئولین ...
مسئولینت می گفتند پس چرا رجوی] تِست بود [ ـ= هدف تو اـگر خوب می دانیم هدف چه بود...
دروغ چـرا نـبود این طـور اـگر سالح های سنگین می آییم و با تمام است و کار مهر) 5) فردا
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صص 50ـــ51. کرد؟: چه باید .1

می گفتند.1

فـعالیتش او سازمان شد. هوادار نداشت٬ سال بیشتر حالی که 13 در سال 1359 اواخر در افشیِن برادران قاسمی٬ .2
گروه های سازمان بود پیک یکی از ابتدا ٬1360 خرداد 30 پس از کرد. آغاز فروش نشریات٬ پخش و نخست با را
بـر نـظامی را فرماندهی یک واحـد 1360 مهر جریان تظاهرات مسلحانه 5 در تیم های نظامی شد. سپس وارد و
دانشکده امام باقر(ع). در موجود پرونده عملیاتی نامبرده؛ گردش کار شد. صحنه عمل دستگیر عهده داشت که در

افشین. برادران قاسمی٬ خالصه پرونده ها...: نیز

به مهر تظاهرات مسلّحانه 5 در نیز نظامی را که مسئولیت یک واحد گزارش یک نوجوان ٬2 اینجا در

نقل می کنیم: عیناً مرتکب قتل شده است٬ نیز خود عهده داشته و
آماده یعنی تمام نیروها شود؛ یکم مهرماه برگزار روز در بود قرار همه تظاهرات پنجم مهر اول از
ماه انجام بشود. اول مهر روز که تظاهرات در همه کارهای تدارکاتی انجام شده بود و شده بودند
به دعوت به مناسبت بازگشایی مدارس٬ که فردا تلویزیون اعالم شد و رادیو از شب یکم مهر٬

یک راهپیمایی دانش آموزی انجام می گیرد. منتظری »٬ «حضرت آیة اهلل
قـراری هـای سـِر بـه اصـطالح ـ ـ که ما فردا و تظاهرات سازمان به هم خورد؛ به این علت٬
تظاهرات انجام بدهیم؛ این تظاهرات را که نشد امروز که :«خوب؛حاال گفتند تشکیالتی رفتیم٬
است کـه نمونه اش کارهای «حسن سرخـوش» ببندید.» به رگبار درخیابان ها دانشآموزان را
به نامش وواحد عکسش راچاپ کرد و خیلی تبلیغ کرد کشته شدن او٬ پس از سازمان٬بعدها
به رگبار این تظاهرات دانشآموزان را توانسته بود مورد درچند «حسن سرخوش» کرد. ایجاد

کند. فرار و ببندد
پنجم مهرتمام تدارکات آماده شد؛چندین موکول شد. تظاهرات اصلی به پنجم مهر به هرحال٬
باخشاب٬ ٬3 ـ کدام 4سالح ژ که هر تشکیل می شد نفر 4 از ـ عمومًا ـ [و] هرواحد واحدبودند

فشنگ داشتند. 500ـــ400 وحدود
همه٬ غذای خوبی بخورید.» بدنی٬ نظر از «برای اینکه آماده شوید تظاهرات گفته بودند: قبل از
سوار رفتند همه نیروها موقع شروع٬ تظاهرات شدند. وارد و آن روز٬صبحانه مفّصلی خوردند
عرضی پارک کردیم و به طور اینکه ماشین را تا جریاِن عادی درخیابان بود. و ماشین شدند؛
قـرار اصالً «شما سازمان گفته بود: شلیک هوایی کردیم. شروع به تیراندازی و و پیاده شدیم؛
روی را وشما یک میلیون آدم می آید شلیک کنید٬ فقط بروید تظاهرات شرکت کنید؛ نیست در
کنند. روی دست بلند را ما و داشتیم که یک میلیون نفربیایند هم انتظار ما می کند.» دست بلند

البته چنین آرزوی خامی انجام نیافت.
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ماماندیم وچند و تخلیه شده بود بودیم.خیابان کاّلً سابق) درخیابان طالقانی (تخت جمشید ما
پراـکنده درخیابان به چشم می خورد. که به طور ماشین٬

[قسمت] خیابان تظاهرات آن نیروهایی که در که دیدیم٬ این طور آن روز٬ اینکه در نکته دیگر
[سطح پیشرفته] آموزش نظامی هیچ کدام ـ ـ ما و بیشترنمی شدند نفر 10 شرکت داشتند٬حدود
چون آموزش نظامی نـدیده ساده ای است)؛ ضامن یک چیز ماشه و اسلحه٬ ندیده بودیم (در
این طرف از یادم هست که مثالً من دقیقًا نکنیم٬ بکنیم وچه کار یک مقطع چه کار بودیم که در
می بستیم. به رگبار آن قسمت را که «آن طرف چیزی تکان خورد»؛تمام آنخیابان و می زدند داد

به مردم اصابت کند. که گلوله ها احتمالش هم بود
به هیچ وجه انجام نگرفت... «تظاهرات» بود؛ واقع «درگیری» در

را گفت:«اسلحه ها و آمد حزب اللهی به جلو یکدفعه یک فرد موقعی که درگیری ادامه داشت٬
به فرانسه آنها هستید؟! کجا شما می کنند! [ ـکه] دارندچهـکار ببینید رهبران تان را تحویل بدهید.
را ضمن ایـنکه داشت ایـن صـحبت ها در و هستید.» اینجا شما و عیّاشی می کنند٬ و رفته اند
او و که ناـگهان به وی تیراندازی کردند نمی کنم مسلّح بود) (فکر می آمد همین طورجلو می کرد٬

شهیدنمودند. را
که مصادره شد؛ زمان شاه ٬ سه هتل بوده از می دانند[ ـکه] دو ـکسانی که بهخیابان طالقانی رفته اند٬
منافق»٬ ازساختمان های مزبورشعارهای «مرگ بر آنساختمان ها٬جنگزدگان هستند. ااۤلن در و
به طرف ساختمان شعاری که می دادند٬ هر داده می شد. اینها نظایر و گردد» «منافق اعدام باید

جنگزدگان شلیک می شد.
عملیات پنجم جنوب٬ نظامی در یک واحد درخیابان امیراـکرم به وقوع پیوست: حادثه ای نیز
[بـعدها] کـه سـازمان آدمـی بـود فرمانده واحد عهده داشت و نقطه تهران بر درچند را مهر
اسم وی شـیرزاد اعدامش مصاحبه کرده؛ (خودش هم مثل اینکه قبل از درباره اش تبلیغ کرد
بر تظاهرات جمع شده و از مقابل جمعیتی که بعد که در کارهای این گروه این بود یکی از بود).
حزب اللـهی «ما که: می گویند و جلو یک ماشین می روند با آنها می دادند٬ منافقین شعار ضّد
یک شما فیلمبرداری کند. تلویزیون ااۤلن می خواهدبیاید رادیو و کمیته هستیم؛ پاسدار هستیم٬
که همین حین٬ در بعد تلویزیون برای فیلمبرداری بیاید»؛ رادیو تا همین حالت باشید دقیقه در
ایـن و فاصله مـی گیرند یک مقدار و عقب می روند آنها می داد٬ شعار خوب ـ جمعیت هم ـ

مردم شهیدشدند. تعدادی از و شلیک کنید.» «آتش کنید٬ که: می دهد فرمانده دستور
در کردیم. موفقیتی پیدا نه اینکه ما و نه ازجمعیت میلیونی خبری شد برخالف گفته سازمان٬
اصـالً پـل حـافظ٬ تـا تقاطع ولّی عصر همان حال که عقب نشینی می کردیم (خیابان طالقانی٬
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هم که آنجا انزلی ـ ازخیابان بندر به غیر راه داشته باشد. که به کوچه های دیگر ـکوچه ای ندارد
کـاری نـمی توانسـتیم بکـنیم. هم همان وسط بـودیم و ما دیگری نبود؛ راه فرار درگیری بود)
آخر نکرد. باز را هیچ کس در زنگ زدیم و کنیم؛چندین خانه را فرار خواستیم به یکی ازخانه ها
فرار در اما بکنیم؛ کردیم که بتوانیم فرار باز را در شلّیک گلوله به درخانه ها٬ مرتبه با سر٬چند

دستگیرشدیم. موفق نشدیم و
مردم جمع شده بودندجلوی به زندان منتقل کنند٬ را ما موقعی که دستگیرشدیم ومی خواستند
[ادستان کّل انقالب اسالمی] گفته که کسی «آقای موسوی تبریزی می گفتند: خیابان طالقانی و
اعدام همه آنهاباید میایستیم و همهمینجا ما و اعدام بشود. تظاهرات مسلّح باشد٬باید ـکه در
مـیان از را مـا تا هوایی شد کمیته متوّسل به تیر که من متوجه شدم٬ حتی این طور و شوند.»

خاطرات افشین برادران قاسمی . اعترافات و 175؛ ـ صص 171 ج 1: کارنامه سیاه...٬ .1

کند.1 جمعیت رد
مهر: مسئوالن سازمان دهی تظاهرات 5 یزدی زاده یکی از به گفته محمدرضا

مشت خالی جلوی تـیم های مردم با این موضوع داشتیم که عده ای از ـگزارش هایی حاـکی از
که در امکاناتی را و هم که بی تفاوت بودندماشین ها آنها و می دادند شعار و نظامی ایستادند

ص 120. همان: .2

بگیرد.2 سنگر کسی پشت آنها مبادا تا خیابان داشتند٬جمع می کردند
داشت: مسئوالن نظامی این تظاهرات اظهار از صفوی یکی دیگر همچنین ولی اهلل

[دستگیری و] کشته شدن عمده نیروهای نتیجه ای که برای سازمان داشت٬ [این تظاهرات] تنها
شکست برای سازمان با مقاومت مردم و این تظاهرات هم با بود. آن روز اجرایی وعملیاتی در

ص 170. همان: .3

مردم بی گناه به شهادت می رسند. 3 عده ای از که طی آن نیز تمام می شود
تلفات آن چنین آمار مهر٬ تظاهرات مسلحانه 5 از بعد خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی یک روز در

درج شده است:
بـیش از و پاسداران شهیدشده انـد مردم و از سی نفر سازمان] کشته و عضو [ ـ= خرابکار 16

صص 305ـــ306. بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .4

هواداران تشکیالتی] دستگیرشده اند.4 و اعضا [ از وپنجاه نفر یکصد
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مهر شکست 5 ضربه های پس از و بحران ها  
نیروهای دست دادن بسیاری از از سازمان دوباره متحمل یک شکست بزرگ و این «آزمایش»٬ از بعد

10 تا فاصله 5 در نیروهای وابسته به نهادهای «بخش اجتماعی»٬ بخش عظیمی از تشکیالتی اش شد.

درونی نهادهای «بخش اجتماعی». اسناد نقل از 375؛ ـ صص 374 ج 3: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .1

که هواداران٬ ضربه خورد.1 نیز هدایت خط تظاهرات مسلحانه٬ مرکز انزلی»٬ «ستاد و شدند دستگیر مهر

یأس شدند. دچار شوند٬ روبرو بهمن 57 قیامی مثل 22 با داشتند نتظار

زندان در بعدها اینها هواداران باعث شد؛ در ناهنجاری های زیادی را ناـکامی طرح تظاهرات مسلحانه٬

کننده مسئوالن سازمان اندیشه کردند: عبارات امیدوار خصوص جمالت و در بین خود٬ یا و
مردم دورت جمع می شوند. تویخیابان یک گلوله شلیک بکنی٬ اـگر تو ...

باخودتان جواب می دهند... همه مردم به ندای شما این تظاهرات یک قیام سراسری است؛ ...
سالح می خواهند. چون مردم ازشما سالح بیشتری ببرید؛

مـی رویم سـراغ آخـر در و اویـن٬ بـعد و تلویزیون٬ و رادیو بعد می گیریم٬ اول مجلس را ...
جماران.

شکالت استقبال شیرینی و با شما از مردم فردا بهمن است؛ مهر] مثل 22 5 [ ـ= فردا بچه ها! ...

مـحمد انـتظاری٬ مسـعود مـریم ش٬ :1360 مهر متهمین تظاهرات مسلحانه 5 تن از پرونده های چند گردش کار .2
انقالب اسالمی». اسناد «مرکز در موجود اسدیان؛ حمید ملک و

کنید.2 فقط تشکر به مردم نپردازید؛ زیاد مراقب باشید می کنند...
به بحران های اقـتصادی و آنکه روی قدرت سازمان تکیه کند٬ بیش از مهر٬ 5 تحلیل های پس از

آن بیرون می آمد: از آن می پرداخت که این موارد اثر سقوط قریب الوقوع جمهوری اسالمی در

به سقوط است. اقتصادی رو نظر رژیم از 1ـ

این پس٬ از اما نخورده؛ اعدام ها و دستگیری ها ضربه کاری از و ستون فقرات سازمان سالم مانده٬ 2ـ

تقلیل یابد. به حّداقل (هفته ای یک بار) باید قرارها و است٬ حفظ خود اصل بر

به نفع سازمان است. سطح جهانی٬ تبلیغات در 3ـ

زدن ضربه های کاری به رژیم. رژیم٬ تعادل قوای نظامی با جهانی٬ انداختن آن به طور جا شدن سازمان و آلترناتیو .3
مجموعه تحلیل های درون گروهی کشف شده). نقل از ص 373؛ ج 3: تحلیل مجموعه...٬ (شرح و

هواداران و اعضا به دست آمده است. چون اهداف آن 3 عملیات نظامی گسترده ضروری نیست؛ 4ـ
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اجـتماعی و توجه به شـرایـط اقـتصادی ـ با و به جای مردم انقالب کنند؛ سازمان نمی خواهند

همان. .1

کرد.1 مردم به زودی قیام خواهند پتانسیل انقالبی توده ای که محصول این شرایط است٬

و شور که با نیروهایش ـ تبیین انفعال درونی سازمان و در آن زمان٬ سازمان در مؤثر عناصر یکی از

می نویسد: مهر٬ جریان 5 در ـ شده بودند به این کوران خونین وارد زیاد امید
شگرفی تأثیر مهر که تظاهرات 5 تحلیل می نمودند به افراد مرتبًا مهر٬ 5 از طول یک ماه بعد در
کنیم. بایستی روی بحران های اقتصادی رژیم کار این عمل٬ از بعد و داشته؛ کشور درخارج از
هم فراموش شد. وبعدها ممنوع بود؛ رده «نهاد» از ولی انتقال تحلیل بحران اقتصادی به پایین تر
از ماندن ذهن ما دور انفعال و [ ـکه] تحلیل بحران اقتصادی برای جلوگیری از می کنم من فکر

فقیهی . پرونده اصغر از متخذ ص 225؛ ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .2

بود.2 مهر شکست 5

درباره «سازمان» 60 مهر در مواضع «بازرگان »  
در عمًال و تبلیغی شده بود شکست بزرگ اجتماعی و بحران روانی و شرایطی که سازمان دچار در

سازمان که مورد غیرمنتظره مهندس مهدی بازرگان در موضع گیری نابه هنگام و آمده بود٬ بن بست گرفتار

بود. سؤال برانگیز عجیب و بسیار تبلیغی شد٬ بازتاب های سیاسی و و موجب برانگیختن واـکنش ها

و پی شهادت مظلومانه شهدای هفتم تیر بویژه در و خرداد 30 از حالی که فضای اجتماعی بعد در

بـه نـوعی شـرکای آنان را عمومی٬ افکار و نهضت آزادی بود به شدت علیه بازرگان و هشتم شهریور

سـایر و شهریور مراسم تشییع شهدای 8 که در آنجا تا جرایم سازمان می شناختند سهیم در سیاسی و

شعارهایی علیه رهبران نهضت آزادی سرداده می شد٬ نمازهای جمعه٬ اجتماعات مذهبی سیاسی مانند

نیابد. جدیدی بروز اقدام تحریک آمیز سخن یا سوی شخص بازرگان ٬ می رفت که حداقل از انتظار

نـهضت اعتراضات مردمی علیه بازرگان و خاطرات حجة االسالم هاشمی رفسنجانی مواردی از در

درج ادامه آن اعتراضات٬ جلوگیری از یا وی برای کاهش و از حتی درخواست کمک نهضتی ها آزادی و

.208 و 189 ٬184 صص ٬155 بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .3

تشییع جنازه شهید خانواده آقای هاشمی که در به نقل از ٬60 شهریور 15 روز جمله در از شده است.3

آمده است که «مردم شـعارهایی عـلیه مـهندس دستجردی شرکت کرده بودند٬ وحید شهید قدوسی و
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ص 274. همان: .1

بازرگان هم می دادند.»1

خاطرات رییس وقت مجلس شورای اسالمی چنین نگاشته شده است: ٬60 مهر تاریخ 15 در
قسمتی از در بود. دستور اولین سخنران قبل از [مهدی] بازرگان ٬ مهندس جلسه علنی داشتیم٬
از به دست تروریست ها٬ تأسف ازشهیدشدن پاسداران وشخصیت ها اظهاراتش ضمن اظهار
آمریکایی بودن تروریست ها داشت و وسخت گیری های دادگاه های انقالب هم انتقاد اعدام ها
گـرفت. جـمعی ازنـمایندگان قـرار اعتراض شـدید مورد اظهارات ایشان٬ دانست. مردود را
ایشان دفاع نکرد.دوستانش کسی از به ایشان اعتراض نمودند. و ترک کردند متشنج و مجلس را
[ مردم و] بازاریان که به عنوان تنفس تعطیل کردم.جمعیتی از مجلس را هم وحشت کرده بودند.
مـقابل به عنوان اعتراض به اظهارات آقای بـازرگان ٬ شنیده بودند٬ رادیو از جریان مجلس را
منافقان می دادند... و آمریکا بنی صدر٬ لیبرال ها٬ شعارهای تندی علیه ایشان٬ و مجلس آمدند

صص 315ـــ316. همان: .2

مانع شدم.2 تصمیم به بازداشت آقای بازرگان گرفته بود٬ دادستان انقالب٬
اوج گـیری عـملیات در فضای اقـدامـات روزافـزون تـروریستی سـازمان و در دهم مهرماه 60 روز

گسترده مردم حضور سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری با عراق٬ علیه رژیم متجاوز جبهه های نبرد

ریاست مراسم تنفیذ مهر 17 روز بود قرار و شده بود برگزار شرکت کنندگان دوره قبل٬ بیش از درصد 20 و

شود. جمهوری آیة اهللخامنه ای برگزار

خـاطرات حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در نطق جنجالی بازرگان ٬ پس از یک روز مهر 16 روز

چنین نوشت: خود
کنترل کردم... علیه نهضت آزادی بودم٬ دستور قبل از نگران نطق های تند جلسه علنی داشتیم...
[ درجلسه] شرکت نکرده بود.احتمال می رفت که دوستانش هم مهندس بازرگان به خیرگذشت.

ص 317. همان: .3

ولی آمده بودند.3 شرکت نکنند٬
مسـئوالن٬ شـهدای حـوزه عـلمیه و از ضمن تـمجید خود٬ مهر سخنرانی 15 مهندس بازرگان در

کـه «جگـرگوشگان و تـوصیف کـرد «نـونهاالنی» سـازمان را کشـته شدگان عـضو دســتگیرشدگان یــا

طاس لغزنده ای در گناهکار یا فداـکار دیوانه وار٬ یا و عاشق وار این مملکت بوده اند٬ پرورش یافتگان امید

وارد آمـریکا مکـتبی های غـیرتمندمان از و اتهام ایـنکه «روحـانیون ارجـمند وی ضمن رّد افتاده اند.»
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«مزدور» را که نمی توان آنها «جوانان جانباز»ی خواند هواداران تشکیالتی سازمان را و اعضا شده اند»٬

دانست.

به مجلس خوانده شد٬ روی متن مکتوب در سخنرانی مهندس بازرگان از نیمی از از حالی که کمتر در

نـهضت و این نطق ناتمام ماند. قطع جلسه٬ تشنج و بروز نمایندگان و بسیاری از دلیل اعتراض شدید

ساخت. قالب یک اطالعیه منتشر در مستقًال روزنامه کیهان و در متن کامل این نطق را آزادی چندی بعد

یک موضع میانه بی طرف اتخاذ و سازمان بود نظام و یکسان عملکرد محکومیت توأمان و بقیه نطق نیز

صـص ج 2: تکـاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .60/7/26 Ñ روزنامه کیهان٬ متن کامل نطق برای آـگاهی از .1
503ـــ507.

به زیان حاـکمیت جمهوری اسالمی ارزیابی می شد.1 بیشتر آن تریبون٬ از واقع و ـکه در

رسمی مهندس بازرگان به یوسفی اشکوری نویسنده بیوگرافی تحلیلی و به نقل از روایت این ماجرا

شرح ذیل است:
[ درگیری مسلحانه سازمان علیه نظام کشور] نطق این مورد مهم ترین سخن بازرگان در ...شاید
سخن قطع اثرجنجال عده ای ازنمایندگان٬ که البته بر مجلس باشد مهرماه 1360 15 ایشان در
فضای پاییز درج متن کامل نطق مکتوب] این سخنان در [ پس از کالم به پایان نرسید... و شد
واقع می توان گفت این سخنان فقط از در قابل توجه بود. مهم و بسیارشجاعانه و سال 1360
و سـر عین حال چنان جـنجال و در بود. انتظار شخصیتی چون مهندس بازرگان ٬ شخصی و
صورت گرفت که نطق وی چنان توجهی به مهندس بازرگان ٬ مجلس برخاست و صدایی در
محاصره در بازرگان ناچار و داد قطع بلندگو دستور بویژه رییس مجلس نیز و نیمه تمام قطع شد
بازمهاجمان آرام سرجایش نشست. اما ناراحت٬ و آمد انبوه مهاجمان ازجایگاه نطق به زیر
گفتگو بحث و او الفاظ رکیک با توهین و گاه با و صدا و سر با گرفته و را او دور رهایش نکرده٬
هم زمان تن پرخاشگر٬ ده ها نمی توانست با نیز عمًال و ساـکت بود که اوغالبًا هرچند می کردند.
مطبوعات مجلس درجامعه و آن طبق معمول٬سخنان بازرگان درخارج از پس از بحث کند...
همه جانویسندگان و در و کرد انعکاس وسیع پیدا ونمازهای جمعه ومحافل مذهبی وسیاسی٬
حتی عده ای در سخن پراـکنی کردند. او نطق وعقاید و بازرگان ٬ شدت تمام برضد ـگویندگان با
بـرخـی مـدت ها٬ تا مجلس نیز خود در بیرون مجلس علیه بازرگان دست به تظاهرات زدند.
مـهرماه نـطق 10 به بازرگان و مناسبت های دیگر٬ یا و دستور نطق های پیش از نمایندگان در
حـمله خـود و ضربات انـتقاد زیر دولت موقتش را همفکرانش و و او اشاره کرده٬ او 1360
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گاه اعتراضیه ای کتبی به رییس اـگر اصًالوجودنداشت و البته امکان پاسخگویی برای او ـگرفتند.
مطبوعات وخارج در صورت مذاـکرات مجلس یا در لذا و قرائت نمی شد مجلس داده می شد٬

نمی کرد. انعکاسی پیدا مجلس٬ از
جمهوری اسالمی٬ کیهان و جمله در از بود. همین قرار بیش از کم و مطبوعات هم ماجرا در
چاپ نمی کردند. هرگز ولی پاسخ های وی را نوشته می شد بازرگان ٬ ضد مطالبی بر و مقاله ها
در البته طبق معمول٬ پاسخ بازرگان راچاپ کرد. که روزنامه کیهان٬ بود فقط یک مورد ظاهرًا
سـرپرست مطالب دیگری به قلم آقای سیدمحمدخـاتمی ٬ جوابیه بازرگان ٬ متن نطق و ـکنار

507ـــ508. و صص 503 ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .1

درج شده بود.1 مطالب مهندس بازرگان ٬ نقد در ـکیهان٬
فرهنگی مهندس بنیاد نظر که زیر نویسنده بیوگرافی مهندس بازرگان ٬ همان گونه که مشاهده شد٬

شرایط واـکنش های علل و و به جای پرداختن به محتوای دیدگاه ها یافته٬ بازماندگان وی انتشار بازرگان و

جانبدارانه تالش کـرده است مـظلومیت ادبیات حماسی و با به حواشی پرداخته و اجتماعی٬ سیاسی و

مظلومیت شهدای اقدامات آن شرایط حساس و در حال آنکه٬ اثبات کند. توصیف و مهندس بازرگان را

به که منجر کرده بود به اظهارنظر وادار روشن نیست چه عاملی مهندس بازرگان را تروریستی سازمان٬

بهره محتملی برای کشور٬ یا و بدون هیچ دلیل آشکار وی٬ واقع خود در و ایشان گردید. انزوای بیشتر

متن آقای یوسفی اشکوری همراه با که البته در شده بود برخوردها موجب برانگیختگی آن احساسات و

افزایش جلوگیری از در نقش مسئوالن ارشد مانند واقعیات ـ نادیده گرفتن سایر و تغلیظ٬ بزرگنمایی و

مـوارد ضـمنًا ارائـه شـده است. کنترل هیجانات جـامعه ـ فضای ملتهب علیه نهضت آزادی و تشنج و

می یافت و انتشار مطبوعات٬ در مجلس و همفکرانش در جوابیه های آقای بازرگان و متعددی مطالب و

مطابق واقعیات نیست. برای وی٬ ادعای «عدم امکان پاسخگویی»

پاسخ در خاتمی اداره می شد٬ آن زمان تحت سرپرستی حجة االسالم سیدمحمد روزنامه کیهان که در

تحلیل مواضع و به نقد را سرمقاله های خود مهر٬ 19 و 18 و 16 طی سه روز به نطق مهندس بازرگان ٬

نهضت آزادی اختصاص داد. وی و

عنوان صفحه اول کیهان طی مقاله ای با «یادداشت روز» در نطق٬ از بعد اولین روز آقای خاتمی در

به رسمیت شناختن رژیـم و امضای پیمان سازش کمپ دیوید که با وقت مصر رییس جمهور انورسادات٬ محمد .2

شادی و شور و مصر2 مرگ رییس جمهور اشاره به خبر از بعد نطق آقای بازرگان!»٬ «مرگ آقای سادات و
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خدمات استراتژیک مهمی و عمومی شده بود مغضوب افکار و جهان اسالم به شدت منفور در غاصب اسرائیل٬
به دست ستوان خالد 60 مهر 14 روز در منطقه کرده بود٬ رژیم صهیونیستی در و به طرح های استعماری آمریکا
خـبیثی کـه فـرد سـادات را هـمان سـرمقاله٬ آقـای خـاتمی در کشـته شـد. مسـلمان مـصری٬ مـبارز اسالمبولی٬
به خـصوص مسـلمانان مـنطقه به همه مستضعفان و بزرگترین خیانت را و صهیونیسم بود و آمریکا «خدمتگزار

یادداشت روز. ص اول٬ :60/7/16 روزنامه کیهان٬ توصیف نمود. ـکرده است»٬

آثار و دغدغه ذهنی اش برای نگارش مقاله راجع به ابعاد و مجازات این خائن به آرمان فلسطین٬ مردم از

نوشته بود: این واقعه٬
پشت تریبون قرار دستور٬ آقای بازرگان به عنوان ناطق پیش از به مجلس آمدم. و صبح شد تا
مزدورانش علیه و توطئه آمریکا از آیا که چه خواهندگفت؟... منتظر٬ من چون دیگران٬ و ـگرفتند
ازجنایاتی که به دست عوامل تالش آنان برای نجات صدام سخن می گویند؟ انقالب اسالمی و
و رسوایی های بنی صدر از صورت می گیرد؟ علیه مردمی ترین انقالب معاصر ایران و در آمریکا
ازفاجعه های مکرری که به دست عوامل و اویسی ملحق شده اند؟ و رجوی که اینک به بختیار
مبارز بهترین چهره های متقی و ایران انقالبی آفریده شده است و در «موساد» و مزدوران «سیا»
سوی تاـکنون از رابطه باشهادت این عزیزان٬ درمیان آتش سوخته اند؟خاصه اینکه در ومجاهد
حـدی کـه بسـیاری از تسـلیت خشک در مـطلبی جـز هـمرزمانشان٬ بـازرگان] و [ ـ= ایشان
رعـایت بـه مـنظور علی الرسم و حتی زمامداران وابسته دنیای سوم٬ سیاستمداران خارجی و
بیهوده است... که دریافتم این انتظار دیری نپایید صادرنشده است... داده اند٬ اصول دیپلماتیک!
سـخنان آقـای اعـتراض بـه جـمهوری اسـالمی... از [نطق بازرگان] مثل همیشه عبارت بـود
رابطه با موضوع مناسب برای سرمقاله در و بالتکلیفی شب پیش بیرون آورد از مرا بازرگان....

ص 2. :60/7/16 روزنامه کیهان٬ .1

یافتم.1 مرگ سادات را
چنین آمده بود: عنوان «چه کسی آمریکایی است؟»٬ قسمت دوم سرمقاله آقای خاتمی با در

و «جوانان جانباز»!! به دفاع از ضمن تأسف ازخون هایی که ریخته می شود... آقای بازرگان ٬
نسـق کـه در بـه هـمان نـظم و هسـتند٬ مملکت! امید که جگرگوشگان و نونهاالنی برخاستند
[ ـ=مجاهدین خلق] کسانی بدین ترتیب از و بلندگوهای تبلیغاتی امپریالیسم خبری می شنویم.
متن در فراری خود٬ به فرمان رهبران خائن و که خشن ترین شکل آشوب را دفاع به عمل می آید
می آورند٬ پای در از بهترین فرزندان اسالم را و می کنند٬ ایران برپا به فرد منحصر انقالب ناب و

یک عملیات پـرتاب کـوکتل مـولوتف تـوسط افـراد ساله ای به نام فاطمه طالقانی در اشاره به شهادت کودک دو .2

مؤمن و انبوهی ازجوانان پاـکباز و می سوزانند2٬ آتش خشم کورخود در کودکان خردسال را و
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عملیات تروریستی تعدادی از هم در بعدها روزنامه اطالعات. به نقل از ص ٬346 ج 3: کارنامه سیاه...٬ سازمان.
کودک خردسال به شهادت رسیدند. چند 61 و سال 60 سازمان در

که دلش به عشق اسالم و آن کس را هر و می دهند٬ قرار ناجوانمردانه هدف رگبار را فداـکار و
کـوچه و و موقع مناسب به شهادت بـرسانند در تا می تپد٬شناسایی می کنند انقالب اسالمی٬
کوکتل مولوتف به آتش بمب ونارنجک و با را و... فروشگاه وبنیادشهید خیابان وبیمارستان و
در آیا به اینان آمریکایی می گویند... که چرا آقای بازرگان برآشفته می شود امروز٬ و می کشند.
مـورد زمـانی کـه مـظلوم ترین انـقالب عـالم٬ آن هـم در ترور٬ آشوب و سیل خون و برابر
دست روی دست بـاید تـبلیغاتی است٬ سـیاسی و اقتصادی٬ بیرحمانه ترین تجاوزت نظامی٬
کسـانی کـه بسیاری از آقای بازرگان! درجنایت بازگذاشت؟... دست آدم کشان را ـگذاشت و
اسالم و دفاع از به خاطر تنها اعتراض شمایند) همین دادگاه های انقالب (ـکه مورد در امروز
انسان هایی سرشار زحمت می کشند٬ روز شب و دست آوردهای انقالب اسالمی٬ پاسداری از
وا آنـان را فـرمان خـدا٬ نـیز تعهدانسانی شان و مسئولیت اسالمی و اما رحمتند؛ عاطفه و از
به خـطر جمهوری اسالمی را آدم کشانی که موجودیت انقالب و برابر که قاطعانه در می دارد
فریب هم دلمان به حال این جوانان که هرچند ما ریشه برکنند. از را وفساد انداخته اند٬بایستند
براندازی نـظام در تخریب و ابزار دستشان به خون پاـکان آلوده است و امروز اما خورده اند٬

ص 1. :60/7/18 روزنامه کیهان٬ .1

می سوزد.1 انسان شده اند اسالم و دست دشمنان آشتی ناپذیر
گفته بود: نطق خود مهندس بازرگان در

عزیزمان کشور کنیم که آتشی هولناـک در اقرار توسل به درگاه ذوالجالل باید با و کمال تأثر با
کسی است که درصدد کمتر داده٬ قرار موردتهدید دین را دولت و خرمن امت و شعله کشیده٬
که در برکنار یا هوادار وکسان وابسته و پسر و خاموش کردن آن برآید...همچنین نونهاالن دختر
نونهاالنی انتقام می گردند٬ انحراف یا قربانی التقاط و درگیری هایخیابانی ودادگاه های انقالبی٬
دیوانه وار٬ یا این مملکت بوده عاشق وار پرورش یافتگان امید ـکه هرچه باشد٬جگرگوشگان و

طاس لغزنده ای افتاده اند. در گناهکار٬ یا فداـکار
عامل امپریالیسم می خواند. مرتجع وضداسالم و منافق یا گروه مقابل را طرف٬ درحالی که هر
در نه جوانان جانباز٬ و واردشده اند آمریکا مکتبی های غیرتمندمان از و نه روحانیون ارجمند

متن نطق مهندس بازرگان . ص ٬15 :60/7/26 روزنامه کیهان٬ .2

که بتوان مزدورشان خواند.2 بزرگ گشته اند٬ خانواده های آمریکایی زاییده و
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مهندس بـازرگان در کنایه تمسخرآمیز و اشاره به طنز خاتمی با حجة االسالم سیدمحمد پاسخ٬ در

نوشت: خواندن عوامل سازمان٬ مزدور آمریکایی و تفسیر مورد
نوعی خودحکایتگر برمی آشوبند٬ انتساب آشوبگران به آمریکا که از آنجا آقای بازرگان ٬ طنز
کـه دشـمنان امت را بدین ترتیب تشخیص درست امام و نگرش آمریکایی به مسائل است...
به تمسخر می دانند٬ به نفع آمریکا مواضع آنان را اعمال و و آمریکایی می خوانند را داخلی...
سوق دادن کشور همه حکمرانان جهان سوم در از شاه مخلوع که گوی سبقت را آیا میگیرند...
درخانواده آمریکایی زاده شده ربوده بود٬ آمریکا... به سوی وابستگی تام به غرب وخصوصًا
هـمه آمریکا که... آقای بنی صدر آیا آمریکایی نبود؟... اینکه شاه٬ یا برگشته بود٬ آمریکا از یا
آقـای ازخانواده آمریکایی بود؟...آیـا به وی بسته بود٬ برای بازگشت به ایران٬ امیدهایش را
آقای بازرگان رانماینده بورژوازی که طبق تحلیل های ماتریالیستی روزگاری٬ و رجوی که روز
رهـبری که بـه مـنظور امروز و می دانست٬ آمریکایی است٬ مارکسیستی] حضرات ماهیتًا [ ـ=
بـرای تکـمیل مـبارزات و ایران به دامن فـرانسـه آویـخته است! مقاومت ضدامپریالیستی در
بورژوازی از کمال شهامت به تمجید با کرده است٬ سفری به آمریکا این اواخر ضدآمریکایی٬
و مـی دهد... را بورژواهـا با اتحاد برای سرنگونی جمهوری اسالمی پیشنهاد ملی برخاسته و
به عنوان جناح را که مجاهدین خلق! توصیه میکند اـکیدًا به سیاستمداران آمریکا «جرج بال»
بـاالخره مـورد و دهند تقویت قرار ایران موردحمایت و رژیم ارتجاعی! مخالف با نیرومند
آیا بی بی سی است٬ اسرائیل و و سخن پراـکنی های آمریکا و ستایش فراوان رادیوها و تمجید
به دفاع که شما امروزهمان جوانان پاـکباز! و رجوی ازخانواده آمریکایی است؟... آقای مسعود
بـه کـمک گوش بسته به فرمان آقای رجوی وهمپالگی هاشان و چشم و آنان برخاسته اید٬ از
دفن تجاوز هنگامه ای که نیروهای رزمنده جمهوری اسالمی درگیر در و بازمانده های رژیم شاه ٬

تخریب دست می زنند. و به کشتار رژیم آمریکایی صدام هستند٬
دست سیاست های ابزار بینش است که به سادگی٬ و دید نحوه ای از آمریکایی بودن٬ از مراد
مهندس بازرگان] بینش٬جریانی که شما[ ـ= و همین دید به خاطر و می شود٬ توسعه طلبانه آمریکا
البته باتوجیهات مواضع ضدآمریکایی جمهوری اسالمی ـ همواره از دارید رأس آن قرار در
این آمریکاست که امروز عملی کرده است... اظهارنارضایتی وحتی مخالفت قولی و ـگوناـگون ـ
آنـان از دل بسـته است و پندارگرایانه برای سرنگونی جمهوری اسالمی به مـجاهدین خـلق!

ص 3. :60/7/18 روزنامه کیهان٬ .1

حمایت می کند.1
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که بایستی به کرده بود تأـکید یافت٬ که به صورت مکتوب انتشار ادامه نطق خود مهندس بازرگان در

طرف دعوی» دو «هر خود به تعبیر و بنشینیم» علل چاره ها در شور و تحلیل صحیح جریان ها «تجزیه و

متن کامل نطق مهندس بازرگان . ص ٬15 :80/7/26 روزنامه کیهان٬ .1

جلوه داده بود.1 مقصر مخاطب و را

سهم جریان نهضت نقش و مورد در سرمقاله خود٬ تحلیل موضوع در تجزیه و با آقای خاتمی نیز

نوشت: پیروزی انقالب٬ افزایش طرفداران سازمان طی ماه های پس از آزادی در
بزرگترین گناه به گردن جریانی بپردازیم٬ اـگربخواهیم به تحلیل جریاناتی که به اینجاانجامید ...
از بسیاری ازجوانان سـاده دل را و اخالل کرد طبیعی انقالب٬ سیر در آغاز که از بود خواهد
هم معلوم بودباالخره کارشان به آغاز به دام رهبران گروهک هایی که از آنان را و انقالب رمانید
مـحتوای بینش ناسازگارش با اثر وقتی که دولت موقت در افکند. تروریسم خواهدانجامید٬
انقالب رهبر عنوانی که از اعتباری که به برکت اسالم و نام و باسوءاستفاده از انقالب اسالمی و
وقتی که فریاد برگزید... را آمریکا اسالمی با راه آشتی دادن انقالب سازش ناپذیر ـگرفته بود٬
که کـدام سـازندگی و برژینسکی نشان داد مالقات با و انقالب به پایان رسیده است... برآمد
چـنین هـیاهو بـا التـقاطی٬ یا انحصارطلب ملحد گروهک های مفسد است٬... نظمی موردنظر
بدین وسیله تـوانسـتند و دولت موقت عین یکدیگرند٬ که جمهوری اسالمی و کردند وانمود
برای چنین روز آنان را مداوم٬ کار با جلب و به سوی خود این جوانان ساده دل را بسیاری از

.3 و صص 1 :60/7/18 روزنامه کیهان٬ .2

تلخی آماده سازند. 2
اشاره به مـضامین سـرمقاله های مهندس بازرگان طی نامه ای خطاب به آقای خاتمی با مقابل٬ در

مطابق وعده قبلی آقای خاتمی را متن کامل نطق خود بحث مربوط به آنها٬ در ورود اجتناب از ـکیهان و

مجلس شورای نماینده اردکان در سرپرستی روزنامه کیهان٬ آن زمان عالوه بر خاتمی در حجة االسالم سیدمحمد .3
ابتدای نامه مذکور به همین علت در داشت. صندلی مهندس بازرگان قرار کنار صندلی وی در و بود اسالمی نیز

چنین آمده بود:
خم شده گفتم به طرف شما برگشتم... دارد٬ که شرف جوار به صندلی خودم٬ مهرماه گذشته که... «چهارشنبه 15
بـلی بـه شـرط آنکـه خـودم هـم فـرمودید چاپ کند؟٬ کمال نطقم را است متن تمام و روزنامه کیهان حاضر آیا

ص 15. :60/7/26 روزنامه کیهان٬ گفتم چه بهتر.» اظهارنظری بکنم.

نطق مهندس روزنامه کیهان ضمن چاپ متن کامل نامه و کیهان ارسال کرد. برای چاپ در مجلس ٬3 در

به قلم سرپرست روزنامه درج نمود. نیز توضیحاتی را بازرگان ٬
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مـطالب مـجدد تأیـید بـا دیـدگاه های مـهندس بـازرگان ٬ نـقد خـاتمی در حجة االسالم سیدمحمد

چنین نوشت: سرمقاله های قبلی روزنامه کیهان٬
ماه در طی 4 که تنها بی رحمی می شود حکومتی متهم به خشونت و نظرجناب بازرگان ٬ در ...
ده هـا نـخست وزیر٬ ریـیس جمهور٬ رییس دیوانعالی کشور٬ قهرمانی های جوانان جانباز!٬ اثر
کودک معصوم به خاـک و زن و و مرد پاسداران وبسیجیان وصدها از پرشور و جوان ایثارگر
نـه مـی گیرد دفاع قرار مورد و هم آن که ظلم نموده مظلوم می شود باز خون کشیده می شوند

راه براندازی آن است. [سازمان٬] تالشگران در مظلوم ترین حکومت عالم که
وشوقشان را شور به میان محرومان ونمایندگان آنان رفت تا برای درک درست مطلب باید ...
لحن تعبیرات آقـای بـازرگان را دریافت... امیدی که به رهبری امام دارند٬ نسبت به اسالم و
مقاالت و بسیاری از که تفاوت چندانی میان سخنان ایشان و دید دهید٬خواهید اندکی تغییر
وجـود رسانه های گـروهی امـپریالیستی مـی آید٬ رادیوهای ضدانقالب و ـگزارش هایی که در
نـدارد٬ بیان وجود آزادی عقیده و مجلس نمایندگان٬ اینکه حتی در آقای بازرگان از ندارد...
محارب منحرف و و گروهک های ملحد دیگر راست هم هست. و ناراحتی می کند سخت ابراز
زمـینه بـرانـدازی را و آزادانه علیه نظام جمهوری اسالمی به لجن پراـکنی بپردازند نمی توانند
ریشـه خـون هـزاران شـهید آزادانه به نهادهای انـقالبی کـه بـر نمی شود دیگر فراهم آورند.
آزادانه از و مشوب نمود آزادانه نمی توان اذهان مردم را دیگر و نمود تاز ایستادهاندتاخت و
جـمهوری در نـمی شود دیگر برآشفت. اعدام رذل ترین سرسپردگان رژیم شاه چون «هویدا»
باالخره نمی توان آزادانه٬جریاناتی کـه بـه گرفت و تمسخر به باد مکتبی را اسالمی مکتب و
تـقویت روحـی و رویاروی مردمی ترین رژیم عالم ایستاده انـد٬ جنگ مسلحانه دست زده و

سیاسی نمود.
ولی کامًال گرچه درست نبود مجلس پیش آمد برابرسخنان آقای بازرگان در عکس العملی که در
این همه خویشتن داری کسانی است که شاهد من آنچه قابل توجه است٬ به نظر و طبیعی بود
وسخنان آقای این همه مظلوم می بینند را ازجان خود جمهوری عزیزتر و بوده اند ایثار خون و
سخنان دشمنان مسلّم اسالم و هماهنگ با و هم سو شده باشد) نیتی که اداء هر (با بازرگان را

ص 15. :60/7/26 روزنامه کیهان٬ .1

می کنند.1 هم صبر باز و مردم می یابند٬ انقالب و
مجلس برابر خودجوش بودن تجمع در وجه مردمی و بر ضمن تأـکید ادامه نوشته خود آقای خاتمی در

مراسم تشییع شهدای گسترده مردم در اشاره به حضور و مهر)٬ 15 همان روز علیه مهندس بازرگان (در
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چنین نوشت: النه جاسوسی٬ تسخیر حمایت از و هشتم شهریور
تردیدی نیست که هرگاه اساس دارند باور اراده این مردم را بیداری و برای آنان که ایمان و و
به زیان دشمنان همواره صحنه را و بود به خودحاضرخواهند مردم خود نظام درمخاطره باشد٬

ص 2. همان: .1

کرد.1 طوفانی خواهند انقالب اسالمی٬
همراه یک یادداشت خصوصی برای آقای خاتمی ارسال مقاله ای دیگر مهندس بازرگان مدتی بعد

کنایه درباره نوشته قبلی وی چنین نوشت: و لحن طنز که طی آن با ـکرد
گـله چـندان نـدارم.خـوشبختانه ذیل متن نـطق داده بـودید٬ ازجواب های کذایی هم که در
خـوانـدن آن کـه از خسـته شـده بـاشند آن قدر نطق من باید قرائت نامه و از خوانندگان بعد
به چون قبًال و این نمی توانستیدبگویید از غیر آن بچه های کیهان٬ با نموده اند.شاید صرف نظر
روغن داغ هایی کـه بـوی با الزامی هم به گفتن آن٬خصوصًا کرده بودید کافی اظهارنظر قدر

ص 509. ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .2

دشمنی می داد٬نداشتید.2 سوختگی و
تعدیل جّو احتماًال آن سخنان٬ مهندس بازرگان از قصد اـگر بودند برخی تحلیل گران سیاسی معتقد

همه و پیش از اشاره شد٬ همان گونه که قبًال اقدامات تروریستی سازمان بوده است٬ خشونت حاصله از

دهم جمله در از و خرداد 30 از بعد خود سخنان مکرر شخص حضرت امام خمینی در سایرین٬ از مؤثرتر

عوامل اقدامات دستگیرشدگان و با عادالنه» «خوب و رفتار به تفصیل درباره رعایت قانون و ٬60 شهریور

در اما نمود. تأـکید قانونی» عمل طبق «موازین اسالمی و کنترل احساسات و بر سخن گفت و تروریستی٬

میزان تقصیر یافت٬ مطبوعات انتشار در و تریبون مجلس پخش شد نطق آقای مهندس بازرگان که از

تاحدی موجه و ترور انگیزه خشونت و عمًال به جای تعدیل خشونت٬ مظلوم یکی پنداشته شده و ظالم و

علل جنگ مسلحانه یکی از فقدان امنیت برای مبارزه قانونی» و آزادی ها «جلوگیری از نطق مهندس بازرگان٬ در .3
گشته بود. برای تروریسم سازمان تعبیر تالفی های ناچارانه» مسلحانه و «تجاوز و سازمان توصیف شده بود

جلوه داده شده بود.3 «ناچاری»٬ ناـگزیری و سر از و طبیعی٬

عبدالکریم ضمن اشاره به شهادت حجة االسالم سید مهرماه 60 سخنرانی 7 حضرت امام خمینی در

بـه دست 60 مـهر 7 حزب جمهوری اسالمی خراسان در و مشهد جامعه روحانیت مبارز دبیر هاشمی نژاد شهید .4
سازمان هم و کالس درس حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسید سازمان به نام هادی علویان در یک عضو

اسـتقبال از فداـکاری و بر تأـکید مردم و برای تضعیف نظام و تبیین انگیزه این ترورها و هاشمی نژاد4
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ص 54. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ اعالم نمود. پذیرش مسئولیت آن را رسمًا

چنین گفت: شهادت٬
اینها رفت... دست نخواهد هدف از به راهانداختهاند٬ که این گروههای فاسد این شرارتها با ...
هدفشان این است که اـگر و زنده می شود. این خون ها اسالم با اـگرهدفشان هدم اسالم است٬
اـگرهدفشان و آبیاری می شود. این خون ها جمهوری اسالمی با بین برود٬ جمهوری اسالمی از
خـدای تـبارک و و مطالبه کنند. آنها از را جزا امثال اینهاست٬ شوروی و و خدمت به آمریکا

ص 258. ج 15: صحیفه امام٬ .1

است.1 نفرین ابدی راخواستار ملت ما٬ و تروریست های سازمان] لعنت٬ [ ـ= تعالی برای آنها
داشت: اظهار مهر٬ اشاره به تظاهرات مسلحانه 5 امام با همان سخنرانی٬ در

وجوان ها مع االسف٬بچه ها و تهران شد قبل در روز این شرارت هایی که دو از و این ترورها از
که جوان ها متأسف باشد انسان بسیار به شرارت هدایت کردند٬باید و تویخیابان ها راکشیدند
آتش مـی زنند و درخـیابان ها کـه مـی آیند اینها از بازی خوردند این طور نوجوان های ما و
ایستاده کمال قدرت٬ ملت شریف ایران با و مال عموم است... که مال مردم است٬ چیزهایی را
[ ـ= هـمه ایـنها و کـرد ایـن امـرجـدیّت خـواهـند قـوای انـتظامی در مقابل آنها... است در
دادگـاه ها به جـزای اعـمال خـودشان در و آورد به دست خواهند تروریست های سازمان] را

صص 261ـــ262. همان: .2

رسید.2 خواهند
پذیرش اـکثریت پشتیبانی و دیدگاه های رهبری انقالب که از با مواضع بازرگان آشکارا سخنان و اما

سوی مختلفی از موارد در نیز البته مشابه این دیدگاه قبًال تعارض داشت. تفاوت و بود٬ برخوردار مردم نیز

فرهنگی شخصیت های سیاسی و سوی امام و پاسخ های گوناـگونی از و شده بود نهضت آزادی ابراز وی و

نهضت عدم موضع گیری صریح بازرگان و و هفتم تیر انفجار جمله پس از از خط امام ارائه گردیده بود.

حضرت امام خمینی طی سخنانی با شده بود٬ خواستار آن را 60 خرداد 25 که امام از آزادی علیه سازمان٬

همفکران وی چنین گفت: خطاب به مهندس بازرگان و اشارات ابلغ من التصریح٬
اسالم ضد این منافقین که قیام بر از وحسابتان را نصیحت می کنم که شمابیایید باز من به اینها
آن وقت به من هم بگویید که خشونت شمانکنید٬ نه اینکه بگویید کنید. ـکردند٬حسابتان راجدا
هم من به مثل هم هستیم...حاال آنها و این معنایش این است که ما هم خشونت نکنید. ـکه شما
[می گویم که] آمـریکا اعوجاج فکری دارند منتها اهل صالحند٬ این آقایانی که اهل سوادند٬
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روزی که این هر خورد. نخواهند شما این منافقین هم به درد هیچ فایده ای ندارد... برایشما
خـدای ـ بشـوند پـیروز آن روزی که اینها هم می برند... را شما سر کنند منافقین قدرت پیدا
آنهایی که به اسـالم عـقیده داده اند... پل قرار را شما شد٬ فدای آنهاخواهید شما نخواسته ـ
الاقل درخیابان هاریخته اند و اسالم کردند که قیام برضد ندارند[ ـ=سازمان] واشخاصی هستند
که کسی که مسلحانه هم می دانید وشما می دانید٬ هم حکم شرعی اش را وشما آدم کشته اند و
هم مسئله اش معین کرده است وشما اسالم تکلیفش را ارعاب کند٬ مردم را و درخیابان بریزد
هست که کتاب خدا مسئله در یک اعالمیه بدهید. بگویید٬ همین یک مسئله را شما می دانید. را
به حسب حکم می ترسانند٬ مردم را و تویخیابان ها ریختند و هستند این اشخاصی که مفسد

«اشـاره ارجاع به متن فوق چـنین آمـده است: این منبع با پاورقی ص 32 در صص 30ـــ٬32 ج 15: صحیفه امام٬ .1
است به سران نهضت آزادی به ویژه آقای مهدی بازرگان ».

کنید.1 گروه خودتان امضا از و بگویید این مسئله را شما خدا٬حکمشان این است.
حتی حکم شرعی سازمان٬ برابر در نشد هیچ گاه حاضر نه تنها (نهضت آزادی) مهندس بازرگان و اما

مواضع مختلف بلکه در تروریست های سازمان ترسیم کند٬ مشخصی با مرز و بیان کند محاربه را ارعاب و

«مباح شمردن ریختن خون»٬ مقوله «انتقام»٬ از شرعی را اجرای حکم قانونی و ٬60 مهر جمله 15 از و

خطاب بـه رهـبری و برشمرده و تعّدی» «خونریزی و و فرزندکشی»٬ و «برادر بی رحمی»٬ «خشونت و

مهندس بازرگان آمده است. 60 مهر متن نطق 15 در عینًا عبارات داخل گیومه٬ .2

شده بود.2 تروریست ها مقابله با و توقف اجرای حکم خدا مسئوالن نظام خواستار

همچنین در و پاسخ هایی که به مطبوعات می داد واـکنش به انتقادات روزافزون در مهندس بازرگان در

حالی که در جمعه٬ پایان نماز دقایقی پس از یازدهم تیرماه ٬1361 در امام جمعه یزد صدوقی٬ شیخ محمد آیة اهلل .3
سازمان٬ ابراهیم زاده عضو نارنجک توسط محمدرضا عملیات تروریستی انفجار سالگی در سن 75 در روزه بود٬
زنـدگی تـروریست نحوه انـجام عـملیات و از پذیرفت و را مسئولیت این ترور سازمان رسمًا به شهادت رسید.

ص 16. ش 158: نشریه مجاهد٬ ارائه داد٬ گزارشی را مزبور٬
روزنـامه صدوقی به انضمام نامه مـوکلی بـه وکـیل (چـاپ شـده در آیة اهلل مجموعه مکاتبات مهندس بازرگان و .4
تاریخ 60/9/15 سوی نهضت آزادی در قالب یک جزوه از در جوابیه آن (به قلم بازرگان)٬ و جمهوری اسالمی)
نکـته و تکـراری است٬ قبال «سازمان»٬ در توجیه مواضع خود مضامین این نوشته های بازرگان در گردید. منتشر

طرح نشده باشند. صفحات پیشین این کتاب٬ که در ندارند جدیدی دربر

توضیح دیدگاه های کماـکان به دفاع و انجام داد4٬ امام جمعه یزد صدوقی 3 آیة اهلل مکاتباتی که بین وی و

که انتخابات تهران اشاره کرد رجوی در مسعود از حمایت خود حتی به نوشته های قبلی و برخاست و خود
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خشونت پدید و وضعیت ترور به هشدارهای وی توجه می شد٬ اـگر همین وقایع بوده و هدفش جلوگیری از

اساس استراتژی بر ابتدا که سازمان از به این واقعیت توجه نمی کند البته مهندس بازرگان آشکارا نمی آمد.

جنگ مخفی علیه نظام به شورش مرحله به مرحله از خشونت٬ و طریق ترور کسب قدرت از براندازی و

موظف اراده اـکثریت مردم مسلمان کشور نظام جمهوری اسالمی برای صیانت از و مسلحانه علنی رسید٬

همچنین این نکته بـدیهی را نظام جمهوری اسالمی بوده است. حفاظت از و تروریست ها به مقابله با

به کاندیدای سازمان رأی انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی٬ مردم در که اـگر نادیده می گیرد

خشونت سـازمان و ترور با مردم تاوان آن را باید چرا و مسئوالن آن نیستند حکومت و مقصر٬ ندادند٬

به عـنوان قدرت برخالف قانون و که می بایست سهمی از مهندس بازرگان آن بود منظور آیا بپردازند.

خشونت نینجامد؟ و به ترور کار تا به سازمان پرداخت می شد٬ باج» «حق السکوت و

به این شد تکرار مهر٬ نطق 15 دفاع از در و جمالت بازرگان که حاوی چنان نگرشی بود نمونه ای از

شرح است:

روزنـامه پاسخ بـه مـقاله ای مـندرج در کتاب زندگینامه مهندس بازرگان که متن نامه وی در یوسفی اشکوری در .1
یک جـمله مـتن را (...) عالمتی مانند این قسمت بدون هیچ توضیح یا در درج کرده است٬ جمهوری اسالمی را

جمله حذف شده این است: حذف کرده است.
بـه درد انسـان صـاحب مـعرفت را هر و همگی ما و مهرماه امسال که دل شما در شیراز حادثه وحشت انگیز «از
مورخ 60/8/17). (اصل متن منتشره توسط نهضت آزادی به شماره 1636 به مجاهدین نسبت داده اند» و آورد٬

60 مـهر تـاریخ 25 در این جمله محذوف اشاره داشت به عملیات آتش زدن یک اتوبوس داخل شهری شـیراز
یک عملیات مزبور٬ در زارع . تیم نظامی سازمان مجاهدین به نام فلور توسط یک عضو غدیر٬ عید روز مصادف با
از تن دیگر 15 کوچک وی و خواهر به شهادت رسید. آتش کامًالسوخت و نوربخش در ـکودک دوساله به نام لیال

صص 186ـــ196. ج 4: کارنامه سیاه...٬ 60؛ مهر مطبوعات 26 مجروح شدند. مسافران نیز

مـی دادم وچـاره جویی هشـدار پـیش بینی کـرده و نـزدیک را فساد فتنه و خیلی جلوتر٬1 ...
در یا درآمد میزان مورخ 60/2/9 که در مبارزه مسلحانه» مقاله «مبارزه قانونی و با می خواستم.
و اعالم خـطر قصدی جز اردیبهشت ٬1360 تاریخ 12 در مکتبی عزیزم» و «فرزندان مجاهد

به جای آن اصل مطلب مهندس بازرگان حذف شده و از نیز کلمه «اتوبوس شیراز» کتاب یوسفی اشکوری دو در .2
نطقه چین گذاشته شده است.

نخست وزیری و حزب جمهوری یا [انفجار] دفتر جلوگیری ازفاجعه های نفرت زایی نظیر... 2

خط تـبلیغاتی اعدام شدند٬ دادگاه ها٬ محاـکمه در تروریست هایی که پس از تعداد اغراق در بزرگنمایی و دروغ و .3

دوم انتخابات تهران دور تانداشتم... 3 زمانی که در صد تا صد و ده تا همچنین اعدام های ده تا
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مجموع اعدام شـدگانی کـه اسـامی و مهرماه ٬60 تا خرداد 30 از می شد. نوشته بازرگان تکرار که در سازمان بود
قربانیان تعداد از حتی کمتر به رغم وسعت فجایع تروریستی٬ می شد٬ منتشر مطبوعات آن زمان نیز در آنها تعداد

سازمان بود.
بررسی شـد٬ فصول پیش طرح و رجوی که در کاندیداتوری مسعود حمایت از متن اطالعیه مهندس بازرگان در .1
امـیدواری بـرای راه یـافتن وی بـه مـجلس بـود ابـراز بلکه صراحـتًا چنین مضمونی نبود به هیچ وجه مشتمل بر

محقق نشد. که به دلیل عدم کسب آرای الزم٬ (60/2/16 (روزنامه کیهان٬

تاجای درگـیری های به مجلس بیاید1 کسی اـکثریت دارد اـگر اطالعیه داده بودم که بگذارید
آرای ملت حاـکم شود٬ قانون و و پارلمانی بگیرد بحث وجدال های آزاد خون آلودخیابانی را

صص 513ـــ514. ج 2: تکاپوی آزادی...٬ در یوسفی اشکوری٬ .2

داشتم.2 را منظور همین نگرانی و
رییس وقت مجلس شورای اسالمی چنین آمده است: خاطرات حجة االسالم هاشمی رفسنجانی ٬ در
که مردم به دنبال سخنان سالن مجلس آورده اند طومارهای پنجاه متری در 60] امروز مهر 19]

از و خیلی ناراحتند اینها و مجلس شده اند٬ از اخراج لیبرال ها خواستار [مهدی] بازرگان ٬ آقای

ص 323. بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .3

60] اول شب٬جلسه ای طوالنی با مهر 23]
آنهاحمایت نمی کنم.3 از کامًال که چرا من گله دارند

[احمد] صـدر [ ابراهیم] یزدی ٬ [یداهلل] سحابی ٬ [مهدی] بازرگان ٬ آقایان سران نهضت آزادی٬
رسـانه های و سوی حزب اللـهی ها اینکه از از [هاشم] صباغیان داشتیم. [حاج سیدجوادی] و

موضع صریح درمقابل اـگر گفتم٬ وچاره جویی می کردند. جمعی تحت فشارند٬شکایت داشتند

ص 329. همان: .4

شود.4 وضع ممکن است بهتر [ ـ=سازمان مجاهدین] بگیرند٬ ضدانقالب

تشکیل «هسته های مقاومت»  
شکست مرحله نخست استراتژی سازمان  

قطعی» که نتوانست «سقوط فوری و و... شهریور 8 تیر٬ 7 خرداد٬ ناـکامی های 30 از عبور از پس 

موقعیت حاـکمیت یک گام عـقب از تحلیل خود سازمان در به دنبال داشته باشد٬ جمهوری اسالمی را

پس مردم را به ساقط کردن نظام نیست؛ آن زمان قادر پذیرفت که مجموعه عملیات نظامی تا نشست و

تحّقق این استراتژی٬ چگونگی انجام و تحلیل سازمان در کرد. به پا «قیام مردمی» و به صحنه کشید باید

چنین بود:
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به قادر [وجود] اختناق حاـکم٬ به دلیل اما جمهوری اسالمی ناراضی هستند؛ توده های مردم از
کردن این باز کنیم. باز راه حرکت مردم را شکسته و این بن بست را باید ما آن نیستند. مبارزه با
عـملیات نـظامی خـود٬ [بـاید] بـا یـعنی سـازمان انجام عملیات نظامی ممکن است؛ با راه٬
به برای توده های مردم قابل سقوط نشان دهد. عالمت سؤال برده آن را زیر موجودیت رژیم را

سندی درون گروهی. برگرفته از ص 31؛ ج 1: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .1

کرده برای یک قیام عمومی آماده می سازیم.1 آزاد [ما] نیروهای مردمی را این ترتیب٬
چنین گفت: تمایل به «سقوط ضربتی رژیم»٬ وجود از قالب انتقاد رجوی در مسعود البته بعدها

نه فقط نیروهای نیروهای خودی و داشت (حتی در تمایلی وجود ماه های اول تهاجم٬ در ...
ما ضربه ای رژیم می رفت... سقوط خیلی سریع و تصور اساس آن٬ که بر اجتماعی سمپاتیزان)
(ـکـه این انتظار سطح نیروهای خودمان نیز در دامن زده شدن به آن نشدیم... مانع گسترش و

ص 97. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .2

بود.2 هست وخواهد نادرست بوده و رفت) رژیم خواهد ـگویی منهای «قیام»٬
صـورت بدین منظور برپایی «تظاهرات مسلحانه» حرکت سازمان در اشاره شد همان گونه که قبًال

تـظاهرات توده های مردم به تـدریج بـه آنـان مـی پیوندند٬ این حرکت ها اثر بر می کرد ـگرفت که تصّور

مـورد چند سازمان٬ کرد. مدتی به شکل قیام های مردمی تجلّی خواهد پس از و شد خواهد ـگسترده تر

سـال گسترده مـردم در به تظاهرات سراسری و تهران را در خود محدود تظاهرات مسلحانه کوچک و

5 ـ صص 4 ش 131: نشریه مجاهد٬ . Ñ جمع بندی یکساله... تفصیل تحلیل های رهبری سازمان برای آـگاهی از .3
.22 و

این نکته برای سازمان واقعیت اجتماعی٬ با برخورد صحنه عمل و در تشبیه می کرد.3 1357 و 1356

به دست نیامد. ـ تلفات شدید جز هیچ نتیجه ای ـ و به این حرکت نپیوست؛ نیز که حتی یک نفر معلوم شد

گذارد. کنار آن را و بپذیرد شکست این تاـکتیک را شد سازمان باالخره مجبور

گامی به پیش ذهنّیات خود٬ در می گذشت که سازمان٬ نظامی» شروع «فاز ماه از چند سوی دیگر٬ از

موضع مخالفت در نیروهای مردمی آزادشده و اثرعملیات نظامی گذشته٬ «در چنین تحلیل کرد: و نهاد
نـیروهای بنابراین سازمان بـاید می باشند؛ تشکّل خاص خود نیازمند امّا جمهوری اسالمی هستند؛ با

همان سند. ص 32؛ ج 1: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .4

پادگان و...سازماندهی کند.»4 کارخانه٬ اداره٬ مدرسه٬ محلّه٬ هر در شده را مردمِی آزاد
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نظام با محورهای برخورد  تحلیل سازمان از
درون چنین تـحلیلی از به عنوان فرم خاص این سازماندهی٬ طرح تشکیل «هسته های مقاومت»٬

مـروری بـه استراتژی سازمان داشت٬ که ارتباط مستقیمی با برای بررسی زمینه این طرح٬ مطرح شد.

با و چه انگیزه ای به این طرح روی آورد٬ که سازمان با مشخص شود مشی کلّی سازمان ضروری است تا

زمان شاه چه فاصله ای گرفته بود. در استراتژی خود

مشی مسلحانه زمان شاه متفاوت می دانست و با نظام جمهوری اسالمی را جنگ مسلحانه با سازمان ٬

تحلیل می کرد: حول سه محور را خود ویژگی های حرکت نظامی جدید

ژاندارمری شهربانی و ارتش و مرّکب از نظامی٬ پلیسی ـ زمان شاه یک دستگاه مقتدر در اول ـ محور

.1360 پاییز تابستان و نظامی در حوش ماه های نخست فاز زمان حول و .1

چنین دستگاه حال حاضر٬1 در نگه می داشت. سیستم را ساواـک به صورت هماهنگ حاـکمیت داشت و و

دخالت نمی کنند. ـ هنوز چنین اموری ـ در ژاندارمری٬ شهربانی و ارتش و اساساً و ندارد مقتدری وجود

حتی بین خودشان و ندارند که توانایی الزم را کمیته به عهده گرفته اند سپاه و را بنابراین تمام وظیفه آنها

پوسیده است. به لحاظ ماهیت٬ شرایط فعلی٬ رژیم هم در دارد. وجود تضاّد

حال حاضر در اما می بردند؛ آـگاهی به سر سطح پایین از در زمان شاه ٬ در توده مردم٬ دوم ـ محور

به لحاظ وسیع٬ بسیار یک آمادگی عمیق و شرایط فعلی٬ در مجموع٬ در تشّکل پذیرترند. و آـگاه تر توده ها

دارد. وجود اجتماعی٬

ولی اینک یک سازمان چریک شهری بود؛ یک تشّکل محدوِد زمان شاه ٬ در سازمان٬ سوم ـ محور

واقع٬ در میان مردم دارای پایگاه قوی است و در و پوشش دارد زیر توده ای است که نیروی وسیعی را

انقالبی است: یک سازمان سراسری مسلّح و
ساقط کردن نظامی رژیم نیازی نیست که سال های طوالنی صرف گسترش ارتش خلق و دیگر
حضور با و وپوسیدگی رژیم٬ وسیع اجتماعی٬ عمیق و توجه به آمادگی بسیار بلکه با ... بشود؛
جریان یک قیام سراسری به زانـو در می توان رژیم را مسلّح٬ یک سازمان سراسری انقالبی و

ص 32. ج 1: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .2

درآورده وساقط کرد.2
ـ آنچنان که باید مبارزه ـ هنوز بهمن ٬1357 22 که به رغم گذشِت سه سال از سازمان تحلیل می داد
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بدنه نظام جمهوری اسالمی نیروهای مردمی هم که از آن بخش از نکرده است. پیدا ـگسترش الزم را

گام به گام به صحنه کشیده تا سازماندهی نشده اند هنوز نیروهای سازمان محسوب می شوند٬ ـکنده شده و

ضربه نهایی به عامل بازدارنده فوق٬ توجه به دو که با مطرح می کرد این پرسش را اینجا سازمان در شوند.

«ـگسترش دامنه مبارزه و چنین بود: پاسخ به زعم سازمان٬ و کند؟ وارد چگونه باید جمهوری اسالمی را

یک تحلیل درون گروهی. دیگری از سند و همان سند ص 33؛ همان: .1

همان خّط قیام مردمی است».1 [ و] این خط٬ به مثابه ضربه نهایی است... بردن آن به میان توده ها
می توان به تدریج نیروهای گسترده خلق اقدامات مناسب٬ به شرط دست زدن به سازماندهی و
فلج متفّرق و نیروهای حاـکمیت را روش های مناسب٬ کافی است بتوانیم با به میدان کشید.  را

همان. .2

ـکنیم.2
جامعه در در نظام را درگیری با وحشت از می خواست رعب و به زعم خود نظامی٬ فاز آغاز در سازمان٬

به و عقب ماندند خود «پیشتاز» از توده ها سازمان٬ به تعبیر اما سبب شود؛ را خیزش توده ها تا هم شکند

چنان تحلیل هایی براساس چنین تجربیات و ظاهر در طرح تشّکل «هسته های مقاومت»٬ صحنه نیامدند.

اّما شکل گرفت. ـ باقیمانده روحیه باخته بود روحیه دادن به افراد که همه توجیه شکست های پی درپی و ـ

دیگری باشد. چیز نهفته این طرح ٬ علت اصلی و ـ شاید ـ

نیروها و«تأمین» انگیزه غالب:«حفاظت»  
و بـه مشکـل «حـفاظت» تشکیل «هسته های مـقاومت»٬ مدارک درون گروهی به بدو و اسناد در

کمتر تا به سازمان کمک می کرد این هسته ها بدین معنی که وجود اشاره شده است؛ نیز نیروها «تأمین»

حفاظت کند: خود از بتواند بهتر و گیرد قرار تحت فشار
را نیروهای خود این مقطع بخش محدودی از به هرحال در علی رغم تمام توان هایش٬ سازمان٬
میدان به سرعت وارد را این بدان معناست که اـگرباقیمانده نیروها و چترسازماندهی دارد زیر
ایـن بـه مـعنای تـحّمل تـلفات و و تـحمل کـند دشـمن را متمرکز بیشترین فشار باید نکند٬
برای سـازمان امـری سازمان دادن نیروهای کّمی٬ به این دلیل هم٬ است. آسیب پذیری بیشتر
گسترش فعلی از مدار بایدتوجه کنیم که حتّی حفظ سازمان در به عبارت دیگر٬ حیاتی است.
کنار که نیروهایی که تاـکنون در ایجاب می کند شرایط فعلی٬ کمک به ارتقای آن در و نیروها
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به دّقت تشخیص دهند را این مقطع نیزوظایف خود در سازمان به اشکال گوناـگونجنگیده اند٬

ص 34. همان: .1

میدان شوند.1 وارد به اشکال مناسبی ... و
این گونه توجیه کرد: موضوع را رجوی ٬ مسعود بعدها

ادامه مامی خواستیم همان آهنگ تهاجم قبلی را مهرماه گذشته٬ تظاهرات مسلحانه در از بعد اـگر
بـرای برای آداپته شدن و تهاجم مطلق»٬ یک «فاز از که بعد الزم بود می کردیم. ضرر بدهیم٬
می زدیم و «جمع» یعنی بایدکارمان را کارمان هم بپردازیم. ابعاد به سایر محیط٬ با انطباق بیشتر

ص 109. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .2

تدارک می کردیم.2 تجدیدسازمان و
تـوده های «پل ارتباطی سازمان با را سازمان آنها تبیین ضرورت تشّکل «هسته های مقاومت»٬ در

می کرد: دوجانبه ای برای آن تصویر کارکرد می دانست و مردم»
جهت قـطع ارتـباط تـوده بـا که در تالش رژیم است ـ مقابله با یک طرف٬ از نقش هسته ها
معنوی خلق و باجذب امکانات وحمایت های ماّدی و طرفی٬ [و] از پیشتازشان عمل می کند؛
انجام وظایف انقالبی وحفاظت از در سازمان را همچنین نیروهای فعّال ورشدیابنده جامعه٬

شده. ذـکر سند دو نقل از ص 34؛ ج 1: تحلیل مجموعه...٬ شرح و .3

یاری می کند.3 خود
باید تابستان 61 که از مرحله جدید در سران کشور پس از به تصریح رجوی ٬ سازمان٬ عملیات ترور

اواسط واقع از این مرحله در اما می گردید. نظام متمرکز عادی طرفدار افراد پاسداران و بر می شد٬ آغاز

هـدف شـاه مهره ها چیز هر قبل از بود. نوبت «سران سیاسی» مرحله اول٬ «در شده بود: آغاز 60 پاییز

پـای دست و دیگـر پس اینجا پاسداران ارتجاع٬ است... مدنظر تنه سرکوبگر مرحله دوم٬ در بودند.

ص 109. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .4

اهمیت درجه اول دارند.»4 رژیم٬ سرکوبگر اجرایی و
افـزایش تـرور این مرحله و برای پیشبرد سازمان٬ مقاومت در سازمان دهی هسته های جدید ضمنًا

حرکت های مردم بایستی به دلیل عدم حمایت از محسوب می شد. نیز انتظامی٬ نیروهای اداری و مردم و

تنه سرکوبگرند. جزئی از پای نظام و به نام اینکه آنان دست و مجازات می شدند٬ شورشی سازمان٬
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سال 60 عملیات نظامی در مروری بر  
بخش نظامی تهران٬ در سطح صورت گرفت. چهار در طی سال ٬1360 عملیات تروریستی سازمان٬

بخش شهرستان ها ولی در پیش بردند مجموعه عملیات را نوعی ادغام٬ با دو٬ بخش اجتماعی یک و و

بود: سطح عملیات بدین قرار چهار نظامی مستقل بود.

مـجموعه ای از این سـطح٬ در مذهبی نظام جمهوری اسالمی. مسئوالن سیاسی ـ عملیات ترور الف)

یک سـری ائمه جمعه صـورت پـذیرفت و ترور و نخست وزیری٬ انفجار تیر٬ 7 انفجار مانند عملیات ها

طـرح نـاموفق فـهرست شـده 52 دقـیق٬ به طـور این مأخذ٬ در .25 ـ صص 21 ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1
است.

انجام شد.1 نیز بوده٬ ترور که بیشتر عملیات ناموفق ـ

به دلیل مسلّح بودن اغلب این نوع عملیات ها دادستانی انقالب. سپاه و پاسداران کمیته٬ عملیات ترور ب)

مواردی موفق بودند. در توجه به گستردگی کّمی عملیات ها٬ ولی با نتیجه معکوس داشت؛ سوژه ها

مختلفی مانند: اقشار اصناف و این افراد٬ بازار. عادی کوچه و افراد نیروهای مردمی و عملیات ترور ج)

نـظر اتهام ایشـان از شامل می شدند. آن را مانند راننده تاـکسی و کاسب٬ دانشجو٬ کارگر٬ کارمند٬ معلّم٬

بوده است. ... و تهدید برابر ایستادگی در نصب عکس سران نظام٬ سازمان داشتن ریش٬

و انداختن کوکتل مولوتف به مغازه ها سرقت مسلحانه٬ دولتی٬ عملیات آتش سوزی اموال عمومی و د)

منازل مردم. مؤّسسات و

صورت گرفته اند: اشکال زیر به یکی از عملیاتی٬ نظامی و جهت نوع کار از ـکلیه عملیات های سال ٬60

و ژـ3) یوزی و کالشینکف٬ (عمدتاً نیمه خودکار و تفنگ های خودکار مسلسل های دستی و تیراندازی با 1ـ

حال در حالت کمین یا در سیکلت٬ روی موتور اسپرینگ فیلد)؛ رولور و سالح های کمری (اغلب کلت 45

مواردی استفاده می شد. در اتومبیل نیز از حرکت.

این نوع عملیات ها اولیه متنّوع. مواد با وزن های مختلف و و اندازه ها در بمب گذاری به صورت ساعتی؛ 2ـ

بخش نظامی انجام داده است. عمومًا را٬

به نارنجک ـ یا پرتاب کوکتل ـ عملیات سازمان عبارت از آمار بخش مهّمی از نارنجک. پرتاب کوکتل و 3ـ

ایـن بـیشتر داخل اتومبیل بود. و عادی٬ منازل افراد دّکه های کتابفروشی٬ اتوبوس ها٬ سوی مؤّسسات٬

بخش اجتماعی صورت می داد. را سلسله عملیات ها
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که به این نوع حرکت٬ شهرستان ها. بعضی از تهران و در خیابان ها؛ آتش زدن الستیک اتومبیل در 4ـ

30 روز در بیشتر انجام می شده٬ سال 57 روزهای انقالب در حرکت های مردم در جهت تداعی) (و تقلید

صورت گرفته است. 1360 مهر و طول شهریور سپس در و خرداد

طول سال 1360 در تفکیکی مواردعملیاتی سازمان٬ آمار
ردیف شکل عملیات تعداد
متحرک) 73 مسلسل (ایستاده و تیراندازی با 1

نارنجک 320 پرتاب کوکتل و 2

3 آتش زدن اتوبوس 27

4 شناسایی برای عملیات 210

5 آتش زدن الستیک 45

و...) 44 چاقو حمله با 6 عملیات متفرقه (شکستن شیشه٬

مورد جمع: 719

و اساس اسناد بر طول سال ٬1360 عملیات سازمان در شهدای نظام جمهوری اسالمی ناشی از آمار
مدارک منتشره سازمان

ماه تعداد

خرداد 6

تیر 79

مرداد 52

شهریور 46

مهر 50

ماه تعداد

آبان 6

آذر 45

دی 11

بهمن 33

 اسفند 10

نفر 338 جمع:



ـگفتارهفدهم:

و آماج ضربه ها
«عملیات مهندسی»





فصل اول:

انهدام
داخلی ترور  ستاد

 کارنامه کیفی تشکیالت
مدت زمـان انـدکی در شکست مواجه شد٬ با که خّط «تظاهرات مسلحانه» ماه ٬1360 مهر پس از

مـطالعه روی خـّط این اسـاس٬ بر بود. «بحران اقتصادی رژیم» مبنای تحلیل های ارائه شده سازمان٬

لوله هـای نـفت که خّط انفجار گوهریان (رسول) اعترافات رضا نقل از ص 61؛ ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1
همکاری بخش امنیت سازمان پیگیری می کرده است. با جنوب را

صنایع فوالد٬ ذوب آهن٬ مانند مادر تخریب کارخانه های مهم و جنوب 1 و خط لوله های نفت در انفجار

که آوانتوریستی اش٬ چنین تحلیلی به دلیل ماهیت نظامی گرایانه و پتروشیمی انجام گرفت. آلومینیوم و

چرخه خطوط از و به سرعت عقیم ماند شلیک گلوله متجلی می دید٬ آتش سالح های گرم و در قدرت را

و بـه عـلت حـضور توجه داشت که میزان نیرویی که سازمان برای یک طرح عملیاتی صرف می کرد٬ باید همان. .2
نداشته است. ضربه ها تلفات ناشی از تناسبی با تسلط مأموران نظام٬

تحلیلی تشکیالت خارج شد.2

استراتژیک داشته است؛ غیر پاندولی و کارکرد و رفتار کلّی ـ به طور سازمان ـ نیمه دوم سال ٬60 در

خطوط انفعالی و اغلب موارد٬ که در می رسید به نظر برنامه مشخص داشت. نداشتن طرح و ـکه حکایت از

حـزب اهللـُکشـی٬ خـطوطی مـانند جّدی پـیش بینی شـده. یک راهبرِد آن حاـکم است تا بر «ـگهگاهی»
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مـعلوم مـی شد بعداً که به صورت متشّتت تحقق می یافت و پخش تراـکت ـ و ریشوُکشی٬ پاسدارُکشی٬

از مـحاصره شـهر و جـنگل٬ کوهستان یا در به معنی استقرار سازمان٬ ادبیات آن روز فرهنگ و در «خط منطقه»٬ .1
بود. طریق روستا

حالت از که بعداً رهنمودهایی چون «تقویت خّط منطقه»1ــ کنار در نداشته است٬ مؤثر نتیجه ای عملی و

گاه بازگشت به عملیاتی مثل ترور و گرفت؛ قرار موردنظر مکّمل» به عنوان «محور و استراتژی خارج شد

مسئوالن کشوری. دیگر استانداران و ائمه جمعه٬ سران نظام مانند

سرگروه به رده های میانی تشکیالت (هواداران رده های سرشاخه و آبان ماه ٬1360 در تحلیل زیر٬

انتقال یافت:
خّط ما دیگر موضعگیری هایی که سازمان کرده٬ داریم و آن قرار در توجه به وضعیتی که ما با
دوران است. تاـکتیک» [ما] «تکنیک و شعار این به بعد٬ بلکه از نیست؛ گریز» تدافع ـ «تهاجم ـ
هرکس که این به بعد٬ از آمده است. رعایت نکردن مسائل امنیتی به سر ـکارهای خودبه خودی و
درحاشیه وگرنه باید تشکیالت است؛ جزء [ را] دارد٬ امنیتی کنونی فاز تشکیالتی در توان کار
تنبیهات صورت می گیرد. عدم رعایت مسائل٬ مقابل سهل انگاری و در و گیرد؛ تشکیالت قرار
در و اطاّلعات به دست رژیم نیفتد؛ صورت ضربه٬ که در میزان اطالعات بچه هاچک شود؛ باید

پرونده مندرج در دانش آموزی»٬ «نهاد از تحلیل علی زندافشار نقل از ص 151؛ ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .2
رفعت ُخلدی .

شروع شود.2 پاـکسازی رده ها صورت دستگیری افراد٬باید
بدین گونه بیان شده است: اسناد٬ یکی از در تحلیل شکست خّط تظاهرات مسلحانه٬

رعب و می کردیم سبب شکستن جّو تظاهرات که فکر و تاـکتیک تظاهرات مسلحانه اشتباه بوده؛
بود... مفیدنخواهد غیرقابل اجرا[ست] و وحشت خواهدشد٬

انقالب اسالمی». اسناد «مرکز در موجود زونکن 15/2؛ مالت ها٬ آرشیو دانش آموزی»؛ مالت های «نهاد .3

به رده های پایین منتقل نشود... 3 و مطرح شود سطح نهاد این خط فقط در اینکه: تذکّر
شـرایـطی کـه آن هـم در شکست هـای پـی درپی٬ سردرگمِی نـاشی از که یأس و واقعیت این بود

به کل سازمان سرایت تاب برای سرنگونی فوری نظام جمهوری اسالمی داده می شد٬ آب و وعده های پر

ـکرده بود:
به میدان بکشاند٬ نتوانست مردم را مهر درآوردن تظاهرات 5 به اجرا اینکه سازمان با از [...] بعد
وهمانند شده؛ مَلَکه ذهن توده ها و ما[ست] مافوق انتظار وحشت٬ رعب و که «جّو تحلیل داد
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امّا قیام صورت گیرد.» سوراخ کنیم تا مامی بایست ازجایی رژیم را قفل کرده. اذهان را طلسم٬
درحالت بالتکلیفی به لذا فرمولیزه کند؛ نمی توانست تئوریزه و شکل وچگونگی این عمل را

فقیهی . پرونده اصغر نقل از ص 260؛ ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

می برد...1 سر
بسیاری از که ناـگزیر غیرمنتظره بود آن چنان تکان دهنده و سال ٬1360 سراسر در واقعیت اجتماعی٬

با هواداران سازمان٬ و اعضا طیفی گسترده از به هم می ریخت. القائات تشکیالتی را باورهای ذهنی و

توسط واحدهای گشتی شده٬ حتی زندانیان آزاد همسایه هایشان و دوستانشان٬ همکاری خانواده هایشان٬

را که بیشترین نـیرو دانش آموزی»٬ «نهاد شدند. نیروهای کمیته دستگیر اطالعات سپاه و عملیات ـ و

و «ـگـردان» و عـناوینی چـون «هـنگ» نـموده بـا تشکیالت نظامی ایجاد خرداد 30 پس از داشت و

و نهادهای «ـکارمندی» آب می رفت. و مرّتب ضربه می خورد تقسیم بندی شده بود٬ «دسته»٬ و «ـگروهان»

نهادهای دیگر ضربه واقع شد. مورد اطّالعاتی٬ رّد طریق چند از نیمه دوم سال ٬60 از نیز٬ «ـکارگری»

ضربه زیر طریق دستگیری های خیابانی٬ اغلب از متفرقه و به طور هم٬ «محاّلت» و مثل «دانشجویی»

بولتن های سپاه پاسداران. مدارک درون گروهی مندرج در نقل از ص 41؛ تحلیل استراتژی: .2

گرفتند.2 قرار

ترورهای کور دستاورد نفرت عمومی٬  
بسـیار تـحلیل های مـتشّتت٬ و متغّیر اساس عملکرد بر نیمه دوم سال ٬1360 ـکارنامه سازمان در

مـثل ـ شاغالن صنوف آزاد ترورشدگان از عملیات انجام شده تروریستی٬ ــ بیش از در 3متفاوت است.
4

تنها و بودند؛ ـ بنگاهی (معامالت ملکی) و سبزی فروش٬ نانوا٬ پارچه فروش٬ فروش٬ خواربار جگرفروش٬

شـامل خیلی ضعیفی نـیز درصد سپاه بودند. رسمی کمیته و نیروهای پاسدار این عملیات ها٬ ازــ 1ـکمتر
4

امام جـمعه نماینده امام و عبدالحسین دستغیب ٬ سید آیة اهلل ترور رده باالی نظام می شد. روحانیون و

اوج بـی خطّی گـرفتار این نگاه است کـه سـازمان در مؤّید ٬1360 آذر 20 در محبوب شیراز٬ مردمی و

همان در دقیقاً شلیک می کرد. می گرفت٬ دسترسش قرار هدفی که در به هر و تاـکتیک پاندولی شده بود

و یک سبزی فروش٬ دانش آموز٬ دو یک معلّم٬ کاسب خرده فروش٬ 4 شد٬ زمانی که آیة اهللدستغیب ترور
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صص 11ـــ12. :60/10/1 اطالعات٬ روزنامه کیهان و .1

شدند.1 ترور رسمی سپاه نیز یک پاسدار

ادب آواز٬ سازمان به نام گوهر که توسط یک عضو دستغیب را آیة اهلل مسئولیت ترور رسمًا سازمان ٬

ص 54. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

برعهده گرفت.2 حین عملیات کشته شد٬ در وی نیز خود و انجام شد

چنین می نویسد: 1360 آذر جمعه 20 خاطرات روز حجة االسالم هاشمی رفسنجانی در
[ تهران] خبر نمازجمعه سخنرانی پیش از در آقای شمخانی قائم مقام فرماندهی سپاه پاسداران٬
عنوان این حمله بودیم که با منتظر داد. گیالن غرب را به ارتش عراق در حمله عظیم نیروهای ما
[اشغال شده خاـک مقداری زمین و دویست اسیر٬ کشته٬ هزار بیش از گفت٬ انجام شد. «فجر»
بمبی در انفجار که با امام اطالع داد دفتر ظهر٬ ادامه دارد... هنوز نبرد دشمن گرفته ایم. ایران] از
بسیار خبر همراهانش شهیدشده اند. دوازده نفر و امام جمعه شیراز آیة اهللدستغیب ٬ ـکوچه مسیر
نشان همکاری عراق وضدانقالب است. کاست. فتح غرب٬ شعف خبر و شور از تلخی است...
خون ایـن قطعه قطعه شده است. آنها اجساد نشان داد٬ تلویزیون] پخش کردند [ از فیلمی که

ص 401. بحران: از عبور هاشمی رفسنجانی٬ .3

منفوریت ضدانقالب دارد.3 عمیقی در اثر هفتادساله مجتهد٬ پیرمرد
توسط موسی خیابانی اداره می گشت. داخل٬ هدایت عملیات تروریستی سازمان در فرماندهی و ستاد

عـامل مـضاعف تـداوم بی رحمی شخص وی٬ که خشونت و بودند برخی اعضای سابق سازمان معتقد

آدم کشی سازمان محسوب می شد. تضمین کارآیی ماشین جنایت و و خونین٬ و ترورهای کور

کشته شدن خیابانی ضربه به مرکزیت و  
دادستانی اساس طرح هماهنگ اطالعات سپاه پاسداران و بر نیمه دوم سال ٬60 اواخر سرانجام در

پایگاه مرکزیت مراقبت٬ عملیات منظم تعقیب و شناسایی ردهای اطالعاتی و با انقالب اسالمی مرکز٬

اول اشرف ربیعی (همسر موسی خیابانی و بهمن ٬1360 19 روز در شمال تهران ضربه خورد. سازمان در

تیراندازی متقابل کشته درگیری و در محافظان خود و اعضای کادر به همراه تعدادی از رجوی ) مسعود

نقل می شود: اینجا در مسئوالن وقت٬ توضیحات یکی از قسمتی از تبیین اجمالی این عملیات٬ در شدند.
همان ابتدا از و مراقبت شد ـ بقیه اماـکن موردنظر هم زمان با ـ خانه تیمی موسی خیابانی نیز
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و مراـکز بودند) نفر مستقرخانه (ـکه 17 افراد طریق ترّدد از هویت ساـکنان آن مشّخص گردید.
هم زمان ضربه خوردند. به طورهماهنگ و که بعدًا آنهاشناسایی شد نیروهای دیگر و انبارک ها
که شود سعی شدهنگامی ضربه وارد داشت: یک مشکل تاـکتیکی وجود موردخانه مرکزیت٬ در
هر که به علت درگیری وتبادل تیراندازی بسیارشدید مستقرباشند نفرات درآنجا تعداد حداـکثر

اطالعاتی وقت. فرماندهان عملیاتی ـ یکی از با گوی اختصاصی پژوهشگران کتاب حاضر متن گفت و از .1

کشته شدند.1 نفر 20
اسامی کشته شدگان بود. متعلق به خانواده فرزانه سا داشت و منطقه زعفرانیه قرار در خانه موردنظر

است: خانه مرکزی زعفرانیه به شرح زیر

(مقدم) فرزانه سا مهشید مقدم 5ــ محمد 4ـ رضایی (خیابانی) آذر اشرف ربیعی 3ـ موسی خیابانی 2ـ 1ـ

فاطمه شاهرخ شمیم 10ـ معینی 9ـ محمد 8ــ (میرصادقی) تهمینه رحیمی نژاد میرطٰه میرصادقی 7- 6ـ

حسـین مـحمدحسن پـورقاضیان 14ـ 13ـ سـعیدپور سعید رحیمی 12ـ خسرو 11ـ نجاری (شمیم)

کالنتری (تشّید) مهناز 18ـ رأفتی (مهدوی) ناهید حسن مهدوی 17ـ کاظم مرتضوی 16ـ 15ـ بخشافر

ش 138. نشریه مجاهد٬ صص 1ـــ3. :60/11/20 اطالعات٬ روزنامه کیهان و .2

سّنماری (جابرزاده انصاری)2 ثرّیا عباسعلی جابرزاده انصاری 20ـ 19ـ

دوم سازمان کشته شـد٬ نفر و که طی آن مسئول داخل کشور بهمن٬ مهم 19 ضربه استراتژیک و

این ضربه موجب پاره شدن رشته سطح تشکیالت٬ در پی داشت. در سقوط تدریجی تشکیالت داخل را

قدرتمندی تشکیالت سازمان را سطح سیاسی٬ در شد؛ فرماندهی داخل کشور با اّتصال بخش ها ارتباط و

هم مرکزیت سطح روانی٬ در به انفعال واداشت؛ هواداران را سؤال برد؛ برای قدرت های حامی آن به زیر

سطح عمل در داد. قرار سرایت ضربه به بخش های دیگر ترس از حالت تدافع محض و در را هم اعضا و

اولویت برنامه های حفاظت کامل و و بحران مواجه گردید مجموعه عملیات تروریستی سازمان با نظامی٬

با که عمدتًا برای نهادهای ضدتروریست کشور این ضربه٬ گرفت. قرار کار دستور حفاظتی در تأمینی و

عـمل مـی کردند٬ انقالب٬ ایثارگری نیروهای وفادار مختلف مردم و پشتیبانی اقشار به اطالعات و اتکا

گردید. ماه ٬1361 خرداد اردیبهشت و سازمان به ویژه در راهگشای ضربات بعدی به ماشین ترور
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فصل دوم:

فروپاشی
 تشکیالت ترور

 انسجام انقالبیون ضدتروریسم
که انقالبیون فداـکار گروه ضربت دادستانی انقالب٬ کمیته انقالب و نیروهای اطّالعات سپاه پاسداران٬

و اسـاس انگـیزه ها بـر تـروریسم را مقابله بـا امنیت جامعه و صیانت از و متن مردم بودند برخاسته از

وضعیتی در سال 1361 آغاز از می کردند وظیفه دینی خویش قلمداد عمیق انسانی٬ اعتقادات متعالی و

برهم زدند. حامیان خارجی آن را محاسبه های سازمان و و همه معادله ها هماهنگ٬ ـکاماًل

را سـال 61 چگونگی اقدامات ضـدتروریستی در شرایط و مسئوالن ذیربط٬ کارشناسان و از برخی

مراقبت٬ تعقیب و سیستمی مرکزی از بهمن ٬1360 ضربه برق آسای 19 پس از اینگونه تبیین کرده اند:

ضربه مهم گرفته شد. به کار ارتقای سطح کیفی٬ با مجموعه گشت های شهری٬ رادیویی و شنود نفوذ٬

فرماندهان آن پس٬ از و روابط شد؛ اجتماعی و موجب پاره شدن اّتصاالت بخش های نظامی و مزبور٬

ارسال می کردند. کشور می بایست به خارج از را پیک گزارش های خود تلفن یا سازمان گاه با

قـالب واحـدهای رزمـی در ـ کلیه شهرستان های کشور گستردگی در با اطالعات سپاه٬ یک سو از

تحلیل درونی گروه ها٬ اخبار و رویدادها حوادث و ِاشراف بر آـگاهی و که با یافته بود این امکان را ـ متمرکز

همکاری سایر با انعطاف کافی٬ سرعت عمل و بهرهـگیری از با و به دست دهد را تحرّکات گروه ها جامع از

نماید. مبارزه علیه تروریسم احراز نقش ویژه ای در دادستانی انقالب٬ به ویژه کمیته انقالب و نهادها
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بیشترین فعالیت عملیات٬ واحد هم در اطّالعات و واحد هم در کمیته انقالب اسالمی٬ سوی دیگر از

ایـن کردند. بدنه عملیاتی سازمان متمرکز ضربه بر به راه انداختن گشت های مخفی و مسیر در را خود

شعبه ویژه ایـن هدایت کارشناسان دو با و (تهران) هماهنگی قضایی دادستانی انقالب مرکز با نیروها٬

نهادهای کارمندی و سپس بر تهران و بخش نظامی در بر ابتدا ضربات سنگینی را توانستند دادستانی٬

نمایند. وارد جنوب کشور ـکارگری بخش اجتماعی در

امنیتی نخست وزیری با نهاد انسانی توسط اطالعات سپاه و سیستم هماهنگ الکترونیک و دو تمرکز

کابوس مّدت ها تا «ـکشتی»٬ و پیام» «عبداهلل رمز تحت دو همکاری دادستانی انقالب اسالمی ارتش٬

آورد. پدید داشتند٬ سیستم را بی سیم های این دو گروه هایی که امکان شنود دیگر هولناـکی برای سازمان و

اطالعاتی که به دست آمده سایر و بهمن 60 19 تجربه ضربه به خانه مرکزی زعفرانیه در استفاده از با

همراهی طیف وسیعی از که همکاری و این جریان٬ شد. مراقبت ایجاد تعقیب و یک جریان بدیع از بود٬

به مثابه پشتوانه توسط یک سیستم نوین تعقیب الکترونیک٬ داشت٬ خود با نیروهای مردمِی متخّصص را

خانه های تیمی کاماًل تعدادی قابل توجه از طی مدت کوتاهی٬ حمایت می شد. لحظه به لحظه اطالعاتی٬

و مرکزیت بخش ها بخشی از کادرهای فّعال سازمان و و که متعلق به نیروها دارای محمل٬ شده و استتار

گرفت. قرار دّقت زایدالوصفی زیرنظر با و توسط این جریان کشف گردید بود٬ نهادها

ضربه به ستون فقرات تشکیالت ترور  

حمله نیروهای هماهنگ نهادهای انقالبی بـه اردیبهشت ماه ٬1361 12 بعدازظهر ساعت 2 رأس

کـه بـه فـرماندهی و بخش اجـتماعی٬ این ضربه٬ اثر در شد. پایگاه های بخش اجتماعی سازمان آغاز

مجموعه عملیات متعدد و 1360 مهر 5 و خرداد ضابطی (هدایت کننده تظاهرات 30 مسئولیت محمد

بـین رفت. از کـاماًل مـحسوب مـی گشت٬ ستون فقرات سـازمان تـرور و اداره می شد٬ تخریب) و ترور

نهاد دانشجویی٬ نهاد دانش آموزی٬ نهاد ضربه خوردند. رده سرشاخه٬ مرکزیت تا از فرماندهان این بخش ٬

کـارمندی٬ مسـئوالن نـهاد شهرستان های جنوب٬ قسمت شهرستان های شمال و تدارکات٬ نهاد جعل٬

تداوم آن٬ این عملیات و در این ضربه منهدم شدند. همه در مسئوالن حفاظت مرکزیت بخش اجتماعی٬
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.154 و ش 152 Ñ نشریه مجاهد٬ نیز مسئوالن عملیاتی. یکی از با گو گفت و .1

شدند.1 دستگیر نیز نفر نزدیک 60 آمد٬ خواهد ذیاًل تلفات مهّمی که به جای گذاشت و عالوه بر

نسبت شدید فقر دچار آن را و بود طرفی به لحاظ کیفی خیلی باال از طی ضربه مزبور٬ تلفات سازمان٬

به یک سازمان را مجهول ماندن علت آن٬ نحوه ضربه و سوی دیگر٬ از و کرد؛ اعضای مؤثر و به کادرها

گرفت. خواهد بحث قرار مورد فصل آینده٬ در این عملیات٬ .2

نتیجه مهم ترین تلفات سازمان٬ نام گرفت 2. سراشیبی هولناـک تاـکتیکی انداخت که «عملیات مهندسی»

پـایگاه پـایگاه سـّتارخـان٬ پایگاه کامرانیه٬ تهران بود: مهم مرکزی در حمله به پنج پایگاه (خانه تیمی)

این در مستقر اعضای تروریست سازمان٬ و کادرها متری جی. پایگاه 21 و پایگاه جالل آل احمد٬ نارمک٬

عبارت به ترتیب زیر کشته شدند٬ نارنجک٬ تبادل گلوله و مسلحانه و حین درگیری شدید که در پایگاه ها٬

از: بودند
ـ پری یوسفی (باقرزاده) قاسم باقرزاده ـ ـ نصرت رمضانی (ضابطی) ـکامرانیه:محمدضابطی ـ
ـ مـهین خـیابانی (اوسـطی) تـقی اوسـطی ـ ـ زکیّه مـحّدث (جـالل زاده) جالل زاده ـ حمید
حسین ـ هادی تواناییان فرد ـ کالهدوز احمد ـ سوسن میرزایی (آق بابا) ـ امیرهوشنگ آق بابا

اقدس تقوی. امیرپناهی ـ
مـهین حسـن صـادق ـ حسن رحـیمی ـ ـ فرشته ازهدی (خادمی) ستّارخان:حمیدخادمی ـ
پروین ماّلزینعلی طاری. ـ ایران بازرگان (ازهدی) ـ (سوادی نژاد) معصومه میرمحّمد ابراهیمی ـ
ـ مژگان مـوفّق (صـادقی نـیستانی) غالمعلی صادقی نیستانی ـ منبری ـ سعید متری جی: 21

نسرین صادقی نیستانی.
فاطمه مهدوی. تدیّن ـ فضل اهلل جالل آل احمد:

نارمک:خدیجه مسیح (مصباح).
مـریم شـفایی حسین جلیلی پروانه ـ ضمن درگیری خیابانی): و اطراف پایگاه ها پراـکنده (در

و 152 ش ٬91 Ñ نشریه مجاهد٬ نیز (ع). دانشکده امام باقر در موجود مدارک مربوط به عملیات مزبور؛ و اسناد .3
داخلی. صفحات متعدد :154

عباس همایون نژاد.3 علی انگبینی ـ ـ (جلیلی پروانه)
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ضربات تکمیلی سنگین  

اردیبهشت شد٬ به ضربه 12 که منجر به دنبال عملیات موفق اطالعاتی٬ اردیبهشت 61 ضربه 19

که عناصر بین رفتند٬ بخش اجتماعی از مهم ترین کادرهای باقی مانده تروریسم متشکل در و آمد وارد

زیادی از به قتل رساندن تعداد چندین عملیات تروریستی و در نقش مؤثر سابقه مشارکت و اصلی شان با

از: عبارت بودند مردم٬
زهـرا حسـین کـلکته چی ـ ـحمیدلوالچـیان ـ مهری خانبانی (مصلحتی) فاضل مصلحتی ـ
فائزه بهاری فاطمه ابوالحسنی ـ وجیهه عبادی ـ شیخ االسالم ـ زهرا بهرام قاسمی ـ طباطبایی ـ

داخلی. صفحات متعدد و ص 1 ش 91: نشریه مجاهد٬ .1

عمرانیان.1 زهرا جوان ـ
بدنه نظامی به مرکزیت هدایت کننده تروریسم تشکیالتی و سال 1361 پی ضرباتی که طی بهار در

مرداد تاریخ 10 امنیتی جمهوری اسالمی در تالش هماهنگ نیروهای اطالعاتی ـ با شد٬ سازمان وارد

زخمی و کشته و اعضای تروریست٬ و کادرها جمعی از ضربه رفت و بخش روابط سازمان به زیر 1361

شدند. دستگیر کثیری نیز تعداد

و احـزاب٬ و گـروه ها شـخصیت ها٬ ارتـباط بـا وظـیفه ایـجاد سـیاسی٬ جریان فاز در بخش روابط٬

القای خطوط آن به اهّم وظیفه اش تثبیت موقعیت سازمان و عهده داشت و بر سفارتخانه های خارجی را

تقویت اقدامات مسلحانه پشتیبانی و به منظور نظامی٬ جریان فاز در نیروهای طرف ارتباط بود. و افراد

کردستان تقلیل یافت. تماس با خارج و بخش روابط به ارتباط تشکیالتی داخل و محدوده کار تروریستی٬

نـویسندگان٬ و شـعرا سـیاسی٬ عناصر مدارک این بخش گویای ارتباطات وسیع سازمان با و اسناد

نـاـکـامی های مـتعدد سـیاسی است. فاز در روحانیت٬ بخشی از و نمایندگان مجلس٬ جمعی از ـگروه ها٬

احمد مورد جمله در از منعکس است؛ مزبور اسناد در معروف٬ همکاری افراد جلب نزدیکی و در سازمان ٬

مهندس مهدی بازرگان (عدم سرودن شعری ویژه آنها)٬ مورد (اجابت نکردن تقاضای سازمان در شاملو

یعقوبی ٬ دادن پرویز سؤال قرار اعضای نهضت آزادی (مورد جمعی از و شورای ملّی مقاومت)٬ حمایت از

ص 63. ج 1: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .2

آنها).2 عدم اجابت همکاری با و استراتژی مسلحانه؛ مورد در رابط سازمان٬

بوده اند: مشغول به کار جمع کادرهای سازمان ـ از ـ زیر افراد قسمت های مختلف این بخش٬ در
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مـحمد یـعقوبی ـ پـرویز رضـایی ـ مـحسن (ابـوالقـاسم) مـحمدحـیاتی ـ عباس داوری ـ
بازرگان. منصور ـ قجرعضدانلو محمود سیّدالمحّدثین ـ

روابطی که اسامی نیروهای عملیاتی و متحّمل شد. سازمان تلفات سنگینی را مرداد٬ طی ضربه 10

بقای ترور و برای استمرار و به انجام می رساندند را وظیفه تغذیه سیاسی ایدئولوژیک «تروریسم سازمان»

تنیده بـودند٬ دامی که خود عاقبت در و به قتل دست می زدند نیز صورت لزوم خود در و می کوشیدند٬

است: زیر به قرار قربانی شدند٬
افشـین ـ زهره گودرزی (رحمانی) علی رحمانی ـ ـ (سیفی) فاطمه مددپور سیاوش سیفی ـ
ـ مهدی زائریان مقّدم فاطمه اثنی عشری ـ کاظم محّمدی گیالنی ـ شهاب راسخی ـ قهرمانی ـ
فـرهاد هـادی غـالمی ـ ـ مریم خدایی صفت (حسـینی) حسینی ـ علیرضا محمدعلی بیات ـ
افسانه آمرطوسی ـ جعفر طاهره وزیری ـ نازنده ـ لقا محّمد آل اسحاق ـ باقر ـ پاـکزاد فتح پور
اردالن صفی یاری ـ ـ فائزه زائریان مقّدم (موسوی) مصطفی موسوی ـ ـ طوسی) امینیان (آمر

داخلی. صفحات متعدد و ص 1 ش 214: نشریه مجاهد٬ .1

افسانه شمس.1 زبیده جعفری ثانی ـ
مسئوالن امنیتی سابق سازمان می نویسد: سبحانی از

همزمان رژیم جمهوری اسالمی به کلیه باضربه های سراسری و بهمن 1360... به دنبال ضربه 19
این ضربات عمًال در ...٬1361 مرداد 10 و اردیبهشت ماه 1361 پایگاه های بخش اجتماعی در
«بخش اجتماعی»سازماندهی شده در مسئولین سازمان که عمدتًا و کادرها درصد 80 بیش از
کـلیه ارتـباطات ایـن مـقطع تـقریبًا از بـعد کشته شدند... هنگام درگیری ها یا دستگیر بودند٬

.72 ـ صص 71 روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .2

هم پاشیده شد. 2 از شهرهای بزرگ٬ داخل تهران و در یکدیگر تشکیالتی اعضای سازمان با



فصل سوم:

 عملیات «مهندسی»

تروریسم نوظهور  
اقدامات تروریستی در پیدایش یک نوع «عملیات نوظهور» کتاب خود٬ سابق سازمان در یک عضو

اینگونه شرح داده است: سازمان علیه نظام جمهوری اسالمی ایران را
داد سازمان دستور رفتن بسیاری ازخانه های تیمی٬ لو و اوایل سال 61 در پی ضربات شدید در
برای را سپس آنها ربوده و حوالی خانه های تیمی مشاهده می کردند٬ که در مشکوکی را افراد
«عـملیات تـوسط سـازمان٬ این عـملیات نـوظهور دهند. شکنجه قرار ـکسب اطالعات مورد
مهندسی خیلی کار که: این بود نیز «عملیات مهندسی» مورد تحلیل در نام گرفت... مهندسی»
شکنجه می کنیم چون مجبوریم ولی ما عملیاتی است واحتمال بریدن هست. کار از پیچیده تر

نمی کنیم. وقتی که حاـکم بشویم٬
در برنده است. کدام بیشترشکنجه کند٬ هر رژیم٬جنگ دوسازمان مهندسی است٬ با ...جنگ ما
محسن میرجلیلی به نام های طالب طاهری ٬ سه پاسدار مردادماه ٬61 سازمان در پی این رهنمود
این سه پاسدار تهران ربوده می شوند. وطهماسبی توسط افرادواحدهای عملیاتی مجاهدین در
مسئوالن درجه اول سازمان ازجمله مهدی برده می شوند. به یک خانه تیمی درخیابان بهار ابتدا
شروع به شکنجه و به این خانه می آیند آنها ـکتیرایی وحسین ابریشمچی برای کسب اطالعات از
را مشت دندان های آنها با نقاط بدن می کنند٬ سایر و ضربات کابل به کف پا پاسداران کمیته با
اتـوی داغ آنـها٬ یکـی از به پشت کـمر و روی پاهای کابل زده آب داغ می ریزند میشکنند٬
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ص 60. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

یکی ازباغ های اطراف تهران دفن می کنند.1 در کشته و را آنها تزریق سیانور با بعد می چسپانند.
که با آن بود از گسترده تر واقعی آنچه که به نام عملیات مهندسی توسط سازمان انجام شد ابعاد اّما

مقدمه کیفرخواست اصدقی فرمانده اول در کامل تبیین نمود. به طور بتوان آن را ـگزارش خالصه مزبور٬

این مقدمه٬ مرور پس از چگونگی کشف موضوع ارائه شده است. شرحی از سال ٬61 نظامی تهران در

بی سابقه بازخوانی خواهیم نمود. و این فاجعه کم نظیر برای تکمیل تصویر را اطالعات موجود بخشی از

مقدمه کیفرخواست اصدقی  
ابتدا کفّاش ٬ برادر کمیته مرکزی انقالب اسالمی و شدن برادران پاسدار مفقود پس از [یک] ـ
هنگام سرقت توسط مردم حزب اهلل٬ تاریخ 1361/5/22 عوامل شکنجه در زندی یکی از خسرو
النه تیمی مدارک به دست آمده از و توجه به شواهد با و می شود؛ دستگیر جهت انجام ترور٬

برادران کشف می گردد. تن از محّل دفن واختفای اجسادشکنجه شده 3 وی٬
مورد کلیه عوامل شکنجهـگر اطاّلعات قبلی٬ استفاده از با یک سلسله پیگیری و از بعد [دو] ـ

آنان معدوم و عده ای از رشته عملیات٬ طی چند و می گیرند؛ تحت تعقیب قرار شناسایی واقع و
می شوند. دستگیر برخی دیگر

مهران اصدقی فرمانده اول نـظامی گـروهک این رابطه٬ دستگیرشده در جمله افراد از [سه] ـ

دستگیری تا که پس از عوامل اصلی شکنجه می باشد٬ یکی از تهران و تروریستی منافقین در
پس از وی٬ کتمان جزئیات وحقایق مربوط به این جنایت سهمگین می نماید. سعی در مدت ها
نادری و ازجمله محمدرضا تروریست های منافِق تحت مسئولیتش ـ از تنی چند با بازداشت٬
ولی در اتّـهاماتش بـه وی تـفهیم مـی گردد؛ جرایم و و مواجهه داده می شود زندی ـ خسرو
ومنافقانه اعتراف می نماید٬ به گوشه ای ازجنایات بی شمارخود صرفًا جلسات اولیه بازجویی٬
مـطالب به بیان اـکـاذیب و و طفره می رود٬ بیان جزئیات شکنجه برادران پاسدار موذیانه از و
در راخـصوصًا اطاّلعات خـود و نحوه شکنجه این برادران می پردازد؛ رابطه با ساختگی در

نمی دارد. رابطه باجریان شکنجه اظهار
کشف شده دربیابان های باغ فیض متعلق به که سه جسد می دارد اصدقی اظهار ابتدا [چهار] ـ

مشـّخص نیم٬ گذشت یک سال و پس از تحقیقات بعدی٬ ولی در می باشد؛ پاسدار سه برادر
طالب طاهری و شهید پاسدار برادر مُثله شده متعلّق به دو شکنجه و که این سه جسِد می شود
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شـهید پـاسدار عبّاس عّفت روش بـوده و کفّاشی به نام شهید برادر محسن میرجلیلی و شهید
مـورد گـروهک مـنافقین٬ همین شـاخه از توسط افراد النه تیمی دیگر٬ شاهرخ طهماسبی در
البته تهران انداخته شده است. اطراف شهر محل دیگری در شکنجه واقع شده وجسدش در
گرفته قرار جرح شدید ضرب و مورد این گروهک شکنجه و که به وسیله افراد مذکور٬ جسد
به عنوان مجهول الهویّه به پزشک قانونی منتقل و آن ایّام توسط مأمورین انتظامی کشف٬ در بود٬

دفن شده بود. قطعات بهشت زهرا یکی از در و
نیم مهران اصدقی پس ازگذشت یک سال و مراحل بعدی بازجویی٬ در درسال ٬1363 [پنج] ـ
تفهیم پس از و بامشاهده تمام وکمال مدارک وشواهدمستدّلجنایات خود بازداشت خود٬ از
اعمال بسیار به جزئیات کامالًجدیدی از آن دست داشته ...بناچار در ـکلیه جرایمی که مستقیمًا
برگه های بازجویی ارائه شده٬ اعتراف می نماید. عوامل شکنجهـگر سایر و فجیع وددمنشانه خود

... نشان می دهد. وهمچنین جدیدترین اعترافات وی را تدریجی اقاریر سیر

مقدمه. ج 2: جزئیات شکنجه سه پاسدار...٬ .1

ماه 11363 مرداد  دادستانی انقالب اسالمی تهران ـ

عوامل اصلی «عملیات مهندسی» مسئوالن و  
مسئوالن

رهبری رجوی: مسعود 1ـ

معاون رهبری مرکزیت ـ عضو رضوی»: «فرهاد نام مستعار با علی زرکش یزدی ؛ 2ـ

مسـئول کـّل مـرکزیت ـ عـضو «عسکر»: و «حسن کریمی » نامهای مستعار با عطایی ؛ محمود 3ـ

«عملیات مهندسی» عملیات تروریستی و

و طّراح شورای مرکزی ـ عضو «فتحاهلل»: و «عّباس اراـکی » نام های مستعار با مهدی افتخاری ؛ 4ـ

«عملیات مهندسی» هدایت کننده عملیات تروریستی و

شـورای مـرکزی ـ عضو «خلیل»: و «رحیم » «یداهلل»٬ نامهای مستعار با مهدی کتیرایی ؛ محمد 5ــ

«عملیات مهندسی» هدایت کننده عملیات تروریستی و طّراح و

ـ مـرکزیت نـهاد عضو «رحمت»: و «شیرزاد» «محمود»٬ نامهای مستعار با حسین ابریشمچی ؛ 6ـ

«عملیات مهندسی» مسئول اجرایی عملیات تروریستی و
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مسئول اجرایی عملیات ـ مرکزیت نهاد عضو «نادر»: و «حمید» نامهای مستعار با شعبانی ؛ محّمد 7ـ

«عملیات مهندسی» تروریستی و

ربایندگان
محسن میرجلیلی (پاسداران ربودن طالب طاهری / شرکت در «طاهر»: نام مستعار با محمدی ؛ جواد 1ـ

شرکت پرسی گاز) کارمند سازمان ـ (هوادار حبیب روستا / ـکمیته انقالب اسالمی)

شرکت در نفر٬ دو هر «حسن»: نام مستعار با نبی ضیایی نژاد 3ـ و «قاسم» نام مستعار با هاشملو؛ رضا 2ـ

میرجلیلی. طاهری / ربودن پاسداران شهید

کمیته انقالب مسئول ربودن شاهرخ طهماسبی (پاسدار «فرهنگ»: نام مستعار با میرمحّمدی ؛ رضا 4ـ

اسالمی).

علی عّباسی 7ـ «مجتبی»٬ نام مستعار با حسین اسالمی ؛ 6ـ «بهرام»٬ نام مستعار با فراهانی ؛ ناصر 5ــ

نـفر٬ چـهار هر «ـکمال»: نام مستعار با جمال محّمدی پیله ور؛ 8ــ و «هادی» نام مستعار با دولت آبادی ؛

طهماسبی. شهید ربودن پاسدار شرکت در

خسرو 10ـ و مسئول ربودن عباس عّفت روش (ـکفاش). «رحمان»: نام مستعار با مصطفی معدن پیشه ؛ 9ـ

ربودن عّفت روش. شرکت در «صادق»: نام مستعار با زندی ؛

13ـ و ورزش). ریاحی نظری (دبیر ربودن خسرو شرکت در «رضا»: نام مستعار با جعفرهادیان ؛ محمد 11ـ

ربودن ریاحی نظری. شرکت در «علی عرب»: نام مستعار با رحمانی ؛ محمود

نـفر٬ دو هـر «بـهرام»: نام مستعار با مهران اصدقی ؛ 15ـ و «تقی»: نام مستعار با قربانی ؛ مسعود 14ـ

ربودن حبیب روستا. شرکت در

شکنجهـگران
تـنظیم سـؤاالت شـرکت در مـهران اصـدقی ؛ 2ـ مسئول تنظیم سؤاالت بازجویی٬ قربانی ؛ مسعود 1ـ

عـّباس عـفت روش ٬ شکنجه حبیب روستا٬ شرکت در سه نفر٬ هر مصطفی معدن پیشه ؛ 3ـ بازجویی و

محسن میرجلیلی. طالب طاهری و پاسداران شهید ریاحی نظری و خسرو

طهماسبی. میرجلیلی و طاهری ٬ پاسداران شهید شکنجه عفت روش و شرکت در محّمدی ؛ جواد 4ـ
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میرجلیلی. طاهری و پاسداران شهید ریاحی نظری و شکنجه خسرو شرکت در شهرام روشن تبار: 5ــ

علی عّباسی دولت آبادی ؛ 7ـ مسئول تنظیم سؤاالت بازجویی٬ «اـکبر»: نام مستعار با بیگی ؛ محمدجواد 6ـ

شهید شکنجه پاسدار شرکت در پنج نفر٬ هر میرمحّمدی ؛ رضا 10ـ و فراهانی ؛ ناصر 9ـ هاشملو؛ رضا 8ــ

شاهرخ طهماسبی.

نفر٬ دو هر «جواد»: و «عبداهلل» نامهای مستعار فردی با 12ـ و «محمدرضا» نام مستعار فردی با 11ـ

شکنجه حبیب روستا. شرکت در

دفن اجساد عوامل انتقال و
کردن زنده به گور نفر٬شرکت در دو هر معروف به «حمزه»: هادیان ؛ محمدجعفر 2ـ زندی و خسرو 1ـ

محسن میرجلیلی. طالب طاهری و شهید پاسدار عباس عّفت روش و

شاهرخ طهماسبی. شهید پاسدار عامل انتقال جسد محمدی ؛ جواد 3ـ

شرکت نفر٬ دو هر گیالنی»: «محمد نام مستعار با خداوردی ولی زاده یگانه ؛ 5ــ و مصطفی معدن پیشه ؛ 4ـ

حبیب روستا. انتقال جسد در

ریاحی نظری. خسرو عامل انتقال جسد «محّمدرضا»: نام مستعار فردی با 6ـ

تهیهـکنندگانشکنجهـگاههای تیمی
اسالمی. تشکیالتی فریبا شوهر احمدیان فر»٬ «منوچهر نام مستعار با قدیری ؛ محمد 1ـ

صالحی پور». «شهال نام مستعار با اسالمی ؛ فریبا 2ـ

«امیر». نام مستعار با متولّی ؛ نعمت اهلل 3ـ

فتوره چی». «مظّفر نام مستعار با احتشامی ؛ حامد 4ـ

شده. صفحات مربوط به عناوین ذـکر :2 و ج 1 جزئیات شکنجه سه پاسدار...٬ .1

«حسن».1 و «عباس» نام های مستعار با نیکبخت تهرانی ؛ احمد 5ــ
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شرح شش فقره عملیات مهندسی  
تاریخ در تا شدند قربانی «عملیات مهندسی» تروریسم ابداعی سازمان٬ سبک نوظهور در شش نفر

به ثبت نوع خود٬ نام سازمان مجاهدین خلق به عنوان اولین نمونه در ـگروه های سیاسی مسلح جهان٬

خشـونت مـطلق و ابـعاد انـدکی از زبـان عـامالن آن٬ شـرح وقـایع ایـن عـملیات از مروری بر برسد.

به نمایش می گذارد. یک تشکیالت استالینیستی را جنایت پیشهـگی تئوریزه شده در

 جزئیات ربودن وشکنجه عفت روش

وی. حزب اللهی بودن همسر جرم: کفاش٬ متأهل٬ عباس عفت روش ؛

که فردی که شغل کفاشی یک شناسایی داده شد طرف مسئوالن سازمان به تیم ما از زندی: خسرو

مسئولیت نام جعفر٬ دیگری با فرد من و مصطفی معدن پیشه (رحمان)٬ فرمانده واحد ربوده شود. باید دارد

داشتیم. ربودن وی را

طرف کمیته از این بهانه که ما با [ 61/5/17] به مغازه وی مراجعه کردیم و شب ساعت 10/30 در

پس و مغازه خارج کردیم. از کفاش را بیایید ما سؤاالت با برای پاسخ دادن به پاره ای از باید شما آمدیم و

به خانه امنی که برای شکنجه آماده شده بود وی را چشم هایش٬ و بستن دست ها انتقال به ماشین و از

منتقل نمودیم.

محل ساختمان در بخش ویژه بود. اختیار در این خانه مربوط به حسین ابریشمچی و مهران اصدقی:

هال٬ دارای سه اتاق٬ و جنوبی بود طبقه و خانه 2 داشت. خلوت قرار کوچه ای بسیار در و خیابان بهار

زیرزمین بود. حیاط و حمام٬ توالت٬ آشپزخانه٬

بیرون که صدا طوری درست کرده بودند دیوار و پوشاندن مشمع کلفت به در با قسمت حمام خانه را

فعالیت های همسرش مورد جهت گرفتن اطالعات در و کفاش به این خانه برده می شود این فرد نرود.

دروغ که قضیه اساسًا آن جا از اما می زنند. صورت او و سر و کابل به پاها با و می گیرد. تحت شکنجه قرار

این رابطه بدست نمی آید. بوده هیچ گونه اطالعاتی در

بیابان های اطراف تهران به همراه یکی از در وی کشته و این که شکنجه وی بی نتیجه می ماند. پس از

مدفون می گردد. دیگر نفر دو

بی اطالع همه چیز که وی از اول مشخص شد همان روز انجام شد شکنجه بسیاری که روی او با
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به خاطر من می خواهید٬ چه چیزی از که من نمی دانم شما علیرغم اینکه کفاش التماس می کرد است و

وی تحت شکنجه قرار روز چند شکنجه ادامه می یافت. وی اطالعات دارد گفته بودند باال اینکه افراد

اطالعات که نتوانستیم بگیریم ولی انتقام گرفتیم. گفت ما مسعود داشت.

نهایت چه اطالعات بدهد می ربودیم در که ما کس را هر و برود که خط شکنجه نمی بایست لو آنجا از

فرد باید کنده شده بود چاله ای برای دفن این افراد قبل نیز از و بایستی کشته می شد چه اطالعات ندهد و

به شکنجه زیادی که شده بود از بعد نیز کشتیم وی را که پاسداران را همان روز می کشتیم و ـکفاش را

همراه پاسداران کشتیم.

را میله های سربی او با بستیم و چشم هایش را روی صندلی بستیم و پاسدار به همراه دو ـکفاش را

حالی در و می آمد گلویشان صدای خرخر تزریق کردیم که از سپس به وی آمپول سیانور بی هوش کردیم.

طوری طناب پیچ کردیم که داخل صندوق را بدن آنها حال جان دادن بودند٬ در و زنده بودند ـکه هنوز

شود. عقب ماشین جا

تحویل خسرو را شب ماشین حامل اجساد ساعت 9 داخل صندوق عقب ماشین گذاشتیم و را بسته ها

برای دفن بردند. را هادیان آنها به همراه محمدجعفر او زندی دادیم و

 جزئیات ربودن وشکنجه ریاحی نظری

مشکوک. جرم: اهل تهران٬ معلم٬ ساله٬ 37 فرزند٬ دارای دو متأهل٬ ریاحی نظری ؛ خسرو

تـاریخ [ در کـفاش فـرد و پـاسدار ربـودن دو پس از روز ریـاحی دو ربودن خسـرو مهران اصدقی:

خیابان اسکندری٬ خانه های تیمی بخش ویژه در یکی از به این علت صورت گرفت که در 61/5/19] و

آنـها که پهلوی ماشینش ایستاده است. بیرون خانه مشاهده می کنند ریاحی را خسرو باالی گروه٬ افراد

بعد روز نمی شوند. موفق به ربودن او اما تعقیب می کنند را او دارد. زیرنظر که وی خانه را ـگمان می کنند

شـناسایی کـرده و را او مشکـوک شـده و به او کامال این بار و همان محل مشاهده می کنند در وی را

اداره کند. زندگی اش را بتواند تا شب تدریس می کرد ساعت 10 تا من شب ها همسر ریاحی گفت: خسرو همسر .1
فـرزندانش مـنتظر باشگاه سـرباز نزدیک استخر خیابان اسکندری٬ به جرم اینکه در تاریخ سه شنبه 61/5/19 در

شکنجه به قتل رسید. روز دو پس از و ربوده شد بیایند٬ استخر که از بود

می ربایند.1
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با رحمانی و نزدیک شدن به خسرو با اعضای بخش ویژه تروریستی٬ رحمانی از محمود و رهبر مجید

به زور را او نیاورده و گیر او چیزی از اما ارائه کارت جعلی کمیته اقدام به بازرسی بدنی ریاحی می کنند.

ریاحی را خسرو به کمیته می بریم. را که تو به وی می گویند بسته و چشمانش را و داخل ماشینش می برند

این محل من و در چشمان بسته به داخل خانه آوردند. با و آوردند خیابان بهار به خانه شکنجه گاه در

به کفاش را فرد و پاسدار دو ریاحی ٬ ورود پس از داشتیم. حضور شهرام روشن تبار مصطفی معدن پیشه و

خواستیم مشخصاتش را او از طناب بستیم و با روی میز حمام کردیم و وارد را او بردیم و اتاق های دیگر

پرورش بود. آوردیم که مربوط به آموزش و جیبش در یک کارت از ما گفت شغلش معلم است و او بگوید.

و می روند گفت بچه هایم به استخر او خیابان اسکندری پرسیدیم. آن نقطه از در علت حضورش را او از

فریاد او می زدیم و کف پاهای او کابل به بدنش و با کردیم و شروع به شکنجه او ما ببرم. را آمده ام آنها

او پشت کمر و [ برقی] مچ دست ها هویه با کردیم و تشدید شکنجه را ما می گرفتیم. دهانش را ما و می زد

طـرفی از کـنیم و نمی دانسـتیم چکـار ما می کرد. تکرار را مرتب همان حرف ها می سوزاندیم ولی او را

که بود حوالی عصر بعد روز کردیم. رها را که بدون نتیجه خسرو بود٬ مهمتر برای ما پاسدار شکنجه دو

بـه خودم را شنیدم٬ ناـگهان صدای فریاد خانه بودیم. در شهرام روشن تبار مصطفی معدن پیشه و من٬

و مـی زند مـرتب فـریاد شـده است و شهرام گالویز مصطفی و ریاحی با دیدم خسرو رساندم و راهرو

کلت با حمام شدم و من وارد شود. درگیر آنها با به بهانه دستشویی رفتن توانسته بود او می گفت کمک.

شهرام شروع کردیم به بستن مجدد با و ساـکت شد و شلیک کردم که به زمین افتاد به پای او یک تیر

ساـکت کنیم که را شهرام سعی می کردیم او من و زدن کرد. شروع به فریاد شده٬ که ناـگهان بلند خسرو

و بی حس به زمین افتاد خسرو شلیک نمود. خسرو به سر یک تیر برداشت و ناـگهان مصطفی ـکلت را

را آنجا باید و جای امنی نبود خانه برای ما دیگر صدای تیراندازی ها٬ از بعد خونش داخل حمام ریخت.

با بدنش را آب شستیم و با را خسرو به علت خون زیادی که داخل حمام براه افتاده بود٬ ترک می کردیم.

گذاشتیم داخل پتو طناب پیچ شده را جسد بعد و بگیرد بطوری که داخل صندوق ماشین جا طناب بستیم٬

نتوانست آن اـگر و بیابان های اطراف دفن کند در را گفتم که جسد به محمدرضا طناب پیچ کردیم. مجددًا و

خـیابان خـرابـه ای در در را جسـد و نکـردند جای مناسبی پیدا و کلنگ نداشتند بیل و آنها کند. رها را
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جسـد سـاختمان نـیمه ساز٬ در روبـروی پـالـک ٬26 کـوچه زاهـدان٬ خیابان سـهروردی٬ در تاریخ ٬61/5/21 در .1
مجهول الهویه ای به صورت بسته بندی شده کشف شد.

سهروردی انداختند.1

 جزئیات ربودن وشکنجه روستا

اهل تهران هـوادار ایران٬ شرکت پخش گاز کارمند ساله٬ 28 فرزند٬ دارای 2 متأهل٬ حبیب روستا؛

مشکوک. جرم: تشکیالتی مجاهدین٬

با را انقالب رابطه خود از بعد می شود. سازمان آشنا زندان با وی زندانی سیاسی زمان شاه بوده که در

سپس مسئول بخش بخش معلمان فعالیت داشته و مجاهدین در ستاد در ابتدا مجاهدین ادامه می دهد.

نامبرده دختر همسر مسئول تدارکات انجمن معلمان می شود. سال 58 اواخر از روابط معلمین می شود.

1360 سی خرداد پس از زمان رژیم گذشته بوده است. رهبران سازمان در یکی از عموی کاظم ذواالنوار

خانه او جایی که اعضای گروه در تا سازمان بصورت مخفی فعالیت می کند اعتماد مورد بعنوان یک فرد

اردیبهشت سـال 12 این که در قربانی بوده است که پس از محمد این افراد یکی از مخفی می شدند.

می کنند. اجرا شکنجه وی را طرح ربودن و مشکوک شده و سازمان به حبیب روستا کشته می شود٬ 1361

تپه های اطراف قـریه نـاران در پیچیده شده٬ پتو جنازه ای در ساعت 17:20 تاریخ 1361/5/10 در

حبیب روستا مشخص شد که بعدًا جسد مورد در را پزشک قانونی طی گزارشی معاینات خود ـکشف گردید.

چنین اعالم می دارد: بوده است٬
محکمی بسته بطور ازناحیه ران وساق ها ساله که پاها 28 جنازه متعلق به مردی است حدود
بسته الیاف پالستیکی کرم رنگ است٬ بازوباهمان طناب که از و درناحیه ساعد نیز شده است و
روی هم تا گردن گره خورده است به طوری که جنازه بر به دور شده وحلقه ای ازطناب مزبور

رفته اند... آن فرو نسج زیر پوست و عمیقی در به طور شده وطناب ها
پوست کنده شده است. قسمتی از شده و روی پوست ظاهر افقی بر معاینه عالئم فشار در

مالحظه شد... پشت پاها و زانوها وسائیدگی در اطراف چشم ها کبودی در تورم و
آن کبودی زیر در رفته و درناحیه گردن طناب فرو ـکبودی وسیعی درناحیه سرمالحظه می شود.

شده است. ایجاد
کـه قـربانی داده شـده بـود شناسایی فردی بـه مسـعود طرف مرکزیت سازمان٬ از مهران اصدقی :
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نیز حبیب روستا اعضای اصلی تیم شکنجه که با محمدی از جواد به سازمان خیانت کرده است. می گفتند

محمدی ٬ جواد گذاشت. خیابان جیحون تقاطع آزادی قرار سر حبیب ٬ برای ساعت یک با ارتباط داشت٬

به حبیب حمله جواد قربانی به داخل اتاق٬ مسعود من و ورود با آورد. به خانه خیابان بهار را حبیب روستا

روی زمین را او طناب پیچ کردیم و پاهایش را و دست ها و چسب بستیم و با را دهان او نیز ما و برد

کنیم بدون اینکه سؤالی کنیم برایش ترس ایجاد چون می خواستیم ابتدا و به حمام انتقال دادیم. ـکشیده و

باز دهانش را بعد نقاط بدنش می زدیم. سایر و کابل به کف پا با نیم ساعت شکنجه اش می کردیم٬ حدود

گفتیم ولی به او می خواست حرف بزند او گفتیم شروع به نوشتن کن٬ دادیم و خودکار و کاغذ به او ـکردیم و

کابل زدیـم و با مجددًا ما بنویسم. باید نوشت چه چیزی را بنویسد. فقط باید ـکه حق حرف زدن ندارد

داخل میزی را ما من می خواهید. چه چیزی از دوباره نوشت من نمی دانم شما او خواستیم شروع کند.

دهانش را پشت کمرش می زدیم و و کابل به کف پا با طناب بستیم و با روی میز حبیب را حمام بردیم و

نمی دانم چه می گفت: می خواستیم شروع کند او که از مجددًا ناله هایش بیرون نرود. محکم گرفته بودیم تا

مصطفی مـعدن پیشه و قربانی ٬ مسعود من٬ اشتباهی شده است. حتمًا بگویم٬ برای شما باید مطلبی را

حبیب روستا نوشت: او بنویسد. خواستیم مشخصاتش را او از به شکنجه حبیب ادامه دادیم و رضا محمد

خیابان ـ خیابان دماوند آدرس منزل٬ فرزند دو دارای زن و هیئت مدیره شرکت پرسی گاز مهندس عضو

قربانی به او مسعود هیچ جوابی نمی داد. سؤال اساسی ما مورد در اما شارق زندانی سیاسی زمان شاه.

که حبیب قسم می خورد بگویی. بایستی کلیه خیانت هایت را تو اعضای سازمان هستیم و از ـگفت که ما

مسـعود حوالی ظـهر بعد روز شکنجه می کردیم. را او اعتنایی نمی کردیم و ولی ما اشتباه می کنید شما

روی مـیز حـبیب را مجددًا ما گفت حبیب دروغ گفته و و آمد (شکنجهـگاه) قربانی به خانه خیابان بهار

رفتن نحوه لو باید روی این مسئله پافشاری می کردیم که او ما شروع به شکنجه اش کردیم. خواباندیم و

و دست ها کردیم و روی تخت باز از را او نداشت که بگوید. هیچ چیز اما بگوید برای ما خانه های تیمی را

جواد و رژیم هستید افراد از می کردم که شما به حال فکر حبیب گفت که من تا بستیم٬ زنجیر با پاهایش را

که من هیچ خیانتی به سازمان کنید باور مجاهدین هستید. می دانم که از حاال اما همکاری می کند شما با

عالقه دارم چگونه می توانم به آنها شدم و بچه های سازمان آشنا با من زمان شاه زندان بودم و نکرده ام.

وسایل دیگری که برای از گول بزنی... را نمی توانی ما این حرف ها با گفت تو مسعود خیانت کنم. به آنها

روی حبیب اعمال کردیم بی خوابی بود شکنجه دیگری که بر استفاده کردیم هویه برقی بود... شکنجه او
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روز دو حالی که به شدت خوابش می آمد. در صبح اجازه ندادیم بخوابد دزدیده بودیم تا را اول که او روز و

و روی زمین می کشید را دست خود با و شکنجه کردیم که توالت نمی توانست برود حبیب را اول آن قدر

خوب انجام کارمان را ما معتقدند گفت بچه های باال قربانی به ما مسعود روز چند از بعد به توالت می رفت.

مسئولین که یکی از ببرید باال حفاظت خانه را دنبال کنند. را نزدیک کار از خودشان می خواهند ندادیم و

بخشی کار که وی در گفته بود قربانی به ما مسعود بیاید. به اینجا می خواهد اشتری ) (عزت اهلل بنام عبداهلل

تـجربه گفت که او به ما عبداهلل داده می شد. آنجا امنیتی سازمان از که کلیه خطوط حفاظتی و می کند

دادن لو [ حبیب روستا] در اطالع داریم که ولی ما کند برخورد باید چطور می داند و بازجویی زمان شاه دارد

او از حبیب خیلی ترسید. حمام شد٬ وارد و نقاب به چهره زد عبداهلل خانه های تیمی دست داشته است.

بستیم و روی میز حبیب را مجددًا ما ترسش هیچ چیزی نگفت. از او نمی گویی و که حقیقت را پرسید

به نوشتن: شروع کرد قلم آوردیم و و کاغذ ما می گویم. را گفت همه چیز او شروع به شکنجه اش کردیم.

دروغ پاسخگویی به وی گفت چـرا پس از و داد به او سؤال دیگر چند عبداهلل دادم. من خانه تیمی لو

را شب او ساعت 9 تا ما گفت بزنید. به ما عبداهلل ترس دارم دروغ می نویسم. من از حبیب گفت: می گویی.

گفت شروع کردیم ولی عبداهلل شکنجه را بعد روز نگهداشتیم. بیدار را صبح او آن شب تا شکنجه کردیم و

ما و می سوزاند را بدن او و حبیب می چسباند کمر و به دست ها برداشت و هویه را و این طوری فایده ندارد

کمک مالی می کردی که اعتماد سازمان ارتباط داشتی و با به حبیب گفت که تو او گرفته بودیم. را دهان او

که چنین کـاری ولی حبیب قسم می خورد می دادی. لو را خانه های ما طرف دیگر از جلب کنی و را ما

ایـن وقت هـنگامی کـه عـبداهلل در شکنجه کردیم ولی نـتیجه ای نگـرفتیم. را او عصر تا نکرده است.

را او بنابراین ما حرف نمی زند می کشیم و را او ما حرف بزند که اـگر می داند گفت او به ما می خواست برود

قربانی او مسعود هم من و باز رفتن عبداهلل پس از بیابان بیندازید. در جنازه اش را و بکشید را او می کشیم.

مصطفی بیاوریم و در او نداشت از وجود مطلبی که هرگز برای آخرین بار شاید شکنجه می کردیم تا را

فکـر ما و کرد خرخر ناحیه گلو از و که ناـگهان حبیب تکانی خورد گرفته بود را دهان او معدن پیشه نیز

کردیم ولی او باز را او ما حبیب دست هایش شل شد اهمیتی نمی دادیم. می کردیم بازی درآورده است و

مرده بود...
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 جزئیات ربودن وشکنجه طهماسبی

کمیته انقالب اسالمی. عضویت در جرم: کمیته مرکزی٬ عضو مجرد٬ ساله٬ 28 شاهرخ طهماسبی٬

کارهای با پاسداران کمیته به نام شاهرخ طهماسبی که وظایف شغلی او یکی از ماه سال 1361 مرداد

منطقه در جنازه او و به قتل می رسد نهایتًا شکنجه٬ روز طی 10 و ربوده می شود اطالعاتی بی ارتباط بود٬

هیچ اطالعات شغلی تحمل کرده و شدیدترین شکنجه های مجاهدین را او می شود. تهران رها عباس آباد

تیم رباینده وی به مسئوالنش گفته افراد فراهانی یکی از به آنان نداده است به طوری که ناصر را خود

بودیم. زندانی او ما روز این 10 در است:

ضربه 19 از و بیست خانه حمله شد به حدود یک روز اردیبهشت که در 12 از بعد بیگی: محمدجواد

بـعد حساب شده بوده است... دقیق و بسیار که کار تحلیل سازمان این بود بود٬ سنگین تر بهمن بسیار

کسانی از باید به چه دلیل؟ و انجام می شود که چگونه این کارها اطالعات کسب کرد سازمان گفت که باید

همین رابطه شناسایی شاهرخ طهماسبی به تیم ما در اطالعات کسب کنیم... این مورد در ـکه می شناسیم ٬

جـمال حسـین اسـالمی (مـجتبی)٬ میرمحّمدی (فرهنگ)٬ رضا اعضای تیم رباینده شاهرخ: داده شد.

او ربودن وی٬ پس از ماه 61 مرداد در بودند. علی عباسی دولت آبادی (هادی) و (ـکمال) محمدی پیله ور

پتویی بر بسته و پای وی را که دست و آنجا از به خانه تیمی خیابان سهروردی کوچه باغ انتقال دادند. را

به خانه وی را بالفاصله ما نیروهای انتظامی تماس می گیرد٬ با صاحبخانه مشکوک و رویش انداخته بودند

اسالمی یک زوج تشکیالتی بنام فریبا خانه تیمی خیابان خواجه نظام را تیمی خیابان خواجه نظام بردیم.

رابط اجاره کرده بودند. همین اسامی مستعار با احمدیان فر)٬ قدیری (منوچهر محمد و صالحی پور) (شهال

تیم شکنجه مهران اصدقی بود. وی در که خود بود نام طاهر محمدی با جواد باال٬ این خانه با

شکـنجه جریان ربـودن و در قدیری ازدواج کردم و محمد با بهمن سال 1360 در اسالمی : فریبا

برای شکنجه آماده این خانه حمام را در شاهرخ طهماسبی به عنوان محمل همان خانه شکنجه بودم.

را مـرتب او و وی به این خانه آمـد برای بازجویی از بیگی ) (محمدجواد فردی بنام اـکبر و ـکرده بودند

یک متر داشت و هال خانه قرار گنجه ای که در گاهی در و به حمام می بردند را گاهی او شکنجه می داد.

خانه بیرون از نباید تمام این مدت نیز در می دادند. دهان بسته قرار با تاریک بود کامًال و بود یک متر در

فقط ناله می شنیدم ولی چون دهانش بسته بود را کتک خوردن او من صدای شالق خوردن و می رفتیم.

می زد. را کابل های به هم بافته او با و شکنجه می کرد بسیار را او علی عباسی (هادی) ضعیفی می کرد٬
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صدایش خیلی ضعیف به گوش و آب می خواهد شنیدم که او شده بودم٬ خواب بیدار از یک شب ساعت 2

رفتم خوابیدم. آب ندادم و ولی من به او می رسید

در وی را جسد نبیند را برای این که کسی او و همین خانه به قتل می رسانند در شاهرخ طهماسبی را

به محله ای در وی را یک اتومبیل سوبارو با و طناب بسته بندی می کنند با و یک کارتن بزرگ می پیچند

دفن کردند. و بردند اطراف عباس آباد

میرجلیلی  جزئیات ربودن وشکنجه طاهری و

کمیته انقالب اسالمی. عضویت در اتهام: ساله٬ 25 محسن میرجلیلی؛ ساله٬ 16 طالب طاهری ؛

حسـین مـهدی کـتیرایـی و خیابان کارون بود. خانه تیمی مرکزیت بخش ویژه در مهران اصدقی :

خانه و حین مراقبت از طاهر مسئول حفاظت خانه بود. محمدی (طاهر) جواد و بودند آنجا ابریشمچی در

و مشکوک می شود. به او خانه ایستاده است و که فردی بیرون از داخل خانه مشاهده می کند دیده بانی از

آنجا در به همراه یک جوان دیگر را همان فرد بعد روز طبق خط داده شده اقدام به شناسایی وی می کند.

به طاهر می کنند... صادر جوان را ربودن آن دو دستور آنها و باالی بخش ویژه می گوید به افراد و می بیند

ماشین جلوی خیابان با در جوان می کنند. اقدام به ربودن این دو هادیان ٬ محمدجعفر و هاشملو همراه رضا

قبل که از به خانه خیابان بهار آنها بیایید... ما با باید کمیته ای هستیم و که ما می گویند به آنها پیچیده و آنها

بـوسیله حمام این خانه که برای شکنجه انتخاب شده بـود برده می شوند. برای شکنجه آماده شده بود

و دست بـند نـقاب٬ کـابل٬ طناب و از این خانه عبارت بود ابزار نایلون های کلفت صداـگیری شده بود.

و... سیانور قفل و زنجیر٬ کسی می زدی بیهوش می شد. به پشت گردن هر میله های سربی که اـگر

اقـدام بـه شکـنجه آنـها شهرام روشن تـبار به همراه مصطفی معدن پیشه و محمدی) (جواد طاهر

پس نه؟ رفته است یا خانه تیمی خیابان کارون لو آیا که ببینند این سرعت عمل این بود هدف از می کنند...

روی را آنها بعد بیرون می آورند. هستند پاسدار مدارکی که نشان می داد و کارت ها جیب آنها بازرسی از از

و الیه به کف پا کابل های کلفت چند با روی زمین می خوابانند... صندلی را و طناب می بندند صندلی با

پارچه می گیرند... با را دهان آنها خانه نرود بیرون از برای اینکه صدای آنها و می زنند نقاط بدن آنها سایر

مسئولیت ربوده و آنها رحمت (حسین ابریشمچی) که به دستور قربانی به من ابالغ کرد مسعود همان روز

کـه مشـخص شـود هم سؤال تهیه می کنیم که برای مـا به من گفت که با من است و با بازجویی آنها
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به عنوان کسی که گرفتم و رأس این جریان قرار که من در بود اینجا از می رود. خانه های تیمی چگونه لو

را هـمین کـار هراس نقاب به چهره می زدیم٬ برای ایجاد عمل نمودم... می کرد اجرا خطوط مرکزیت را

پاهایش با و حالی که دست ها گوشه حمام در ساله در 17 16ـ حمام شدم دیدم یک پسر وارد ـکردم و

کف بدنش و کرده بود. باد شده و پاهایش کبود و اسمش طالب طاهری بود افتاده بود. بسته شده٬ زنجیر

فردی که محسن میرجلیلی نام داشت ببینم. را دیگر فرد سپس به اتاق رفتم تا پاهایش تاول زده بود.

بدن او گوشه اتاق نشسته بود. بسته شده در زنجیر پاهایش با و حالی که دست ها ساله در 25 24ـ حدود

کابل شکنجه شده بود... خیلی با و بدن طالب بود مانند نیز

خانه را که آیا معلوم شود شکنجه کردیم تا را خیلی آنها دیروز مصطفی معدن پیشه به من گفت که ما

کار آماده کردم و سؤاالت را نداشتند... زیرنظر خانه را ظاهرًا و کردند انکار آنها نه اما یا داشتند زیرنظر

حال و حالی که پاهایشان تاول زده بود در به نوبت داخل حمام می بردیم و را آنها شروع کردم. شکنجه را

نـاله درد کـه از آنـها کابل می زدم و من با خواباندیم و صندلی را روی صندلی بستیم و را آنها نداشتند

زدم که تاول های پای را آنها آن قدر پارچه گرفته بود. با را مصطفی دهان آنها می زدند فریاد و می کردند

خونریزی کرد... و ترکید آنها

برای شکنجه مـجدد را آنها و باندپیچی کرد را مصطفی پاهای آنها خونریزی کرد وقتی پاهای آنها

که گفتند باال از جوابی نمی دادند٬ و می کردند انکار آنها سؤاالتی می کردم و آنها من مرتب از آماده کرد.

را سپس آنها افتاد به جان آنها محمدی ابتدا جواد شروع کردیم. را کار بعد روز اطالعات دارند... آنها حتمًا

آب جوش ریختیم طوری که پوست آنها خون آلود روی پاهای متورم و بستیم و روی همان صندلی ها

آب داغ به هوش می آمدند... باز و بیهوش می شدند بارها آنها می ترکید... تاول ها و بدنه آن ترک خورد

به راه افتاده و همه جاهای بدن آنها خون از صورتشان تاول زد... و ریختم که سر صورت آنها و روی سر

طـوری کـه به بدنشان مـی کشید. نوک چاقو با محمدی) (جواد طاهر بدنشان رفته بود. خون زیادی از

نباشد... که خون آلود نبود بدن آنها عضوی از

گفت که اـگر به او مسعود جلیلی رفتیم. به سراغ محسن میر قربانی به داخل حمام و مسعود و من

حالی که به برق زد در آوردم و را من اتو بیاور. را سپس به من گفت که اتو می پزیم. را اطالعات ندهی تو

به طرز دهانش را شدت درد محسن از محسن میرجلیلی چسباند. به کمر را ناـگهان اتو گرم شد کامًال و

هم مسعود من خیلی ترسیده بودم٬ گرفته بود٬ را بوی سوختگی همه جا هوش رفت. از و کرد عجیبی باز
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نشان دهد... مسلط به کاری که می کند خودش را ولی سعی می کرد ترسیده بود

به مصطفی گفت برو جواد مصطفی معدن پیشه مشغول شکنجه طالب طاهری بودند٬ محمدی و جواد

سوم خون بیرون زد که بار روی بازوی طالب کشید بر بار چند را چاقو که آورد را مصطفی چاقو بیاور٬ چاقو

طوری که مشت توی دهانش کوبید با که جواد طالب می خواست حرف بزند تکان خورد. شدید درد اثر بر و

زد چانه او فک و به دهان و برداشت و سپس میله سربی را گفت حالیت می کنم و جواد دندانش شکست.

روی شلوارش آب دهان بر دندان های شکسته اش به همراه خون و کرد باز ـکه وقتی طالب دهانش را

میزد. بدن او به جاهای دیگری از دستش بود میله سربی که در مصطفی با ریخت.

من آب آب جوش بیاور٬ قربانی به من گفت که برو که مسعود محسن میرجلیلی به هوش آمده بود

اشاره من می خواستم به یکباره خالی کنم که مسعود روی پاهایش بریز٬ گفت که بر مسعود داغ آوردم و

کردم طوری که تمام تاول های پایش را همین کار من نیز بکشد. زجر بیشتر تا که یواش یواش بریز ـکرد

بعد و محسن بیهوش شد می شد. بدنش جدا پوست پاهایش از و کرد. شکل خیلی وحشتناـکی پیدا و ترکید

آب داغ روی دست های محسن می ریخت که مسعود به روی شلوارش پنجه می کشید. ـکه به هوش آمد

حالت پختگی داشت. چروک شده و و دست های محسن پف کرد

طالب به همراه موهایش کنده شده پوست سمت راست سر به اتاق که رفتم صحنه دلخراشی دیدم٬

ایستاده طالب که بیهوش شده بود باالی سر دستش بود حالی که چاقوی خون آلود محمدی در جواد و بود

می کرد به سختی باز حالی که دهانش را فقط در حرف نمی توانست بزند وقتی طالب به هوش می آمد بود.

حرف نمی زنی صدای ناله خود چرا می پرسید او حالت عصبانی از که با جواد و شنیده می شد او ناله هایی از

بـا جـواد و محکم گرفته بـود را او مصطفی سر به شدت تکان می داد. را خود سر و می کرد شدیدتر را

روی بینی طالب گذاشت و را بالفاصله چاقو و برید آن را باالی گوش طالب گذاشت و را عصبانیت چاقو

خون صورتش غرق در و تمام سر و صورت طالب جاری شد و سر طوری که خون زیادی از برید. آن را

داد فشار چشم طالب گذاشت و کنار را چاقو جواد همین حین که طالب بیهوش بود در بیهوش شد... و شد

چشمش بیرون زد... ـکه خون از

بـوی مـی کرد باز هنگامی که دهانش را بدن محسن زدم که به هوش آمد. و کابل به کف پا من با

که یکبار بدنش سست شده بود٬ لثه هایش حالت پوسیدگی داشت٬ و دهانش می آمد ـگندیدگی شدیدی از

سپس ماند. دست مسعود موهایش در می زدم یک دسته از را کابل او من با و می کشید موهایش را مسعود
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طالب بیهوش بستیم. به میز زنجیر با بردیم و بدن نداشت به داخل اتاق دیگر رمقی در که دیگر محسن را

حال شکنجه شدن روی صندلی همچنان در جاهای مختلف صورتش خشکیده بود حالی که خون در در

خون زیادی بیرون دهان او که از دست مشغول کشیدن دندان های طالب بود انبر محمدی با جواد و بود

بدی می داد... دهانش بوی بسیار می ریخت و

کبابش این را باید گفت این طوری نمی شود جواد طالب جوابی نمی داد. اطالعات می خواست و جواد

سرخ کرد بار دو سیخ را جواد آورد٬ سیخ به همراه خود پیک نیک و گاز مصطفی به آشپزخانه رفت و و ـکرد

طالب که شلوار طالب چسباند به دکمه های جلوی شلوار و سرخ کرد سوم سیخ را بار و طالب زد ران به

بـوی تمام فضای اتاق را شوک شد... که یک دفعه دچار سیخ داغ به بدن طالب اصابت کرد سوخت و

نمود. ذـکر صریحًا را شده که به دلیل رعایت مسائل اخالقی نمی توان آنها این قسمت اعمال شنیعی ذـکر در .1

کرده بود.1 گوشت پر سوختگی پارچه و

دست پاچگی٬ اثر مصطفی معدن پیشه بر حوالی عصر به هوش آمدند... بار دو یکی٬ آنها عصر٬ تا ...

به تخلیه خانه شدیم... مجبور و تیری شلیک کرد جلیلی یک تکان خورده بود وقتی محسن میر

حالی در تزریق کردیم و سیانور سپس به بدن آنها بی هوش کردیم و را همان میله های سربی آنها با

در شب ماشین را ساعت 9 داخل صندوق عقب گذاشتیم. پیچ کردیم و پتو را آنها جان می دادند ـکه هنوز

برای دفـن بـه بـیابان های را آنها هادیان دادیم تا جعفر محمد زندی و تحویل خسرو خیابان نظام آباد

برایش گران تمام که قضیه این قدر نمی کرد سازمان فکر رفت٬ وقتی جریان شکنجه لو اطراف ببرند...

داخل تشکیالت مواجه در مسئله داری بچه ها و تشییع جنازه اینها انبوه شرکت کنندگان در وقتی با و شود

ج٬2 کارنامه سیاه...٬ و کتاب جزئیات شکنجه سه پاسدار... تلخیص دو دادستانی انقالب و در گزارشات موجود -2
مطبوعات. تلویزیون و رادیو شده در دستگیر شده افراد اظهارات منتشر و

رژیم است.2 خود که کار بگویید سؤال کردند بچه ها اـگر و نگویید به بچه ها که هیچ چیز گفتند به ما شد
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ـگفتارهجدهم:

فرجام «خط ترور»
«خط خروج» آغاز





فصل اول:

«مردم» ضّد بر  ترور٬

«سرانگشتان رژیم»  خط ترور
مرحله اول استراتژی خود گزارش جمع بندی یک ساله عملیات تروریستی سازمان٬ رجوی در مسعود

موفقیت با که «ما مدعی شد و سلب ثبات آن توصیف کرد بی آینده کردن نظام جمهوری اسالمی و را

ص 35. ش 52: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .1

وی به تعبیر کردن پایه های نظام و نابود به منظور سپس مرحله دوم را گذاشتیم».1 پشت سر آن را ـکامل٬

اینگونه تبیین نمود: «بدنه نظامی»٬ و «تنه سرکوبگر»
پیش این خط را قیمت٬باید به هر ترتیب و به هر همه مردم٬ و همه ما هرکجا٬ در و روز شب و
روی پـاسداران تـمرکز قـطع کـرد... این مرحله٬ در باید سرانگشت های این رژیم را ببریم...
دارد جلوی شما هدف٬ خوب٬ بسیار راهگشای این مرحله است... فرمول محوری و ارتجاع٬

ص 40. همان: .2

راه می رود...2
مردم شکل گرفته است٬ چون بدنه نظام جمهوری اسالمی متکی به آحاد چارچوب این استراتژی٬ در

تـوسط حمایت نظام جمهوری اسـالمی بـودند٬ از افرادی که حامل نشانه ای آشکار یک از بنابراین هر

هدف محسوب می شدند. سرانگشت رژیم٬ و تروریسم سازمان به عنوان پاسدار
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٬1360 خـرداد 30 قـبل از تـا به سازمان پـیوست و اردیبهشت 1359 در «علی» نام مستعار با مرتضی ناصحپور؛ .1
بـه عـضویت تـیم های ایـن تـاریخ٬ پس از مدرسه بـود. رده «شور» مسئول خدمات در تیم های تبلیغات و عضو
واحـدهای ویـژه نـظامی مشـغول در بـه عـنوان «فـرمانده تـیم» 1361 مرداد در و عملیاتی درمی آید شناسایی و
مورد 15 است: این قرار عملیاتی تروریستی وی از مورد فهرست 42 شد. دستگیر دی ماه 1362 وی در می گردد.
8 نـهادها٬ و پرتاب بمب به مـراـکـز مورد 3 کوکتل به منازل٬ پرتاب سه راهی و مورد 5 سرقت مسلحانه موتور٬
مورد 3 و عملیات ترور٬ مورد 8 خیابان ها٬ پل راه آهن و و قبیل مساجد عمومی از مراـکز در عملیات انفجار مورد
خـالصه ص 22. ج ٬4 کـارنامه سـیاه...٬ ر.ـک: کشـته است. را نـفر مـجموع 10 در ناصحپور٬ درگیری مسلحانه.

مرتضی. ناصح پور٬ پرونده ها...:

سـازمان فرماندهان تیم های تروریستی سازمان بـرمی آید1٬ اعترافات یکی از اظهارات و چنانکه از

و رده پایین نهادهای جمهوری اسالمی ـ نیروهای عادی و مردم حزب اللهی و ترور فاز در را اهداف زیر

دنبال می کرده است: ـ سازمان «سرانگشتان رژیم» به تعبیر

پـراـکـنده مشغول نمودن و حفظ نیروهای سازمان و عملیاتی به منظور جّو و حصار ایجاد هدف اول ـ

ساختن نیروهای نظام.

نظام٬ از صحنه حمایت آشکار خارج نمودن مکانیکی آنان از مردم و وحشت در رعب و ایجاد هدف دوم ـ

اسلحه. به زور

کـه بـه دلیـل 61 بـهار و بخصوص ضربات زمستان 60 ضربه های متعدد٬ انتقام گیری از هدف سوم ـ

که علت اصـلی پذیرفته بود سازمان تلویحًا شد. همکاری وسیع توده های مردم امکان پذیر

تروریسم بوده است. مقابله با مختلف مردم در همکاری اقشار ضربات وارده٬

ص 24. ج 4: کارنامه سیاه...٬ .2

بگیریم ونبایدساده بگذریم.2 را انتقام اینها که ماباید می گفتند تشکیالت به ما در ...
خارج کشور. داخل و قدرت نمایی در جامعه و فّعال سازمان در حضور طرح مجّدد هدف چهارم ـ

اـگرخـیابانی و سازمان هست و که هنوز مطرح کند به این صورت که برای مردم این طور ...
که گفته بودند برای همین هم بود باقی است. سازمان هنوز رفتند٬ ... دیگر نفر ضابطی وصدها

همان. .3

همراه باشد. 3 انفجار آتش زدن و با ترور یعنی حتمًا عملیات بایدبازتاب اجتماعی داشته باشد؛
بود٬ واقع مصداق کامل «تروریسم ضدمردمی» که در جهت تحقق خّط «زدن سرانگشتان رژیم» در

بوده اند: این قرار از مهم ترین رهنمودهای عملیاتی به واحدهای ترور
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مـهربانی. قبیل دلسوختگی و از جریان عمل٬ احساسات در دخالت ندادن عواطف و اول ـ رهنمود

تشکیالت است. در این احساسات نشانه حل نشدن فرد وجود

تابع دستورات فرمانده بودن و مطیع محض و «اطاعت تشکیالتی»؛ مطلق بر تأـکید دوم ـ رهنمود

مطرح نکردن: هیچ گونه سؤالی را
ولی در مـی کردند؛ فکر و بودند چگونگی جنایت آزاد روی شیوه و نیروهای سازمانی در ...
کسی که هر گفته بودند به ما و حّق سؤال نداشتند؛ انگیزه انجام آن٬ علّت و کّل مطلب و مورد

ص 26. همان: .1

حّل آن بیاید.1 از بعد و برود سؤال دارد
انجام عملیات ترور. تسلط در داشتن قاطعیت و سوم ـ رهنمود

بگیرد٬ سّدی که جلوی عملیات را مالحظه هرگونه مانع و و برداشتن بدون تردید چهارم ـ رهنمود

لحظه انجام عملیات به نوعی مزاحمت ایجاد هرکس دیگری که در یا مسن و افراد کودکان٬ زنان٬ مانند

ـکند.

افزونی عملیات در اصرار  

در ایـن گـفته شـد٬ چنانکه پیش از و بود عوامل «عملیات مهندسی» از «فرهنگ»٬ نام مستعار میرمحّمدی با رضا .2
جزئیات شکـنجه ر.ـک: شرکت داشته است. مستقیمًا شاهرخ طهماسبی » «شهید شکنجه پاسدار جریان ربودن و

ص 18. سه پاسدار٬

بـه یکـی از فـرماندهان تـیم های عـملیاتی 2 که متن رهنمودهای تشکیالتی یکـی از زیر٬ سند در

نکات مهّمی مندرج است: واحدهای تحت مسئولیت اوست٬
به عنوان مهم ترین کارها و بگیرد رئوس کارهایت قرار کارهای دیگری که بایستی در اما و ...

انرژی بگذاری: روی آنها
شرایط عقب از عقب هستیم؛ ما گفتم٬ به تو آخرین دیدار که در همان طور مسئله عملیات: 1ـ
عملیات شـما چند از درجمع بندی که ما چرا؟ گفت توی باغ نیستید. واقع باید در و هستیم؛
بسیار بازدهی آن نیز خیلی پایین و که کیفیت کار مشخص می شد داشتیم٬ عمل) 6 یا 5 (شاید
واقـع در مسئله رفتن دنـبال سـوژه و مثال٬ به طور انجام داد؛ می توان کلّی کار اندک است...
مشّخص سوژه های ثابت مـثل مـغازه٬ به طور ـ طریق گشت درخیابان ها از شناسایی سوژه٬
حتی مشخص گفته بودم؛ به تو که قبالً وچیزهای دیگر ـ پمپ بنزین... ه دار٬پاسبان تک نفری٬ دکّ
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ـکردن تیپ های مرفّه برای مصادره پول.
دّقت بایستی بگویم و وهله اول دنبال عمل رفت. بایستی در جّدی٬ و بنابراین خیلی پیگیر ...
همان طور بود. به هیچ وجه قابل قبول نبوده ونخواهد من بعد ـکنی که مسئله انجام نشدن عملیات٬
داده بودم. به تو قبالً نیز سوژه را چند می دانی. خودت نیز این را است و سوژه زیاد ـکه گفتم٬
شب در شده یک صبح تـا حتی اـگر عمل؛ عمل است و تنها می خواهم٬ شما آنچه که من از
به سوژه نیست٬ مثالً متوجه شدید و رفتید اینکه مثالً و بایستی عمل انجام دهید؛ خیابان باشید٬
این و است؛ برای زدن سوژه های مختلف باز گفته بودم که دست شما نیز قبالً خانه برنگردید.
به نیز برنامه عملیاتی شما محّقق سازد. دینامیزم خودشماست که بایستی این مسئله را پویایی و

است: شکل زیر
یک عمل تلفن به خارج یک عمل مصادره پول ـ هفته ـ سه عمل زدن سوژه های مختلف در
جـهت خـودتان در نیز فعالً هفته). عمل در 5 عملیات (مجموعًا اطالع دادن اخبار و ـکشور

... من برایتان سوژه مناسب بیاورم. تا شناسایی سوژه های زنده انرژی بگذارید
مذهبی سازمان برای افراد تعبیر [ ـ= فاالنژ سوژه حتمًا زمینه مصادره پول لزومی ندارد در تذکّر:
مثل بنگاه های اتومبیل ـ معمولی که تقریبًاوضع شان خوب است٬ افراد می توان از وفعال] باشد؛
مصادره نمایی. که خودت می شناسی٬ وجاهای دیگر و... ـحتی عکّاسی ها شرکت ها بعضی از

.235 ـ صص 234 ج 3: کارنامه سیاه...٬ .1

موفقیت.1 به امید است. بهتر فاالنژباشد اـگر

ترورها نمونه هایی از  

.237 ـ صص 236 همان: .2

می آید:2 زیر در 1361 شهریور تا طول سال 1360 ترورهای ضدمردمی سازمان در نمونه ای از

قربانی جنایت تاریخ جنایت محّل جنایت
روستای گلدشت گیالن یک روستایی محرم سال 1360 مسجد

1360 میدان فلسطین (تهران) مرداد یک هندوانه فروش 13

میدان پالیزی (تهران) 1360 شهریور یک آب میوه فروش 5

میدان پالیزی (تهران) 1360 شهریور یک سیگارفروش 5
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قربانی جنایت تاریخ جنایت محّل جنایت
(تهران) پپسی کوال 1360 شهریور نّقاش ساختمان 7 دونفر

مقدس مشهد مدرسه ای در 1360 شهریور بازدیدکننده یک 27 نفر 5
نمایشگاه عکس وکتاب

خیابان گلستان (تهران) 1360 آذر یک معلّم دبستان 3

خیابان دردشت (تهران) 1360 آذر یک نّجار 15

خیابان گرگان (تهران) دی 1360 یک خشکبارفروش 11

دی 1360 سرآسیاب دوالب (تهران) شرکت دولتی 15 یک انباردار

بهمن 1360 خیابان مجیدیه (تهران) دبیرستان 18 یک مدیر

بهمن 1360 میدان بروجردی (تهران) یک لبنیاتی 15

خیابان آزادی(تهران) ـ باهنر بهمن 1360 مدرسه شهید یک معلّم دبستان 24

بهمن 1360 خیابان حشمت الدوله (تهران) یک نوشابه فروش 24

1360 خیابان پیروزی (تهران) اسفند یک مدیربانک سپه 13

1360 تهران پارس (تهران) اسفند بانک 15 یک کارمند

1360 خیابان زنجان (تهران) اسفند یک مغازه دار 18

متری جی (تهران) فروردین 1361 21 یک طالفروش 14
ارخان (تهران) اردیبهشت 1361 خیابان ستّ تعدادیمعلم ومحصل در 15

مدرسه راهنمایی سپاس

1361 خیابان نواب (تهران) خرداد یک کارگر 22
(تهران) شیراز 1361 خیابان بهار خرداد مشتری در 25 نفر چهار

یک بنگاه معامالت ملکی

1361 خیابان طالقانی (تهران) تیر یک زن خانه دار 12

(تهران) 1361 خیابان آریاشهر تیر یک پالستیک فروش 13

(تهران) خیابان ولی عصر 1361 مرداد یک خشکبارفروش 10
(تهران) شمس آباد 1361 مرداد یک صاحب بنگاه 16

معامالت ملکی
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قربانی جنایت تاریخ جنایت محّل جنایت
خیابان اسکندری جنوبی (تهران) 1361 مرداد یک کبابی 22

خیابان شباهنگ (تهران) 1361 مرداد یک الکتریکی 24

خیابان دامپزشکی (تهران) 1361 مرداد خشکشویی 25 یک کارگر

میدان وحدت اسالمی (تهران) 1361 مرداد یک کّفاش 27

خیابان شیخ بهایی (تهران) 1361 مرداد یک مغازه دار 27
کارون (تهران) خیابان های آذربایجان و 1361 شهریور اثربه 6 ازمردم بر هفت نفر

رگباربستنمغازهلبنیاتی
ویکنمایشگاه اتومبیل

شهریور1361 خیابان کارون (تهران) یک خواربارفروش 8

(شهرری) شهریور1361 دولت آباد یکتعمیرکارموتورسیکلت 8

1361 خیابان بهبهانی (تهران) شهریور ار 8 یک عطّ

شهریور1361 خیابان فرجام (تهران) یک سبزی فروش 9

شهریور1361 خیابان مجیدیّه (تهران) یک پارچه فروش 10

شهریور1361 خیابان اندیشه (تهران) یک مغازه دار 13

شهریور1361 خیابان سعدی (تهران) یک گرمابه دار 15

(تهران) 1361 خیابان آریاشهر شهریور یک پارچه فروش 16

شهریور1361 خیابان جیحون (تهران) یک بّقال 20

چوپان تابستان 1361 اطراف روستای آزارکی (ـگیالن) نفر دو

یک سمسار تابستان 1361 خیابان دردشت (تهران)
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فصل دوم:

«خط منطقه»؛
 طبل مائوئیسم

چرخه شکست از تالش برای گریز  
جنبش خلقی چین گرایش رهبر به تئوری های «مائو» ابتدا سازمان از توضیح داده شد٬ چنانکه پیشتر

سازمان بود٬ گرایش مسلط در طول نیمه اول دهه ٬50 در به رغم اینکه جنگ چریکی شهری٬ داشت .

سازمان سیاسی٬ طول فاز در داشت. وجود ذهنیت تشکیالت هنوز لیکن رسوب مطالعات مائوئیستی در

و جـذب نـیرو جهت گسترش پایگاه اجـتماعی و در سطح شهرهای بزرگ٬ در را بیشترین تالش خود

مـورد درج مقاالتی انـدک در و پرداختن جزئی به انعکاس مشکالت روستاها کرد. متمرکز عضوگیری٬

سرمایهـگذاری سازمان روی برای خالی نبودن عریضه بود. بیشتر نشریه مجاهد٬ روستاییان در و عشایر
«خّط ماه 61 تیر ناـگهان در توجه به این حقایق٬ با بوده است. ده درصد از کمتر به نسبت شهرها٬ روستاها٬

جمع بندی یک ساله گفته بود: که وی در حالی بود این در و توسط رجوی اعالم شد٬ منطقه»
و ندارد٬ را وحاـکمیت آلترناتیو ایران هیچ منطقه ای گنجایش استقرار در وقتی می گوییم که فعالً
این طور می کنیم٬ به مثابه یک خط رد طریق مناطق را از آزادسازی کشور وقتی خّط منطقه و
مـناطق کـاری سـایر و درجـنگل ها منطقه شمال یـا در ما دیگر که فرضًا استنباط شود نباید

ص 62. جمع بندی یکساله...: رجوی٬ .1

نداریم...1
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اعـالم مـناطق شهر٬ تصّرف مناطق روستایی خارج از استراتژی براندازی مبتنی بر «خّط منطقه»٬

تـعریف شـده است. کشـور٬ حرکت تدریجی به سمت فتح مرکز اعالم حکومت مستقل و شده٬ «آزاد»

اینکه: از عبارت بود می داشتند٬ ویژگی هایی که این مناطق باید

مـردم اقشـار و نـباشد قدرت وسیعی برخـوردار پایگاه و از آن مناطق٬ در حکومت مرکزی٬ 1ـ

دست کم نسبت به نظام حاـکم سمپاتی نداشته باشند؛

آن مناطق نداشته باشد؛ در حکومت مرکزی توانایی انجام عملیات نظامی را 2ـ

مّتصل کشور به مرکز ـ مرور و عبور وضعیت جاده ای و و جغرافیایی ـ نظر از مناطق موردنظر٬ 3ـ

باشند.

مرکز٬ جنوب و در سه نقطه جغرافیایی را نظریه مائوئیستی «قیام منطقه ای»٬ کپی برداری از سازمان با

برای روز را سمپات های خود و اعضا گروهی از نظامی٬ ابتدای فاز از و انتخاب کرد غرب کشور و شمال٬

نمود. آن نقاط مستقر در عمل کردن خّط منطقه ـ و ـ مبادا

«جنگل» منطقه شمال٬  
پایگاه وجود نیز و کشور اّتصال جغرافیایی به مرکز پیشینه تاریخی قیام میرزاـکوچک خان و با ـگیالن٬

دوران «فاز در شهرهای آن٬ بین فعاالن سیاسی برخی از اجتماعی بالنسبه مناسب جریان های چپ در

در هدایت «فاضل مصلحتی» با سازمان. سال ٬1358 در به عنوان مثال٬ گرفت. توجه قرار مورد سیاسی»

نـقل تـحلیل ها ص 116؛ ج 1: تحلیل مـجموعه...٬ شرح و فاضل (فاضل البّصام). مصلحتی٬ خالصه پرونده ها...: .1
انزلی. ماجرای بندر گزارش های درونی از و

داشت.1 نقش اصلی را انزلی٬ درگیری های بندر تدارک ماجرای شیالت و

صورت گرفت: منطقه «جنگل» تقسیم بندی تشکیالتی در دو نظامی»٬ جریان «فاز در

می گرفت؛ بر در را که «تشکیالت شهری» «پشت جبهه»٬ الف)

می شد. که شامل «تشکیالت جنگل» «جبهه»٬ ب)

گهگاه٬ شده بودند٬ جنگل مستقر نقطه از چند که در ـ هوادار و عضو اعم از نفرات سازمان ـ تعدادی از

شهرهای حاشیه جنگل دست می زدند. و روستاها نظام در فّعال هوادار افراد به ترور

طول در این ارتباطات٬ طریق پیک عملی می شد. از عراق٬ با ـ بعدها ـ تهران و با ارتباط «جنگل»
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بدون «جنگل»٬ افراد گاهی نیز و قطع می شد؛ می آمد٬ تشکیالت وارد بر شهرها ضربات مستمری که در

اشکال و مواردی که تدارکات با در به سازمان مرتبط بودند. طریق رادیو٬ از ـ صرفاً ـ و ارتباط می ماندند

نامیده شده بود٬ سازمان «مصادره» که در آذوقه روستاها طریق سرقت اموال و از نقصان مواجه می شد٬

جبران می کردند. آن را

با نیروها استقرار فصل زمستان٬ در امنیتی بود. عامل جغرافیایی و نیروهای جنگل تابع دو استقرار

انتقال وسیعی به سمت مکان هایی که سیالب ضرورت داشت که نقل و و مشکالت فراوانی همراه بود؛

گشت هـای اطـالعاتی ـ نیروهای انـتظامی و آمد رفت و امنیتی نیز ُبعد در صورت دهند. نباشند٬ خیز

می کرد. مشکالت بیشتری روبرو جنگل با در را نیروها استقرار بخصوص حوالی ضربات ـ

واقع در و می رفت ـ که انتظار آن بود از کمتر بسیار جنگل٬ ـگرچه بازده دوساله عملیاتی سازمان در

خـودبزرگ بینی مـفرط مـرکزیت کـاذب و لیکن غرور ـ تنّوع می داد ـکلکسیون شکست های سازمان را

نظامی مجاهدین خلق برنامه های سیاسی ـ از حذف «خّط منطقه» آن مانع از رهبری خودمحور سازمان و

می شد.

منطقه کوهستانی فارس  
یک منطقه بزرگ کوهستانی در در اصفهان٬ و بویراحمد کهگیلویه و حّدفاصل استان های فارس٬ در

نفری قصد یک گروه 30 استقرار سازمان با آن سکونت دارند٬ قشقایی در که عشایر دامنه های «زاـگرس»

این از دورتر اندک ـ فاصله ای ـ در راه اندازی کند. به سوی شهرها روستاها از داشت که ماشین انقالب را

راه اندازی تشکیالت کوه مورد سازمان مطالعاتی در ایذه (استان خوزستان)٬ و منطقه رامهرمز در منطقه٬

همکاری نارضایی و نیز و تئوری ها٬ انطباق شرایط با ناتوانی در به علت عدم آمادگی فّنی و صورت داد.

حذف شد. برنامه «خّط منطقه» از این قسمت٬ نکردن طوایف محلی٬

خـان های مـحلّی همکاری یکـی از با شده بودند٬ منطقه کوهستانی فارس مستقر نیروهایی که در

بود. قلی خان جهانگیری » «اهلل مزبور نام فرد ص 77؛ ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

پنجاه قبضه آر.پی.جی ٬7 دو دستگاه بی سیم٬ دو نزدیک بیست قبضه سالح خودکار٬ توانستند قشقایی 1

تعدادی نیروی «خان» کنند. به منطقه وارد چندین صندوق فشنگ را و قبضه بازوکا دو نارنجک٬ عدد
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استعداد تا داده بود این گروه قرار اختیار پارتیزان کوهستانی در و تک تیرانداز٬ به عنوان راهنما٬ محلی نیز

افزایش دهد. را رزمی آنها

رزمی ای مـعادل یک گـروهان استعداد نفرات «خان»٬ و به اضافه سالح ها مجموعه امکانات گروه٬

کـهگیلویه و دست کـم ـ ـ تصّرف اسـتان های فـارس و این «استعداد» آنان با کرده بود. نظامی ایجاد

تلفن طریق پیک و دو از ارتباطات این گروه نیز می پروراندند. سر در را یاسوج) (بخصوص شهر بویراحمد

اشکال با کمتر تدارکات٬ مورد در گروه جنگل٬ مقایسه با در البته این گروه٬ می شد. برقرار کشور خارج از با

نداشتند. ارتباطی جنگل را که مشکالت جغرافیایی و چرا مواجه بودند؛

منطقه کردستان  
کـه آن رو از فـعالیت گـروه های مسـلح تـجزیه طلب٬ سابقه طوالنی ناآرامـی و ـکردستان عالوه بر

سازمان داشت. موردتوجه ویژه سازمان قرار عراق بود٬ مناسب ترین حلقه جغرافیایی اّتصال میان ایران و

به درون کردستان ایران بودند٬ عراق مستقر که در داشت بخش عمده نیروهای تشکیالتی اش را قصد

این نیروها به حال فلج درمی آورند٬ را کشور مرکز شرایط فرضی که نیروهای شهری سازمان٬ در تا بیاورد؛

برای کمک به تشکیالت تهران عازم شوند. نیروهای شمال٬ همگام با

هواداران تشکیالتی از و سمپات ها سازمان برای خروج اعضا٬ عبور کردستان مسیر نظامی٬ فاز آغاز از

مخالفت شـدید نیز و کومله٬ حزب دموکرات و البته حضور می رفت. عراق به شمار در استقرار و ـکشور

موانعی ـ خطاب می کردند «منافقین» را که حتی آنها مجاهدین خلق ـ نیروهای بدنه حزب دموکرات با

ناـکامی مواجه با کردستان را در اجرای «خط منطقه» در و می کرد محدود که یّکه تازی سازمان را بودند

می ساخت.

به این نقطه سازمان را آن منطقه٬ بومی در احزاب قوی تر وجود کردستان و نداشتن پایگاه مردمی در

باید: خود٬ که جهت استقرار رساند

شود؛ کردستان عراق مستقر در 1ـ

مماشات کند؛ آنها مانند کومله و نیروهای حزب دموکرات و با 2ـ

باج دهد؛ این جهت به آنها حدودی از تا و کند استتار آنان را با مذهبی خود تضادهای سیاسی ـ 3ـ
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ص 78. همان: .1

داخل سرمایهـگذاری کند.1 ارتباطی خارج و مسیر و یک منطقه عبور حّد در تنها روی کردستان٬ 4ـ

ص 22. مکاتبات...: اسناد شاهسوندی٬ .2

شـد.2 آغـاز بغداد طریق بخش فارسی رادیو از مجاهد» پخش برنامه های «رادیو تیرماه ٬1360 از

یک ایستگاه رادیویی امکانات حزب دموکرات جهت ایجاد بهره برداری از صدد در همان زمان٬ از سازمان٬

نـفر دو محمدعلی جـابرزاده انـصاری . ابراهیم ذاـکری و شاهسوندی٬ سعید از: این گروه عبارت بودند از سه نفر .3
بشـیر٬ فـرمانده کـردستان بـود. ابـراهـیم ذاـکـری مـدت ها و بودند؛ مسئول تأسیس تشکیالت کردستان نیز اخیر

ص 77. ج 2: رخدادهای سمخا...٬

اسـتفاده از بـا کسب توافق٬ و قاسملو مذاـکره با پس از صدای مجاهد3»٬ «ـگروه بنیانگذار مستقل بود.

زمسـتان 1360 از تدارک دیده شده بود٬ کشورها دیگر دستگاه هایی که از صّدام و فرستنده «اهدایی»

شاهسوندی سعید کـردند. آغاز کردستان تحت سلطه دموکرات ها از را پخش مستقل «صدای مجاهد»

می نویسد:
عراق٬ طریق کردستان ایران و از زمستان سال 60جهت تهیه فرستنده های رادیویی قوی تر٬ در
«هانی طی چندین مالقات با درآنجا بازگشته و رجوی رفتم.[...] سپس به بغداد نزد به فرانسه و
مذاـکـره عراق) رجوی و البته واسطه پیوند نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین (و الحسن »٬

ادامه دادم. فرستنده اهدایی آنان را درباره تحویل تجهیزات نظامی و
که فرستنده مـزبور معلوم گردید تحویل دستگاه ها٬ قبل از یک روز مذاـکره و آخرین روز در
واقع اولین هدیه غیررسمی دولت یعنی در تبلیغات عراق است؛ متعلّق به وزارت اطالعات و
فرانسه٬ به یوگسالوی٬ مسافرت های متعّدد نه هدیه سازمان آزادی بخش فلسطین. و عراق بود
طریق سپس حمل آن تجهیزات از و بلژیک جهت تهیه ایستگاه های رادیویی٬ آلمان و اتریش٬

ص 22. مکاتبات...: اسناد شاهسوندی٬ .4

محصول این دوران است. 4 کردستان عراق به کردستان ایران٬ ـکوه های صعب العبور
که داشتند؛ کردستان عراق استقرار بخش عمده نیروهای سازمان در طول سال های 1360ـ٬62 در

گرفته می شد. درنظر برای آنها مرز عملیات های نظامی در برای مشغول کردن آنها٬ ـگهگاه٬

شکست «خّط منطقه»  
پیش ببرد. آن سان که مّدعی بود٬ را نتوانست «خط منطقه» طول سال های 1630ـ٬62 در سازمان٬
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زمـینگیر و بی تحّرـکی نیروها «فارس»٬ و «جنگل» در نیروها هزینه سرسام آور اندک عملیات ها٬ تعداد

به بـن بست رسـیدن همه موجب شکست و اجرای عملیات غیرشهری٬ بی تحرکی در نیز و شدن شان٬

شد. «خّط منطقه»

به را «خط منطقه» آمد٬ تشکیالت جنگل وارد شمال بر در تشکیالت کوه و جنوب بر ضرباتی که در

ارتـباطات تسلط مأموران مخفی بر تشکیالت و در طریق نفوذ ضربه از هردو هم پاشید. کامل از طور

را اینها تشکیالت٬ هنگام ضربه کامل به این دو یعنی تا سال ٬1362 رجوی تا خارج حاصل شد. داخل و

کوه تا تشکیالت جنگل و علت اصلی نگهداری دو ایران نگه داشته بود. زاپاس در به صورت مکّمل و

عملیات آنها بهره برداری تبلیغاتی از چیزی جز تشکیالتی رجوی ٬ به رغم ادعاهای سیاسی ـ زمستان ٬62

ص 79. ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

نبود.1

واقعیت توهّم یا تشکیالت جنگل:  
گیالن و انتظامی منطقه شمال در نیروهای امنیتی و مسلّحانه تروریستی٬ اقدام علنی و فاز آغاز با

در اجباری نیروهای عملیاتی سـازمان ـ فرار همین امر٬ مازندران دستگیری های وسیعی صورت دادند.

مـاه ها جـنگل٬ پـناهگیری در به منظور این افراد٬ موجب گردید. به جنگل ها را شهرستان های شمال ـ

اعـزام تـهران بـا تشکیالت مـرکزی در به تدریج٬ تا حرکت بودند؛ در به آن سو این سو از سرگردان و

کرد. آغاز جمع فراریان جنگل را و این نیروها بهره برداری از رابطین٬

واـکنش به در و برنامه قبلی بود گسترش تشکیالت جنگل بدون استراتژی و راه اندازی و بدین قرار٬

اوج و زمستان 60 تشکیالت جنگل در شروع کار آمد. پدید جنگل ها٬ پناه گرفتن فراریان سازمان در اجبار

ایـن در نیروهای سوخته فراری نیز حّتی ـ ـ محلّی و نیروهای هوادار برخی از بود. تابستان 61 آن در

مسئوالن تشکیالت جنگل ـ به لحاظ سازمانی٬ گرفته شدند. به کار «اجباری» و تشکیالت «بالتکلیف»

سیاوش . سیفی٬ خالصه پرونده ها...: .2

مّتصل بودند.2 به مسئولیت سیاوش سیفی ٬ به مرکزیت بخش شهرستان٬ ـ مستقیماً

مخفی گاه تشکیالت تهران و خانه تیمی سیفی در اسنادی که از طبق مدارک و خّط تشکیالت شمال٬

«روستا تز تقلیدی خام از مبتنی بوده است؛ تئوری «آزادسازی منطقه» بر به دست آمد٬ رامسر جنگل در
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ص 80. ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ همان. .1

گردیده بود: مرحله ذـکر چهار برای پروسه «آزادسازی» کشف شده٬ اسناد در چین.1 در مائو به شهر»

آـگـاهانه؛ گـریز مرحله جنگ و 2ـ عادی سازی؛ رعایت کامل اصول مخفی کاری و با مرحله استقرار٬ 1ـ

مرحله آزادسازی. 4ـ 3ــمرحله تثبیت؛

بدین گونه مطرح شده بود: «خّط آزادسازی» تشکیالت گیالن٬ به دست آمده از این اسناد یکی از در
اساس زمـان بندی آزادسازی منطقه بر تا دنبال شود کارمان باید [ در] این مرحله از هدفی که
بدین ترتیب[است که] طول یک سال انجام گیرد٬ در ـ تقریبًا مرحله ـ مشّخص خودش درچهار
الزامات مربوط بـه کنار در آزادسازی٬ تثبیت و و گریز٬ جنگ و مراحل مختلِف امکان اولیه٬

«خّط منطقه». مورد سندی درون گروهی در از متخذ ص 81؛ همان: .2

خودشان دنبال شوند.2
پاییز اواخر از سازمان٬ مخالفت های فزاینده روستاییان جنگل نشین با و ضربات سال 1361 پس از

انجام عملیات برای تبلیغات خارج از میان مردم و وحشت در رعب و ایجاد حّد در خّط جنگل صرفاً ٬61

گرفت. سازمان قرار مّدنظر ـکشور٬

و همگی دستگیر سه نفر٬ جز و ضربه رفت؛ به زیر رامسر تشکیالت جنگل در پایان سال ٬1361 در

پی نفوذ در سپس٬ گرفت و ضربه قرار زیر تشکیالت پشتیبانی نیز ماه 1361 اسفند 23 در کشته شدند. یا

دانشکده امام باقر(ع). در موجود بولتن های سپاه؛ مندرج در گزارش تشکیالت قائم شهر٬ برگرفته از .3

متالشی شد.3 کامل ـ به طور ـ تیرماه 1362 در نیز تشکیالت قائم شهر نیروهای امنیتی٬ یکی از

یـا آنان کشـته و از هفت نفر و ضربه خورد ناقص ـ به طور ـ سال 61 در تشکیالت جنگل هشتپر

نیروهای یک ماه٬ از کمتر در زمستان ٬1362 که در باقی مانده بودند نفر ولی نزدیک به 45 شدند دستگیر

درون در نیروهای عملیاتی آنها از بیست نفر تنها و شدند دستگیر پشتیبانی این تشکیالت٬ تدارکاتی و

بدین و گریختند. کشور به خارج از عده ای نیز و شدند دستگیر بعدها این افراد برخی از جنگل باقی ماندند.

ص 82. ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .4

شد.4 کامل محو به طور صحنه جنگل های شمال کشور سردرگم از ـگونه این خّط تروریستی متشّتت و



فصل سوم:

«خط خروج»؛
مردم از  فرار

مستأجر» «طرح مالک و  
بـخش دادسـتانی انـقالب و توجه به اطالعات دقیقی که اطالعات سپاه٬ با ماه ٬1361 شهریور از

نـیروهای اسـتقرار نـحوه سکـونت و از تـهران٬ عملیات کمیته مرکزی انقالب اسـالمی در اطالعات ـ

برنامه ای موسوم به (تهران) سوی دادستانی انقالب اسالمی مرکز از تشکیالتی سازمان به دست آوردند٬

به هم زد تشکیالت سازمان را نیم بند استقرار نه تنها این برنامه٬ درآمد. به اجرا مستأجر» «طرح مالک و

مقطع طرح مـالک و در ترسیم وضعیت عمومی تهران٬ شدند. ضربه پذیر نیز گروه ها سایر بلکه عناصر

نشان دهد: بیشتر تأثیرگذاری این برنامه را می تواند مستأجر٬

منتهی شده ترورهای سازمان به کشته شدن افراد قریب پنجاه درصد شش ماهه اول سال ٬1361 در

حمله از سوژه های مورد بیشتر و انجام می دادند؛ تیم های عملیاتی موتورسوار را اغلب این ترورها بود.

بستن یک به رگبار آمده بود. خیابان های تهران پدید وحشت در رعب و فضایی از غیرنظامی بودند. افراد

سـفره سـر یک خانواده بر به گلوله بستن جمعی از شلیک گلوله به یک مستخدم دبستان٬ زن آبستن ٬

آتش زدن یک جـنوب شـهر٬ و مـرکز مسلسل های دستی در رگبار با حمله به مغازه های متعدد افطار٬

قتل عام بی پروای دانش آموزان در زنده زنده سوزانده بود٬ ساله ای را سازندگی که طفل 5 ـکانکس جهاد

جـّو آن٬ مـانند نوع شکنجه پـاسداران کـمیته و اعمال وحشیانه ای از خبر انتشار استخر٬ مدرسه و چند



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  736

کرده بود. جامعه ایجاد نسبت به سازمان در را تنّفر ـگسترده ای از

و برخی نیروهای سپاه٬ همکاری وسیع کمیته و با دادستانی انقالب اسالمی مرکز٬ چنین شرایطی٬ در

بنگاه های معامالت ملکی شروع به شناسایی وسیع مستأجران و و بازار همیاری مردم کوچه و کمک و نیز

ایجاد با و طّراحی دقیق تر٬ و تمرکز با این کار٬ بازرسی می کردند. و احضار مشکوک را مالکان نموده افراد

کمیته های اصلی و الزام ایشان به مراجعه در مالکان و مشّخصات مستأجران و دوایری برای کنترل نام و

را گروه ها و سازمان ها مجاهدین خلق بلکه دیگر که نه تنها آورد وضعی پدید فرعی محل سکونت شان٬

بـه اجـرا هواداران سازمان٬ و عناصر «خّط خروج» به دنبال این حرکت٬ هراس کرد. تشّتت و دچار نیز

سـیستان و اسـتان های کـردستان و گلوگاه های خروجی تهران و تکمیل این طرح٬ در لذا ـگذاشته شد؛

ـ مأموران همکاری مـی کردند که با ـ نادم گروه ها اعضای سابق و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی و

گرفت. تحت کنترل قرار

انزوای به طول انجامید٬ ماه 1361) نیمه آذر ماه (تا 3 که اجرای آن حدود مستأجر»٬ «طرح مالک و

کشـور سمپات های فّعالی که بـه سـهولت امکـان خـروج از هواداران و پی داشت. در سازمان را بیشتر

به شدت محدود را که آن ها آشنایان استفاده می کردند منازل بستگان و از بناچار نداشت٬ برایشان وجود

و زندانی می کردند ـ تقریباً ـ را فرد محدودیت٬ ایجاد با فامیل٬ افراد بستگان و بدین شکل که یا می نمود.

مجری طرح مزبور. مسئوالن اسبق کمیته مرکزی انقالب اسالمی و یکی از گوی اختصاصی با گفت و .1

نداشتند.1 دلبخواه را و آمدهای مکّرر رفت و که امکان تحّرـک و می گرفتند موضعی قرار در افراد خوِد یا

کشور  خّط خروج از

خطرآفرین شده بود٬ و برای نیروهای سازمان طاقت فرسا که حتی کمترین تحرک نیز این شرایط٬ در

صادر سمپات ها و اعضای واحدهای عملیاتی٬ عقب نشینی کادرها٬ دستور و رسید کشور» «خّط خروج از

ـگردید.

دو تعبیه و فّعال «بخش شهرستان ها»٬ عناصر و هماهنگی بقایای «بخش روابط» با سیستم خروج٬

اعالم شد: معّین و خروج٬ مسیر

عراق؛ Ñ ترکیه و Ñ کردستان تهران مسیر الف)
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ص 72. ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

Ñ پاـکستان.1 Ñ زاهدان Ñ کرمان Ñ بافق Ñ اقلید تهران مسیر ب)

برای خانه های تیمی موسوم به «پارکینگ» نزدیک به مسیر)٬ (یا مسیر شهرستان های مختلف واقع در در

با نیز و کردستان٬ زاهدان و در قاچاقچیان محلی٬ سازمان بدین شکل با تهیه شد. سکونت موّقت نیروها

آن زمان تومان که در هزار مبلغ 15 نفر٬ برای خروج هر و معامله شد ترک وارد قاچاقچیان پاـکستانی و

مقاطع در بعدها این سیستم خروج٬ پرداخت می کرد. شد) بیشتر بعدها (و پول زیادی محسوب می شد٬

استفاده به شکل دیگری مورد سال های 64ـ63 خروج هواداران باقیمانده در نیز تیم های عملیاتی و ورود

گرفت. قرار

به سیستم خروج 61 ضربه آذر  

منطقه فـارس و یک تشکیالت متحّرـک در اطالعاتی٬ فنی ـ اساس یک رّد بر ماه ٬1361 آذر در

(تیم های هماهنگ نظر تیم های عملیاتی مورد یک عامِل سازمان٬ استفاده از با اصفهان شناسایی شد.

مسئولین سیستم از قضا که از سازمان ـ عناصر دستگیری یکی از جهت شناسایی و سپاه) دادستانی و

خـّط اعضای شبکه٬ از دستگیری یکی دیگر با شدند. (قمشه) شهرضا بافق و عازم اقلید٬ ـ خروج بود

برچیدن سیستم خـروج مـنطقه جهت خنثی کردن و اقدامات گسترده ای در و خروج سازمان فاش شد

مسیر فقط در را خّط خروج خود نزدیک به یک سال٬ این ضربه٬ پس از سازمان٬ صورت گرفت. مزبور

زمان وزیری . حواشی پرونده اصغر طالبی و پرونده عبداهلل از متخذ همان: .2

Ñ عراق فّعال نمود.2 Ñ کردستان تهران



ـگفتارنوزدهم:

شورای سازمان و
مقاومت





فصل اول:

انجام و آغاز
 یک وحدت صوری

تکوین شورا در بنی صدر اثر نقش و  
کتاب در انقالب٬ بین احزاب اپوزیسیون پس از ائتالف در جبهه و درباره سوابق تالش برای ایجاد

چنین آمده است: آیینه تاریخ» «مجاهدین خلق در
«جبهه انقالب می توان از از طیف چپ بعد در یک جبهه فراـگیر برای ایجاد اولین کوشش ها از
تشکیل آن اعالم شد. میتینگاحمدآباد در اسفند1357 14 که در نام برد دموکراتیک ملی ایران»
واقع نوعی گرایش به چپ سوسیال دمکرات بود...سازمان چریک های فدایی خلق این جبهه در
آن در طریق نـمایندگانی بـا ولی از نبودند «جبهه» [رسمًا] عضو اینکه سازمان مجاهدین با و
[مـجلس] [اولین] انتخابات در بود... پاـک نژاد شکراهلل «جبهه» رابط مجاهدین با ارتباط بودند.
این جبهه به نام «شورای معرفیکاندیداهای انقالبی و آوردند... مجاهدین یک جبهه به وجود
شکست سـختی و شـرکت کـرد اولین انتخابات مجلس شورا در اسفندماه 58 در ترقی خواه»
در برمی گردد... ابوالحسن بنی صدر اصل به «میثاق» در تأسیس «شورای ملی مقاومت» خورد...
که تشکیالت بعدی شورای ملی مقاومت کرد منتشر وی اطالعیه ای به نام «میثاق» تیرماه 60 27

صص 310ـــ311. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

شد.1 روی آن سوار
فـرانسـویان و قـدیمی وی بـا روابـط خـاص و بـخصوص بـا ـ غربی ها نزد نسبی بنی صدر اعتبار
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توجه مورد سابق شنیده می گرفتند به عنوان یک «رییس جمهور» را حال اّدعای او که به هر ـ آمریکایی ها

همان از اما شد؛ نام «شورای ملی مقاومت» سببی برای نمایش موجودیت سیاسِی جدیدی زیر دادند٬ قرار

به دست گرفت. این جریان را رجوی مهار مسعود نخست٬

چنین گفته است: زمینه های تشکیل شورا مورد در خود بنی صدر

گفت که 7 و [سیدرضا] زنجانی نزداینجانب آمد آیة اهلل ٬1360 خرداد کودتای 30 ماهی پیش از
تشکیل یک جبهه سیاسی برحق بوده بر مداوم شما که اصرار 8سازمان به این نتیجه رسیده اند یا
عـبارت دارم سـازمان ها که به یاد آنجا تا تشکیل بدهند. این جبهه را اینک می خواهند است.
سازمان مجاهدین خلق ایـران٬جـاما٬ حزب ملت ایران٬ نهضت آزادی٬ جبهه ملی٬ از: بودند
از اینجانب آمدند٬ مخفی گاه فرستاده های آقای رجوی نزد وقتی در فداییان خلق... رنجبران٬
بدان شرط پذیرفتم سوی سازمان مجاهدین خلق بیاورند... از پرسش را آنهاخواستم پاسخ چند
پاسخ مثبت آوردند... آنها شود. بدان متعهد و بپذیرد تعریف های مشخص را ـکه این سازمان٬

صص 28ـــ29. شورای...: فرود و فراز .1

بود.1 بسته قهر مدار ایجاد جلوگیری از ضرورت تشکیل شورای ملی مقاومت٬ بدین قرار
بدون یک نظام جمهوری اسالمی ـ که گمان می رفت همه نیروهای ضّد پایگاهی بود شورا ظاهر٬ در

به نمایش را به این ترتیب نوعی «جامعیت» و یابند آن حضور در می توانند مرزبندی جدی ایدئولوژیک ـ

مراحل اولیه تشکـیل و جمهوری اسالمی شناخته شوند. این طریق به عنوان «آلترناتیو» از و بگذارند٬

خانبابا گیرند. عمل انجام شده قرار برابر در داشت که جریان های دعوت شده٬ این اصل قرار بر نضج شورا

می گوید: به اعضای مدعّو خصوص تحمیل برنامه شورا در پیشین شورا٬ عضو تهرانی ٬
و وحدت شورا شرط٬ و مبنا برنامه دولت موقت اوست و که این برنامه٬ رجوی این بود نظر

طـرف صـحبت٬ آن مـیثاق٬ پاریس به من گفت که در در بعدها «بنی صدر میثاق می گوید: مورد تهرانی در خانبابا .2
پـذیرفته بـودند... مـیثاق را آنـها بـوده و ایران مّدنظر شخصیت های اجتماعی در سازمان های سیاسی و برخی از
یارانش) (سامی و جاما جبهه ملی٬ عناصر برخی از نهضت آزادی٬ جناحی از یارانش)٬ و (فروهر پان ایرانیست ها

ص 445.) ج 2: درون...٬ نگاهی از (شوکت٬ حزب رنجبران.» گویا و

برنامه ای برای رفع «میثاق»٬2 گذشته از که آنها واقع این بود در اشکال کار منتها جبهه نیست.
اساس آن توافق به عنوان ریـیس هم بر آقای بنی صدر تصویب کرده و ـکمبودهای آن تهیه و
تشکـیل پـیش از حقیقت آنـها در به رجوی محول کرده بود. مقام نخست وزیری را جمهور٬
تشکیالت وشخصیت ها٬ و شرکت همهنمایندگان احزاب٬سازمان ها با اجالسیه عمومی شورا٬
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رجـوی هـمواره اشـاره گذاشته بودند. پوست گردو در دست همه را ریخته و طرحی را خود
نیروهایی که این شدتا بر قرار موقعیت ویژه ای همه این مسائل پیش آمده است... که در می کرد
حل نهایی مسئله به شورا و بقیه موارد و به برنامه التزام بدهند موقتًا به این ائتالف می پیوندند٬

ص 524. ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .1

رجوع داده شود.1
به بس. و رجوی می داند مختص مسعود بنیان گذاری شورای ملی مقاومت را البته سازمان «طرح و

تکـلیف دیگـر تـهران بـنیانگذاری شـده است. در تیرماه 60 30 توسط وی در شورا این سازمان٬ نظر

ص 313. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

این برهه مشخص نیست.»2 هم در سازمان های این شورا

طـرح های بـرانـدازی سـازمان مـجاهدین خـلق در یک سو که از زمانی تشکیل شد شورای مزبور

به گرفتن نیروهای سازمان و ضربه قرار زیر در سوی دیگر از و شکست شد دچار شتابان خود٬ ضربه ای و

برزخی هولناـک قرار در این تشکیالت را عداوت مردم نسبت به سازمان٬ بدبینی و تشدید رغم توهم آنان٬

پیش گرفت: در را راهکار دو نمی نمود٬ تصور برای خود داخل کشور جایگاهی در چون دیگر و داده بود؛

ترک کشور؛ الف)

نظام. احزاب ضد و گروه ها دیگر وحدت رسمی با ب)
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تاـکتیک وحدت گروه رجوی  
«شورای ملی لذا مقدماتی آن بود؛ نیازهای موضعی و نیروهای دیگر٬ گروه رجوی با علت اصلی اتحاد

می رسید فرانسه انتخاب مناسبی به نظر غربی داشت؛ یک کشور در استقرار به شناسایی و نیاز مقاومت»

آخـرین حـضورًا مـحرمانه خـود سفر هم رجوی در پایگاه داشت و آنجا در بخصوص که هم بنی صدر

رسانه ای و شهرت تبلیغاتی و بهره برداری از و بنی صدر وحدت با این رو از انجام داده بود. را هماهنگی ها

ولی مؤثر متحد واقع بنی صدر در الزامی می نمود. تثبیت «شورا»٬ ارتباطات قدیمی وی برای شکل گیری و

خرج کرد. پوسته «شورای ملی مقاومت» برای جاافتادن سازمان در را خود که اعتبار مقطعی سازمان بود

فرانسه می نویسد: در بنی صدر درباره بهره برداری سازمان از راستگو
شروع شد. طرفین جهت معرفی «شورا» سلسله مصاحبه های متعدد پاریس٬ در استقرار از بعد
مسـعود اـکـثرًا رسانه ها عکس های چاپ شده در در به رسانه های آن زمان مراجعه شود٬ اـگر
به عنوان رییس جمهور که نام بنی صدر علت این بود نشسته است. بنی صدر رجوی پشت سر
غرب] سازمان مجاهدین [ در ولی کسی می درخشید٬ همه جا در شده حکومت اسالمی٬ برکنار
نام و بدین علت سازمان از برای جهانیانناشناخته بود. سازمان نیز رهبر خلق رانمی شناخت.
بـرای آنـقدر شـورا در بـنی صدر حـضور این تاریخ حسابی استفاده کرد. در بنی صدر اعتبار
«فیروزه بنیصدر» او رجوی دختر شورا٬ که برای سفت کردن پای ایشان در مجاهدین مهم بود
مـرگ فـجیع ماه از که تازه چند این ازدواج درست زمانی انجام شد درآورد. خود به عقد را

ص 313. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

پیشین رجوی می گذشت. 1 اشرف ربیعی همسر
و ضربه مصون بمانند؛ از تا بیرون بکشد کشور از داشت که کادرهایش را سازمان نیاز طرف دیگر از

به همین جهت دست وحدت به سـوی داشت. برای تبلیغات نیاز هم زمان به یک ایستگاه رادیویی نیز

طریق از داخل کشور٬ از این وحدت خط خروج نیروها با کرد. دراز «ـکومله» و «حزب دموکرات کردستان»

به یک ایستگاه رادیویی دست یافت. ـ به عبارتی «شورا» و سازمان ـ نیز و تأمین شد مرزهای کردستان٬

بـه رغـم آن ـ ـ و یک سـو از است که شعارهای دمـوکراتـیک شـورا نیاز» و همین دوران «ناز در

در روشن شد. شورا در حاضر جریان های مؤتلف و برای برخی از سوی دیگر٬ برتری طلبی گروه رجوی از

تهرانی می گوید: خانبابا بود. چیزی دیگر حقیقت آنچه رجوی به دنبال آن بود٬
پی بلکه در جبهه به مفهوم اخص کلمه نمی خواستند؛ یا شورا نخست٬ روز [مجاهدین خلق] از
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ص 528. ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .1

بودند.1 تشکیالتی به عنوان دنبالچه سازمان خود
وی معترف است که: این وجود با

پراـکندگی نـیروهای موقعیت خاص ایران و داشتن شرایط و نظر در با نیروهای ش.م.م.٬ اـکثر
یک جبهه یا تمام وکمال مجاهدین در که بدون شرکت وحضور بودند این باور بر اپوزیسیون٬

ائتالف سیاسی٬سازماندهی مبارزه برای سرنگونی رژیم شدنی نیست.
برابرخواسته های غیراصولی مجاهدین به تمکین در شورا کار نتیجه چنین برداشت نادرستی در
خـواست منطبق با مقابل مجاهدین را آن زمان سیاست تمکین در که من در هرچند انجامید.
دیگری اماحاصل آن سیاست چیز درحفظ یک ائتالف تاریخی می پنداشتم٬ وحدت طلبانه خود

ص 541. همان: .2

نبود.2 ش.م.م. برقراری هژمونی مطلق مجاهدین در جز
جداشده سازمان می نویسد: عضو راستگو٬

برای نظرات و می کردند ایفا را ازهمان آغاز٬مجاهدین نقش پدرخواندگی خود درون شورا در

ص 321. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .3

ارزشی قائل نبودند.3 اعضای شورا پیشنهادات دیگر و
چنین نوشته است: به شورا علت پیوستن برخی گروه ها مورد مع الوصف وی در

ضربات سنگینی که نیروهای پس از بود. اوج خود ایران مبارزه مسلحانه در این زمان در در
مسئولین عالیرتبه زیادی از تعداد کرده بودند٬ سازمان مجاهدین به رأس هرم قدرت رژیم وارد
فـضای سـرنگونی رژیـم را فضا٬ یک سری عملیات تروریستی کشته شدند٬ در وقت نظام...
و بـرخـی ازجـریان ها و... تـرور و هـمین فـضای هـیستریک کشـتار در تداعـی مـی کرد...

ص 314. همان: .4

شخصیت های مخالف حکومت اسالمی به شورای ملی مقاومت پیوستند. 4
از خودداری کردند. شورا علنی با همکاری رسمی و مخالفان جمهوری اسالمی از از ولی برخی دیگر

حتی ریاست و شورا عدم قبول دعوت شرکت در مورد جمله کریم سنجابی آخرین دبیرکل جبهه ملی در

آن چنین گفته است:
به یا همکاری و طالب همراهی و [ شورای ملی مقاومت] جدًا پاریس٬ به هنگام اقامت من در
آن زمان نسبت همه عواطف که در وجود اینجانب با قول خودشان سرپرستی اینجانب بودند...
تـرتیب کـه در احساس می کردم به سـبب اخـتالف نظرها فعالیت آنها خروش و به جوش و
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ص 436. [چ لندن]: ناامیدی ها٬ و امیدها سنجابی٬ .1

خودداری نمودم.1 آنها همکاری با داشتم از تبلیغات آنها روش مبارزات و تشکیالت و
اظـهاراتـی در صریح اقدامات تروریستی سازمان علیه جمهوری اسالمی٬ سنجابی به رغم تمجید

دالیل اصلی حزب دمکرات کردستان را ائتالف با التقاطی بودن و چپگرایی٬ مشی مسلحانه٬ متناقض:

تشریح این دالیل چنین گفته است: وی در می کند. قالب شورای مقاومت ذـکر سازمان در عدم همکاری با
اولین تـردیدم دربـاره دودلی فراوان داشتم. و تردید آینده آنها و روش آنها و درباره آنها ...
[جمهوری آنکه اـکنون علیه دستگاه ولو مبارزه مسلحانه آنها شبه نظامی و سازمان چریکی و
مـتکی است بـه جنگی خود سازمانی که به نیروی چریکی و برده می شد... به کار اسالمی]...
سیطره خویش روش برای حفظ قدرت و هنگام پیروزی ملت به حکم ضرورت اجتناب ناپذیر
یادخواهد از دمکراسی را مواعید گرفت و پیش خواهد انحصارطلبی در سرکوب واختناق و
مسئله بین المللی مجاهدین مشکوک بودم... موضع گیری سیاسی و درباره جهان بینی و برد.ثانیًا
مسئله التقاطی بودن آنهاست... برابرمجاهدین نقطه استفهام بزرگی ترسیم می کرد سومی که در
غیردینی که نه تنها آیین انقالبی مارکس را اینکه بتوان فلسفه وجامعه شناسی وجهان بینی و در
اینکه بتوان استقرارجامعه سوسیالیستی را در باز و دین داری جمع کرد٬ بلکه ضددینی است با
طرق مبارزات دمکراسی٬خواهاِن وصول به دوران پختگی خویش از انگلس در ـکه مارکس و
تـوضیح محتاج به تـحقیق و و قابل تردید بسیار بامجاهدات چریکی تأمین نمود٬ آن بودند٬
پذیرفتن حزب دمکرات نگران می کرد مرا موردمجاهدین شدیدًا آخرین مطلبی که در است...
نه نه رجوی و و نه بنی صدر بود. شورای مقاومت ملی آنها در ـکردستان وعضویت دکترقاسملو
قسمتی کـه مـربوط بـه الاقل در مسئله کرد٬ من از مانند نمی توانند همکاران آنها هیچ یک از
حـزب کـومله٬ مـانند دسـته او و دار و قاسملو بصیرت داشته باشند... ـکردستان ایران است٬
واقعیت خویش ظاهرسازی می خواهند با و مرتبط باسیاست های خارجی هستند جدایی طلب و

رابپوشانند...
یاران او٬ توقع آقای رجوی و که نتوانم به نکته اصلی مورد ومالحظات باعث بود این تردیدها
شدم مستحضر بویژه که تدریجًا تقویت شورای مقاومت ملی جواب مثبت بدهم. و یعنی تأیید

صص 416ـــ420. همان: .2

ندارد.2 پیروان او٬چنانکه بایدتفاهم وجود رجوی و با دوستان او و بین بنی صدر
آغاز تاب نمی آوردند رجوی را مطلق سازمان و اشخاصی که اقتدار و گروه ها از تصفیه شورا به مرور
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اوج گرفت. جدایی ها و اخراج ها روند و ـگردید

«شورای ملی از گروه ها و اخراج افراد یا خصوص بیرون رفتن و همه آنچه در یک مقطع طوالنی٬ در

نظر گروه از یا آن فرد آن «تمام شدن تاریخ مصرف» و یک کالم خالصه می شد در مطرح بود٬ مقاومت»

سنگین کردن وضعیت غیردموکراتیک شورا سبک ـ پس از و خود اختیار با مواردی که افراد سازمان بود.

است. نادر ترک کرده باشند٬ آن را

اخراج متحدان تاـکتیکی خروج یا تحلیلی از  
چپ مارکسیسم را اشکال گوناـگون اولترا قلب اروپا در تهرانی ـکه سال ها شخصی مثل مهدی خانبابا

شیفته جنگ و ـ و... به یمن جنوبی٬ آنجا از به چین٬ کوبا از نوردیده ـ در را غرب دنیا شرق و تجربه کرده٬

در دوستانش٬ و خود حضور با تحقق رؤیاهای دیرین خویش می پنداشت٬ آن را و مسلحانه سازمان بود

مدتی با پس از اما عالقه رجوی واقع شد٬ مورد محبوب و ابتدا در تشکیل «شورای ملی مقاومت» آغاز

به عامل مزاحم به مرور غنایم آینده ای موهوم٬ سر رقابت بر تشدید غرب و تحکیم موقعیت سازمان در

تهرانی می گوید: خود مبّدل شد. شورا در
دست ایران می شناختیم از در آنها از که ما مجاهدین ازسال دوم فعالیت شوراخصوصیاتی را
بـه روز روز ایـران بـود... عرصه مـبارزه در در شکست آنها من علت این امر به نظر دادند.
نشریه «ایرانشهر» از را ...مجاهدین حمالت خود می شد. تحملشان نسبت به دیگراندیشان کمتر
جـوادی و حـاج سـید الهیجی ٬ کاتوزیان ٬ اپوزیسیون چون پیشداد٬ به عناصر و کردند آغاز
مـی شد٬ ائـتالف بـیشتر و برای گسترش شـورا و ازجانب ما هرچه فشار دیگران بسط دادند.

می بستند... به پیش زدن این راه را گریز مجاهدین با
به برده و فرو درون خود در ترس سر چون جوجه تیغی از ضعف شود٬ هرگاه سازمانی دچار
طـی را خـود دوران رشد است و وگرنه سازمانی که قدرتمند تیغ پرتاب می کند اطراف خود

پیش گیرد؟! که چنین روشی را چه نیازی دارد می کند٬
را سـیاست جـذب نـیروها و پـیش مـی رفتند گرفته و را راه خود انقالب٬ پس از مجاهدین٬
به سیاست بین رفت و هم از به نفس آنها اعتماد عرصه ایران٬ شکست مجاهدین در با داشتند...

روی آورشدند. دفع نیروها
آلترناتیو را یعنی شورایی که خود هم قابل تحمل نبود؛ ما برای خود درون شورا این وضعیت در
اپوزیسیون در فردی که عمری را نسخه ای یا تحمل یک نشریه 1200 می دانست٬ آینده کشور
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نداشت... نیست٬ آلترناتیو که شورا حرفش این بود مثالً سپری کرده و
منزوی شدن کشیده شد. کوچک شدن و به بسته شدن٬ به جای گسترش٬ اینکه سرانجام شورا تا
زمـزمه پس تقاضای عـضویت داده بـودند٬ بوده یا شورا افرادی که عضو رفته رفته برخی از

کردند... آن را انصراف از ـگرفتن عضویت یا
این نشـانه کرده بودند. بند رجوی ٬ یعنی مسعود به حضورشخصیت یک نفر٬ را سیستم شورا

.589 ـ صص 587 ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .1

بود.1 وضعیت واقعی شورا
مهم ترین آن صداترین و که پرسرو شد آغاز شورا از گروه ها خروج برخی اشخاص و ٬62 خرداد از

همچنین آنـچه و واـکنش های سازمان٬ و شورا٬ سازمان و حزب دمکرات از و تفصیل چگونگی جدایی بنی صدر .2
سوم آمده است. جلد در گذشت٬ شورا بر سال 64 ـکه از

شرایط در و فیروزه بنی صدر طالق رجوی و شدن مسیر هموار با بود.2 فروردین 63 در جدایی بنی صدر

هـمسر جنجال آفرین با ازدواج غیرمتعارف و شکست استراتژی های اعالم شده آن٬ بن بست سازمان و

ناـگهان ٬63 اسفند آورد. پدید تبلیغاتی جدیدی را فضای روانی و مرکزی سازمان٬ اصلی کادر یک عضو

ایـثار رجـوی و فداـکاری مسعود «معجزه»ای که با ایدئولوژیک و انقالب «نوین» «مسّرت بخش» خبر

رسید: شورا عضو به گوش اپوزیسیون «مترّقِی » مریم ابریشمچی صورت تحّقق پذیرفت٬ مهدی و
برگزاری جلسه ای که مربوط به بررسی وضعیت حزب دموکرات هفته پیش از مجاهدین چند
تبریک و با باچاپ بیانیه ای اعالم نموده و را «انقالب ایدئولوژیک» خبر نشریه خود در می شد٬
تعیین کردند. را «رهبری نوین انقالب» مریم عضدانلو٬ رجوی با فرخنده مسعود تهنیت به پیوند

ص 614. همان: .3

به پایان رسیده است... 3 شورا این مقطع دیگراطمینان حاصل کردم که کار از
[ ـکه] یا کنند مجبور همه را حرکت به سمِت یکسویه کردن شورا با مجاهدین مصّمم شده بودند
شوراخارج شویم... تصمیم گرفتیم از این وضعیت٬ با بروند. کنار یا آنهاباشند دراختیار تابع و
ارزش های اسـاسی بلکه از ش.م.م. از به این نتیجه رسیده بودیم که مجاهدین نه تنها دیگر ما
شورا و تضادهای درون سازمان خود زمانی که درگیر آنها گام پس نهاده اند. نیز سازمان خود
مریم به عنوان «رهبری و برگزیدگی مسعود و ناـگهان تحت عنوان «انقالب ایدئولوژیک» بودند٬
نوع باچنین روشی هر بالمنازع انقالب ایران معرفی کرده و رهبر را خود نوین انقالب ایران»٬

گرفتند. به ریشخند تفکرسیاسی را
به شانس تاریخی خـود خالص را تیر درخاـک عراق٬ استقرار با ادامه چنین روشی٬ در آنها
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که چنین همه می دانند اما سخن می گویند؛ به نام ش.م.م. آنجا و اینجا البته هنوز شلّیک کردند.

ص 618. همان: .1

میان رفته است.1 از واقعی نداشته و مستقل و پدیده ای وجود
شورای ملی مقاومت می گوید: درباره عاقبت سازمان و سنجابی نیز

آنـها از نابخشودنی که بعدًا و اعمال ناروا با به حقیقت پیوست. آن سوءظن ها متأسفانه بعدًا
را خود عراق] تمام پل های پشت سر = ] پیوستن به صفوف دشمن مهاجم به ایران با و سرزد

ص 437. [چ لندن]: ناامیدی ها و امیدها سنجابی٬ .2

باقی نگذارده اند.2 راهی برای برگشت خود ویران کرده و
گفت: اعالم کرد٬ شورا از را جدایی خود مهرماه 1364 که در بهمن نیرومند

ائـتالف قـصد که سازمان مجاهدین هـرگز روشن شد کامًال دیگر ماه٬ پس ازچند برای ما ...
تن وسازمان ها... افراد به یک ائتالف صوری با بیشتر کسب اعتبار فقط به خاطر نداشته است و
که متوجه شدیم مجاهدین بدون اطالع شوراماه هاست زمانی لبریزشد ما کاسه صبر داده است.
شورا ـکه باحکومت خونخواری چون حکومت صدام حسین مشغول مذاـکره جهت انتقال مرکز

ص 353. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .3

به عراق هستند.3
چنین گفته است: درباره شورا حامیان پیشین سازمان نیز حاج سیدجوادی از علی اصغر دکتر

هـمفکران این نداشت که آقـای رجـوی و تالشِی شورای ملی مقاومت دلیلی جز شکست و
مسکنت بارترین شکلی که می توان برای یک زائـده بـی هویت وتـوخالی در را او...این شورا

ص 48. ش 22: ایران٬ ماهنامه چشم انداز دو .4

تبدیل کرد. 4 و... پوششی برای مخفی کردنخودخواهی ها به وسیله و ترسیم کرد٬
از گروه های سیاسی متبوع آنها یا و به تدریج خود سال 1365 سازمان هایی که تا و افراد تعدادی از

سرنوشت بدفرجام آن اعالم ماهیت دروغین و مورد در شد مواضعی مشابه آنچه ذـکر شدند٬ جدا شورا

.1381 هلند٬ انجمن ایران پیوند٬ شورای ملی مقاومت٬ فرود و Ñ فراز برای آـگاهی بیشتر .5

ـکردند.5



فصل دوم:

 ترکیب «شورا»

افراد و گروه ها  
به شورای ملی مقاومت پیوستند: زیر٬ منفرِد افراد و سازمان ها دی ماه 60 تا مرداد «از

شورای متحد حزب دمکرات کردستان ایران 3ـ سازمان مجاهدین خلق ایران 2ـ 1ـ سازمان های عضو:

جبهه دمکراتیک ملی ایـران بـه تهرانی 4ـ استقالل به نمایندگی مهدی خانبابا چپ برای دمکراسی و

جنبش دموکراتیک انقالبی زحمتکشان (ـگیالن و 5ــ بهمن نیرومند متین دفتری و نمایندگی هدایت اهلل

سازمان اتحاد 7ـ چیتگر ایران به نمایندگی حمیدرضا حزب کار به نمایندگی حسن ماسالی 6ـ مازندران)

بـه مـدارس عـالی کشـور و دانشگـاه ها استادان متعهد به نمایندگی مرتضی محیط 8ــ برای آزادی کار

بـه نـمایندگی جـالل استقالل ایران (داد) دمکراسی و جمعیت دفاع از نمایندگی محمدعلی شیخی 9ـ

کانون توحیدی اصناف به نمایندگی ابراهیم مازندرانی. ـگنجه ای 10ـ

هزارخانی 5ــ منوچهر کاظم باقرزاده 4ـ پاـکدامن 3ـ ناصر 2ـ ابوالحسن بنی صدر 1ـ اشخاص عضو:

ص 314. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

نگردید.»1 که به دالیل امنیتی نامش ذـکر یک نفر ادیبی 6ـ اصغر

سال در برنامه هویت) چریک های فدایی خلق (پیرو و اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) بعدها

دکـتر خـارج شـدند. شـورا از همان سـال ها در گروه دیگر حالی که چند در پیوستند به شورا 63 و 61
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می گوید: شورا گروه های عضو مورد حاج سیدجوادی در علی اصغر

سـازمان حـزب دمکـرات کـردستان و مسلم به جز که به طور به این واقعیت اشاره کرد باید
شورای ملی مقاومت از اعالمیه های خود سه سازمان دیگری که در دو یک یا مجاهدین خلق٬
نـه دارای و که نه دارای تشکـیالت بـودند نام برده می شد٬سازمان هایی ساختگی بودند آنها
شـورایـی فقط به قصد و خارجی نداشتند واقع وجود در این گونه سازمان ها اعضا. نفرات و
همین جـبهه مثًال شده بودند. سازمان مجاهدین ایجاد زائده های کنار چه بیشتر جلوه دادن هر

ص 66. شورای...: فرود و فراز .1

دمکراتیک...1

 سازمان مجاهدین خلق ایران
ِاعمال هـژمونی غرب و در برای کسب اعتبار مسندی بود و سّکو واقع «شورای ملّی مقاومت» در

شخص اخّص ـ به طور ـ این سازمان و جمهوری اسالمی. جریان های ضّد و گروه ها دیگر سازمان بر

کنترل کامل غربی ها٬ نظر شدن آن در آلترناتیو رقبای احتمالی و حذف سایر واقع برای هضم و در رجوی ٬

دست داشت. در اداره تشکیالتی ش.م.م را
غرب سفت زمانی هم که پای رجوی در بود. کشور به خارج از ورود برای رجوی کلید شورا

ص 311. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

به بخش سیاسی سازمان مجاهدینش تبدیل کرد.2 آن را شد٬

 جبهه دموکراتیک ملی ایران
از تن دیگر چند متین دفتری و هدایت اهلل پیروزی انقالب اسالمی توسط دکتر که پس از این گروه٬

حـاج بـه تـعبیر زمـان تأسـیس شـورا٬ گـروه هایی است کـه در از تشکیل شد٬ پاـک نژاد جمله شکراهلل

قالبی یا و بی مسّما واقع جبهه دموکراتیک «اسمی بود در و «سازمان هایی ساختگی بودند»؛ سیدجوادی ٬

حاج سیدجوادی . مقاله علی اصغر از ص 13؛ ویژه نامه: ـ ش 3 نشریه پیوند٬ .3

بدون محتوا».3 بود

داشت چپ گرایان جریان ملی گرایی نظر در دادن عنوان «جبهه دموکراتیک ملی»٬ قرار متین دفتری با

جایگزین آنها گروه های چپ٬ همراه کردن سایر با و جذب کند جبهه ملی نبودند٬ که مایل به همکاری با را
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همراه بود. صدای بسیار و سر شکل گیری با بدو این اقدام متین دفتری در باشد.

وحـدت کـمونیستی و سه دسته مـارکسیستی گـروه کـارگر٬ متشکل از چپ» «اتحاد این جبهه٬ در

جامعه سوسیالیست های نهضت ملی٬ استقالل٬ برای آزادی و جمعیت اتحاد کنار در تحریریه نشریه چپ٬

داشتند. دانش آموزان حضور اتحادیه ملی دانشجویان و انجمن رهایی زنان و جبهه آزادی مردم ایران٬

عناوین تشکیالتی آنها و نفره نبودند محفل های کوچک چند چیزی بیش از 57 اسفند در ـگروه های مزبور

جبهه بودند عضو شخصًا یا گروه های متبوع خود افرادی که با از تنی چند تبلیغاتی داشت. کاربرد صرفًا

نـاصر نجف دریـابندری ٬ تهرانی ٬ مهدی خانبابا بهمن نیرومند٬ کریم قصیم ٬ شوکت ٬ حمید از: عـبارتند

ص 309. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ صص 408ـــ409. ج 1: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .1

که با جبهه مزبور صارم صادق وزیری.1 ناطق و هما هزارخانی ٬ منوچهر غالمحسین ساعدی ٬ پاـکدامن ٬

ص 433. ج 2: همان٬ شوکت٬ .2

اخـتالفات و دچـار و گـرفته بـود2٬ سـازمان قـرار اخـتیار در عـمدتًا پـاـک نـژاد عـاملیت هـزارخـانی و

بسیاری متین دفتری و خود و متالشی شد عمًال نظامی٬ اعالم فاز با گشته بود٬ دسته بندی های درونی نیز

درآمدند. آنان به عضویت «شورای ملی مقاومت» برخی از و به خارج گریختند تشکیل دهندگان آن نیز از

اما اعالم کرد؛ گروه متبوعش را و جدایی خود 64 مهر در بهمن نیرومند شورا٬ در نماینده «جبهه» دو از

از 77 مرداد باالخره در و باقی ماند. شورا سال در عنوان نمایندگی این گروه به مدت 16 متین دفتری با

متین ماجرای اخیر ادامه همین فصل و در تفصیل وضعیت وی به هنگام پیوستن به شورا٬ خارج شد. آن

آمده است. دیگر گفتار در شورا٬ قبال سازمان و دفتری در

حزب دموکرات کردستان  
کردستان شکل گرفت سیاسی روسیه شوروی در تکیه به قدرت نظامی ـ جمله حرکت هایی که با از

دولت به پیشنهاد و نهاد مهاباد٬ شهر در ماه 1324 مرداد 25 در قاضی محمد که بنای آن را جریانی بود

ص 24. ج 1: گروه ها٬ کردستان و .3

رسمیت یافت.3 به عنوان تشکیالت جدایی طلب ُکرد٬ نام «حزب دموکرات کردستان»٬ شوروی با

عده ای کردستان تشکیل داد؛ در را (ـکاـک) «ـکمیته ایرانی کرد» 1330 ـ سال های 31 در حزب توده نیز

و توفیق) اسحاق (احمد به گردانندگی عبداهلل هسته هایی را و انشعاب کردند «ـکاـک» از سال 1335 در
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«حزب دموکرات کـردستان ضمن تماس با سال ٬1339 در قاسملو تشکیل دادند. عبدالّرحمان قاسملو

فعال نمود. را «حزب دموکرات کردستان ایران» مجدداً عراق»٬

که کردستان تدارک دیدند در حزب حرکتی مسلحانه را عناصر برخی از سال ٬1347 تا سال 1345 از

.36 ـ صص 25 همان: .1

سرکوب شد.1

آستانه پیروزی انقالب در فعالیت چشمگیری نداشت. پیروزی انقالب اسالمی٬ آن تاریخ تا حزب از

فـعالیت حـزب عـلنی کـرد. تشکـیالت حـزب را به کردستان بـازگشت و عبدالّرحمان قاسملو اسالمی٬

جهت براندازی نظام جمهوری اسالمی در پوشش «خودمختاری» با که جدایی طلبانه و آنجا از دموکرات٬

ممنوع اعالم گردید. رسماً ماه 1358 مرداد در بود٬

مـالقاتی مـیان نـمایندگان سـازمان در دی مـاه ٬1359 «در رسمی حـزب دمـوکرات٬ به اظهار بنا

ص 2. ش 114: نشریه کردستان٬ .2

روی هدف های مشترک تشکیل جبهه توافق به عمل آمد».2 بر حزب٬ مجاهدین و

نوشته است: نشریه خود در سازمان٬ خصوص همکاری با حزب در
را یکدیگر باسازمانمجاهدین خلق ادامه داشته است٬ که همکاری ما مدت سه سال گذشته٬ در

کرده ایم. پیدا آشنایی بیشتر همدیگر شیوه کار اهداف و با بهترشناخته و
کار سر بر سرنگون ساختن رژیم و مورد در سازمان مجاهدین٬ حزب دموکرات و به عقیده ما
بسـیاری مسـائل دیگـر٬ تأمین خودمختاری برای کـردستان و آوردن یک رژیم دموکراتیک...
میان این دوسازمان انقالبی همکاری وهم پیمانی در به همین جهت نیز و نظرات مشترک دارند

ص 22. ش 93: همان٬ .3

بایدهمچنان ادامه داشته باشد. 3
به حسـاب سرتاسری کشور هم اـکنون سازمان مجاهدین خلق بزرگترین سازمان سیاسی و ...
ستون اصـلی به عنوان دو حزب دموکرات ـ این سازمان و شورای ملی مقاومت٬ در می آید.

ص 11. ش 88: همان٬ .4

گرفته اند.4 قبول قرار مورد ـ شورا
عمده تر تأثیرگذاری٬ کومله به جهت سوابق و حزب دموکرات و دو کردستان٬ در میان همه گروه ها از

دشمنان خونی پاره ای موارد٬ در و تفاوت داشتند یکدیگر با اجتماعی٬ به لحاظ تشکیالتی و اما بودند.
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وجود با طرفین کشته شده اند. از نفر 800 حدود درگیری آنها اثر بر سال 65) که (تا آنجا تا بودند یکدیگر

زیر موارد در داشتند٬ یکدیگر کومله با کیفی که احزاب دموکرات و تفاوت های کّمی و اختالفات ریشه ای و

مشترک بودند:

(جـالیی پور٬ داشت. سـردشت قـرار نـزدیک مـرز خـاـک عـراق و مـنطقه گـالله در در منطقه پـایگاه های مـزبور .1
ص 112). ـکردستان...:

بود.1 کردستان عراق مستقر حزب در پایگاه های اصلی دو به بعد٬ سال 1360 از (1

محورهای مشترک داشت کـه حزب علیه نیروهای جمهوری اسالمی٬ دو تاـکتیک های عملیاتی هر (2

است: بدین قرار عمدتاً

.113 ـ صص 112 همان: جالیی پور٬ .2

امنیتی؛2 انتظامی و راه پایگاه های نیروهای نظامی٬ سر کاشتن مین در ـ

ص 113. همان: .3

انتظامی؛3 نیروهای نظامی و راه تردد سر بر بعدازظهرها٬ اجرای کمین در ـ

.114 ـ صص 113 همان: .4

نظامی؛4 حمله شبانه به پایگاه های نیروهای انتظامی و ـ

صص 114. همان: .5

روستاها؛5 و شهرها در شب٬ و اوقات بعدازظهر حمله به تأسیسات دولتی در ـ

.115 ـ صص 114 همان: .6

نیروهای امنیت شهری.6 شدن با درگیر و حزب به شهرها پیشمرگه های دو نفوذ ـ

دست داده اند: طریق از به دو را اغلب نیروهای داخل خود طول سال های گذشته احزاب مزبور در

تقاضای «امان نامه» تسلیم شدن و و شدن توسط نیروهای نظامی جمهوری اسالمی٬ دستگیر ـکشته و

ـکردن.

که: فرصت داد بدان ها و کومله حمایت می کرد احزاب دموکرات و دولت بعثی عراق از

نمایند؛ خاـک کردستان عراق مستقر نظامی در مرکزیت سیاسی و ـ

سازمان دهند؛ کردستان عراق آموزش و در را کادرهای خود ـ

امکانات مالی دریافت کنند؛ مهّمات و اسلحه٬ ـ

ایستگاه رادیویی داشته باشند؛ ـ
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داخل عراق درمان نمایند؛ در درگیری های کردستان ایران را از زخمی های خود ـ

جویند؛ عراق سود رادیو مانند امکانات تبلیغی دولت عراق٬ از ـ

اندکی تصرف. با 125؛ ـ صص 124 همان: .1

استفاده کنند.1 به اروپا امکانات دولت عراق برای سفر از سیاسی آنها عناصر سایر مرکزی و کادر ـ

جواب به این در ٬1365 مرداد تاریخ 29 در دبیرکل حزب دموکرات کردستان٬ عبدالرحمان قاسملو٬

داشت: اظهار است؟» رژیم عراق چطور با سی که «رابطه شما بی. بی. پرسش خبرنگار

ص 22. سال 65: کتاب کردستان در نقل از ص 128؛ همان: .2

ااۤلن علیه دشمن مشترک می جنگیم.2 ما روشن است؛ دولت عراق بسیار با رابطه ما
درباره سران کومله٬ یکی از ایلخانی زاده ٬ عمر سی از بی. بی. خبرنگار نیز 1365 مرداد تاریخ 28 در

وی چنین پاسخ داد: و عراق سؤال کرد همکاری این حزب با حزب کومله و مقّر
دولت عـراق کـمک از مـا کردستان عراق می باشد. در درحال حاضر رهبری ما مقّر و رادیو

ص 73. همان منبع: نقل از ص 130؛ همان: .3

اسلحه می گیریم.3 دریافت می کنیم و
می نویسد: این تحلیل استفاده شده٬ کتاب وی در پژوهشگران مسائل کردستان که از یکی از

پیروزی انقالب قبل از کردستان٬ در برای نویسنده همیشه این سؤال مطرح بوده است که چرا
جـهت انـقالب کـومله حـرکتی در حزب دموکرات و انقالب بود٬ اسالمی که تمام ایران در
فروپاشی رژیم شاه ٬ناـگهان فردای پیروزی انقالب اسالمی و از امّا اسالمی مردم ایران نداشتند؛

.132 ـ صص 131 همان: .4

می کند.4 آن جریان پیدا در مسئله کردستان به شکل بحرانی حاد و می شود ـکردستان ایران منفجر
سازمان مجاهدین خلق و کنار حزب دمکرات کردستان در به هنگام شکل گیری شورای ملی مقاومت٬

نقاط مرزی عراق و در امکانات خود و تکمیل نمود را اضالع مثلث اصلی شورا معزول٬ رییس جمهور

داد. خدمت سازمان قرار در کامًال سال ٬64 در شورا جدایی از تا ـکردستان را٬

ایران (جناح چپ) حزب کار  
آلمان شرقی اختالف کمیته مرکزی حزب توده در در سال 1345 در نخست بیان شد٬ جلد چنانکه در

مائوئیسم تحت تأثیر و انشعاب کردند سغایی ) فروتن و اعضای آن (قاسمی و از سه نفر و شد پیدا نظر
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فعالیت های این گروه٬ معروف شد. لنینیستی توفان» که به «سازمان مارکسیست ـ آوردند پدید ـگروهی را

چارچوب کنفدراسیون بود. در پیروزی انقالب اسالمی٬ طّی سال های پیش از

طـول سـال های 1345ـــ٬1365 دل ایـن گـروه کـوچک در از بــه دلیــل اخــتالفات گــوناـگـون٬

«سازمان و «ـگروه پرولتاریا»٬ لنینیستی شفق سرخ»٬ «ـگروهک»هایی به نام های «حزب مارکسیستی ـ

.37 ـ صص 36 ج 3: تاریخ حزب کمونیست...٬ .1

آمد.1 پدید ـکارگران مبارز»

به طبقه)؛ (حزب دو توفان» دهقانان ایران ـ این گروه به نام «حزب کمونیست کارگران و شاخه ای از

به «حزب کار را گروه خود آلبانی ـ حزب کار از به تقلید ـ 1360 بهار که در سردمداری علی سعادتی بود

نیمه شد؛ این گروه دو بنی صدر٬ حمایت سعادتی از و ماه 1360 پی حوادث تیر در تغییرنام داد. ایران»

جناح چپ. جناح راست و

فـرانسـه در 1361 بـهار به براندازی جمهوری اسالمی در اعتقاد با (جناح چپ) ایران» «حزب کار

اسـفند در این گروه٬ به شورای ملی مقاومت اعالم کرد. توسط علی سعادتی (خلیل) را پیوستگی خود

سازمانی و به دلیل فساد علی سعادتی را شد اجتماع محدودی که به نام پلونوم دهم برگزار در ٬1361

اخالقی اخراج کرد.

اوایل سال ٬1362 آن در داخل کشور اغلب افراد و نمی رسید نفر مجموع اعضای این گروه به 30

اداره ادامه دادنـد. به فعالیت های خود اروپا کردستان و این گروه در معدودی از عناصر شدند. دستگیر

«شورای ملی کنارهـگیری از که تا بود بهمنی ) (حمید چیتگر نفره این گروه به عهده حمیدرضا بقایای چند

.40 ـ صص 38 همان: .2

داشت.2 حضور آن شورا در اردیبهشت ٬64 در مقاومت»

 اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران)
موجودیت گروهی موسوم به «سازمان انقالبیون دانشجویان مقیم آمریکا گروهی از سال 1348 در

ساختند. منتشر به عنوان ارگان خود نشریه ای به نام کمونیست را و اعالم کردند را (س.ا.ـک.) ـکمونیست»

ص 4. ش 94: نشریه حقیقت٬ .3

محفل ماست»3 چین صدر صدر «راه چین راه ماست ـ است: به خوبی بارز این شعار مواضع این گروه در
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بقایای این گروه٬ تمایالت. و همان گرایش ها با آمد؛ پدید سال 1355 در مشابه دیگری به نام «ـگروه پویا»

حسین را رهبری آنها و می بردند عراق به سر در سال های 1348ـــ1349 که از بودند «ـگروه فلسطین»

ریاحی به عهده داشت. تاجمیر

سه جمع کوچک ـ که دو آمد٬ پدید (ا.ـک.ا.) «اتحادیه کمونیست های ایران» گروه٬ ترکیب این دو از

واقع یک در حکومت پهلوی٬ طی سال های آخر جریان مزبور٬ آن ادغام شد. در سال 58 در نیز دیگر

فصل چهارم. دوم٬ گفتار نخست کتاب حاضر٬ Ñ جلد این باره در .1

می رفت.1 به شمار آمریکا شاخه مائوئیست کنفدراسیون در

به فعالیت پرداخت و داخل کشور در همان نام (ا.ـک.ا.) پیروزی انقالب اسالمی این گروه با پس از

پیش از تا حسین ریاحی بود. کماـکان ـ آن ـ سردمدار ساخت. منتشر به عنوان ارگان خود نشریه حقیقت را
گذاشتن عنوان با ساخت و مرگ گرفتار یک بازی جنگ و در را خود که اتحادیه مذکور حوادث سال ٬60

بـه وقـوع پـیوست. بـهمن مـاه 1360 حـادثه آمـل در به دنبال اعالم مبارزه مسلحانه مخالفان جمهوری اسالمی٬ .2
جـنگل های آمـل را ارزیابی مـوقعیت جـغرافـیایی٬ با که «اتحادیه کمونیست های ایران»٬ اجمال حادثه چنین بود
گمان اتحادیه این بود کرد. مستقر آنجا در را نیروهای خود و عملیات چریکی مناسب تشخیص داد و برای اختفا
مقاومت صورت حمله به شهر٬ در بافت دهقانی جمعیت اطراف آن٬ وضعیت اجتماعی منطقه آمل و ـکه به خاطر
قـطع خـطوط ارتـباطی و پس از مرحله دوم٬ در و پراـکنده نیروهای انقالب اسالمی به سرعت سرکوب می شود
آن گاه آحاد و می آید به تصّرف نیروهای اتحادیه در مناطق مازندران نیز دیگر تقویت نیروهای مخالف داخل شهر٬

ساقط می کنند. رژیم جمهوری اسالمی را و می خیزند ایران به پا سراسر در یک زنجیره متشکّل ـ در مردم ـ
گـروه اول وارد کردند. آغاز شب ششم بهمن 1360 غافلگیرانه در را حمله خود و گروه تقسیم شدند به دو آنها
کردند ترور تشخیص می دادند٬ پاسدار که به اصطالح حزب اللهی و کس را هر و شده به گشت زنی پرداختند شهر
آمده مـتوّجه صدای تیراندازی به خیابان ها که با مردم آمل٬ حمله نمودند. سپس به کمیته انقالب اسالمی شهر و
با مردم به صورت خودجوش و کردند. آغاز را حرکت حماسی خود و برای مقابله آماده شدند وقایع شده بودند٬
از نـفر ایـن واقـعه 34 در ساعت فرونشست. چند غائله در و به مقابله برخاستند ـکمک نیروهای انتظامی سریعًا
محاـکـمه و بعدًا آنها تن از که چند ـ شدند دستگیر نیز نفر 30 چندین زخمی و تروریست های کمونیست کشته٬
و (مطبوعات 7 به شهادت رسیدند. غیرمسلح بودند٬ غیرنظامی و که عمدتًا نفر 40 مردم آمل نیز از ـ اعدام گشتند

(60/11/8

یک توسط مردم مضمحل گردید٬2 نیز مردم آمل پرداخته خود به کشتار ابلهانه ـ ـ خود بر «سربداران»

ذیل عنوان «تعادل ناپایدار». 4؛ ـ صص 3 ش 25: نشریه حقیقت٬ .3

نهاد.3 خود بر که نام «اتحادیه انقالبی برای رهایی کار» این اتحادیه روی داد در انشعاب نیز

چـراـکـه شـد؛ شکست روبـه رو بـا آغاز در مذاـکره برای پیوستن اتحادیه به «شورای ملی مقاومت»
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انجام شود. تحت نام «شورای ملی مقاومت» آمل٬ که عملیات اتحادیه در داشتند مجاهدین خلق اصرار

مـاه 1361 تیر درم بخش تهرانی در حمید سوی بقایای اتحادیه٬ از شکست غائله خونین آمل٬ پس از

بدین ترتیب گروهی از و مطرح کرد. شرط ـ و بدون قید ـ را «شورای ملی مقاومت» تقاضای عضویت در

اعراب به محلّی از حضوری سمبلیک داشت و پیوست که عماًل هم پاشیده به «شورای ملی مقاومت»

به اتحادیه (سربداران) از اطالعیه های رسمی شورا٬ در نیم٬ یک سال و طول حدود در نمی رفت. شمار

پژوهشهای سیاسی. مؤسسه مطالعات و آرشیو در موجود متن اطالعیه ها٬ .1

خـروج اوایـل تـابستان ٬1362 در و نام برده مـی شد؛1 اعضای تشکیل دهنده ش.م.م. عنوان یکی از

اعالم گردید. ـ رسمًا ـ شورا اتحادیه از

شورای متّحدچپ  
تا و کنفدراسیون شکل داد در انشعابی رادیکال را وی٬ تهرانی گذاشت. مهدی خانبابا پایه این گروه را

تأسـیس تهرانی پس از خانبابا چریک های فدایی حمایت می کرد. از پیروزی انقالب اسالمی٬ پیش از

پاـک نژاد شکراهلل متین دفتری و به همکاری با تشکیل «جبهه دموکراتیک ملی» در جمهوری اسالمی٬

صفحات مربوط. و ذیل اعالم مذکور ج 2: درون...٬ نگاهی از این خصوصÑ شوکت٬ در .2

موجب شد. نیز را ائتالفی محدودتر پیروزی انقالب٬ آغاز ولی در برخاست؛2

که از «ـگروه چپ» و «سازمان وحدت کمونیستی» به نام های «ـگروه کارگر»٬ کشور سه گروه خارج از

که گروه به توافق رسیدند پیروزی انقالب٬ بدو در هم آشنایی داشتند٬ دوران فعالیت های دانشجویی با

مشترکی تشکیل دهند:
برخـی از و [ از] روشنفکران داخل کشور تعدادی گوهای این سه گروه٬ جریان گفت و در ...
«بیان نامه اتحاد به انتشار سرانجاِم این گفت وگوها اعضای کانون نویسندگان هم به آن پیوستند.

ص 486. همان: .3

کشید.3 نشریه «سازمان اتحادچپ» انتشار و چپ»
«دیکـتاتوری عـده ای کـه از انشـعاب شـد. دچـار این ائتالف نیز اختالفات٬ بروز گذشت زمان و با

جریانی و شدند جدا حرف می زدند٬ «ضرورت سازمان لنینی» و سرمایه» و میان کار «تضاد و پرولتاریا»

ص 487. همان: .4

عنوان با جمعی نیز و آوردند.4 پدید نشریه ای به همین عنوان ـ با ـ موسوم به «جنبش مستقل کارگری»



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  760

همان صفحه. همان: .1

کنارهـگیری کردند.1 طرح «ضرورت حفظ استقالل سازمانی» سازمان وحدت کمونیستی با

و آمدند گروه های کوچک رادیکال کمونیست گرد جمعی از مجّددًا بهمن ماه ٬1359 طی نشستی در

چپ بـرای دمـوکراسـی و عنوان «بیانیه شورای مـتحد بیانیه ای زیر اردیبهشت ماه ٬1360 سرانجام در

تنظیم کردند. استقالل»

که اولین جمعی بود تشکیل شورای ملی مقاومت٬ مقابله مسلحانه سازمان و از بقایای این جریان بعد

تن داد: قالب شورا مشتاقانه به هژمونی سازمان در و این موضوع استقبال کرد از
نیزمجاهدین کومله و حزب دموکرات کردستان و با جریان تنظیم بیانیه شورای متحدچپ٬ در
ومجاهدین٬ بنی صدر با گرفتن تضادمیانآخوندها باال با بودیم. گو گفت و خلق هم درتماس و

پیوستیم... به شورا تشکیل شورای ملی مقاومت٬ و کشور از خروج آنها و
برای برقراری این حرکت ائتالفی نیروها٬ که از چپ نخستین سازمان چپ بود شورای متحد

ص 505. همان: .2

پذیرفت.2 آن را استقبال نموده و استقالل ایران٬ دموکراسی و
و که خروج خـود فروردین 64 تهرانی تا مهدی خانبابا چپ٬ اعالم پیوستگی شورای متحد پس از

آن عضویت داشت. در اعالم نمود٬ شورا از ـگروه را

شورا گروه های عضو سایر  
داشتند فهرست اعضای شورای مقاومت قرار گروه های کوچکی که در سایر مورد تهرانی در خانبابا

می گوید:
تشکـیل به کمک سازمان مجاهدین... دوره ریاست جمهوری بنی صدر در سازمان اقامه... ...
تغییر استقالل ایران (داد)» دمکراسی و به «جمعیت دفاع از را شد...بقایای این سازمان نام خود
المثنای آن نخست درحقیقت جریانی سوای سازمان مجاهدین نبود٬ روز این گروه از دادند...

بود...
دکتر شورا یک گروه کمونیستی مستقل بود...نماینده آن گروه در برای آزادی کار سازمان اتحاد
حـضور جغرافیایی نمی توانست درجلسات شورا چون به دالیل فنی و و مرتضی محیط بود

کرده بود. به من واـگذار را حقوق نمایندگی خود یابد٬
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واقع سازمان [ =جنبش دمکراتیک انقالبی زحمتکشان] در مازندران تشکیالت جنبش گیالن و
بـه عـلت آنـها چپ بـود. تشکیالت محلی سازمان اتـحاد منطقه طوالش... در محلی ای بود
میان نـباشد. در کلمه «چپ» نامی از تا برگزیده بودند برای خود ویژگی های منطقه این نام را
جـلسه چـون یکـی دو شـرکت در پس از او نـمایندگی مـی کرد. حسن ماسالی این گروه را
کانون توحیدی اصناف در از به من تفویض کرد... را می رفت نمایندگی خود می بایستی به سفر
بعدهامتوجه شدم که این می کردمنمایندگان بازارهستند. تصور ابتداشناخت درستی نداشتم و
سازمان استادان متعهد جنبی مجاهدین است. یکی ازسازمان های کوچک وابسته و ـکانون نیز
این نبود... کار واقع سازمانی در در و یک نماینده داشت٬ تنها شورا دانشگاههای ایران که در
بـرنامه سازمان چریک های فدایی خلق (پـیرو جریان هم ازسازمان های تابعه مجاهدین بود.
مهدی سامع برعهده نمایندگی آن را آمد٬ به وجود شورا در عضویت ما اواخر که در هویت)
به عضویت شـورا به عنوان فرد آنکه اعالم سازمان کند سامع شش هفت ماه پیش از داشت.

.527 ـ صص 525 همان: .1

به سازمان تبدیل شده است.1 وناـگهان اعالم کرد درآمد
مدتی و خارج شد شورا از 62 خرداد در انقالبی زحمتکشان) ـگروه متبوع ماسالی (جنبش دمکراتیک ـ

خروج سـایر با نهایتًا و حذف گردید فهرست اعضای شورا از برای آزادی کار٬ نام سازمان اتحاد نیز بعد
پنج تشکیالِت روِی و «سازمان» فقط ترکیبی از شورا سال 64 اواخر در ـگروه های ناوابسته به سازمان٬

سال از بود٬ خروج متین دفتری که به نام جبهه دمکراتیک ملی عضو پس از وابسته به خودش بود. ـکاغِذ

برنامه هویت باقی مانده نفره چریک های فدایی پیرو سازمان چند شورا٬ گروه باقی مانده عضو تنها 77

همین گونه ماهیتًا ابتدا از چند هر ندارد. وجود یک اسم بی مسما چیزی بیش از «شورا» واقع از در است و

بین رفته است. از کامًال ولی همان صورت ظاهری اولیه نیز بود٬



فصل سوم:

 بحران عملیات وآشفتگی

کردستان عراق در حضور  
کردستان آن هم بر عملیات کوچک در چند سازمان عملیات چشمگیری نداشت. طول سال ٬62 در

میزان توانایی سازمان نشانگر بعضی شهرها در عملیات ترور چند و مرز جدار روی پایگاه های بسیج در

سمپات های فّعال به سوی کردستان عراق موجب تقویت تشکیالت کردستان گردید هواداران و فرار بود.

مسئولین سازمانی مـحکمتر بین دیگر در را کم کم جای خود قدیمی مرکزیت٬ عنصر ابراهیم ذاـکری ٬ و

اقدام به گسترش پایگاه های نظامی سازمان در «صالح» نام مستعار به عنوان فرمانده کردستان با ـکرده و

آن منطقه کرد.

مـوصل و بـغداد٬ امکاناتی همچون خانه های مسـتقل در تقویت این گروه٬ به منظور دولت عراق٬

سازمان٬ سازمان گذارد. اختیار در تقویت رادیو تسلیحات رزمی و پول کافی و غذای مناسب و ـکرکوک و

اقدام به راه اندازی تیم های عملیاتی دونفره کرد. ایران٬ مقابله با استراتژی رژیم بعث عراق در هماهنگ با

بود. محاّلت شهرستان ها نیروهای مردمی شناخته شده در ترور وحشت با رعب و ایجاد هدف این تیم ها

صورت گـرفت و بحثی حول تدارک «قیام مسلحانه» 63 و مقطع سال 62 از مرکزیت سازمان٬ در

پتانسیل نهفته درون مردم بـه ایـن نـتیجه نمودن انرژی و آزاد تحت عنوان شکستن طلسم اختناق و

تثبیت آلترناتیوی سازمان در موج نارضایتی ها٬ شدن بر سوار سازماندهی هسته ها٬ که به منظور رسیدند

ستاد تحت نظر استان های کشور یک از هر بایستی در بسیج امکانات سمپاتیک سازمان٬ و عمومی ٬ افکار
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است عملیات هایی انجام پذیرد. مستقر کشور خارج از نظامی آن استان که در سیاسی ـ

اقدام به گزینش اعضای واحدهای عملیاتی مسئولین سابق استان های سازمان٬ نیمه اول سال 63 از

اعزام نـمایند. به داخل کشور را آنها آبان ماه 1363 از آموزش الزم٬ از بعد تا کردستان عراق کردند در

سـازماندهی واحـد تـهران بـودند. خـراسـان و خوزستان٬ فارس٬ اصفهان٬ استان های سری اول اعزام٬

افرادی دست داشتن لیستی از در با عملیاتی٬ واحد معاون فرمانده. فرمانده و بود: نفر دو عملیاتی مرکب از

خارج از به وسیله تلفن با بار دو هفته یک یا هر سوی دیگر از استان می شدند. وارد شوند ـکه بایستی ترور

مکمل پیام های رادیویی نیز هدایت نمایند. را فرماندهانشان به وسیله تلفن آنها تا ارتباط داشتند ـکشور

ارتباطات تلفنی بود.

اسناد در فردی آنها لیکن کیفیت کار بود؛ گاه عضو و عضو زیر عموماً رده تشکیالتی اعضای واحدها

حـّل کـوچکترین ایـن تـیم های اعـزامـی از افـراد بسیاری از ضعیف ارزیابی می شد. بسیار تشکیالتی٬

سـطح در واحـدهای مـذکور طـول نـیمه دوم سـال 63 در نـمی آمدند. عملیاتی بر مشکالت امنیتی و

جهت تدارک عملیات های بعدی به در به موازات آنها و عملیات کردند شده اقدام به چند استان های ذـکر

خارج مبادرت کردند. هواداران معرفی شده از و جمع آوری باقیمانده نیروهای هسته ها

آنان همکاری مـناسبی بـا و آن زمان به بن بست خورده بود البته امکانات سمپات های سازمان در

خانواده های روحی هواداران و احوال سیاسی ـ اوضاع و بی خبری از سازمان در تیم های عملیاتی نداشتند.

وقایع سال 63. ج 2: رخدادهای سمخا...٬ .1

متعددی به زیان سازمان تمام شد.1 موارد که در می زد این افراد دست به استفاده از آنان٬

کشف تیم های عملیاتی  
تیم های عملیاتی مناطق مختلف توسط نیروهای این سال ٬1363 تشکیل وزارت اطالعات در پس از

خنثی شدند: کشف و وزارتخانه٬

اطالعاتی شناسایی شد. فنی ـ اساس رّد بر شواهد٬ و اسناد بر بنا اولین تیم عملیاتی٬ فارس:

متالشی شد. رفت و به علت یک حرکت عجوالنه لو تیم عملیاتی این استان٬ خوزستان:

مـدتی پس از و شناسایی شـد تیم شیراز اساس ردیابی اطالعات مأخوذه از بر تیم عملیاتی٬ خراسان:
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مراقبت هدف عملیات مأموران واقع شد.

فروپاشی موجب شناسایی و اطالعاتی٬ ردهای فنی ـ مراقبت مأموران وزارت اطالعات و گشت و تهران:

سال 63. در گزارش کشف تیم های ترور همان: .1

تیم عملیاتی شد.1

بحران های روحی اعضا آغاز  
بین در وضعیت تشکیالتی سازمان٬ بحران های روحی ناشی از همان مقطع (نیمه دوم سال 63) در

افت خالقیت های فردی یأس و انفعال روحی٬ گذشت زمان٬ با گردید. هواداران تشکیالتی آغاز و اعضا

اتکای به نفس خویش را و نسبت به آینده بدبین شدند نیروها حّل مسائل تشکیالتی افزایش می یافت. در

هـیچ گونه واـکـنش زمان دستگیری غالبًا به گونه ای که در دست داده بودند٬ از جریان عملیات ترور در

دستگیرشدگان چنین توضیح می دهد: یکی از نشان نمی دادند. خود تدافعی از
رفـته تـلقی بـرباد روحـیه مان ضـعیف وامـیدهایمان را وصل به تشکیالت نبودیم٬ وقتی ما
عادت کرده ما گوش می دادیم ولی کفاف ارتزاق روحی مان نبود. [به] رادیو هرچند می کردیم؛
دست ندهیم. از هویت خویش را وصل به تشکیالت باشیم تا تشکیالت و بودیم که فرمانبردار
وقتی ... منازعه صورت می گرفت. و یک تخم مرغ دعوا یک قالب کره و سر گاه درجنگل بر ...
«روحـیه همه شان گـفتند: بروند٬ شهر دادیم که تیم محسن برای عملیات به جاده کنار دستور

فرمانبردار. پرونده مسعود از متخذ ص 76؛ همان: .2

نداریم.» 2
اشاره شده بود به این نکته نیز همان مقطع به دست آمد٬ تیم های عملیاتی در مدارک دیگری که از در

که برخالف تصورات آنان بوده است٬ اجتماعی کشور شرایط سیاسی ـ احساس عدم انطباق با ـکه افراد٬

داشته اند.

و رفتارهای سیاسی اعضا شد٬ تشکیالت بسته تر ـ 63 تا سال 60 از سال نظامی گری ـ طول 3 در

هرکس چنین زندگی زنبوران٬ همانند و شد کلیشه اش شدیدتر قالبی شده و گذشته ـ بیش از هواداران ـ

آموزش و آنکه ناشی از بیش از گویی این رفتارها٬ که رفتاری مشابه دیگری انجام داده است. می داد بروز

خودآـگاهی بود. بدون ادراـک و غریزی و موریانه٬ یا زندگی زنبور همانند تربیت تشکیالتی باشد٬
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آنان می رفت. تشکیالت به کار به مثابه مکانیسم همسان سازی افراد شیوه «تخلیه»٬ این زمینه از در

حضور در و تخلیه کنند را می بایست خود می شدند٬ «مسئله دار» و می کردند پیدا عالم ذهن تردید ـکه در

تصمیم به ترک دانسته و «ـگناه» پرسش را اندیشه و واقع٬ در و مسئول مافوق اعتراف کنند یا فرمانده و

اندام در نقش سربازان مطیع٬ در بتوانند زنبورها یا و سیستم زندگی موریانه ها مانند تا ـکامل آن بگیرند٬

درون بازپرسی از و که به علت تفتیش عقاید سیطره سازمان٬ و نفوذ سازمان به حیات خویش ادامه دهند.

تـخلیه احسـاسات و به مصرف روزانه گزارش نویسی و اعضا موجب اعتیاد می شد٬ بیشتر روز هر افراد٬

هم در شبکه ظاهرًا برخی اوقات٬ اما فرمانبرداری می گشت. برای تقویت «غریزه» نوارهای سرود٬ شنود

تداعی خوابگه مورچگان را چنان شکاف برمی داشت که حکایت آب در تنیده این شبیه سازی غیرطبیعی٬

اعضای قدیمی گاه بعضی از چند از شدن هر جدا می ساخت. آشکار آشفتگی های نهان را ولوله و و می کرد

گسترش بحران های هم حکایت از اراده رهبری تشکیالت٬ برخالف میل و علنی شدن آنها سازمان و

می شد. تعمیق آنها موجب افزایش و هم به سهم خود درونی داشت و

 جدایی «یعقوبی»
یـعقوبی ـ که پرویز به شکلی مبهم شایع شد کشور٬ بین گروه های خارج از در زمستان ٬1363 در

کـناره گـرفته «شورا» و سازمان مزبور از ـ ش.) 1314 سازمان مجاهدین خلق (متولّد مسّنترین عضو

انحرافات رهبری سازمان مجاهدین کتابچه جمع بندی دوساله از انتشار با سال ٬1364 در این خبر٬ است.

درج شده است. ش 246 نشریه مجاهد در اولین واـکنش ها .1

که زمانی از یعقوبی ٬ موجب شد.1 سوی سازمان را واـکنش های زیادی از و کرد قطعیت پیدا خلق ایران ٬
فهرست کاندیداهای نمایندگی پنجمین فرد رجوی ـ کنار در که ـ اهمیت بود چنان حّدی از سازمان در دید

مـعرفی آنـها و ترتیب اسامی افراد کرد. معّرفی کاندیداهای تهران منتشر جزوه ای در ماه 1358 اسفند سازمان در .2
مـهدی عـبّاس داوری٬ رجـوی٬ مسـعود بـاشد: تشکـیالتی نـیز نـوعی مـرتبت سـازمانی و می توانست نشـانگر
تبریز دوم سازمان از (موسی خیابانی نفر سیّدی کاشانی و... محّمد یعقوبی٬ پرویز احمدی٬ محمود ابریشمچی٬
نهضت مقاومت٬ جریان نهضت ملی٬ بیان سوابق وی در پس از یعقوبی٬ شرح زندگی پرویز در شده بود.) ـکاندیدا
دربـاره او این توصیفات را سال ٬1342 سابقه زندان وی در مورد توضیحی در و نهضت آزادی٬ جبهه ملی دوم٬

نوشتند:

«ضّدانـقالبی»٬ «اپورتونیست»٬ صفاتی نظیر با جدایی٬ پس از تهران اعالم شد٬2 دوره اول مجلس از
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دشواری هایش برای ادامه فعالیت دوچندان بود. شناخته شده بود٬ پلیس یک عنصر نظر به علت اینکه از «پرویز٬
سال مشّخص در به طور اعضای سازمان داشت٬ برخی از تماس های پراـکنده که با توانست پس از او همه اینها٬ با
در او به سازمان مجاهدین خلق ایـران بـپیوندد. موردش منتفی شده بود٬ حّساسیت پلیس در وقتی که دیگر ٬48
تـحت مّدتی نـیز محسن به فّعالیت پرداخت. سعید آموزش شهید تحت مسئولیت و واحدهای سازمان٬ یکی از
در 50 جریان ضربه شهریور در پرویز داشت. بدیع زادگان قرار علی اصغر عسکری زاده و محمود مسئولیت شهید
اویـن بـه در شـد. دستگیر علی باـکری٬ رضایی و رضا به اتّفاق مجاهدین شهید خانه های تیمی سازمان٬ یکی از

سال زندان محکوم شد. به 10 یک بیدادگاه نظامی محاـکمه و سپس در گرفت؛ شکنجه قرار شّدت زیر
جهت احقاق حقوق زندانیان سیاسی مبارزه به عنوان نماینده زندانیان فّعاالنه در مّدت ها دوران اسارت٬ در وی٬
دارای چـنان روحـیه زندان شـد٬ وقتی که وارد مبارزه پیگیر٬ سال ها پس از و علی رغم سّن زیاد پرویز٬ می کرد.

که برای همه اعضای سازمان آموزنده بود. پرشوری بود
زندان در حرکت بود. جوشش و و یکپارچه امید زندان٬ سخت ترین شرایط خفقان پلیسی در در رزمنده٬ این برادر
فشار همواره مورد به همین علت٬ گرمی می بخشید؛ جمع برادران را جا٬ هر در او٬ وجود یک لحظه آرام نداشت؛
سال شد. [ تهران] به زندان سنندج تبعید زندان قصر از یک مرتبه نیز داشت. حّساسیت پلیس زندان قرار و آزار و
و .37 ـ صص 8 سوابق انقالبی...: فرازهایی از به اوین منتقل کردند...» زندان٬ فّعالیت هایش در به خاطر را٬ او 54

ص 15. :58/12/20 روزنامه کیهان٬

سازمان در شماره دو فرد علی زرکش ٬ توصیف شد. «تسلیم طلب» و «خرده بورژوا» «ترسو»٬ «خائن»٬

پیامی رسمی اعالم داشت: در آن دوران٬
و بـه عـلّت ضـعف ها همان ابتدا از شده بود٬ سازمان ما وارد سال 48 که در یعقوبی ٬ پرویز
سازمان هیچ گاه مسئولیت جّدی در تشکیالتی٬ سیاسی و اشکاالت ایدئولوژیک و و ـکمبودها
همواره توّسط یک یاچندعضویدک به ناچار و یک عضوساده هم باالترنیامد؛ ازحّد نداشت و

اطالعیه علی زرکش . بخشی از ص 4؛ ش 248: نشریه مجاهد٬ .1

ـکشیده می شد...1
به این انشعاب سیاسی کشیده شد: سپس مقوله های خصوصی زندگی یعقوبی نیز و

هم ـ اسباب سیاهرویی پرویز و انقالبی ومجاهدشده است؛ پاریس٬ در گوییا٬ همسرش مینا...
مـن شـرم دارم کـه واردش فی الواقـع٬ و است؛ گفتنی زیاد درباره مینا اوست... تاحدودی ـ

همان صفحه. همان: .2

شوم...2
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سازمان سلطه فاشیسم در از  انتقاد
تشکـیالت و درباره فقدان دموکراسی در تحلیلی ــدرونیــ بخش عمده کتابچه یعقوبی به تبیین و

یعقوبی می نویسد: اختصاص داشت. «شورای ملی مقاومت»
مجری تـصمیمات منتخب و که مرکزیت٬ احزاب انقالبی جهان٬ و برخالف تمامی سازمان ها
مرکزیت سازمان منتخب کنگره ای که باالترین ارگان قبال آن مسئول می باشد٬ در ـکنگره بوده و
چون مرکزیت به عمل نمی آید. بنابراین هیچ گونه کنترل یاحسابرسی از نبوده٬ سازمان می باشد
پایه سانترالیسم دموکراتیک بلکه اساس و نه بر سازمان حاـکم نموده٬ سیستمی که مرکزیت بر
هیچ ارگانی یا مقابل هیچ کس و در را بوده خود آن فعّال مایشاء سیستمی است که مرکزیت در
ارگـانی را هیچ کس یـا برداشتی که ازصالحیت ارائه می دهد٬ با و نمی داند مسئول ندانسته و

نامه خطاب به ابریشمچی . صص 6ـ7 انحرافات...: جمع بندی دوساله از یعقوبی٬ .1

اقداماتش نمی داند.1 و صالح برای رسیدگی به عملکرد
که این کتابچه مطالبی نقل می شود در حیاتی ٬ محمد جابرزاده و به نقل از خصوص «صالحیت»٬ در

دارد: به توّجه بیشتر نیاز
آن احزاب انقالبی فاقد و رسیده ایم که دیگرسازمان ها سال 54 به دستاوردهای جدیدی در ما
و بنابرایـن بـاالترین عـناصر است. مسئولیت) و آن هم اصل صالحیت (وحدت فرد هستند؛
غلط واشتباه که کجای کار وخودش متوجه می شود می گیرد مرکزیت قرار در صالح ترین عنصر
حرف تابع اـکثریت باشد. نداریم که اقلیت باید این بحث را مااساسًا بگذارد... پا است ونباید
پایین عنصر مثل فرمان پیامبر. الزم االجراست٬ دستورات مسعود می زند؛ همیشه مسعود را آخر
گسـترش چاره ای جز برای گسترش دموکراسی٬ ندارد... را خود از باالتر به عنصر حّق انتقاد

ـ64. صص 63 مهدی ابریشمچی در همین مضمون به نقل از نامه خطاب به ابریشمچی . ص 9 همان: .2

دموکراسی٬صالحیت است.2 مرز صالحیت نیست؛
انقالب٬ از سازماِن بعد که پایه ریزی دیکتاتوری فردی در دارد دربر این نکته را اشاره به سال ٬54

دگردیسی اجتناب ناپذیر مراحل طبیعی و دیگری٬ یکی پس از آنچه روی داده٬ و مسبوق به سابقه است؛

که رسـیدن بـه «اصـل تصریح دارند به یعقوبی ٬ متن پاسخ خود در حیاتی ٬ جابرزاده و پیشین بوده اند.

مّدعی شده است که این اصل ـ بعد سال ها حال آنکه رجوی ـ است؛ دستاوردهای سال 54 از صالحیت»٬

به استناد مطلب و هر اظهار سازمان بیان و البته در است. مرحله دوم «انقالب ایدئولوژیک» یا دستاورد

از مـرکزیت٬ معنایی که عـناصر و تفسیر آن ارتباط دارد. مصرف» به «مورد معموًال زمان٬ حادثه و هر
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به کتابچه یعقوبی ٬ از جایی دیگر در ندارد. مسئله «صالحیت» دست کمی از ارائه داده اند٬ «دموکراسی»

چنین تصریح شده است: حیاتی باز محمد نقل از
سازمان چنین است که اجرای دموکراسی در خواهی کنیم؛ همه نظر دموکراسی این نیست که از
سازمان به بدین ترتیب دموکراسی در تصمیم می گیرد. دفترسیاسی مشورت کرده و مرکزیت با

نامه خطاب به ابریشمچی . ص 4 همان: .1

می آید...1 در اجرا
جنایات سازمان در (ـکه قطعاً سازمان را وفادار قدیمی و عضو تشکیالت٬ حاـکمیت چنین دیدگاهی در

به جایی شریک است) مسئول و ـ بدان معترف می باشد نیز که خود پیروزی انقالب ـ سال های پس از در

پیرایه بداند. و تظاهر آن را و آینده موهوِم وعده داده شده شک کند مورد که در رساند
تعمیم حاـکمیت دیکتاتوری مرکزیت درصدد تفکّری٬ چنین دیدگاه و با صورت پیروزی٬ در
را آنها کرده و نظر تردید شک و با نسبت به این شعارها آیانباید بود... برجامعه نیزخواهد خود
چـه طور طرف دیگر٬چنانچه به حاـکمیت رسـیدیم٬ از پیرایه ای بیش ندانست؟! و فقط زیور
چیزی ازحّد نه کادرها و صورتی که نه اعضا در درجامعه اِعمال کنیم؟ می توانیم دموکراسی را
سانترالیسم دموکراتیک اِعمال که چگونه باید نه می دانند و دموکراسی انقالبی می دانند؛ وحدود

نامه خطاب به ابریشمچی . 6 ـ صص 5 همان: .2

[نه] به یک زندگانی دموکراتیزه عادت نموده[اند]...2 یا این باره دیده و نه آموزشی در و ـگردد؛
ناـکامی و ریشه یابی فرایند و به ورطه نابودی کشاند٬ سازمان را سال 60 اشاره به آنچه در با یعقوبی ٬

می گوید: خرداد٬ 30 سقوِط پس از
تصمیم نظرخواهی نماید٬ و جریان بگذارد در بدون اینکه سطح سازمان را مرکزیت سازمان٬
بـدون طـی مـراحـل ـ و تـبدیل کـند نظامی» به «سیاسی ـ «سیاسی» از سازمان را تا می گیرد
به میدان سازمان را کسب آمادگی الزم برای یک مبارزه مسلحانه ـ آماده سازی سطح سازمان و

نامه خطاب به ابریشمچی . ص 4 همان: .3

عمل بکشاند.3
[تصمیماتی را] اتّخاذ بدون اطاّلع سطح سازمان و [ مرکزیت] رأسًا به این طرف٬ 60 خرداد از ...
اعالمیه نظامی صدور از عبارت اند که مهم ترین آنها نقض نموده؛ وجه دموکراتیک را ـکرده و
داشته بدون اینکه آمادگی الزم را تصمیم به مبارزه مسلحانه٬ و 60 خرداد موّرخ 28 شماره 25

باشیم.
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پس از سـطح سـازمان مـطرح و طبق ضوابـط تشکـیالتی در بدون اینکه بر این تصمیمات٬
به منجر که نتیجه این تصمیمات٬ درآمده بود. به اجرا به مرحله عمل درآید٬ نظرخواهی وتأیید
از مرحله گـردید. دو شکست نظامی هر نیروهای ارزنده سازمان و دست رفتن بسیاری از از
به حاـکمیت سیستم دیکتاتوری منجر به تدریج٬ طرف مرکزیت٬ اتّخاذچنین شیوه هایی از طرفی٬
مـنتقدیِن دروِن دمـوکراتـیک بـا غیر برخورد و عدم اجرای کامل «سانترالیسم دموکراتیک» و

ص 24. همان: .1

سازمان شده است.1
خـطاب بـه مشروع بـودن آن٬ مرکزیت بر تأـکید عراق و سازمان در اشاره به مسئله استقرار وی با

ابریشمچی می نویسد:
به ما این مورد وحتّی خبری هم در هیچ بحث وتحلیلی نشده بود طرف شما این رابطه از در ...
وابستگی و دیگر و نامشروع٬ یکی مشروع و [بود]: مسئله دو آنچه مطرح نمودم٬ نداده بودید.
می توانیم ما چه طور روش های فاشیستی اداره می شود٬ عراق حکومتی است که با ناوابستگی ...
انـقالب ایـران جنبش فـلسطین٬ خلق کُرد٬ مردم عراق٬ برخوردش با آن استفاده کنیم؟!... از

صص 99ـــ100. همان: .2

ماهیّتش نمی باشد؟!2 بیانگر اینها آیا نمونه های بیّنی است.
رفتن به عراق اینگونه داوری کرده است: یعقوبی درباره انگیزه واقعی سازمان از

کیفی در تغییر رفتن به عراق و شده بود٬ بن بستی که بدان دچار خروج از مرکزیت به خاطر ...
رسیدن به حاـکمیت و حفظ موقعیت خود راه نجات و به عنوان تنها استفاده ازامکانات آن را٬

ص 11. همان: .3

تشخیص داد... 3



فهرست اعالم:



آ

357 ٬327 ٬326 / یرواند اهامیان٬ آبر

آخوندی Ñ احمد آخوندی

٬48 ٬42 ٬27 ٬26 ٬24 ٬23 ٬21 ٬7 ٬5 ٬4 بهرام / آرام٬

٬79 ٬76 ٬74 ٬73 ٬72 ٬70 ٬69 ٬64 ٬55 ٬54 ٬50

٬166 ٬164 ٬163 ٬159 ٬157 ٬112 ٬95 ٬89 ٬80

٬194 ٬193 ٬187 ٬182 ٬177 ٬176 ٬169 ٬168

٬204 ٬202 ٬201 ٬200 ٬198 ٬197 ٬196 ٬195

٬285 ٬284 ٬220 ٬219 ٬216 ٬215 ٬213 ٬205

299 ٬294 ٬293 ٬291 ٬290

338 / هانا آرنت٬

693 امیرهوشنگ / آق بابا٬

66 جالل / آل احمد٬

٬284 ٬279 ٬64 ٬63 ٬58 ٬53 ٬52 حسن / آالدپوش٬

404 ٬285

92 ٬68 ٬64 ٬53 / سرور آالدپوش٬

64 ٬53 مجتبی / آالدپوش٬

63 / مرتضی (حسین) آالدپوش٬

696 / باقر آل اسحاق٬

339 استفن / آمبروز٬

696 / جعفر آمرطوسی٬

65 / سیدحسین (حجة االسالم) آیت اللهی٬

482 / حسن (دکتر) آیت٬

404 غزال / آیتی٬
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ا

٬81 ٬66 ٬65 ٬33 ٬32 محمدحسن / ابراری جهرمی٬

404 ٬173 ٬99 ٬89

حاج مهدی محمدمهدیÑ عراقی٬ ابراهیم عراقی٬

693 مهین / اهیمی٬ ابر

709 ٬702 ٬699 ٬697 ٬355 حسین / ابریشمچی٬

749 مریم / ابریشمچی (قجرعضدانلو)٬

٬359 ٬358 ٬357 ٬355 ٬259 مهدی / ابریشمچی٬

٬766 ٬624 ٬566 ٬472 ٬471 ٬391 ٬370 ٬365

771 ٬770 ٬769

695 فاطمه / ابوالحسنی٬

355 مهدی / ابویی٬

696 فاطمه / اثنی عشری٬

701 / حامد احتشامی٬

٬158 ٬157 ٬154 ٬55 ٬51 ٬50 / احمد احمد٬

٬187 ٬186 ٬185 ٬184 ٬183 ٬182 ٬181 ٬159

188

181 حاج مهدی / احمد٬

185 / زهرا احمد٬

185 مریم / احمد٬

141 ٬67 ٬66 ٬54 / محمدرضا احمدآخوندی٬

٬322 ٬318 ٬317 ٬212 / مسعود احمدزاده٬

328 ٬325

174 / زهرا احمدی٬

766 ٬624 ٬413 ٬355 / محمود احمدی٬

209 ٬208 مرضیه / احمدی اسکویی٬

190 اـکرم / احمدی پریداری٬

٬112 ٬104 ٬103 ٬90 ٬48 حسین / احمدی روحانی٬

٬174 ٬166 ٬163 ٬162 ٬161 ٬159 ٬158 ٬146

٬289 ٬288 ٬287 ٬257 ٬216 ٬212 ٬207 ٬179

٬304 ٬303 ٬302 ٬301 ٬299 ٬298 ٬296 ٬295

407 ٬311 ٬310 ٬306

688 / گوهر ادب آواز٬

751 / اصغر ادیبی٬

325 / حسین (دکتر) ادیبی٬

699 اس / عّب اـکی٬ ار

445 / غالمرضا اربابی٬

300 ٬215 / بهروز ارمغانی٬

167 هوشنگ / ازغندی (منوچهری)٬

693 فرشته / ازهدی٬

340 ٬299 ٬98 ژوزف / استالین٬

608 ٬605 رحمان / استکی٬

753 / عبداهلل اسحاق٬

661 / حمید اسدیان٬

32 حسن / اسعد٬

42 / عبداهلل اسفندیاری٬

665 / خالد اسالمبولی٬

708 ٬700 حسین / اسالمی٬

708 ٬701 / فریبا اسالمی٬

70 / مسعود اسماعیل خانیان٬
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284 ٬282 ٬281 / دونالد اسمیت٬

707 / عزت اهلل اشتری٬

543 ٬542 / شهاب الدین (حجة االسالم) اشراقی٬

٬299 ٬219 ٬215 ٬213 ٬208 ٬51 / حمید اشرف٬

404 ٬320 ٬300

٬34 ٬33 ٬30 ٬24 ٬9 ٬7 ٬6 منیژه / اشرف زاده کرمانی٬

199 ٬157 ٬76

Ñ یوسفی اشکوری اشکوری

٬703 ٬702 ٬700 ٬699 ٬698 ٬649 مهران / اصدقی٬

709 ٬708 ٬705

445 اصالن / اصالنیان٬

520 / (دکتر) گودرز جهرمی٬ افتخار

٬640 ٬639 ٬624 ٬617 ٬267 مهدی / افتخاری٬

699 ٬641

٬10 ٬9 ٬8 ٬7 ٬6 ٬5 ٬4 ٬3 / رحمان (وحید) افراخته٬

٬27 ٬26 ٬25 ٬24 ٬22 ٬21 ٬18 ٬17 ٬16 ٬14 ٬11

٬65 ٬64 ٬63 ٬43 ٬42 ٬37 ٬34 ٬33 ٬32 ٬31 ٬30

٬80 ٬79 ٬77 ٬75 ٬74 ٬73 ٬72 ٬71 ٬69 ٬67 ٬66

٬195 ٬173 ٬165 ٬161 ٬104 ٬103 ٬97 ٬89 ٬86

٬275 ٬253 ٬240 ٬219 ٬209 ٬205 ٬200 ٬199

306 ٬290 ٬276

178 ٬176 ٬174 بهجت / افراز٬

177 ٬175 ٬174 ٬173 ٬65 رفعت / افراز٬

179 ٬177 ٬176 ٬80 محبوبه / افراز٬

470 / منوچهر افشین٬

٬91 ٬68 ٬67 ٬64 ٬53 محمدحسین / اـکبری آهنگر٬

194 ٬92

202 / محمد اـکبری٬

92 ٬53 / علیرضا الفت٬

92 ٬91 ٬56 / محمد الفت٬

608 ٬590 ٬106 حضرت / امام حسین(ع)٬

256 حضرت / امام زمان (عج)٬

235 حاج هاشم / امانی٬

576 / فتح اهلل نجف آبادی٬ امید

261 حضرت / المؤمنین(ع)٬ امیر

529 ٬419 ٬418 عباس / انتظام٬ امیر

693 حسین / امیرپناهی٬

98 بابک / خسروی٬ امیر

22 مهدی / امیرشاه کرمی٬

404 فاطمه / امینی٬

696 افسانه / امینیان٬

79 ٬73 ٬56 ابراهیم / المهدی٬ انتظار

661 / مسعود انتظاری٬

610 ٬576 / حسین (حجة االسالم) انصاری راد٬

693 علی / انگبینی٬

747 فریدریش / انگلس٬

٬241 ٬240 ٬235 ٬28 / محی الّدین (آیة اهلل) انواری٬

267 ٬265 ٬250 ٬249 ٬242

693 تقی / اوسطی٬

666 / غالمعلی (ارتشبد) اویسی٬
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444 / ناصر ایرانی٬

355 / مسعود ایزدخواه کرمانی٬

70 / علی اصغر ایزدی٬

756 / عمر ایلخانی زاده٬

ب

54 / محمدرضا باب احمدی٬

640 ٬42 / علیرضا باباخانی٬

355 / محّمد باباخانی٬

245 ٬240 ٬234 / اسداهلل بادامچیان (بادام چی)٬

693 ایران / بازرگان٬

177 ٬24 پوران / بازرگان٬

25 حوریه / بازرگان٬

696 / منصور بازرگان٬

٬150 ٬116 ٬115 ٬73 / مهدی (مهندس) بازرگان٬

٬476 ٬475 ٬447 ٬466 ٬419 ٬418 ٬402 ٬156

٬524 ٬522 ٬486 ٬481 ٬480 ٬479 ٬478 ٬477

٬544 ٬531 ٬530 ٬529 ٬528 ٬527 ٬526 ٬525

٬609 ٬576 ٬572 ٬568 ٬556 ٬553 ٬546 ٬545

٬668 ٬667 ٬665 ٬664 ٬663 ٬635 ٬662 ٬610

695 ٬675 ٬674 ٬673 ٬672 ٬671 ٬670 ٬669

262 بهمن / بازرگانی٬

72 / محمد بازرگانی٬

693 ٬355 ٬255 قاسم / باقرزاده٬

751 کاظم / باقرزاده٬

636 / امیربهمن (سرلشگر) باقری٬

766 ٬80 ٬48 علی / باـکری٬

668 جرج / بال٬

٬522 ٬150 / (حجة االسالم دکتر) محمدجواد باهنر٬

٬641 ٬632 ٬630 ٬629 ٬628 ٬627 ٬599 ٬588

654 ٬646 ٬645 ٬644 ٬643

268 مهدی / بخارایی٬

333 / (سپهبد) تیمور بختیار٬

٬616 ٬576 ٬487 ٬391 / (شاهپور) شاپور بختیار٬

666

25 / بختیاری (سرگرد)

689 حسین / بخشافر٬

766 ٬405 ٬374 / علی اصغر ادگان٬ بدیع ز

660 ٬658 افشین / ان قاسمی٬ برادر

365 ٬245 مهدی / براعی٬

551 / رضا اهنی٬ بر

669 / زبیگنیو برژینسکی٬

520 / علی محمد بشارتی جهرمی٬

67 ٬34 ٬33 ٬30 محسن / بطحایی٬

355 / محمد بقایی٬

54 / احمد نوری٬ بناساز

٬474 ٬470 ٬396 ٬364 ٬134 ابوالحسن / بنی صدر٬

٬501 ٬498 ٬497 ٬494 ٬493 ٬491 ٬490 ٬489

٬521 ٬520 ٬519 ٬508 ٬507 ٬505 ٬504 ٬502

٬538 ٬531 ٬528 ٬527 ٬525 ٬524 ٬523 ٬522
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٬546 ٬545 ٬544 ٬543 ٬542 ٬541 ٬540 ٬539

٬554 ٬553 ٬552 ٬551 ٬550 ٬549 ٬548 ٬547

٬567 ٬561 ٬560 ٬559 ٬558 ٬557 ٬556 ٬555

٬575 ٬574 ٬573 ٬572 ٬571 ٬570 ٬569 ٬568

٬605 ٬599 ٬588 ٬587 ٬581 ٬578 ٬577 ٬576

٬619 ٬618 ٬617 ٬616 ٬615 ٬614 ٬610 ٬609

٬668 ٬666 ٬663 ٬646 ٬642 ٬640 ٬639 ٬637

760 ٬757 ٬751 ٬749 ٬747 ٬745 ٬742 ٬741

749 ٬745 ٬358 فیروزه / بنی صدر٬

24 مجدالعلی / بوستان٬

24 منیژه / بوستان٬

695 فائزه / بهاری جوان٬

366 / زهرا بهبودی٬

445 سیمین / بهبهانی٬

190 ٬66 / صمد بهرنگی٬

٬28 ٬27 / دکتر) حسینی (آیة اهلل سیدمحمد بهشتی٬

٬541 ٬532 ٬523 ٬522 ٬521 ٬475 ٬458 ٬150 ٬30

٬599 ٬598 ٬597 ٬596 ٬594 ٬593 ٬590 ٬588

654 ٬645 ٬642 ٬616 ٬608 ٬606 ٬605

489 ایرج / بهی٬

696 محمدعلی / بیات٬

53 / علی محمد بیاتی کمیتهی٬

52 / محمدباقر بیگدلی٬

708 ٬701 / محمدجواد بیگی٬

341 جان / بیلیس٬

پ

753 ٬751 / ناصر پاـکدامن٬

605 / سیدرضا پاـک نژاد٬

759 ٬753 ٬752 ٬741 ٬241 / شکراهلل پاـک نژاد٬

329 / (ژنرال) هارولد پرایس٬

651 پروین / پرتوی٬

551 ٬445 / باقر پرهام٬

417 / پونا نیکوال نینا پکالنیک٬

404 [ اسداهلل] / عبداهلل پنجه شاهی٬

689 محمدحسن / پورقاضیان٬

311 ٬303 / مسعود پورکریم٬

445 یارعلی / پورمقّدم٬

404 ٬318 ٬317 / پرویز امیر پویان٬

336 / چنگیز پهلوان٬

329 ٬318 شهرام / پهلوینیا٬

رضوی)/ محمدکاظم (معروف به محمد رضوی٬ پیرو

635 ٬634

470 / رضا پیروزی٬

358 / محمد پیش بین٬

748 / امیر پیشداد٬

٬524 ٬461 ٬150 ٬139 / (دکتر) حبیب اهلل پیمان٬

570 ٬534

ث ت٬

758 حسین / ریاحی٬ تاجمیر
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245 ٬240 ٬89 ٬33 حاج مرتضی / تجریشی٬

693 ٬355 / فضل اهلل تدّین٬

445 گلی / ترقی٬

489 / حمیدرضا ترکپور٬

329 ٬76 ٬67 ٬26 / جک (سرهنگ) ترنر٬

336 ٬299 لئون / تروتسکی٬

68 کریم / تسلیمی٬

80 / علیرضا تشّید٬

355 / علی محّمد تشّید٬

56 / محمدرضا ری٬ تفّک

٬268 ٬267 ٬262 ٬241 ٬22 ٬21 مهدی / تقوایی٬

404

693 اقدس / تقوی٬

614 ٬573 / ناصر تکمیل همایون٬

465 / رضا تکنویی٬

496 / رضا تمجیدی٬

693 هادی / تواناییان فرد٬

88 / فریدون (معروف به آرش) توانگر٬

624 محمدعلی / توحیدی٬

92 ٬68 ٬48 ٬45 ٬43 ٬42 / محمد لی خواه٬ توّک

555 ٬546 ٬475 ٬474 ٬459 شیخ علی / تهرانی٬

633 / علی اـکبر تهرانی٬

748 ٬628 ٬423 ٬361 ٬22 خسرو/ تهرانی (قنبری)٬

358 حسین / انی کیا٬ تهر

88 بهجت / تیفتکچی٬

56 فاطمه / تیفتکچی٬

196 ٬81 / علیرضا اسانی٬ ثقفی خر

ج

689 عباسعلی / جابرزاده انصاری٬

٬580 ٬515 ٬355 محمدعلی / جابرزاده انصاری٬

731

81 عباس / جاودانی٬

301 ٬53 سیمین تاج / جریری٬

445 نعمت / جزایری٬

391 ٬347 ٬319 بیژن / جزنی٬

590 ٬141 ٬113 / رسول (حجة االسالم) جعفریان٬

696 زبیده / جعفری ثانی٬

208 حسن / جعفری٬

٬146 ٬145 ٬119 ٬118 محمدمهدی / سید جعفری٬

478 ٬475

329 ٬24 شعبان / جعفری٬

414 / (حجة االسالم) محمد جعفری گیالنی٬

693 ٬365 ٬358 / حمید جالل زاده٬

365 / ناهید جالل زاده٬

190 عبدالحسین / جاللی٬

57 / احمد جاللی کوار٬

755 ٬150 ٬149 / حمیدرضا جالیی پور٬

693 ٬355 حسین / جلیلی پروانه٬

494 هادی / جمالی٬
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445 اسماعیل / جمشیدی٬

241 ایرج / جمشیدی٬

355 حسین / تی الدانی٬ جّن

٬68 ٬23 ٬22 ٬21 / محمدابراهیم (ناصر) جوهری٬

173 ٬79 ٬78 ٬70 ٬69

729 قلی خان / اهلل جهانگیری٬

391 ٬319 / نگوین (ژنرال) و. جیاپ٬

303 / مسعود جیگاره ای٬

چ

445 حسن / چپتان٬

605 / علیرضا چراغزاده دزفولی٬

494 ٬456 / رضا چلنگر٬

487 ٬484 ٬419 / مصطفی (دکتر) چمران٬

319 / ارنستو چهـگوارا٬

757 ٬751 / حمیدرضا چیتگر٬

ح

106 / حاج شیخ مرتضی (آیت اهلل) حائری٬

479 ٬478 یزدان / حاج حمزه٬

250 ٬249 ٬236 ٬235 ابوالفضل / [ حاج] حیدری٬

٬748 ٬480 ٬461 ٬396 علی اصغر/ حاج سیدجوادی٬

752 ٬750

54 / محمد حاج شفیعیها٬

642 ٬604 طاهرجلیل / وش٬ حّب

478 / حسن (دکتر) حبیبی٬

633 ٬632 ٬567 ٬538 / سعید حجاریان٬

646 فخرالدین / حجازی٬

٬149 / (حجة االسالم) محمدجواد حّجتی کرمانی٬

266 ٬227

478 حسین / حریری٬

355 / مسعود حریری٬

67 ٬54 ٬26 حسن / حسنان٬

605 محمدتقی / سید حسینی طباطبایی٬

528 عزالدین / حسینی٬

696 / علیرضا حسینی٬

605 / (دکتر) محمدباقر سید حسینی لواسانی٬

445 / مختار حسینی٬

605 / شمس الدین (دکتر) حسینی نائینی٬

190 حضرت عبدالعظیم /

410 / حضرت محمد(ص)

108 / حضرت معصومه(س)

202 زین العابدین / حقانی٬

٬267 ٬265 / غالمحسین (حجة االسالم) انی٬ حّق

608 ٬605 ٬414 ٬270

252 ٬234 ٬30 ٬27 ع / [ بادامچیان] ٬ حقجو

٬178 ٬176 ٬174 ٬173 ٬136 ٬65 تراب / حق شناس٬

407 ٬179

423 / مسعود حقگو٬

445 / علیرضا حکمت٬
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249 / سیدمحسن (آیة اهلل) حکیم٬

635 حلیمی /

357 ٬355 ٬267 / احمد حنیف نژاد٬

٬374 ٬270 ٬148 ٬116 ٬72 / محمد حنیف نژاد٬

642 ٬510 ٬404

٬355 ٬267 ٬245 ٬241 ٬193 ٬67 / محمد حیاتی٬

770 ٬769 ٬696 ٬514 ٬412

295 ٬284 مهری / حیدرزاده٬

Ñ حاج حیدری ابوالفضل حیدری٬

606 عباس / حیدری٬

605 محمدعلی / حیدری٬

خ

٬543 ٬538 / سیدمحمد (حجة االسالم) خاتمی٬

٬668 ٬666 ٬665 ٬608 ٬599 ٬589 ٬569 ٬549

671 ٬670 ٬669

693 ٬358 / حمیدرضا خادمی٬

158 بهجت / خارکن٬

404 ٬398 / رضا خاـکسار٬

444 نسیم / خاـکسار٬

45 / رضا خالقی٬

٬490 ٬150 ٬149 / سیدعلی (آیت اهلل) خامنه ای٬

٬591 ٬590 ٬589 ٬588 ٬587 ٬577 ٬561 ٬522

663 ٬642 ٬605 ٬593

69 / فتح اهلل خامنه[ ای] هوشمند٬

سیدمحسن Ñ سیدخاموشی٬ محسن خاموشی٬

٬745 ٬742 ٬551 ٬213 مهدی / تهرانی٬ خانبابا

760 ٬759 ٬753 ٬751 ٬748

695 مهری / خانبانی٬

568 ٬538 ٬150 ٬67 هادی / خانیکی٬

255 علی / خاوری٬

٬196 ٬195 ٬194 ٬193 ٬86 ٬26 علی / خدایی صفت٬

205 ٬204 ٬203 ٬202

696 مریم / خدایی صفت٬

475 مهدی / خدایی صفت٬

340 / نیکیتا خروشچف٬

686 ٬494 رفعت / لدی٬ ُخ

462 / اـکبر خلیلی٬

266 / عزت اهلل خلیلی٬

445 عظیم / خلیلی٬

٬413 ٬412 / (حجة االسالم) احمد حاج سید خمینی٬

627 ٬616 ٬593 ٬414

414 سیدحسین / خمینی٬

٬28 ٬10 / العظمی امام) (آیة اهلل روح اهلل سید خمینی٬

٬167 ٬149 ٬148 ٬110 ٬109 ٬107 ٬106 ٬105 ٬77

٬332 ٬260 ٬259 ٬258 ٬251 ٬257 ٬249 ٬242

٬378 ٬375 ٬373 ٬372 ٬361 ٬354 ٬350 ٬349

٬406 ٬403 ٬402 ٬401 ٬400 ٬399 ٬396 ٬392

٬414 ٬413 ٬412 ٬411 ٬410 ٬409 ٬408 ٬407

٬459 ٬454 ٬436 ٬431 ٬430 ٬429 ٬426 ٬415
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٬470 ٬467 ٬466 ٬465 ٬464 ٬463 ٬461 ٬460

٬484 ٬483 ٬482 ٬481 ٬480 ٬479 ٬478 ٬471

٬504 ٬502 ٬501 ٬497 ٬494 ٬489 ٬487 ٬485

٬544 ٬542 ٬541 ٬537 ٬536 ٬520 ٬519 ٬509

٬561 ٬560 ٬557 ٬556 ٬553 ٬548 ٬547 ٬545

٬593 ٬590 ٬589 ٬583 ٬580 ٬577 ٬576 ٬569

٬610 ٬609 ٬608 ٬607 ٬599 ٬597 ٬596 ٬594

٬646 ٬644 ٬641 ٬630 ٬627 ٬616 ٬615 ٬614

672 ٬671 ٬670 ٬668 ٬650

551 اسماعیل / خوئی٬

355 علی / اشادی زاده٬ خور

65 / محمد خوشبختیان٬

٬245 ٬241 ٬118 / اوغلو) موسی (نصیر خیابانی٬

٬350 ٬349 ٬346 ٬270 ٬269 ٬268 ٬267 ٬263

٬411 ٬410 ٬391 ٬370 ٬358 ٬357 ٬355 ٬353

٬472 ٬469 ٬434 ٬433 ٬423 ٬414 ٬413 ٬412

٬583 ٬582 ٬579 ٬568 ٬540 ٬490 ٬489 ٬474

٬688 ٬623 ٬617 ٬597 ٬595 ٬594 ٬585 ٬584

766 ٬689

693 مهین / خیابانی٬

د

635 داداشی /

520 حسین / دادگر٬

198 حسین / داعی االسالم٬

606 / (حجة االسالم) غالمرضا دانش آشتیانی٬

606 / محمدکاظم (حجة االسالم) سید دانش٬

76 ٬69 ٬43 ابراهیم / داور٬

207 / اردشیر داور٬

٬512 ٬413 ٬407 ٬365 ٬355 ٬145 عباس / داوری٬

766 ٬696

317 رژی / دبره٬

759 / حمید م بخش تهرانی٬ در

753 نجف / دریابندری٬

محمدعلی Ñ فقیه دزفولی٬ خلیل دزفولی٬

688 ٬687 / عبدالحسین (آیة اهلل) سید دستغیب٬

636 ٬634 ابوالفضل / دلنواز٬

634 / مینو دلنواز٬

267 ٬265 ٬263 ٬181 عباس / دوزدوزانی٬

551 علی / دهباشی٬

606 / دهقان٬ علی اـکبر

185 اشرف / دهقانی٬

404 / بهروز دهقانی٬

606 / (دکتر) عبدالحمید سید دیالمه٬

ذ

763 ٬731 ٬365 ٬355 ابراهیم / ذاـکری٬

705 ٬71 ٬48 ٬10 کاظم / ذواالنوار٬
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ر

656 / فرزاد رئیس زاده٬

٬163 ٬146 ٬145 ٬133 رضا/ رئیس طوسی (رئیسی)

517 ٬510 ٬509 ٬407 ٬348

355 / علیرضا رابتی٬

٬688 ٬671 ٬654 ٬617 ٬616 / علی اـکبر استگو٬ ر

753 ٬752 ٬751 ٬750 ٬746 ٬745 ٬743 ٬741 ٬698

696 شهاب / اسخی٬ ر

689 / ناهید رأفتی٬

422 علی نقی / انی٬ رّب

631 ٬630 / محمدمهدی (آیة اهلل) انی املشی٬ رّب

٬242 ٬240 / عبدالرحیم (آیة اهلل) انی شیرازی٬ رّب

266 ٬256 ٬255

٬689 ٬688 ٬617 ٬358 ٬58 ٬51 اشرف / ربیعی٬

745

٬267 ٬265 ٬264 ٬263 ٬173 محمدعلی / رجایی٬

٬541 ٬540 ٬534 ٬532 ٬524 ٬530 ٬522 ٬268

٬628 ٬627 ٬617 ٬605 ٬590 ٬588 ٬548 ٬545

٬642 ٬641 ٬635 ٬634 ٬632 ٬631 ٬630 ٬629

654 ٬646 ٬645 ٬644 ٬643

656 مهدی / جب بیگی٬ ر

539 کاظم / رجوی٬

٬228 ٬144 ٬143 ٬118 ٬80 ٬30 / مسعود رجوی٬

٬263 ٬255 ٬241 ٬235 ٬233 ٬231 ٬230 ٬229

٬346 ٬338 ٬296 ٬271 ٬270 ٬269 ٬268 ٬267

٬355 ٬354 ٬353 ٬352 ٬350 ٬349 ٬348 ٬347

٬390 ٬384 ٬382 ٬377 ٬373 ٬370 ٬359 ٬358

٬423 ٬414 ٬413 ٬412 ٬411 ٬410 ٬398 ٬396

٬470 ٬469 ٬465 ٬463 ٬443 ٬434 ٬433 ٬430

٬489 ٬481 ٬480 ٬479 ٬478 ٬477 ٬476 ٬471

٬516 ٬512 ٬511 ٬501 ٬499 ٬497 ٬496 ٬490

٬565 ٬557 ٬554 ٬540 ٬539 ٬538 ٬533 ٬525

٬582 ٬581 ٬580 ٬579 ٬572 ٬568 ٬567 ٬566

٬598 ٬596 ٬595 ٬594 ٬588 ٬585 ٬584 ٬583

٬623 ٬619 ٬618 ٬617 ٬616 ٬615 ٬614 ٬604

٬643 ٬642 ٬641 ٬640 ٬639 ٬637 ٬632 ٬631

٬675 ٬673 ٬668 ٬666 ٬657 ٬655 ٬645 ٬644

٬732 ٬731 ٬727 ٬719 ٬699 ٬688 ٬679 ٬676

٬752 ٬750 ٬749 ٬748 ٬747 ٬745 ٬743 ٬742

769 ٬766

704 / خسرو حمانی٬ ر

696 علی / حمانی٬ ر

311 / علیرضا حمانی٬ ر

704 ٬700 / محمود حمانی٬ ر

693 ٬365 حسن / حیمی٬ ر

445 / حمیدرضا حیمی٬ ر

689 / خسرو حیمی٬ ر

606 / فخرالدین (حجة االسالم) سید حیمی٬ ر

689 تهمینه / حیمی نژاد٬ ر

148 ٬79 کریم / رستگار٬
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590 حضرت/ م(ص)٬ رسول اـکر

Ñ نوذری رسولی

689 ٬358 / آذر رضایی٬

642 ٬357 ٬80 ٬70 ٬65 ٬48 / احمد رضایی٬

445 / امین اهلل رضایی٬

407 ٬396 خلیل / رضایی٬

٬642 ٬404 ٬357 ٬95 ٬71 ٬48 ٬21 / رضا رضایی٬

766

404 ٬357 صدیقه / رضایی٬

696 ٬594 ٬357 ٬355 محسن (ابوالقاسم)/ رضایی٬

506 ٬358 ٬357 مهدی / رضایی٬

398 علی / (نوروز) رضوانی٬

699/ فرهاد رضوی٬

محمدکاظم رضوی٬ Ñ پیرو محمد رضوی٬

208 رضوی٬ محمدشهاب /

٬517 ٬514 ٬509 ٬348 ٬145 ٬133 حسین / رفیعی٬

566

88 خلیل / رفیعی طباطبایی٬

404 ٬398 / نادر رفیعی نژاد٬

265 محسن / رفیق دوست٬

693 نصرت / رمضانی٬

255 سالمت / رنجبر٬

٬163 ٬162 ٬159 ٬104 ٬91 احمدعلی / روحانی٬

303 ٬302 ٬301 ٬297 ٬293 ٬292 ٬290 ٬174 ٬169

حسین Ñ احمدی روحانی٬ حسین روحانی٬

٬27 ٬18 ٬16 ٬9 / (حجة االسالم) سیدحمید روحانی٬

159 ٬147 ٬144 ٬132 ٬129 ٬121 ٬32 ٬31 ٬28

111 / سیدصادق (آیت اهلل) روحانی٬

706 ٬705 ٬701 ٬700 حبیب / روستا٬

704 ٬701 شهرام / روشنتبار٬

603 ٬56 هادی / روشن روانی (روشن روان)٬

709 شهرام / روشن٬

404 حسن / رومینا٬

445 اسماعیل / رها٬

704 / مجید رهبر٬

436 ٬429 / تقی (تیمسار) ریاحی٬

704 ٬703 ٬701 ٬700 / خسرو ریاحی نظری٬

Ñ محمدی ری شهری ری شهری

ز

696 فائزه / زائریان مقّدم٬

696 مهدی / زائریان مقّدم٬

674 / فلور زارع٬

293 / اردشیر اهدی٬ ز

٬640 ٬625 ٬624 ٬475 ٬355 علی / زرکش یزدی٬

767 ٬699

633 عباس / زری باف٬

169 ٬168 ٬65 ٬45 / عبداهلل زرین کفش٬

737 / اصغر زمان وزیری٬

262 / علیرضا دیان٬ زمّر
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301 ٬80 ٬6 ٬3 / لیال زمردیان٬

742 / (آیة اهلل) سیدرضا زنجانی٬

355 / جواد زنجیره فروش٬

686 علی / زندافشار٬

712 ٬703 ٬702 ٬700 ٬698 / خسرو زندی٬

٬54 ٬32 ٬26 ٬24 ٬21 ٬4 / (سرتیپ) رضا زندی پور٬

329 ٬287 ٬76 ٬74

636 ٬573 / سیدرضا زواره ای٬

358 / علی اصغر زهتابچی٬

س

267 / سیدمحمد سادات دربندی٬

666 ٬665 / محمدانور سادات٬

391 ژان پل / سارتر٬

753 ٬551 ٬444 ساعدی٬ غالمحسین /

226 / ساقی (استوار)

270 عباس / ساالری٬

445 غالمحسین / سالمی٬

761 مهدی / سامع٬

742 ٬610 ٬553 ٬546 ٬461 / کاظم (دکتر) سامی٬

69 ٬43 حسن / سبحان اللهی٬

696 ٬640 ٬398 محمدحسین / سبحانی٬

٬179 ٬162 ٬161 ٬80 ٬65 علیرضا/ سپاسی آشتیانی٬

311 ٬310 ٬307 ٬304 ٬303 ٬289 ٬182

551 ٬444 دعلی / محّم سپانلو٬

378 ستارخان /

77 ٬75 ٬34 ٬33 ٬30 ٬26 طاهره / ادی٬ سّج

253 محمدصادق / سجادی٬

445 محمدحسن / سجودی٬

٬441 ٬440 ٬439 / (مهندس) ت اهلل عّز سحابی٬

609 ٬576 ٬570 ٬478 ٬475 ٬442

٬556 ٬553 ٬546 ٬526 ٬522 (دکتر)/ یداهلل سحابی٬

675 ٬610 ٬609 ٬572

615 ٬588 سودابه / سدیفی٬

658 حسن / سرخوش٬

757 علی / سعادتی٬

٬365 ٬358 ٬355 ٬241 (سیکو)/ محمدرضا سعادتی٬

٬424 ٬423 ٬422 ٬419 ٬418 ٬417 ٬397 ٬379

٬435 ٬434 ٬433 ٬432 ٬430 ٬427 ٬426 ٬425

٬443 ٬442 ٬441 ٬440 ٬439 ٬438 ٬437 ٬436

٬461 ٬460 ٬458 ٬457 ٬454 ٬453 ٬445 ٬444

511 ٬510 ٬467 ٬462

689 / سعید سعیدپور٬

153 ٬99 ٬46 / جواد سعیدی٬

149 ٬106 ٬105 / (آیة اهلل) محمدرضا سید سعیدی٬

756 عباس / سغایی٬

572 ٬556 ٬546 / احمد سالمتیان٬

269 / محمد سالمتی٬

81 / غالمرضا سلطانی جهرمی٬

77 ٬39 پروین / سلیحی٬
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179 ٬178 / علی اـکبر سلیمی جهرمی٬

397 / ناصر سماواتی٬

٬747 ٬746 ٬646 ٬645 ٬598 ٬554 کریم / سنجابی٬

750

210 / خشایار سنجری٬

689 / ثرّیا ماری٬ سّن

٬48 ٬46 ٬31 ٬26 ٬16 ٬9 ٬7 ٬6 حسین / سیاهـکاله٬

٬285 ٬280 ٬204 ٬202 ٬166 ٬165 ٬164 ٬159 ٬76

296 ٬295 ٬294 ٬291 ٬290

202 ٬197 محسن / سیاهـکاله٬

696 / محمد ثین٬ دالمحّد سّی

٬25 ٬18 ٬13 ٬9 ٬7 ٬6 سیدمحسن / سیدخاموشی٬

٬204 ٬201 ٬198 ٬196 ٬71 ٬70 ٬66 ٬34 ٬33 ٬26

290 ٬287 ٬253 ٬205

25 سیدخاموشی٬ سیدمرتضی /

766 ٬433 / محّمد سّیدی کاشانی٬

732 ٬696 ٬355 سیاوش / سیفی٬

ش

445 / خسرو شاـکری٬

445 محمدعلی / شاـکری یکتا٬

695 ٬551 ٬445 / احمد شاملو٬

552 / محمد شانه چی٬

21/ مهدی (حجة االسالم) شاه آبادی٬

٬231 ٬202 ٬71 ٬14 ٬11 ٬10 ٬6 سعید/ شاهسوندی٬

731 ٬625 ٬232

٬66 ٬57 ٬37 ٬33 ٬31 ٬7 پهلوی / محمدرضا شاه٬

٬124 ٬122 ٬111 ٬110 ٬109 ٬107 ٬106 ٬105 ٬76

٬211 ٬196 ٬167 ٬149 ٬139 ٬136 ٬130 ٬125

٬277 ٬269 ٬250 ٬249 ٬246 ٬244 ٬228 ٬227

٬317 ٬316 ٬315 ٬311 ٬294 ٬293 ٬292 ٬281

٬337 ٬335 ٬334 ٬333 ٬332 ٬330 ٬328 ٬327

٬402 ٬399 ٬398 ٬397 ٬375 ٬352 ٬350 ٬340

٬520 ٬487 ٬455 ٬421 ٬408 ٬406 ٬405 ٬404

٬584 ٬580 ٬576 ٬568 ٬567 ٬552 ٬542 ٬539

٬668 ٬659 ٬655 ٬641 ٬640 ٬636 ٬618 ٬614

756 ٬707 ٬706 ٬705 ٬677 ٬670

81 ٬65 / عزت اهلل شاهی (مطهری)٬

606 / محمدجواد سید شرافت٬

628 / شرفخواه (تیمسار)

552 پوران / شریعت رضوی٬

٬426 ٬267 ٬111 سیدکاظم (آیة اهلل)/ شریعتمداری٬

436 ٬429

190 ٬156 ٬64 ٬63 ٬26 / علی (دکتر) شریعتی٬

٬159 ٬154 ٬50 ٬46 ٬45 جمال / شریف زاده شیرازی٬

290 ٬184

552 / مجید شریف٬

70 / حبیب اهلل شریف واقفی٬

٬13 ٬12 ٬10 ٬8 ٬7 ٬6 ٬5 ٬4 ٬3 / مجید شریف واقفی٬

٬69 ٬48 ٬46 ٬30 ٬27 ٬26 ٬24 ٬23 ٬18 ٬17 ٬16
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٬88 ٬86 ٬80 ٬79 ٬76 ٬75 ٬74 ٬73 ٬72 ٬71 ٬70

٬197 ٬195 ٬194 ٬165 ٬161 ٬153 ٬149 ٬112 ٬99

٬253 ٬247 ٬237 ٬231 ٬212 ٬205 ٬204 ٬202

329 ٬306 ٬291 ٬290 ٬288 ٬257 ٬254

٬299 ٬288 ٬261 ٬208 ٬207 مصطفی / شعاعیان٬

404

700 / محّمد شعبانی٬

693 مریم / شفایی٬

329 ٬76 ٬67 ٬26 / پال (سرهنگ) شفر٬

72 کاظم / شفیعیها٬

688 / علی (دریادار) شمخانی٬

696 افسانه / شمس٬

689 شاهرخ / شمیم٬

759 ٬753 ٬749 ٬746 ٬743 ٬742 / حمید شوکت٬

235 / حاج احمد شهاب٬

445 / هرمز شهدادی٬

٬45 ٬42 ٬30 ٬27 ٬22 ٬16 ٬9 ٬6 محمدتقی / شهرام٬

٬95 ٬80 ٬74 ٬73 ٬72 ٬69 ٬68 ٬64 ٬50 ٬48 ٬46

٬164 ٬163 ٬161 ٬159 ٬158 ٬153 ٬112 ٬104 ٬99

٬210 ٬208 ٬190 ٬188 ٬179 ٬174 ٬166 ٬165

٬277 ٬233 ٬232 ٬231 ٬229 ٬215 ٬213 ٬211

٬293 ٬292 ٬291 ٬290 ٬289 ٬288 ٬287 ٬278

٬302 ٬301 ٬300 ٬298 ٬297 ٬296 ٬295 ٬294

704 ٬318 ٬310 ٬309 ٬307 ٬305 ٬304 ٬303

329 عباسعلی / شهریاری٬

606 / میربهزاد شهریاری٬

422 / حّماد شیبانی٬

475 ٬265 ٬241/ عباس (دکتر) شیبانی٬

695 / زهرا شیخ االسالم٬

70 حسین / قاضی٬ شیخ باقر

751 محمدعلی / شیخی٬

ص

٬284 ٬283 ٬280 غالمحسین / صاحب اختیاری٬

285

693 ٬26 حسن / صادق٬

202 ٬91 / محمد صادق٬

54 اـکرم / کلوری٬ صادق پور

753 صارم / صادق وزیری٬

606 / قاسم (حجة االسالم) صادقی٬

608 ٬606 / محمدحسین (حجة االسالم) صادقی٬

693 غالمعلی / صادقی نیستانی٬

693 نسرین / صادقی نیستانی٬

٬176 ٬80 ٬79 ٬69 ٬23 ٬21 سیمین (دکتر)/ صالحی٬

178 ٬177

593 / حسن (حجة االسالم) صانعی٬

٬572 ٬522 ٬419 / هاشم (مهندس) صباغیان٬

675

٬668 ٬666 ٬643 ٬642 ٬631 ٬604 ّصدام حسین /

750 ٬731
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675 ٬572 ٬479 ٬396 احمد/ حاج سیدجوادی٬ صدر

480 ٬396 / شهرزاد حاج سیدجوادی٬ صدر

480 ٬396 / علیرضا حاج سیدجوادی٬ صدر

673 / (آیة اهلل) شیخ محمد صدوقی٬

568 / محمد صدیقی٬

57 غالمحسین / صفاتی دزفولی٬

202 ٬194 ٬91 ٬73 ٬72 ٬71 ٬10 / فرهاد صفا٬

71 / (دکتر) فضل اهلل صفا٬

660 ٬653 ٬650 ٬607 / ولی اهلل صفوی٬

696 اردالن / صفی یاری٬

445 عمران / صالحی٬

٬11 ٬10 ٬9 ٬7 ٬6 ٬5 ٬4 ٬3 مرتضی / اف٬ صمدّیه لّب

٬74 ٬73 ٬46 ٬39 ٬38 ٬32 ٬30 ٬24 ٬17 ٬16 ٬13

٬202 ٬197 ٬195 ٬194 ٬161 ٬153 ٬79 ٬76 ٬75

329 ٬288 ٬254 ٬237 ٬231 ٬212

34 ٬30 ٬18 ٬17 ساسان / صمیمی بهبهانی٬

30 کیوان / صمیمی بهبهانی٬

ض

693 ٬692 ٬585 ٬574 ٬572 ٬355 محّمد/ ضابطی٬

628 / ضیایی (سرهنگ)

700 نبی / ضیایی نژاد٬

ط

252 ٬245 ٬240 / محمد طالبیان٬

737 / عبداهلل طالبی٬

576 ٬414 ٬267 ٬21 اعظم / طالقانی٬

٬240 ٬149 ٬78 ٬31 / (آیة اهلل) سیدمحمود طالقانی٬

٬350 ٬271 ٬270 ٬267 ٬246 ٬245 ٬242 ٬241

526 ٬523 ٬512 ٬511 ٬486 ٬463 ٬409 ٬399 ٬392

666 فاطمه / طالقانی٬

174 ٬162 مجتبی / طالقانی٬

٬33 ٬30 ٬21 ٬17 ٬9 ٬7 ٬5 ٬4 / محمد حیمی٬ طاهرر

205 ٬199 ٬156 ٬76 ٬75 ٬69 ٬66 ٬63 ٬38 ٬34

٬331 ٬328 ٬326 ٬324 ٬319 ٬216 / اـکبر طاهری٬

336 ٬335 ٬332

329 / (سرتیپ) سعید طاهری٬

٬710 ٬709 ٬701 ٬700 ٬698 ٬697 طالب / طاهری٬

711

695 / زهرا طباطبایی٬

235 / سید محمدحسین (عاّلمه) طباطبایی٬

606 / نورالدین (حجة االسالم) سید طباطبایی نژاد٬

606 / محمدحسین (حجة االسالم) طبی٬

٬202 ٬91 ٬68 / محسن (محمود) طریقت منفرد٬

309 ٬302 ٬301 ٬296 ٬295 ٬294 ٬285 ٬280

422 / اـکبر طریقی٬

٬701 ٬700 ٬699 ٬697 شاهرخ / طهماسبی٬

721 ٬709 ٬708

641 / مسعود طیبی٬
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ع

٬167 ٬166 ٬165 ٬164 ٬48 قاسم / عابدینی٬

٬275 ٬216 ٬212 ٬188 ٬182 ٬174 ٬169 ٬168

311 ٬310 ٬309 ٬303 ٬285 ٬284 ٬280 ٬279

422 / باقر عاقلی٬

695 وجیهه / عبادی٬

605 حسن / عباسپور٬

238 حسن / عباسی٬

708 ٬701 ٬700 علی / اسی دولت آبادی٬ عّب

414 / (حجة االسالم) محمد اسانی٬ عبایی خر

606 / سیف اهلل عبدالکریمی کومله٬

٬294 ٬166 ٬165 محمدقاسم / عبداهللزاده٬

309 ٬301 ٬295

٬249 ٬245 ٬240 ٬235 حاج مهدی / عراقی٬

271 ٬250

350 / یاسر عرفات٬

469 / محمدرضا عزیزی٬

766 / محمود عسکری زاده٬

٬240 ٬236 ٬235 / حبیب اهلل اوالدی٬ عسگر

271 ٬267 ٬265 ٬251 ٬250 ٬249 ٬245

358 اس / عّب عطاپور٬

72 ٬22 / حسین زاده) (دکتر رضا ارپور٬ عطّ

٬259 ٬256 ٬255 / محمود عطایی کاریزی٬

699 ٬355

490 زهره / عطریانفر٬

702 ٬701 ٬700 ٬699 اس / عّب ت روش٬ عّف

Ñ طالقانی عالیی طالقانی

671 هادی / علویان٬

227 / علوی طالقانی (حجة االسالم)

365 / عذرا علوی طالقانی٬

424 علی اف /

552 / احمد علی بابایی٬

٬245 ٬240 / (حجة االسالم) قدرت اهلل علیخانی٬

271

695 / زهرا عمرانیان٬

غ

572 ٬556 ٬546 / احمد غضنفرپور٬

149 / شیخ حسین (آیة اهلل) غفاری٬

473 ٬457/ هادی (حجة االسالم) غفاری٬

696 هادی / غالمی٬

355 / سعید غیور٬

157 ٬34 ٬31 ٬30 مهدی / غیوران٬

ف

329 / محمدصادق (حاج) فاتح یزدی٬

162 ٬156 ٬153 محسن / فاضل٬

414 / (حجة االسالم) محمدرضا فاـکر٬

391 فرانتس / فانون٬

696 / فرهاد پاـکزاد٬ فتح پور
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285 ٬280 ٬182 ٬57 مهدی / فتحی٬

649 / محمود فخارزاده کرمانی٬

598 علی / استی٬ فر

708 ٬701 ٬700 / ناصر اهانی٬ فر

٬182 ٬181 ٬155 ٬55 ٬51 فاطمه / فرتوک زاده٬

301 ٬190 ٬188 ٬187 ٬185 ٬184

181 / محمدرضا فرتوک زاده٬

603 / خورشید فرجی زنوز٬

445 باجالن / خی٬ فّر

333 / حسین (ارتشبد) فردوست٬

365 / مجید انه سا٬ فرز

689 / مهشید انه سا٬ فرز

329 ٬249 / (سرلشکر) پرویز فرسیو٬

765 / مسعود فرمانبردار٬

756 فروتن٬ غالمحسین /

742 ٬545 داریوش / فروهر٬

81 مصطفی / فرهادی٬

209 ٬208 شیرین / فضیلت کالم٬

22 / (جلیل) اسداهلل فقیه دزفولی٬

21 بتول / فقیه دزفولی٬

٬23 ٬22 ٬21 / محمدعلی (خلیل) فقیه دزفولی٬

٬209 ٬208 ٬86 ٬85 ٬79 ٬76 ٬69 ٬25 ٬24

254 ٬253 ٬237

687 ٬662 ٬494 / اصغر فقیهی٬

445 / منوچهر فکری ارشاد٬

605 / علی اـکبر اض بخش٬ فّی

303 / مسعود فیروزکوهی٬

٬421 ٬420 ٬417 کیتوویچ / والدیمیر فیسینکو٬

٬433 ٬430 ٬427 ٬426 ٬425 ٬424 ٬423 ٬422

436 ٬435 ٬434

ق

٬162 ٬159 ٬69 ٬48 ٬42 ٬3 / محمدجواد قائدی٬

٬289 ٬215 ٬208 ٬174 ٬166 ٬165 ٬164 ٬163

٬302 ٬300 ٬297 ٬296 ٬295 ٬294 ٬291 ٬290

309 ٬305 ٬304 ٬303

756 ٬754 ٬747 ٬731 ٬528 عبدالرّحمان / قاسملو٬

756 / احمد قاسمی٬

695 بهرام / قاسمی٬

606 عبدالوّهاب / قاسمی٬

753 / قاضی محمد

445 / محّمد قاضی٬

696 / محمود عضدانلو٬ قجر

749 ٬358 مریم / عضدانلو٬ قجر

53 نرگس / عضدانلو٬ قجر

٬616 ٬543 ٬536 ٬532 / علی (آیة اهلل) قدوسی٬

662 ٬649 ٬633

٬593 ٬591 ٬540 ٬490 ٬414 / حاج احمد قدیریان٬

616

634 ٬633 ٬593 ٬591 ٬490 ٬397 / جواد قدیری٬
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708 ٬701 / محمد قدیری٬

جواد Ñ قدیری٬ محمدجواد قدیری مدرس٬

445 / احمد قربان زاده٬

705 / محمد قربانی٬

٬709 ٬707 ٬706 ٬705 ٬700 / مسعود قربانی٬

711 ٬710

418 / ماشاءاهلل قصاب٬

753 کریم / قصیم٬

136 / پرویز قلیچ خانی٬

605 / محمود قندی٬

696 افشین / قهرمانی٬

255 / صفر قهرمانی٬

ـک

284 ٬282 ٬281 ویلیام / ـکاترل٬

Ñ همایون کاتوزیان ـکاتوزیان

423 ٬422 گنادی / انکین٬ ـکاز

258 / سیدابوالقاسم (آیة اهلل) ـکاشانی٬

76 ٬69 مرتضی / ـکاشانی٬

197 ٬76 ٬74 ٬30 ٬9 ٬6 ٬5 / سیف اهلل ـکاظمیان٬

81 / علیرضا ـکبیری٬

636 ٬635 ٬628 / ـکتیبه٬محمدمهدی (سرهنگ)

709 ٬699 ٬697 ٬365 محمدمهدی / ـکتیرایی٬

445 ٬271 ٬265 ٬245 ٬240 / محمد ـکچوئی٬

422 / غالمرضا ـکرباسچی٬

174 ٬55 ٬42 صادق / ـکرداحمدی٬

88 ٬87 حسین / ـکرمانشاهی اصل٬

107 / (حجة االسالم) مالاحمد ـکروبی٬

240 / مهدی (حجة االسالم) وبی٬ ـکّر

284 ٬282 ٬281 روبرت / ـکرون گارد٬

279 ویلیام / ـکرونگارد٬

٬71 ٬32 ٬31 ٬27 ٬25 ٬23 / احمدرضا ـکریمی٬

208 ٬190 ٬88 ٬86

606 عمادالدین / ـکریمی بیژنی نژاد٬

699 حسن / ـکریمی٬

634 / سعید ـکشمیری٬

٬630 ٬629 ٬628 ٬627 ٬490 / مسـعود ـکشـمیری٬

640 ٬639 ٬638 ٬636 ٬635 ٬634 ٬633 ٬632 ٬631

227 / احمد (حجة االسالم) ـکالنتر٬

605 / موسی (مهندس) ـکالنتری٬

689 / مهناز ـکالنتری٬

693 / احمد ـکالهدوز٬

628 یوسف / ـکالهدوز٬

٬603 ٬602 ٬594 / محمدرضا ـکالهی صمدی٬

640 ٬633 ٬605

341 میچل / ـکلر٬

695 حسین / ـکلکته چی٬

87 آرش / (ـکمالی)٬ ـکمانگر

341 اف / جان. ـکندی٬

٬424 ٬423 ٬422 ٬421 ٬420 / ـکوزیچکین٬والدیمیر
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425

339 هنری / ـکی سینجر٬

413 ٬411 / رضا ـکیوانزاد٬

ـگ

332 ٬331 / ( R.Gurr) ر. ـگار٬

490 ٬334 ٬333 ٬332 ج / مارک٬ ـگازیوروسکی٬

242 ٬240 / محمدعلی (آیة اهلل) ـگرامی٬

276 / ست (ژنرال هوایی) ـُگ

٬110 ٬106 / (آیة اهلل) محمدرضا سید ـگلپایگانی٬

555

576 / علی (حجة االسالم) ـگلزاده غفوری٬

250 / خسرو ـگلسرخی٬

551 هوشنگ / ـگلشیری٬

551 ـگلمکانی٬ هوشنگ /

751 ٬262 جالل / ـگنجه ای٬

57 حسن / ـگودرزی٬

696 زهره / ـگودرزی٬

685 / رضا ـگوهریان٬

ل

٬245 ٬240 ٬236 ٬235 / سیداسداهلل الجوردی٬

445 ٬265

٬240 ٬31 / حسن (آیة اهلل) الهوتی اشکوری٬

521 ٬270 ٬265 ٬242 ٬241

748 / عبدالکریم (دکتر) الهیجی٬

174 ٬55 ٬54 / فریبرز افی نژاد٬ لّب

٬40 ٬39 ٬34 ٬30 / مرتضی (دکتر) افی نژاد٬ لّب

404 ٬78 ٬77 ٬55

77 / یاسر لبافی نژاد٬

232 انوشیروان / لطفی٬

501 سیروس / لطیفی٬

55 محمدصادق / لغوی٬

٬140 ٬117 ٬98 ٬97 ایلیچ / والدیمیر لنین٬

336 ٬327 ٬310

695 / حمید لوالچیان٬

336 ٬335 له دوان /

391 لیوشائوچی /

م

733 ٬727 ٬391 ٬117 تسه دون / مائو

747 ٬261 ٬98 کارل / مارکس٬

319 کارلوس / ماریگاّل٬

751 ابراهیم / مازندرانی٬

761 ٬751 ٬213 حسن / ماسالی٬

392 / ماـکارنکو

399 ٬378 / سعید متحدین٬

399 ٬301 ٬64 ٬63 ٬58 محبوبه / متحدین٬

64 / مسعود متحدین٬

701 / نعمت اهلل ی٬ متولّ
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٬751 ٬462 / (دکتر) هدایت اهلل متین دفتری٬

761 ٬759 ٬753 ٬752

551 / جواد مجابی٬

572 / (حجة االسالم) محمد شبستری٬ مجتهد

٬168 ٬167 ٬166 ٬18 / علی (سرگرد) محّبی٬

170 ٬169

168 نسیم / ی٬ محّب

209 ٬208 ابراهیم / محجوبی٬

209 ٬208 عّفت / محجوبی٬

693 زکّیه / محّدث٬

766 ٬168 ٬116 ٬91 ٬78 ٬72 / سعید محسن٬

56 هایده / محسنیان٬

398 حسن / محصل٬

396 ٬395 / فضل اهلل (حجة االسالم) محالتی٬

76 ابراهیم / محمدزاده٬

445 / محمد محمدعلی٬

٬709 ٬708 ٬706 ٬701 ٬700 / جواد محمدی٬

712 ٬711 ٬710

495 / محمود محمدیان٬

311 ٬303 ٬280 شهرام / محمدیان باجگیران٬

708 ٬700 جمال / محمدی پیله ور٬

٬488 ٬487 / محمدی ری شهری (حجة االسالم)

649 ٬637 ٬636 ٬635 ٬634 ٬604 ٬602 ٬491

٬245 ٬242 ٬241 ٬240 / مـحمد محمّدی گـرگانی٬

576 ٬346 ٬271 ٬252

696 ٬357 کاظم / محّمدی گیالنی٬

445 ٬407 ٬357 / (آیة اهلل) محّمد محمّدی گیالنی٬

303 / مظاهر محمودی٬

760 ٬751 مرتضی / محیط٬

252 / اـکبر مختارزاده٬

269 محسن / مخملباف٬

696 فاطمه / مددپور٬

654 / (آیة اهلل) سیداسداهلل مدنی٬

٬616 ٬333 ٬105 / سیدجالل الدیـن (دکـتر) مدنی٬

654

689 کاظم / مرتضوی٬

197 رسول / مرصوصی٬

111 / شهاب الدین (آیة اهلل) مرعشی نجفی٬

693 خدیجه / مسیح٬

355 مشارزاده٬ غالمحسین /

72 سول / عبدالّر مشکین فام٬

358 / محّمد مصباح٬

554 ٬497 / (دکتر) محمد مصدق٬

728 ٬695 ٬653 ٬650 ٬355 فاضل / مصلحتی٬

445 سیاوش / ری٬ مطّه

٬150 ٬149 ٬91 ٬28 / مرتضی (آیة اهلل) مطهری٬

526 ٬264 ٬156

242 ٬240 / معادیخواه٬عبدالمجید(حجة االسالم)

445 / رضا معتمدی٬

٬706 ٬704 ٬702 ٬701 ٬700 معدن پیشه٬مصطفی /
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712 ٬711 ٬710 ٬709 ٬707

٬619 ٬618 ٬614 / (سرهنگ) بهزاد معّزی٬

640 ٬639

474 / (مهندس) علی اـکبر معین فر٬

268 ٬264 / مجید معینی٬

689 / محمد معینی٬

150 ٬149 / دکتر) (آیة اهلل محمد مفتح٬

88 / محمد مفیدی٬

445 / محمدرضا سیان٬ مقّد

689 ٬470 ٬456 ٬355 / محمد مقّدم٬

268 ٬250 / منوچهر مقدم سلیمی٬

357 خلیل / مقّدم طاهری٬

٬419 ٬379 ٬277 / (سرلشکر) احمد بی٬ مقّر

445 ٬433 ٬432 ٬422 ٬421

341 رابرت / مک نامارا٬

693 پروین / زینعلی طاری٬ ماّل

50 حسن / ملک٬

661 / محمد ملک٬

355 / محمود ملک مرزبان٬

552 ٬503 / محمد ملکی٬

478 مهدی / ممکن٬

693 / سعید منبری٬

267 / اصغر حقیقی٬ منتظر

٬240 ٬149 ٬141 / حسینعلی (آیة اهلل) منتظری٬

658 ٬608 ٬590 ٬520 ٬485 ٬271 ٬246 ٬245 ٬242

267 حسین / منتظری حقیقی٬

606 ٬520 / محمدعلی (حجة االسالم) منتظری٬

333 ٬251 ٬250 ٬235 حسنعلی / منصور٬

260 ٬252 ٬228 / جواد منصوری٬

355 / محّمد منصوری٬

٬17 ٬16 / (مهندس) عبدالّرضا منیری جاوید٬

99 ٬71 ٬34 ٬30 ٬23 ٬18

649 / سیدمسعود موسوی آشان٬

٬149 / عبدالکریم (آیة اهلل) موسوی اردبیلی٬

544 ٬522 ٬520 ٬442 ٬440 ٬150

٬346 محمدکاظم / سید موسوی بجنوردی٬

576 ٬347

/ سیدحسین (حجة االسالم) موسوی تبریزی٬

660 ٬414

/ موسوی خوئینی ها٬ سیدمحمد (حجة االسالم)

593 ٬577 ٬150

٬66 ٬50 ٬46 ٬45 ٬17 ٬9 مهدی / موسوی قمی٬

290

696 مصطفی / موسوی٬

619 ٬594 / میرحسین (مهندس) موسوی٬

494 ٬456 بهمن / موسی پور٬

693 مژگان / موّفق٬

28 / (حجة االسالم) احمد موالیی٬

607 ٬539 / سیدعطاءاهلل مهاجرانی٬

689 حسن / مهدوی٬
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45 / رضا مهدوی٬

693 فاطمه / مهدوی٬

٬150 ٬149 / (آیة اهلل) محمدرضا مهدوی کنی٬

542 ٬522 ٬439 ٬242 ٬241 ٬240

303 ٬294 بهجت / آبادی٬ مهر

625 حسن / مهرابی٬

56 / فرهنگ (دکتر) مهر٬

365 عبدالعلی / ه نما٬ َم

٬73 ٬69 ٬25 ٬23 / (مهندس) لطف اهلل میثمی٬

٬260 ٬259 ٬119 ٬118 ٬116 ٬80 ٬79 ٬78

609 ٬407 ٬299 ٬270 ٬269

324 روبرت / میخلز٬

٬701 ٬700 ٬699 ٬697 محسن / جلیلی٬ میر

712 ٬711 ٬710 ٬709

88 حسینی / میر

علی / ٬18 ٬45 ٬153 ٬154 میرزاجعفر عالف٬

184 ٬159 ٬156

184 ٬159 ٬154 / علی اصغر عالف٬ میرزاجعفر

301 ٬290 ٬50 ٬45 فاطمه / عالف٬ میرزاجعفر

728 اـکوچک خان / میرز

693 سوسن / میرزایی٬

365 مریم / میرزایی٬

445 جمال / میرصادقی٬

52 مهدی / میرصادقی٬

689 ٬355 میرطٰه / میرصادقی٬

٬632 ٬631 ٬629 سیدشـجاع الدیـن / میرطاووسی٬

645 ٬644

693 معصومه / میرمحّمد٬

721 ٬708 ٬701 ٬700 / رضا دی٬ میرمحّم

767 / مینا

445 محسن / میهن دوست٬

603 سیدعباس / مؤدب صفت٬

404 / حمید مؤمنی٬

ن

187 ٬88 ٬23 / بهمن (معروف به تهرانی) نادری پور٬

698 / محمدرضا نادری٬

696 / محمدلقا نازنده٬

720 مرتضی / ناصح پور٬

27 / ناصری٬محمدحسن (معروف به دکترعضدی)

606 ناطق نوری٬ عباسعلی /

753 ٬551 / هما ناطق٬

329 ناهیدی /

٬396 ٬270 ٬267 ٬260 ٬91 / (مهندس) بهزاد نبوی٬

٬630 ٬629 ٬628 ٬557 ٬550 ٬539 ٬532 ٬528

654 ٬633 ٬632

٬164 ٬90 ٬88 ٬87 ٬58 ٬51 / علی اـکبر نبوی نوری٬

358 ٬185

٬162 ٬136 ٬124 ٬123 محسن / نجات حسینی٬

163
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132 / غالمرضا نجاتی٬

689 فاطمه / نجاری٬

174 ٬55 ٬42 / زهرا نجفی٬

399 احسان / نراقی٬

256 / احمد نصری٬

606 مهدی / نصیری الری٬

334 / (ارتشبد) نعمت اهلل نصیری٬

197 حسن / نظام الملکی٬

311 ٬303 / محمد نمازی٬

615 ٬614 ٬588 ٬573 حسین / اب صفوی٬ نّو

517 ٬509 ٬407 ٬348 ٬145 ٬133 / حمید نوحی٬

252 ٬246 ٬30 / ناصر(معروف به رسولی) نوذری٬

674 / لیال نوربخش٬

269 ٬267 صادق / نوروزی٬

329 / یداهلل (سروان) نوروزی٬

58 / شیخ بهاءالّدین (آیة اهلل) نوری٬

91 ٬10 ٬6 ن / نوری٬

487 / (خلبان) محمد نوژه٬

329 / نوشیروان پور

329 سیروس / نهاوندی٬

241 / منوچهر نهاوندی٬

445 سیروس / نیرو٬

753 ٬751 ٬750 بهمن / نیرومند٬

88 صالح / ری٬ نّی

367 ٬366 / فرهاد ری٬ نّی

701 / احمد نیکبخت تهرانی٬

116 / (عبدی) عبدالرضا نیک بین رودسری٬

340 ٬227 / ریچارد نیکسون٬

329 علی نقی / نیک طبع٬

604 / (بارونس) ِاماٰ نیکلسون٬

158 محمدکاظم / نیکنام٬

654 / مجید نیکو٬

و

444 / اصغر واقدی٬

22 هاشم / وثیق پور٬

445 صالح / وحدت٬

وحید دستگردی (دستجردی)٬ هوشنگ

662 ٬628 / (سرهنگ)

696 طاهره / وزیری٬

501 وشاق /

445 محمداسماعیل / وطن پرست٬

167 ٬27 / منوچهر وظیفه خواه (منوچهری)٬

701 خداوردی / ولی زاده یگانه٬

ه

403 مهدی / هادوی٬

412 ٬709 ٬703 ٬701 ٬700 / هادیان٬محمدجعفر

709 ٬701 ٬700 / رضا هاشملو٬

81 / احمد هاشمیان قزوینی٬



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  798

٬31 / (حجة االسالم) اـکبر هاشمی رفسنجانی٬

٬473 ٬472 ٬396 ٬242 ٬241 ٬240 ٬149 ٬148

٬573 ٬552 ٬541 ٬540 ٬531 ٬522 ٬521٬475

٬608 ٬594 ٬593 ٬590 ٬588 ٬583 ٬577 ٬574

٬644 ٬643 ٬639 ٬630 ٬628 ٬616 ٬610 ٬609

688 ٬675 ٬663 ٬662 ٬660 ٬657

606 / علی (حجة االسالم) هاشمی سنجانی٬

445 منصوره / هاشمی٬

671 / سیدعبدالکریم(حجة االسالم) هاشمی نژاد٬

326 / فرد هالیدی٬

731 هانی الحسن /

329 ٬24 / لوئیس ال (سرهنگ) هاوکینز٬

495 / رضا هدایتی٬

753 ٬751 ٬551 / منوچهر هزارخانی٬

339 / پی یر َهسِنر٬

748 همایون کاتوزیان٬ محمدعلی /

693 عباس / همایون نژاد٬

57 مهدی / هنردار٬

23 مرتضی / هودشتیان٬

670 ٬405 ٬404 ٬334 امیرعباس / هویدا٬

ی

215 / محمدرضا یثربی٬

٬177 ٬176 ٬174 ٬173 ٬80 ٬73 / محمد یزدانیان٬

179 ٬178

٬419 ٬407 ٬400 ٬147 ٬146 / ابراهیم (دکتر) یزدی٬

٬568 ٬556 ٬522 ٬509 ٬484 ٬483 ٬480 ٬475

675 ٬572

660 / محمدرضا یزدی زاده٬

542 / (حجة االسالم) محمد یزدی٬

٬570 ٬514 ٬414 ٬389 ٬254 ٬252 / پرویز یعقوبی٬

771 ٬770 ٬769 ٬767 ٬766 ٬696 ٬695

305 / دیوید یفه٬

٬164 ٬163 ٬162 ٬161 ٬153 ٬18 / مـحمد یقینی٬

166 ٬165

445 محسن / یلفانی٬

598 / ا. یودفات٬

٬478 ٬476 ٬474 ٬473 حسـن / یوسفی اشکـوری٬

٬665 ٬664 ٬646 ٬605 ٬576 ٬531 ٬481 ٬479

675 ٬674 ٬671

693 پری / یوسفی٬



ـگفتاربیستم:

استحاله بیالن ترور٬
ایدئولوژیک





فصل اول:

بیالن سال های ترور
استان تهران در

آن مربوط به مورد 366 الی ٬75 استان تهران طی سال های 57 انجام شده در ترور مجموع 418 از

در و مورد دو بیست و سال ٬63 سه مورد٬ سال ٬62 در بوده است. 61 و سال 60 دو اوج ترورهای سازمان در .1
طی می شود. مورد 45 استان تهران رخ داده است که جمع این سه سال٬ در ترور کدام ده مورد هر 65 سال ٬64
در و کاهش جدی می یابد ترورها آمار سازمان٬ به دلیل متالشی شدن بخش اعظم شبکه ترور ٬65 از سال های بعد

انگشتان یک دست نمی رسد. عدد از سال به کمتر هر

تهران اتفاق افتاده است. شهر در آنها از درصد 94/2 که حدود بوده است 1 61 و سال های 1360

درصد 3 حدود که در مربوط به شهرستان کرج بود مورد 14 با ترور تهران بیشترین آمار شهر از بعد

شـهرستان های لواسـانات و در نـیز ترورها درصد 2/5 از کمتر اختصاص داده است. به خود مجموع را

شمیرانات رخ داده است.

ویژگی های آماری ترورشدگان  
اتفاقی بوده و نوع کور به اصطالح از ترورهای بدون شناسایی قبلی و ترورهای سازمان٬ بسیاری از

امامیا که هرکس عکسی از تیم های تروریستی سازمان چنین توجیه شده بودند این نوع ترورها در است.

یا و ریش گذاشته باشد پاسدارها مانند یا دارد شخصی خود محل کار در روحانی را رهبران سیاسی و دیگر
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نیز علت آن را و شود. ترور باید هیئتی باشد٬ لباس های وی شبیه نوع پوشش تیپ های خیلی مذهبی و

لو خانه های تیمی هم توسط همین افراد و حزب اللهی هستند که اینان افراد این چنین توجیه می کردند

ترور نوع فعالیت های اجتماعی افراد نگاهی اجمالی به مشاغل و با هستند. «سرانگشتان رژیم» و می رود

این موضوع برد. پی به ابعاد می توان بیشتر شده٬

شاغل زمان ترور افرادی که در ٬61 و سال 60 شده استان تهران طی دو ترور شهید مجموع 366 از

کارمندان شده را کل شهدای ترور درصد 53 یعنی حدود هستند. نفر 193 بخش های دولتی بوده اند در

درصد که 36 شهربانی بوده اند؛ بسیج و ارتش٬ سپاه٬ شاغل در افراد نفر 131 این تعداد از تشکیل داده اند.

مردم از ترورشدگان٬ درصد بنابراین بقیه 64 تشکیل می دهند. استان تهران را شده در ترور کل افراد از

عادی بوده اند.

را پوشش مأموران انتظامی جلوی افراد با کردن سوژه ترور٬ تیم های تروریستی برای پیدا بعضی از

فعالیت وی صورتی که مدارک فردی دال بر در مدارک شناسایی درخواست می کردند. آنها از و می گرفتند

گاه به هر یا و می کردند ترور را مزبور فرد وزارتخانه های دولتی بود٬ و سازمان ها نهادهای انقالبی٬ در

قصد می خوردند مسئولین بر یا حضرت امام و به عکسی از کیف اشخاص٬ مدارک و هنگام بازرسی از

واحدهای تروریستی سازمان می گوید: همین رابطه فرمانده یکی از در پیاده می کردند. را شوم خود
ترور کیفش داشت وی را که عکس امام در می خوردند تیم های عملیاتی وقتی به شخصی بر

ص 24. ج 4: همان٬ است. متعلق به مرتضی ناصح پور گفته مذکور صفحات متعدد. :4 و 3 ج ٬1 کارنامه سیاه...٬ .1

کافی بود. 1 برای ترور همین یک موضوع یعنی «حامی خط رهبری بودن» و می کردند
دارای شغل شده٬ ترور افراد درصد یعنی 23 نفر 84 مجموع کل استان تهران٬ از سال مذکور٬ دو در

که بیشتر مشاغل آزاد سایر پزشک و مغازه دار٬ راننده٬ مشاغل فنی٬ از: این مشاغل عبارتند بوده اند. آزاد

در مجموع کل شهدای ترور همچنین از خویش به شهادت رسیده اند. محل کار آنان به هنگام فعالیت در

نفر 13 دانش آموزان و را درصد یعنی 7/5 نفر 27 و کارگران٬ را درصد یعنی 6/7 آنها نفر استان تهران 24

روحانیون تشکیل می دهند. را درصد یعنی 3/8

سوژه ها ویژگی های عامالن و  
تروریستی٬ شاخه نظامی و جهت فعالیت در انتخاب افراد سازمان در به گفته برخی اعضای سابق٬
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از: عبارت بودند که مهم ترین آنها می داد قرار مّدنظر ویژگی هایی را

تشکیالت٬ کورکورانه از شرط و و اطاعت بی قید خطوط سازمان و داشتن ایمان کامل به اهداف و 1ـ

داشته هیجان الزم را و به صورت طبیعی شور تا داشتن٬ جوان قرار سطح سّنی نوجوان و در غالبًا 2ـ

نباشد٬ رده تشکیالتی بااهمیتی برخوردار از و باشد

خشن برای انجام ترور٬ روحیه تهاجمی و آمادگی خصلتی و 3ـ

داشتن انگیزه قوی برای ارتقای رده تشکیالتی. 4ـ

گفته می شد. «سوژه» انتخاب می شد٬ شدن٬ تیم های تروریستی به فردی که برای ترور در .1

شیوه به دو شناسایی سوژه ها1 حسب انتخاب و بر را بررسی ترورهای صورت گرفته می توان آنها با

تقسیم نمود:

باشناسایی اولیه ترور 1ـ
مرور٬ و عبور مسیر قبل شناسایی می کرد٬ از را سوژه خود که تیم عملیاتی٬ ترورها آن دسته از در

صـورت تـرور شدن موقعیت مناسب٬ صورت مهیا در و گرفته می شد وی تحت نظر محل کار منزل و

این دست بود. نظامی از ابتدای فاز ترورهای سازمان در اـکثر می گرفت.

نوع بودند: دو روش های شناسایی سوژه نیز

طریق آشنایی قبلی الف ـشناسایی از
سکونت یا محل کار توجه به شناخت شخصی شان از منطقه با هر اعضای سازمان در این شیوه٬ در

و اعضا این خصوص بسیاری از در معرفی می کردند. شناسایی و فعال انقالبی را حزب اللهی و افراد خود٬

هم به تیم های عملیاتی می دادند. بستگان خودشان را اقوام و هواداران سازمان خط ترور

گرفتن اماـکن طریق تحت نظر ب ـشناسایی از
انقالبی گرفتن اماـکن حکومتی و طریق تحت نظر از هواداران سازمان٬ و اعضا این نوع شناسایی٬ در

به افراد تردد و وزارتخانه های مهم٬ و سازمان ها فرهنگی بسیج٬ مراـکز سپاه٬ مثل انجمن های اسالمی٬

ارگان های انقالبی می نمودند. شاغل در حزب اللهی و اقدام به شناسایی افراد این اماـکن٬

بدون شناسایی قبلی ترور 2ـ
و کـور» «تـرور به آنـها اصطالحاً شناسایی سوژه انجام می شد٬ ترورهایی که بدون انتخاب قبلی و
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ترورهای اـکثر ـ سال 1360 در ـ رسیدن خط کلی زدن «سرانگشتان رژیم» پس از تصادفی گفته می شود.

این نوع بوده اند. سازمان از

بـه شـیشه های مـغازه شان مسـئوالن را افرادی که عکس حضرت امام و رسیدن خط ترور پس از

به شرح این گونه ترورها که شیوه انتخاب در شدند زیادی به این دلیل توسط سازمان ترور افراد می زدند

ذیل بود:

ایـن در انـتخاب مـی کرد. را منطقه مناسب جـهت تـرور روی نقشه٬ مسئول تیم از خانه تیمی٬ در

نیروی هوادار چند آنجا که سازمان در محله ای انتخاب شود که منطقه و فقط سعی می شد انتخاب ها

پـیدا سـوژه مـوردنظر گشت زنـی٬ سپس با شوند. آن هواداران فعال تر انجام ترور٬ با تا داشته باشد

می شد.

یا و نزدیکی محل به مسجد نداشتن و راه فرار شلوغی منطقه٬ مواردی چون: طی عمل گشت زنی٬ در

یا مسجد از دور و خلوت٬ که آرام و جایی انتخاب شود تا سعی می شد بیشتر و گرفته می شد نظر ـکمیته در

لحاظ تحرک ضعیف بودند از که مسن و هم مغازه دارانی ترجیح داده می شدند معموًال پایگاه کمیته باشد.

باشد. تنها مغازه خود حتی االمکان در جوان می بود٬ فرد اـگر یا

سوژه و ترور پس از اشیای قیمتی صورت می گرفت و سرقت پول و صورت امکان٬ در این موارد٬ در

منطقه متواری می شد. از تیم ترور دادن شعار٬ تیراندازی هوایی و پخش اعالمیه٬ با آتش زدن محل٬

فقط به کشتن فرد و نمی شد امکان پذیر معموًال ترورها در شده باال البته انجام دادن همه مراحل یاد

فرارسیدن مردم و احتمال دستگیری و وحشت ناشی از به دلیل ترس و واقع عامالن ترور در می شد. اـکتفا

نمی شدند. به انجام کلیه مراحل مذکور بسیاری اوقات قادر در مأموران٬

که به می کردند ترور برخی را اساسًا اتومبیل استفاده می شد. گاه از موتورسیکلت و از ترورها اـکثر در

بـرابـر دلیـل در بـه هـر مقتول فردی انقالبی بوده یـا این صورت یا در وسیله نقلیه آنان دست یابند٬

مشاغل در بیشتر که این گونه ترورها بررسی اجمالی مشاهده می شود در ترورکنندگان مقاومت کرده بود.

ـکارگری اتفاق افتاده است.

مـنازلشان تـرور در شـهدا از نـفر که 15 بررسی آماری ترورهای استان تهران مشخص می شود با

ترور زن خانه دار پنج نفر از داخل منزل اتفاق افتاده است. در ترورها درصد 3/5 حدود یعنی در شده اند.

این بوده که آنها دلیل ترور تنها و داخل منزل به شهادت رسیدند آنان در سه نفر شده توسط سازمان٬
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اعضای خانواده فردی حزب اللهی بوده اند.

همان در ترور می کرد باز را در شخص موردنظر خود زدن اـگر در منازل پس از در افراد به هنگام ترور

را موردنظر فرد به داخل خانه هجوم برده و افراد کس دیگری بود اـگر بالفاصله انجام می گرفت و و جا

سازمان به قول خود ـ یا صورت مقاومت اعضای خانواده و این نوع ترورهادر در می دادند. هدف قرار مورد

به شهادت می رساندند. کلّیه اعضای خانواده را دست ندهند٬ از برای اینکه فرصت را ـ

اینکه آن٬ و به لحاظ شغلی نکته قابل توجهی به چشم می خورد بررسی ترورها جمع بندی تحلیل و در

اولیه که طی یک برآورد متوسط جامعه بودند. زیر پایین و قشر و کم درآمد افراد شده از شهدای ترور اـکثر

اقشار جزو شده٬ ترور افراد از درصد 85 که حدود مشاغل ترورشدگان به عمل آمده مشخص می شود از

جامعه بودند. ـکم درآمد

سازمان کارنامه تروریسم کور اوراقی از  
قربانیان بی گناهی است که عکس عده ای از مشخصات و نمونه٬ به طور صفحات آتی می آید آنچه در

هدف گلوله های سازمان تحصیل خود و محل کار در 1361 تا سال های 1360 جریان ترورهای کور در

گرفتند. قرار

تـن از 205 محل ترور تاریخ و شغل و محل تولد٬ سن٬ جنس٬ اساس٬ این فهرست اسامی بر در

به دلیل صرفًا گاه امام جماعت مسجدی کوچک٬ شده است. ذـکر سال مزبور٬ دو شهدای استان تهران در

و وابسته بودند به خانواده شهدا گاه نوجوانانی که یا و شده است؛ آماج گلوله های تروریست ها معّمم بودن٬

نیروهای تروریست سـازمان قـرار اصابت رگبار مورد هم٬ با یا تنها بسیج محل عضویت داشتند٬ در یا

ـگرفته اند.

از ـ شهرهای مختلف کشور مردم بی گناه در کثیری از تعداد شهرهای اطراف آن٬ تهران و عالوه بر

حمله مورد ـ نوه های شان بوده اند فرزندان و پیرمردی که میهمان افطار پیرزن و ـکودک خردسال گرفته تا

مشکل دسترسی به لیکن به خاطر شده اند؛ مظلومانه شهید و گرفتند تروریست های مسلّح سازمان قرار

و شهرها شده سایر دقیق شهدای ترور ارائه آمار یا تنظیم فهرست کامل و مدارک مشخصات آنها٬ و اسناد

به که محدود بنابراین فهرست حاضر نگشت. برای پژوهشگران این کتاب امکان پذیر استان های کشور٬

صورت گرفته است. «مصداق» و جهت ارائه «نمونه» تنها می باشد٬ 61 و سال 60 دو استان تهران در
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استان تهران در 1361 ـ ترورشدگان دوسال 1360  فهرستی از

نام خانوادگیردیف حادثهتاریخ ترورمحل ترورشغلمحل تولدسننام و  شهر
 منزلخیابان

 ـکرج1360/4/28×نگهبانتهرانــجانعلی آغشته1

آقابیگی2  تهران1360/11/27×ـکارمندقزوین39محسن (حسن)

 تهران1361/5/14×نیروی نظامیتهران35محمدعلی آقارجبی3

آئینه وند4  تهران1361/3/13×تکاوردماوند26اـکبر

 تهران1361/6/6×ـکاسبتبریز36علی آدمی دارایان5

 تهران1360/7/5×ـکارمنداراـک31مهدی احمدی6

احمدی7  تهران1361/4/13×مغازه دارتهران38عبداهلل

ابراهیمی اشلقی8  تهران1361/6/8×ـکارگرتهران35اـکبر

ابراهیمی9  تهران1361/2/10×سربازـگرگانــاحمد

احمدزاده اردبیلی10  تهران1360/5/6×پاسدارتهران19مجید

ارجمندی11  تهران1361/1/18×پاسدارتهران20داوود

 تهران1360/7/5×ـکارمندقم29عبدالکریم ارجمندی12

اشتری13  تهران1361/2/2×دبیرــــفرهاد

 تهران1361/6/4×خانه دارفیروزکوه26عشرت اسکندری14

تهران1360/6/29×محصلتهران17علی اصلی پورفرقانی15
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بیالن سالهای تروردراستان تهران
 تهران1361/12/8×مستخدم مدرسهساوه40قربان اطاعتی16

افتخاری17  تهران1360/6/27×محصلتهرانــمسعود

اقدامی18  تهران1361/2/30×پاسدارتهران19طاهر

 تهران1361/6/25×فرش فروشقم33محمدعلی اـکبری19

اهللداد20  تهران1360/7/3×محصلتهران18محمدحسین (محمدرضا)

 تهران1360/7/5×دیپلمهتهران20حسین امامی21

امیری22  تهران1361/1/20×رانندهمحالت45علی اـکبر

 تهران1361/3/21×روحانیاصفهانــمحمدعلی امینی نژاد23

باقری24  تهران1360/5/12×رانندهــــعلی آقا

 تهران1360/5/21×بسیجیتهرانــپرهام بدیعی25

 تهران1360/12/23×ـکفاشــــابوالقاسم بذرانبار26

برجعلی27  تهران1360/12/23×رانندهتهرانــجواد

 تهران1360/7/5×پاسدارتهران17مهدی بزاززاده28

 تهران1360/3/30×ـکارمندــــولی اله بزرگی29

بشلیده30  تهران1361/4/17×رانندهــــناصر

بکان31  ـکرج1363/2/17×نگهبانــــنادر

 تهران1361/6/17×مغازه داریزد29عباس بنایی خلیل آبادی32

 تهران1360/9/2×مغازه دارتهران23مهدی بهروزی مطلق33

بهنود34  تهران1361/6/11×مغازه دارتهران29حمید

بیات35  تهران1360/6/8×ـکارگرخمین25شهباز

تهران1363/11/9×فرش فروشتهرانــحسن بیات36
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 تهران1361/2/12×بنّاــــقربان بیدخوری37

 تهران1360/5/25×پاسدارتهران23عادل پدرام38

 تهران1360/4/18×محصلاردبیلــولی پست بازان39

ترابی40  تهران1361/6/24×فرش فروشهمدان49نصراهلل

ترابی آذر41  تهران1361/1/14×مغازه دارهمدان28محمد

 تهران1361/5/26×ـکارگرساوه23شعبانعلی ترابی42

تقوی43  تهران1361/1/3×ـکارمندساری26منصور

 تهران1361/5/1×مهندس برقــــحسین تیموری44

 تهران1361/7/16×ـکارگرتهران21ابراهیم تیما45

 تهران1361/6/15×ـکارگردامغان40ابوالقاسم جابرزاده46

 تهران1360/7/5×شهربانیتهران20محمدهاشم جاسبی47

جاوید48  تهران1361/6/12×طلبهتهران20احمد

جاویدی49  تهران1361/5/10×پاسدارتهران20علیرضا

جدیدی50  تهران1361/3/11×پاسدارآوج30رضا

 تهران1360/12/8×ـکفاشــــسیدحسین جاللی51

 تهران1360/7/5×ـکارمندــــسیدحسن جاللی52

 تهران1360/12/17×معلمــــعباس جاللی53

جالیی پور54  تهران1360/7/5×پاسدارتهران26محمدرضا

جهانپور55  تهران1361/1/22×تراشکارتهرانــمحمد

 تهران1361/6/13×محصلتهران17مصطفی چراغی56

تهران1361/1/8×پاسدارتهران26علی چوپانی57
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چهاروردی58  تهران1361/9/1×پاسدارتهران22داوود

خدادادی59  تهران1361/6/4×ـکارگرنکاء18اـکبر

 تهران1361/5/29×ـکارگرنیشابور23عبدالرسول خردادی60

خسروی61  تهران1361/5/29×ـکارگرنیشابور23محمود

 تهران1361/6/14×مغازه دارقم57ابوالفضل خشرو62

حاتمی63  تهران1360/6/18×بسیجیتهران16رضا

 تهران1361/6/15×مغازه دارخمینی شهر51محمدتقی حاج حیدری64

 تهران1360/6/18×پاسدارتهران22ابوالفضل حاج رضایی65

 تهران1360/7/5×ـکارمندتهران36محمدعلی حاجی علی محمدزرگر66

 تهران1360/12/17×بنّاــــابوالقاسم حاضری67

حائری68 محمدرضا  تهران1360/11/15×معلمــــسید

زاده69 حبیب اهلل  تهران15//1361×محصلعجب شیر17محمد

 تهران1361/3/25×ـکارمندشیراز51علی حسام زاده70

 شمیرانات1360/7/30×معلمقزوین22ـکرمعلی حسن رضایی71

حسین بیگی72  تهران1360/7/3×محصلـکن19علی اـکبر

حسینی73  تهران1361/2/25×روحانیمشهد42فرج اهلل

حسینی74  تهران1360/10/8×ـکارمندتهران23علیرضا

 تهران1361/1/17×پاسدارتهران19حسین حسینیان75

 تهران1361/3/19×شهربانیـگلپایگان35حسن حقیقی76

حمیدی بنام77  تهران1361/6/24×ـکارگرتهران23امیر

حیدری78 تهران1360/6/20×پاسدارتهران17حمیدرضا
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 تهران1361/3/19×مغازه دارـکاشان43عباس دارابی79

دمیرچلی80  تهران1360/5/28×پاسدارــــیداهلل

دمیرچلی81  تهران1360/5/28×پاسدارــــمجید

دهقان82  تهران1361/3/11×پاسدارتهران19علیرضا

رادافزون83  تهران1360/8/27×بسیجیتهران23فریبرز

 تهران1360/7/5×نویسندهدامغان24مهدی رجب بیگی85

 تهران1361/7/2×رانندهــــآیت اله رجبی86

رحیمی اصل87  تهران1361/2/15×ـکارمندتهران19علی اصغر

رحیمی صفت88  تهران1361/2/14×ـکارمندتهران25علیرضا

 تهران1360/7/5×پاسدارتهران19مهدی رستگار89

 تهران91361/1/19مغازه دارتهران52محمدعلی رستمی90

 تهران1360/11/14×شهربانیتهران25حسین رسول زاده91

رسولی92  تهران1360/8/5×محصلتهران25خسرو

 تهران1360/12/4×مغازه دارخمین49علیجان رضایی93

 تهران1361/3/13×روحانیاصفهان34مصطفی رفعتی پور94

رمضاندوست95  تهران1360/6/11×محصلتهران17محمد

رنجبر96  تهران1361/6/13×ـکارگراراـک34شمس اهلل

رمضانی97  تهران1360/6/17×پاسدارتهران21علی اـکبر

 تهران1361/5/27×نجارــــعبدالحسین رنجکش98

روغنی99  ـکرج1361/7/6×ـکارگریزد33احمد

ریاحی100 تهران1361/5/19×معلمــــخسرو
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ریاحی101  تهران1361/2/14×ـکارمندتهران26حمید

 تهران1361/1/19×پاسدارتهران23حسین ریاضی102

ریش سفیدی103  تهران1361/2/22×تکاورتهران26علیرضا

ریگزنان104  تهران1361/5/25×مغازه دارمشهد51رضا

رئیس زاده105  تهران1360/7/5×دانشجورشت22فرزاد

زارتشت106 سازندگیتهران35منصور  تهران1360/9/6×جهاد

زارعی107  تهران1361/6/8×مغازه دارتهران42محمود

 تهران1361/5/26×مغازه دارتهران51محمدعلی ساجدیان108

سالم109  تهران1360/6/2×پاسدارــــناصر

سرشار110  تهران1360/7/5×بسیجیتهران18وحید

 تهران1360/5/19×ـکارمندخوانسار34مرتضی سعیدی111

سلطانی112  تهران1360/7/5×ـکارمندتهران25سعید

 شمیرانات1361/3/13×تکاورمیانه22محمدعلی سیدصدری113

 تهران1360/5/7×مغازه دارتبریز34صفرعلی شانجانی114

 تهران1360/12/4×دانشجوتهران18حسینعلی شایسته مهر115

 تهران1360/5/27×خبرنگاراصفهانــعبدالرسول شعیبی116

شفائی117  تهران1361/6/13×ـکارمندتهران28علی اصغر

شفیعی118  تهران1361/5/26×بسیجیتهران29محمود

شکاری119  1361/5/26×بسیجیتهران16محمد

 تهران1360/5/2×پاسدارمیانه24بهرام شکری120

تهران1360/9/7×دانشجویزدــحسینعلی شمسی پور121



سازمان مجاهدین خلق ؛پیدایی تافرجام
 
14

 تهران1360/9/14×پاسدارتهران18هادی شهرابی فراهانی122

 تهران1360/9/14×پاسدارتفرش21ـکاظم علی شهرابی فراهانی123

 تهران1361/6/10×ـکارگرشهررضا72حسین شیرزادی124

 تهران1360/9/9×مغازه دارتهران20ـکریم شیرگیر125

صابونچی126  تهران1360/12/22×محصلتهران17عبدالحمید

 تهران1361/6/7×سیم کشیزد37حسین صادقپور127

صادقی نائینی128  تهران1361/3/25×ـکارمندنائین52یداهلل

 تهران1360/6/8×مغازه دارخوانسار51اسمعیل صالحیان129

 تهران1361/6/22×سربازتهران21علی صفاری130

 تهران1361/3/22×ـکارگرتهران28حسین صفایی131

 تهران1361/3/22×خانه دارسمنانــبتول صفدری132

 تهران1361/6/8×مغازه دارمراغه29غالمعلی صمدی133

صنیعی134  تهران1360/7/6×مغازه دارــــسیدمحمد

طالب لو135  تهران1361/1/24×محصلتهران17مجید

طباطبایی ایرانی136  تهران1361/2/25×ـکارمندتبریز25عنایت اهلل

طباطبایی قمی137  تهران1361/2/25×مغازه دارتهران52محمدجعفر

ظریف نیا138  تهران1360/12/6×ارتشیمشهد44محمود

 تهران1361/12/19×ـکارمندــــاسماعیل عاقله139

عبدالحسینی140  تهران1361/6/3×محصلتهران19محمد

 تهران1361/4/1×پاسدارـکرمان19حسین عسگری بشکانی141

عسگری بشکانی142 تهران1361/2/16×بسیجیـکرمان22اـکبر
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علی اـکبری143  تهران1360/7/3×محصلتهران17ابوالفضل (عباس)

عیسی وند144  تهران1360/6/29×محصلتهران17مسعود

 تهران1360/5/30×دانشجوــــحسن عنمی145

غفاری146  تهران1360/12/15×رانندهتبریز30محمدباقر

غالمشاهی147  تهران1360/9/22×مکانیکقمــمحمد

غیبی148  تهران1363/2/2×دبیرــــحمید

 تهران1361/6/4×خانه دارــ17فاطمه عشریه149

عباسی150 فروشخمین47رضا  تهران1361/6/15×خواربار

فرخنده151  تهران1361/3/25×بسیجیتهران19نادر

فرشی مقدم152  تهران1360/10/15×ـکاسبقم39محمد

 تهران1361/2/21×معلمتهرانــحسین فیروزیان153

 تهران1360/7/5×پاسدارتهران22محسن قاسمی154

 تهران1361/8/10×مغازه دارمشهد43علی قانع عبادی155

قمشه156  تهران1360/7/11×پاسدارتهران20مسعود

 تهران1361/2/22×شهربانیخرم آباد30مهدی قیومی157

 تهران1361/5/16×ـکاسبتهران53حسین کاظمی158

کتابی159  تهران1360/5/17×خادم مسجدــــمیرمختار

کردی160  تهران1361/2/25×خانه دارسمنانــزهرا

کلهری161  تهران1360/7/1×محصلتهران18جعفر

 تهران1360/9/1×ـکودکخوزستانــعباسعلی کمالی پور162

اللی163 تهران1360/5/21×معلمــــمحمد
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 تهران1360/7/5×مغازه دارتهران34غالمحسین لوایی164

مجتبایی165  تهران1360/9/16×ـکارمندتفرش27سیدعبدالرضا

محبی166  تهران1361/6/8×ـکارمندآشتیان38نصراهلل

 تهران1360/7/29×مغازه دارتربت حیدریه59یحیی محتشم167

 تهران1361/6/6×ـکارگرقم23عباس محلوجی168

 تهران1361/6/10×مغازه دارآشتیان32ـکرمعلی محمدحسینی169

محمدرحیمی170  تهران1361/3/22×معلمتهران30محمدرضا

 تهران1361/6/23×پارچه فروشتهران42اسمعیل محمدی171

محمدی172  تهران1361/3/19×ـکارمندقمــمسعود

عبدالکریم مخبر173  تهران1360/9/25×روحانیتهران55سید

مذهب وار174  تهران1360/7/2×محصلتهران18احمد

مرادی175  لواسانات1361/1/7×ارتشیــــاـکبر

مرتضی پور176  تهران1360/12/15×ـکارمندـگیالنــمحمود

ملکیان177  تهران1360/6/29×محصلاصفهان16رضا

 تهران1360/6/24×ارتشیتهران19محسن منافی زاده178

 تهران1360/7/5×ـکارگراردبیل28رسول موسوی179

مؤمنی180  تهران1361/6/20×مغازه دارمالیر34نبی اهلل

مؤمنی181  تهران1360/5/19×پاسدارفارس21ذوالفقار

مهدوی182  تهران1360/5/19×دانشجوــــاحمدرضا

 تهران1360/7/4×برقکارــــیعقوبعلی مهدیخانی183

تهران1360/7/4×ـکارگرتهران32مهدی مهدیزاده184
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 تهران1360/6/7×محصلتهران17بهرام مهرنژاد185

میرحسینی186  تهران1361/2/6×مغازه دارالیگودرز26اـکبر

 تهران1360/9/25×شهربانیخمین54علی میرزاحسینی187

 تهران1361/4/13×ـکارمندتهران26محسن میرشریفی188

 تهران1361/11/10×لولهـکشمرکزیــعباس ناطقی189

 ساوجبالغ1360/3/29×ـکشاورزــــاسماعیل نرگسی190

نصرآبادی191  تهران1361/6/10×مغازه داریزد42علی محمد

 ـکرج1360/9/13×پاسدارتهران39ابوالقاسم نصیرنیا192

 تهران1361/2/21×شهربانیرودسر40رجبعلی نقابی193

 تهران1360/12/4×ـکارمندتهران18محمدعلی نماززاده194

نواب مطلق195  تهران1360/12/22×پاسدارتهران21احمد

نورپور196  تهران1361/5/25×دیپلمهمشهد19اـکبر

 تهران1360/9/9×سربازتهران24رسول نوردانش197

نوکرپور198  تهران1360/6/18×دستفروشــــمحمود

 تهران1361/4/16×خانه دارــــانیس نوری199

نوری تاجر200  تهران1361/4/22×بسیجیتهران19سعید

 تهران1360/9/4×بسیجیتهران18محمدمهدی نیکفروش201

نیکزاد202  تهران1360/9/4×شهربانیتهران20اـکبر

 تهران1360/9/4×ـکارمندتهران30علی نیکزاد203

ویمتاژ204  تهران1360/8/25×پاسدارتهران19محمدرضا

تهران1361/4/28×معلماصفهانــقاسمعلی هدایت205
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فصل دوم:

 «انقالب های ایدئولوژیک»

رهبری نوین مرحله اول:  
«تناقض استراتژی های رهبری سازمان و شکست های مستمر فرانسه٬ تشکیالت در پی استقرار در

با استراتژیک) چه تشکیالت سیاسی ـ غلط مرکزیت (چه ایدئولوژیک و انحرافی و عملکرد و بین تفّکرات

عدم کارآیی الزم سیستم تشکیالتی٬ بن بست ها٬ و شکست ها که در معیارهای سازمان٬ ضوابط و اصول و

فـروپاشی انشعاب و کنارهـگیری سطوح مختلف سازمانی عینّیت می یافت٬ اعتراضات و انتقادات و رشد

ص شش. جمع بندی دوساله...: یعقوبی٬ .1

داده بود.»1 قرار چشم انداز در آینده ای نه چندان دور٬ در تشکیالتی را

به علت رعایت نشدن اصول تشکیالتی کادرهای قدیمی بوده اند٬ یعقوبی ـکه از افرادی مثل پرویز

تشکیل کنگره ای خواستار و مقبول سازمان به نوشتن نامه های اعتراضّیه به رهبری سازمان اقدام کردند

گیرد. بررسی قرار مرکزیت مورد عملکرد تا نمایندگان اعضای سازمان شدند از

این زمینه می نویسد: یعقوبی در
کـیفی آن کـنگره (نـاقص و [61ـ63] مبارزات درون گروهی که نقطه عطف و پروسه دوساله
مرکزیت منحرف که سردمدار به مرحله ای رساند تاریخ 63/5/31] بود٬تناقضات را [ در ناتمام)
معیارهای انقالبی سازمان تسلیم ضوابط و عمل به اصول و می بایست در رجوی] یا [مسعود
که ونتایج آن را مسئولین داده وحسابرسی می شد و اعضا منتخب از تن به کنگره کامل و شده و
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بـه خـاطردیـدگاه های انـحرافـی از تمام مسئولیت های سـازمانی٬ برکناری از توبیخ و همانا
استراتژیکی در موضعگیری های غلط سیاسی٬ اصول عام تشکیالتی و نقض مکرر ایدئولوژی و
و آمدن بن بست ها راست زدن های متناوب که موجب بوجود و موضع راست) نتیجه چپ (از

هفت. صص شش ـ همان: .1

یا...1 می پذیرفت و را شکست های پیاپی شده بود
اواخر رهبری تشکیالت در سازمان٬ افزایش زمینه های انشعاب در ادامه اختالفات درون گروهی و در

دست بـه تحت عـنوان جـمع بندی... حساب رسی... از فرار «برای تثبیت غیراصولی خویش و سال 63

تـحت عـنوان بـه زد... مـعیارهای ایـدئولوژیکی... ضوابط تشکـیالتی و اصول و اساسی در تجدیدنظر

بیانیه 64/1/29. 7 ـ صص 6 همان: .2

و...»2 تکاملی» کیفی و جدًا ارتقاء «تحول عمیق درونی و و اصطالح «جهش عظیم ایدئولوژیکی»

به این جمع بندی می رسند زود یا که کادرهای اصلی گروه دیر رجوی پیش بینی کرد سال 63 اواخر در

سازمان وارد پیکر ضایعات سنگینی بر شده و ناـکامی روبرو سیاست های وی با و تاـکتیک ها ـکه اقدامات٬

خط مشی و در تردید که عدم تحقق هدف های استراتژیک باعث بروز رهبری سازمان پی برد آمده است.

فراهم تضادهای درونی را رشد تشکیالتی و مقدمه بحران سیاسی٬ درستی تاـکتیک های رهبری شده و

و روابط تشکیالتی نمود ماهّیت تشکیالت و اقدام به تغییر بحران٬ از برای گریز این رو از ساخت. خواهد

آمده غلبه کند. بن بست پدید بر «رهبرسازی» واقع با در تحت عنوان «انقالب نوین ایدئولوژیک»٬ ـکوشید

فرد همسر با اول سازمان (رجوی ) نفر حیرت انگیز اعالن ازدواج غیرمترقبه و ٬63 اسفند تاریخ 19 در

بیانیه خود مرکزیت سازمان در به این حادثه معطوف ساخت. توجه بسیاری را دوم سازمان (ابریشمچی )

که چنین نمایانده شد ظاهرًا برای جاانداختن شکل نوین رهبری آماده سازد. هواداران را و اعضا تا ـکوشید

مدت ها و گرفته بود پذیرش قرار بحث و حلقه پیرامونش مورد قبل توسط رجوی در مدت ها این برنامه از

در کـادرها همان مرحله آغازین اجرای ایـن طـرح٬ از شده بود. چگونگی اجرای آن کار روی طّراحی و

به رغم آشکـار رهبری نوین کردند. برابر اعالم تسلیم در ستایش و مقیاس وسیعی اقدام به تقدیس و

انجام ازدواج دوم زن٬ سپری شدن مدت شرعی بین طالق و بودن جنبه غیرشرعی این ازدواج که قبل از

صورت سنت پیامبر٬ موضوع به اسالم و استناد تشبیه و با تا تبلیغات انبوه سازمان تالش شد در شده بود٬

ایـن مـاجرای عـجیب و نـاشی از تحیر شگفتی و حال آنکه٬ برای این اقدام پرداخته شود. مقدس نیز
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تصاحب اقتدارگرایانه ساله و 3 جدایی بین یک زوج دارای فرزند انسانی ایجاد وجوه عاطفی و بی سابقه٬

طرح خط مشی»٬ کتابچه «بحران در در اذهان برجسته ساخته بود. در نیز را همکار یک دوست و همسر

موضوع این گونه صورت پذیرفته است:
دوم خـود٬ همسر سازمان مجاهدین خلق ایران که قبًال رهبر رجوی ٬ که مسعود اعالم شد ...
مـهدی ابـریشمچی همسر عضدانلو مریم قجر با طالق داده بود٬ را ابوالحسن بنی صدر دختر
برای مسئول روابط خارجی است و مرکزیت سازمان و ابریشمچی عضو ازدواج کرده است.
رجـوی و طـالق داد. را او رجـوی ازدواج کـند٬ بـا بتواند مریم (قجرعضدانلو) آنکه زنش٬
«انقالب نوین ایدئولوژیک این اقدام را پاریس٬ کلیسایی در مراسم ازدواج در ابریشمچی در
میان بسیاری انعکاس نامطلوبی در طبعًا آن کیفیت٬ با ازدواج مزبور توصیف کردند. مجاهدین»
شگفتی تمام دریافت کردند... حیرت و با را همه کسانی داشت که خبر هواداران و و اعضا از
شـده در نمونه برجسته ای ازشخصیت های «حل» رده های باال) ـکسانی چون ابریشمچی (در
اراده و آن ازخود رهبر سازمان و برابر که در تهی گشته هستند از«خویشتن انسانی» سازمان و
سـازمان حـلول و مسعود خویشتن انسانی شان٬ تهی شده از وجود در اندیشه مستقل ندارند.
مصلحت سازمان بر به اصطالح جمع بندی و رأی وسیاست رجوی و وقتی تمایل و ـکرده اند...
بـی آنکه داشت٬ او که فـرزندی هـم از را خود [ ابریشمچی] همسر گرفت٬ این ازدواج قرار
مخالفت وجمله ای گفت که مضمونش این بود: طالق داد شود٬ عواطف انسانی اش جریحه دار

.3 ـ صص 1 خط مشی: بحران در .1

مشیت خداست. 1 ازمخالفت با کفرآمیزتر مشیت مسعود٬ با

پیشینه این پیوند  
ـ بودند میان مجاهدین خلق نیز در دارای سوابق طوالنی حضور قضا که از مبارزان قدیمی ـ از برخی 

که پچ پچ های شدند حتی یادآور و مسبوق به سابقه عنوان کردند تن را ارتباط میان آن دو به گونه ای٬

.18 ـ صص 6 بن بست رجوی...: از .2

(سازمان انقالبی کارگران «راه کارگر» بوده است!2 سال 59 اواخر قدمت این رابطه از حاـکی از مربوطه٬

واقع در مراسم رسمی ازدواج و یعنی پیش از ـ یک اطالعیه به تاریخ نهم فروردین ماه 1364 در ایران)

نوشت: و تقبیح نمود این جریان را سیاسی سازمان ـ اطالعیه دفتر پس از
آن توسط دفـتر صحه گذاردن بر رجوی و سوی مسعود از چنین روشی برای ازدواج٬ اتخاذ
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این شیوه توسط مهدی ابریشمچی به به ویژه تأیید کمیته مرکزی سازمان مجاهدین٬ سیاسی و
افکـار ایـن تـصمیم گیری٬ وی به شرکت در افتخار حتی ابراز و مریم عضدانلو عنوان شوهر

ص 30. دی 1364: ش ٬5 نشریه اندیشه رهایی٬ .1

جریحه دارساخت.1 عمیقًا اخالق عمومی را به شدت مبهوت و عمومی را
درون سازمان مجاهدین خلق به زمزمه های دیگری از مواضع٬ اتخاذ و این گونه واـکنش ها عالوه بر

که این بود حاـکی از این زمزمه ها ترسیم می کرد. به نوعی دیگر را بیرون انعکاس می یافت که کل ماجرا

و بدون قضاوت درباره چند ـ اینجا در تبدیل شده است. ناـگهان به «چیزی دیگر» «یک جریان رسوا»

می شود. این روایت بازگو چون آنچه بیان گشته ـ

زمان رجوی مسبوق به سابقه بوده٬ ارتباط با سر ابریشمچی بر که اختالف مریم و البته ناـگفته نماند

(مثل خانه تیمی ابریشمچی بودند «بچه هایی که در می گشته است. بر ازدواج این دو از آن به کمی بعد

تعریف کشور) بهمن (ضربه به مرکزیت سازمان در اتفاق 19 قبل از رفعت خلدی ) پورقاضیان و احمد

نزدیک شدن به رجوی داشت ایران و به رفتن از اصرار که مریم به شدت به بهانه های مختلف٬ می کردند

ص 128. نفوذ: عدالتیان٬ .2

در داشتند.»2 مهدی همیشه دعوا به طوری که مریم و کرده بود؛ خانه ایجاد بدی در جّو این موضوع٬ و

آن سال٬ پاییز اعضای سازمان در بوده است که عده ای از این قرار قضیه از گویا نیز 63 ماجرای پاییز

تکذیب نمی کنند: نیز این دو و به اعمال منافی عفت متهم می نمایند را مریم عضدانلو رجوی و مسعود
یک [ در گردید. سطح مرکزیت سازمان آغاز این رابطه٬کشمکش هایی در پرده برداری از پس از
مهدی ابریشمچی به عنوان و درصندلی اتهام نشانده شدند مریم قجر نشست مرکزی] رجوی و
پـیدا جابرزاده انصاری به عنوان قـاضی حـضور [به عنوان دادستان] و محمدحیاتی شاـکی٬

ـکردند...
دخترانتان ااۤلن به فکر از شما امنیت ندارد! «ماناموسمان هم دیگر گفت: صراحتًا ابریشمچی...

چه رسدزنانتان.» هم باشید؛
قبول واقع می شود؛ مورد کاست ـ بدون کم و اتهامات ـ رجوی) سوی متهمین (یعنی مریم و از
کمیته مرکزی هواداران رجوی در می کنند. حضورجمع اقرار به زنای محصنه در یعنی صراحتًا

همان. .3

این حرف ها!...3 از و دارد که رهبراختیار می کنند دادگاه هیاهو در
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بـه عـبارتی٬ و ـ ژستی پراـگماتیستی تحلیل کرد با قضیه را گرفت و را اولین کسی که فضا قضا٬ از

از کفرآمیزتر را - مشیت مسعود مخالفت با و نمود تشکیالت قلمداد و خود به سود رجوی را جانبداری از

به دنبال دادگاه) نشست (یا محور بوده است. شخص شاـکی (ابریشمچی ) دانست ـ مشیت خدا مخالفت با

بـدین نابودی سازمان و یعنی تالشی و که حذف مسعود بدین سمت متمایل شد بگومگوهای مفصل٬

فرض صحت این (با که شاید جهت٬ این تغییر شد. بقای سازمان وانمود شخص رجوی رمز وجود ترتیب٬

سـپس مـریم رجـوی و سوی مسعود منتهی به بیان مطالبی از قبل برنامه ریزی شده بوده٬ از روایت)

این است: به اجمال ـ که چکیده آن ـ شد قجرعضدانلو

باشد؛ متعلق به یک نفر زن باید می کنند فکر به غلط ـ مردم ـ زن٬ تلقی استثمارگرایانه از به خاطر

هیچ و زن حق انتخاب دارد برای رابطه انتخاب کند... دیگری را فرد خود نمی تواند یا و حق طالق ندارد؛

به مرد٬ روابط بین زن و مورد کردن اتهامات اخالقی در وارد ندارد. مرد با ـ همه ابعاد در ـ تفاوتی نیز

فرد سطح رهبری است٬ وقتی کسی در باقی مانده است. افراد تفکر رسوبات قشری است که در خاطر

و «رهایی زن» انقالبی از عدم درک درست و قضا از و دارای همان صالحیت است... وی نیز نزدیک با

بهمن ماه 1378. فرانسه؛ جداشدگان در یکی از مصاحبه با برگرفته از .1

آوردن آن اتهامات بوده است.1 است که موجب وارد ارتقای زن» «جهش کیفی در

طـول سـالیان در را به اینکه کلیه اعمال غیراخالقی خود مقاطع بعدی ـ در ـ الزام همه افراد شاید

به تا بدهند شنیع به خود که نسبت های سخیف و باشند ناـگزیر دروغ ـ راست یا ـ و زندگیشان اعتراف کنند

جـبران آن نوعی تالش بـرای عـادی سازی مسـئله و پذیرفته شوند٬ «انقالب کرده» عنوان یک عضو

باشد. ابریشمچی به پذیرفتن ارتباط نامشروعشان ـ همسر شدن رجوی و خصوص ناـگزیر در ـ «دادگاه»

ازدواج سوم روایت خواهرزن اّول از  
طی نشستی شده است٬ سازمان جدا که از رجوی ٬ اول مسعود اشرف ربیعی همسر ربیعی خواهر مینا

درباره ماجرای ازدواج سوم رجوی می گوید: درباره بررسی انقالب ایدئولوژیک٬
ایشان بـاخـانم طراحی کرد... انقالب ایدئولوژیک را درخفا آمد 63 پاییز اواخر [ رجوی] از
درنوشته هایشان بیان می کنند٬ که آقای بنی صدر آن طور و ازدواج کرده بودند فیروزه بنی صدر
و این طورنگفتند (البته به ما مسائل سیاسی بوده. عالقه وخارج از یک ازدواج بانهایت عشق و
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که این مبحِث جدایی دارد.) [هم] این طورندیدیم! ما
شرایطی که آقای مهدی در بودند٬ شرایطی که همسرخانم فیروزه بنی صدر [آقای رجوی] در
نشریاتشان اعالم که خودشان در آن طور زندگی مشترکی ـ ابریشمچی وخانم مریم عضدانلو
کـه چنین شرایطی تـصمیم گـرفتند در هم داشتند... مبنای عالقه با بر موفق و کامًال ـ می کنند

پنهان. ولی در بگذارند٬ به اجرا ـ[کنند] و طراحی انقالب ایدئولوژیک را
تحت عنوان اینکه رژیم نفوذی داخل سازمان اعالم کنند٬ اینکه انقالب ایدئولوژیک را قبل از ...
آماده کردند. وزندان هایشان را منطقه کردنشین عراق] خلع سالح کردند [ در را فرستاده٬بچه ها
تحت خلع سالح بچه ها٬ از بعد و آماده شد آن چشم بندها و نقاب ها شکنجه گران٬ دستبندها٬

زندانی کردند. بازداشت و را نفر عنوان نفوذی های رژیم 750
مسـئله انـقالب درون تشکـیالت ـ در ماه ـ اسفند در زندان کردند٬ را اینکه بچه ها از بعد ...
ترتیب مبحث جدایی دارد) برنامه ای (ـکه خود با آن هم٬ از بعد و مطرح کردند ایدئولوژیک را
به فاصله کـوتاهی بـین خـانم مـریم و دادند را جدایی آقای رجوی وخانم فیروزه بنی صدر
با و بشنود را که این خبر کسی بود کمتر ... رجوی اعالم ازدواج کردند. آقای مسعود و عضدانلو
که آقایی که همسرش را این چه معنایی دارد ... نکند به این مسئله فکر روز برای چند شگفتی٬
که باید ... حتی بدون رعایت مسائل دینی اش ـ آقای دیگری ـ و بشود اوجدا از دوست دارد٬
بدون ... ادامه دهند این زوجین به هم برگشت کنند؛شایدبخواهند کنند[ ـکه] شاید ماه صبر چهار

یعقوبی). پرویز همسر (خواهرزن اول رجوی و ربیعی » اظهارات «مینا 30؛ ـ صص 26 نشست فرانکفورت...: .1

اعالم کردند. 1 ازدواجشان را گرفتن این موارد٬ نظر در
پـیش از و ابـتدا اخالقی٬ منظر شورای مقاومت از اغلب انتقادات اعضای سابق سازمان و البته در

همسر شده است از چگونه حاضر و که چرا که آماج حمالت اولیه واقع می شد این ابریشمچی بود رجوی ٬

به این موضوع تن دهد. و کند رفیق تشکیالتی اش «ـگذشت» به سود خود
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درباره مهدی ابریشمچی  
جداشدگان سازمان درباره مهدی ابریشمچی چنین نوشته است: سبحانی از

اولیـه سـازمان اعـضای قـدیمی و شـریف از و نام های تشکیالتی اسـد مهدی ابریشمچی با
حبس اوین تهران در و زندان های مشهد در زمان شاه مدتی را که در مجاهدین خلق می باشد

مـحمد تـحت نظر و بـه عـضویت سـازمان درآمـد سـال 1348 در تـهران٬ در 1326 مــهدی ابــریشمچی مـتولد .1
تـهیه مـواد در و شـد گروه شیمی مشغول به کار وی به دلیل تخصص مهندسی شیمی در آموزش دید. حنیف نژاد
سال زندان به 7 فعالیت های پدرش تنها و اعمال نفوذها «با و شد دستگیر آبان 50 وی در منفجره مسئولیت داشت.

ص 11. :58/12/18 کیهان٬ انتخابات دوره اول مجلس٬ بیوگرافی رسمی سازمان در محکوم شد.»

ارشدسازمان بهمن 1357مهدی ابریشمچی یکی ازچندمسئول اصلی و 22 از بوده است.1بعد
مـیتینگ های و سخنرانـی ها که درمصاحبه های مطبوعاتی و مجاهدین خلق محسوب می شد
به لحاظ و کارخانه داران تهران بود مهدی ابریشمچی از پدر عمومی سازمان شرکت می کرد.
و ازدواج کـرد مریم عضدانـلو انقالب با از وی بعد خوبی داشتند. اقتصادی وضعیت بسیار
روابط ستاد من در ساله بود٬ الی 7 هنگامی که اشرف 6 دارای دختری به نام اشرف می باشند.
پدرش می آمد. به محل کار وی جمعه ها نزدیک می دیدم٬ از عراق وی را خارجی سازمان در
به راحتی می توانستی در را یکدیگر مادرش از و رنج طالق وجدایی پدر و درد واقعًاتناقض و

مسئولین سازمان ببینی. و پسرکوچک اعضا و دختر مثل صدها چهره این دختر
روی آن بحث کرد٬ به طورجداـگانه بر تاریخی سازمان مجاهدین که باید نکات جالب و از ...
که سازمان دلیل شروع «مبارزه 1360می باشد خرداد 28 نظامی سازمان در اطالعیه سیاسی و
و اعالم میکند مهدی ابریشمچی» «حمله چماقداران به خانه پدری برادرمجاهد را مسلحانه»
که نشان دهنده یک کرد مسلحانه دفاع خواهد اعضای خود این پس از که از تصریح می کند
شرایط کنونی سازمان به بوده است.البته در خرداد1360 پیش برنامه ریزی شده برای 30 طرح از
در که به شروع عملیات مسلحانه اشاره می کند٬ 1360 هیچ عنوان نمی خواهداطالعیه 28خرداد

بگیرد. هواداران سازمان قرار و دسترس اعضا
مطرح از بعد و به پاریس رفتند 1360 خرداد 30 از بعد همسرش مریم عضدانلو ابریشمچی و
مسعود سازمان و به دستور مریم عضدانلو وی و سال ٬1364 در شدن «انقالب ایدئولوژیک»
[ در مهدی ابریشمچی نیز و رجوی درآمد مسعود مریم به عقد طالق گرفتند. یکدیگر رجوی از
میناخیابانی 17 موسی خیابانی ازدواج کرد. کوچکتر خواهر میناخیابانی ٬ تاریخ 64/1/15] با
مهدی محسوب می شد. ازدواج اول میناخیابانی نیز و بود مهدی ابریشمچی کوچکتر سال از
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تمامی مالقات های صدام حسین در و همراه وی بود ابریشمچی هنگام رفتن رجوی به عراق٬
وی در مشارکت فعال داشته است. و حضور رجوی ٬ مسعود سرنگون شده عراق با دیکتاتور
کلیهحمایت های مالی وتدارکاتی وتسلیحاتی صدام و عراق شد مسئول روابط سازمان با بغداد
شـورای وی رییس کمیسیون صلح!! ضمنًا طریق وی صورت می گرفت. حسین به سازمان از
کند.جالب ایران صلح برقرار بین صدام حسین و بود که به اصطالح قرار بود ملی مقاومت نیز
شورای ملی مقاومت سرنگونی صدام حسین در از بعد این کمیسیون صلح!! این است که هنوز
رجوی بعد مشخص نیست مسعود مهدی ابریشمچی است. ریاست آن کماـکان با و دارد وجود
دنبال کند؟ را رژیم» طناب دار تئوری مضحک «صلح٬ چه کسی می خواهد صدام حسین با از
مسئولین مـورد تن از الی 300 سرنگونی رژیم صدام حسین به همراه 250 ابریشمچی قبل از
توسط پلیس فرانسه به همراه مریم رجوی و ژوئن 2003 17 وی در رجوی به پاریس آمد. اعتماد
تشکیل دادگاه از قیدضمانت تا سپس با و مسئولین سازمان دستگیر و اعضا از تن دیگر 160

.128 ـ صص 127 روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .1

شد.1 زندان آزاد
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مریم» و «ترکیب مسعود  
بـلکه ارتـقای تـثبیت٬ نه تـنها موسوم به «انقالب ایدئولوژیک» هدف اصلی برنامه جنجال برانگیز

رأس تشکیالت در ویژگی های استثنایی٬ با خارق العاده٬ الزم االّتباع و پیامبرگونه و رجوی به مقام رهبر

بود.

و «مـراد» عناوینی چون «رهـبر»٬ رجوی با از تمجیدها و تعریف ها ماجرا٬ آغاز اندک زمانی پس از

مهدی ابریشمچی ادامه یافت. «ناطق بالحق» و «امام الهادی» الفاظی همانند با و شروع شد «معلم»

ـگفت:
تارک تـمام متعالی که به حق بر ایدئولوژیکی و اجازه می خواهم که پذیرش مسئولیت خطیر
بـه رهـبرمان٬ را بخصوص پیروزی های ایدئولوژیکی آن می درخشـد پیروزی های سازمان و
اراده و اسم مسعود از ومجاهدین ... مریم تبریک بگویم.میلیشیا و مرادمان مسعود معلممان و
این انقالب و مسعود درک رهبری مریم و سپاس می گویم که افتخار را وخدا ایمان می گیرند

ص 22. ش 241: نشریه مجاهد٬ .1

کردم.1 پیدا ایدئولوژیک را
عینی ظهور جز چیزی نبود «رهبری نوین»٬ از تمجیدها تعریف و ماهیت این همه تحسین و دلیل و

قبل٬ مدت ها از حقیقت٬ در سازمان رخ داده بود. قبل در مدت ها تحّوالتی که از حقایق و آشکار بروز و

آنچه کرده بود. انحصاری سیر سلطه شخصی و رهبری سازمان به سوی رهبری فردی و روابط درونی و

می خواست موقعیت که به وسیله آن «رهبری نوین» نمایشی بود انجام می شد٬ تحت عنوان «انقالب»

یا رفع نماید شناسایی و موانع داخلی را و سپس هواداران برساند و اعضا و همه کادرها به تأیید را خود

که رهبری نوین نقش «پیشوا» می پذیرفتند باید کادرها و اعضا تشکیالتی٬ فرهنگ جدید در سرکوب کند.

تسلیم محض مطیع و ... سیاسی و جمله مسائل ایدئولوژیک٬ از همه موارد در و سازمان داشته باشد در را

اعالم وفاداری آشکار می بایست با تشکیالت٬ پود و تار در کادرهای محصور اغلب هواداران و وی باشند.

حق انتخاب بودن قدرت تشخیص و به دارا حتی تظاهر زوایای درونی و مستقل در تفکر باقیمانده اراده و

نمایند. دربست تسلیم رهبر جسم خویش را روح و تا سلب می کردند خود از را

روی آن بر مطرح و این «انقالب نوین» هم به عنوان اهداف سازمان از کنار موضوع در دو ابتدا از

دوم مطرح کردن «ترکیب و سازمان؛ در مرد تساوی حقوق زن و اول ارتقای موقعیت زن و تبلیغ می شد:
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رهبری انقالب که همانا این پس رهبری نوین سازمان مجاهدین خلق ایران را مریم از و «بنابراین ترکیب مسعود .1
کـمیته مـرکزی سـازمان مـورخ سـیاسی و اطالعیه دفتر مشخص می کند.» هست٬ دمکراتیک نوین مردم ایران نیز

ش 241. نشریه مجاهد٬ مندرج در 63/12/19

بایستی معصومین(ع) رهبران بزرگ تاریخ که همانند با همطراز به عنوان «رهبری» مریم »1 و مسعود

از واقع مفهوم این کار در باشند. تعیین می کنند٬ مشیتی که این دو همه تسلیم فرمان و و تبعیت شوند

رهبری شورایی به رهبری مطلق العنان رسمیت بخشیدن به چرخش از علنی ساختن و لحاظ تشکیالتی٬

اغلب در و واقعی٬ تا نمایشی داشتند کارکرد مرکزیت بیشتر و هم شورا قبًال زیرا خودکامه بود. فردی و

انقالب امکانات سازمان سلطه کامل بیابد. مقدرات و بر که توانسته بود تابع رجوی بودند همگان٬ موارد٬

نمود. عیان تر را «حاـکمیت فردی» برطرف ساخت و تظاهرهای پیشین را ایدئولوژیک فقط تعارفات و

صفوف آن شده بود شکاف در بحران و استراتژیک سازمان موجب ایجاد طرفی بن بست سیاسی ـ از

علت شده٬ هدف سرکوب بحران ایجاد با رهبری سازمان٬ می توانست به اضمحالل تشکیالت بیانجامد. و

و نداشتن رهبری مشخص که هـمه اعـضا در اصلی تمام شکست های استراتژی های قبلی سازمان را

اعضای قدیمی که پس از هادی شمس حائری از اعالم نمود. شرط کنند٬ و تبعّیت بی قید او هواداران از

می نویسد: شد٬ سازمان جدا از سال 1370 سال عضویت در 16
[ این] که قبل از نشود البته فکر شورایی: جمعی و کودتایی علیه کار انقالب ایدئولوژیک اول٬
بین شورایی برای همیشه از کار خطر این انقالب٬ اثر بلکه در داشته٬ کارجمعی وجود انقالب٬
به سایر امر ظاهر در اوپیچیده عمل می کرد٬ نشان نمی داد٬ هرگز را طینت خود مسعود رفت ...
همه نظرمی خواست از که خیلی دمکرات منش است٬ می کرد نشست وانمود رؤسای سازمان در
رأی بدهند٬ تا قانع کند را توضیحی آنها کار با سعی می کرد نظرات دیگران مخالف بود اـگر و
این کار لذا دفترسیاسی دیکته می کرد. اعضای مرکزیت و به دیگر را اصل نظرات خود یعنی در
که شرکت سـهامی طرفی «اینجا از به کندی پیش می رفت. کارها و پردردسری بود مشکل و
این خطراتی بود پس موضوع کارصالحیت کجاست؟ رأی گیری مسئله حل شود»٬ نیست که با

ص 94. ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .2

کمرنگ می نمود.2 را رهبری او وصالحیت و می کرد بالقوه تهدید را ـکه مسعود
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 سابقه رسمی ماجرا
را مهدی ابریشمچی ) (همسر عضدانلو طی اطالعیه ای مریم قجر تاریخ 63/11/7 رجوی در مسعود

تغییرات تشکـیالتی این اطالعیه تلویحاً وی در به عنوان همردیف مسئول اول سازمان معرفی نمود.

شد: متذکر آینده را
شده اتخاذ کمیته مرکزی سازمان ما سیاسی و آن که توسط دفتر بر تصمیم ناظر این انتخاب و
نظامی و تشکیالتی جمع بندی جامع (سیاسی٬ عالی ترین دستاوردهای عقیدتی و یکی از است٬
زمینه تشکـیالتی در (63 چهارمین سال مقاومت انقالبی مسلحانه سراسری (پاییز تشکیالتی)
در (مجاهدین) ایدئولوژیک ما اعتالی سازمانی ـ عین حال مبین دوران نوینی از است که در
پیشتازمجاهدین زن انقالبی و ارتقاء مسیر در اعم و رهایی تاریخی واجتماعی زن بطور مسیر

ص 14. ش 235: نشریه مجاهد٬ .1

اخص می باشد.1 خلق بطور
اعالم تصمیم کمیته مرکزی سازمان اطالعیه ای مبنی بر سیاسی و سوی دفتر از تاریخ 63/12/19 در

این اطالعیه درباره همسر بخشی از در گردید. صادر مریم » و انقالبی مسعود «ازدواج فرخنده توحیدی و

رهبری سازمان آمده است: جدید
باالترین الگوی زنده آن یعنی ذی صالح ترین و درماه های اخیر مسعود هم خود زنی که باز ...
به عنوان هم ردیف مسئول اّول سازمان مـعرفی رأس رهبری سازمان ما در را مریم عضدانلو

ص 25. ش 241: همان٬ .2

نمود... 2
تـثبیت و الزمه تـحقق و که «این امر٬ کرد بیانیه مفصلی تأـکید در شورای مرکزی سازمان نیز
ایـدئولوژیک و نظر از ما «ترکیب نوین رهبری» بارآوری تمام عیار و همچنین الزمه استمرار
صرفًا و رأس هرم رهبری خود در ما زیرا تشکیالتی وهمچنین به لحاظ اجتماعی وسیاسی بود.
نامشروط طرفین ومن جمله یگانگی خانوادگی و چه بیشتر یگانگی هر همین نقطه خواستار در

.175 ـ صص 174 کرد: چه باید .3

بودیم.»3 آنها
مسئول اول با عضدانلو اعالم همردیفی مریم قجر که پس از همچنین اعالم شد توجیه این ماجرا در

ضرورت نامه بر نظامی سازمان طی دو 3 و کادرهای شماره 2 از عطایی ٬ محمود علی زرکش و سازمان٬

حاال استدالل شده بود: این طور این نامه ها در کرده بودند. رهبری نوین تأـکید وحدت فیزیکی (جسمانی)
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قرار «رهبر» کنار در همدوش و عروج کرده است و مرتبه «رهبری» به مرحله و زنان سازمان٬ ـکه یکی از

مسعود دیگری جز فرد هر بر این پس مریم قجر از رهبری کنند٬ سازمان را است متحداً قرار ـگرفته و

عقل خودم بـه و علی زرکش فرستاده بود را «پیشنهاد گفت: مریم قجر مراسم رسمی ازدواج با رجوی در مسعود .1
مریم با شیرآهن کوه مرد این دو کوه مرد٬ بله این دو عطایی رسید... نوشته محمود بعد راه نبرده بود... این پیشنهاد
علی زرکش نویسنده بیانیه شورای مرکزی سازمان ضمنًا ش 253. نشریه مجاهد٬ جزم کردند.» را عزم ما مهدی٬ و
روزهای تاریک سبحانی٬ بوده است. وی٬ ازدواج رجوی با مهدی ابریشمچی و ضرورت طالق مریم از مورد در

ص 265. بغداد:

لحاظ جسمانی هم به وحدت برسند.1 وقتی کامل است که از آن دو اتحاد حرام است و

هـمراه بـا مریم قـجر رجوی با ازدواج مسعود خبر توسط رادیوی سازمان٬ 63 اسفند تاریخ 27 در

از و ایـثار عـظیم شگـرف ایـدئولوژیکی و تـعابیری چـون «دسـتاورد با و توصیف های بسیار تعریف و

طی اطالعیه ای تاریخ طالق مریم قجر که این رادیو٬ حالی بود این در و پخش گردید. خودگذشتگی»

اطـالعیه قسـمت دیگـری از در اعالم نمود. 63 اسفند 25 همسرش مهدی ابریشمچی را از عضدانلو

شورای مرکزی سازمان چنین آمده بود:
تثبیت آن بـه و الزمه استمرار و ترکیب نوین رهبری ما تحقق تمام عیار الزمه فعلیت یافتن و
سـیاسی مـطلوب را اجتماعی و تشکیالتی و تمامی انتظارات ایدئولوژیکی٬ نحوی که بتواند
انقالب است که رأس رهبری سازمان و در مسعود مریم و یگانگی هرچه بیشتر برآورده سازد٬
یک چنین یگانگی تشکـیالتی و ایجاب می کند. را یکدیگر با محرمیت آنها الجرم زوجیت و
هیچ نقطه در مطلقًا لذا و رأس رهبری سازمان موضوعیت دارد فقط در البته فقط و خانوادگی٬

ص 25. ش 241: نشریه مجاهد٬ .2

نیست.2 سلسله مراتب سازمان قابل الگوبرداری نبوده و دیگر

درباره مریم قجرعضدانلو  
بـه سال 56 در سوی سازمان٬ به بیوگرافی رسمی منتشره از بنا ٬1332 متولد عضدانلو مریم قجر

طریق بـرادرش مـحمود از الفت ارتباط داشته و گروه علیرضا آن با قبل از او عضویت سازمان درآمد.

پـیروزی انـقالب «وی پس از شـده بـود. دیـدگاه های سـازمان آشـنا با سازمان بود که عضو عضدانلو

سـرپرستی اردوهـای انـقالبی سازماندهی میلیشیای خـواهـران و رابطه با مسئولیت های متعددی در
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سوابق کاندیداهای مجاهدین خلق. ص ٬15 :58/12/20 روزنامه کیهان٬ .1

بوده است.»1 عهده دار سازندگی خواهران دانش آموز
بـه سال 57 درباره وی نوشته است که «در سازمان شده بود٬ عضو سال 52 طاهره باقرزاده که از

3 درحالی که یک دختر درسال 63 به همسری مهدی ابریشمچی درآمد. درسال 58 سازمان پیوست و

ص 114. هیچ...: دیگر قدرت و باقرزاده٬ .2

می آید.»2 در به همسری مسعود شده و مهدی جدا از برای اینکه به رهبری برسد٬ ساله داشت٬
در و متالوژی دانشگـاه صـنعتی شـریف بـود مریم دانشجوی سال آخر آستانه پیروزی انقالب٬ در

از این دانشگاه نقش داشت. در تأسیس انجمن دانشجویان مسلمان (شاخه دانشجویی هواداران سازمان)

تحت مسـئولیت مـحمد مستقیمًا و سازماندهی شد «بخش اجتماعی» مریم در مراتب تشکیالتی٬ نظر

گرفت. ضابطی قرار

کاندیداهای سازمان یکی از مریم قجرعضدانلو جریان نخستین انتخابات مجلس شورای اسالمی٬ در

جزوه حاوی شرح حال وی در مختصری از معرفی نامه و و حوزه انتخابیه تهران بود مجاهدین خلق در

.74 صص 71ـ فرازها...: .3

معرفی نامزدهای سازمان برای تهران درج شد.3

دفتر و مقر ـ 1361 پاییز اواخر به پاریس در ورود بدو از ایران و از فرار پس از حوزه مسئولیت مریم ـ

مالقات ها و بیشترین نشست ها و بود مسئول این دفتر ـ عمًال دوره ای طوالنی ـ در و رجوی بود مسعود

رجوی داشت. با را

طالق از بعد بود. مریم عضدانلو سال 1364 قبل از رجوی تا مسعود «رییس دفتر به نوشته سبحانی ٬

رجوی به عهده شهرزاد مسئولیت دفتر رجوی ٬ مسعود ازدواج با مهدی ابریشمچی و از مریم عضدانلو

ص 181. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .4

گرفت.»4 قرار عضدانلو محمود همسر مریم عضدانلو زن برادر حاج سیدجوادی ٬ صدر

درباره مریم چنین نگاشته است: را باقرزاده خاطرات خود
تهران دیده [بخش مالقات] زندان قصر در نوبت درتابستان سال 54 دو را مریم قجرعضدانلو
دامن ساده و نازک٬ تقریبًا سفید یک بلوز با ـ محّجبه نبود که پوشش او اول وی را بار بودم.
ابتدا انسیه مفیدی دیدم. هنگام صحبت با ـ یک جفت صندل (ـکفش تابستانی) جوراب نازک و
نـه از گـفت: انسیه پرسیدم٬ از می باشد. بچه های جناح چپ (مارکسیست) کردم که از تصور
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وضعیتی مشابه با را همان تابستان او در نیز مدتی بعد است. محمود خواهر بچه های خودمون٬
(توضیح اوصحبت می کنم. لباس پوشیدن مریم با انسیه گفت که من مرتب نسبت به طرز دیدم.
مشکی به تن داشت و شلوار پیراهن مشکی و اینکه انسیه همواره یک روسری بزرگ مشکی٬
ندیدم تـا مریم قجر] را [ ـ= او دیگر همواره پوشش کامل داشت). سه ساله اش آزاده نیز دختر

بـه هـمراه هـمسرش اردیبهشت 61 در انقالب٬ مرکزیت پس از عضو و سال 50 سازمان از عضو قاسم باقرزاده٬ .1
درگیری مسلحانه کشته شد. پری یوسفی در

در او با می گشتم تا [ باقرزاده] 1 سازمان هنگامی که دنبال اتاق قاسم ستاد در 58 مرداد اینکه در
من گرم با بسیار بله. گفتم: قاسم هستی؟ خواهر تو گفت: و به سراغ من آمد اتاقش صحبت کنم٬
مریم قجر گفت: که بود؟ او ازقاسم پرسیدم: بعد اتاق وی همراهی کرد. تا مرا بعد و صحبت کرد

.115 ـ صص 114 هیچ...: دیگر قدرت و باقرزاده٬ .2

عضدانلو.2
به این شرح نقل شده است: نوشته باقرزاده خاطره دیگری درباره مریم رجوی ٬ بخش دیگری از در

عملیات نظامی موسوم به در سال 67 در شورای ملی مقاومت٬ عضو اعضای قدیمی سازمان و از کاظم باقرزاده٬ .3
سازمان همکاری می کند. با که هنوز بود اعضای شورا از همسرش فرشته اخالقی نیز فروغ جاویدان کشته شد.

شورای ملی مقاومت عضو سال 60 در بود٬ سال 50 سازمان از کشور مرکزیت خارج از حسین باقرزاده که عضو .4
شدند. سازمان جدا از سال 64 در علی زرکش٬ همسرش فتحیه زرکش خواهر وی و شد.

هـمسرش وی و انقالب شـد. اعضای رده باالی سازمان پس از از به سازمان پیوست و سال 52 باقرزاده از رضا .5
سازمان ادامه داده اند. عراق به همکاری با در ملک برومند٬

اعـضای از کشـور خـارج از همراه همسرش حسن پهلوانـی در و سازمان شد عضو سال 58 نصرت باقرزاده در .6
سازمان هستند.

[هـمگی بـاقرزاده] و نـصرت 6 و رضـا5 حسین ٬4 کاظم ٬3 مادرم جهت دیدار سال 63 اواخر
مراسمی برای مسعود طی اقامت چندماهه ایشان٬ در رفتند. کشور به خارج از خانواده هایشان٬
این مراسم در 64] مادرم نیز خرداد تاریخ 30 [ در همسرش مریم ترتیب داده شده بود رجوی و
مسـتقل و اتاقی جـدا مراسم٬ که در برایم نقل کردند وقتی بازگشتند شرکت می کنند. حضورًا
مشروبات فراوان تدارک دیده شده بود٬ غذاهای متنوع و که از شام آن را میز و آراسته بودند
که این شیشه هاجهت استفاده چه مادرم ازکاظم سؤال می کند جهت میهمانان آماده کرده بودند.
چـون این مشروبات فقط میهمانان خارجی استفاده می کنند٬ از کاظم می گوید: ـکسانی است؟
پذیرایی بـرای آنـان هسـتیم. نظر ملزم به رعایت همه اصول عام از ما هستند٬ آنان میهمان ما
مردان آنان با به سنت میهمانان خارجی٬ مریم بنا موقع تودیع٬ که در همچنین مادرم نقل کردند
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ص 111. هیچ...: دیگر قدرت و باقرزاده٬ .1

دست می داده است.1 بعضًا

رهبری» تولید رهایی٬  «انفجار
محل در اعضای سازمان٬ و کادرها تعدادی از حضور رجوی در مسعود مراسم تحویل سال ٬64 در

پیرامون مراحلی که مجاهدین خلق ابتدا این سخنرانی٬ وی در به سخنرانی پرداخت. فرانسه٬ اقامتش در

نتوانستند بهمن 57 22 پیروزی انقالب اسالمی در سپس دلیل اینکه پس از و بحث نمود طی کرده اند

تـحوالت درون مورد در او مشخص نبودن رهبری سازمان اعالم کرد. بدست گیرند٬ رهبری جامعه را

سازمانی گفت:
یکی دو بار ببندیم٬ ده سال آینده را توانستیم بار اـگر ببندیم. ده سال آینده را مامی خواهیم بار ...
درون رسوبات جهل وجاهلی بایستی در راخواهیم بست. سرنگونی (نظام) سال آینده یعنی بار

ص 12. ش 241: نشریه مجاهد٬ .2

کارسازی بشوند.2 و خودمان سوزانده شود.حلقات مفقوده عقیدتی بایستی پیدا
بیان کرد: این طور خودش را با ازدواج او و مریم قجر رجوی علت جدایی مهدی ابریشمچی و

هم برای و هم برای مرد می خواهیم مسئله رهبری را زیرا ازدواجی واقع می شود٬ طالقی و چرا

ص 13. همان: .3

حل کنیم.3 زن ایرانی٬
گفت: مراسم جشن ازدواج خود وی در

خرج مقدماتی همان چیز یک خرج اصلی. و یک خرج مقدماتی دارند اشیای انفجاری معمواًل
طالق و اینجا به خرج اصلی منتقل کند. را موج انفجار است که به آن می گویندچاشنی که باید
رهایی٬ انفجار است٬ انفجار دراینجاصحبت از بود... اولیه این انفجار ازدواج خرج مقدماتی و

ص 43. ش 253: همان٬ .4

رهبری.4 تولید
ازدواج با در اـکرم(ص) اقدام پیامبر با را خود کار یک قیاس مع الفارق٬ در سخنرانی خود٬ رجوی در

کـه هـمان گونه کـه عـمل کـند چنین وانمود تا مطلقه پسرخوانده شان زیدبن حارثه مقایسه کرد٬ همسر

به اعتقاد چنین است. نیز جاهلیت شکن بوده است عمل او برای جامعه آن زمان غیرمنتظره و پیامبر(ص)
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غیرمتعارف قصد دست زدن به یک عمل نامشروع و رجوی آـگاهانه با خط مشی»٬ نویسنده «بحران در

داشته است: آن را بهره برداری از جنجال سازی و
که رهبری سازمان بی دلیل دست به یک چنین تبلیغات گسترده وجنجالی نمی زند٬باید ازآنجا
به یک اقدام جنجالی نفس ازدواج هم بیشتر نهفته باشد. ضرورت های مهم تری پشت این ماجرا
این بهره برداری ازجنجال وغوغایی به منظور و روی قصد از رهبری٬آـگاهانه و که گویا می ماند
رهـبری سـازمان٬احـتیاج بـه یک به عبارت دیگـر٬ دست بدان زده است. می کند٬ ـکه ایجاد
هواداران به و اذهان همه اعضا داشته است تا شگفت انگیز و صدا و سر وحادثه پر «جنجال»
که مشغول بمانند خیره و این «واقعه» در آن قدر و همه مجذوب آن گردند سوی آن جلب شود٬

.22 ـ صص 21 خط مشی: بحران در .1

نشوند.1 اصًالمتوجه آنها یا فراموش نمایند را دیگر دردناـک تر واقعیت های مهم و
مـضامینی ادبـیات و مسـئوالن سـازمان بـا و ناـگهان همه کادرها «ازدواج»٬ اعالم خبر همزمان با

یا «ازدواج» که ارتباطی منطقی با این ستایش ها دادند. تقدیس قرار ستایش و مورد رجوی را بی سابقه٬

پیش طرح ریزی شده٬ از برنامه سازمان یافته و به صورت یک طرح و نداشت٬ مرد» «تساوی حقوق زن و

ایـن پـیام را و مشـابه بـودند یکنواخت و غالبًا مضامین٬ و تعابیر سرایت کرد. اعضا به سایر و شد آغاز

شیوه مطلق العنان با مقام رهبری استثنایی که سازمان را در رجوی را مسعود باید این پس٬ که از می رساند

بشناسند. اداره می کند٬

قالب اعضای سازمان در ستایش کادرهای مسئول و ابراز از تأمل برانگیز نمونه شگفت و چند ذیًال

می شود: ذـکر سخنرانی٬ نامه و اعالمّیه٬

انـقالب مـورد در رجـوی ٬ سخنرانی مسـعود پس از مراسم تحویل سال 64 مهدی ابریشمچی در 1ـ

تقدیس رجوی گفت: ایدئولوژیک و
الاقل [ رجوی] می گفت٬ همین کوره ای که تو این حرکت ایدئولوژیک به همه مون تابید. نور ...
اونی که ایدئولوژی مون براق شد.حاال کثافتمون ذوب شد٬ خیلی چرک و شدیم. کنارش رد از
به همین دلیل به هستیم. سر نرفتند٬ نسبت به اونایی که این راه رو می کنیم٬ افتخار بودیم نیستیم٬
مگه همه مون عضوسازمانمجاهدینیم. این انقالب٬ماها از خودمون جرأت می دیم که بگیم بعد
گرفته٬ دستمونو یادمون داده٬ معلّم ماست٬ مریدش هستیم٬ پیروش هستیم٬ می کنیم٬ افتخار نه؟
که تـمامی مـا سپاس خدای را و نمی تونه نکنه٬حمد که می کنه و اینم بکنه٬ از بعد کنه٬ خدا
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راهی ما نبود٬ که بی شک اـگر توسط مریم به این راه رهنمون شد و توسط مسعود مجاهدین را

.22 و صص 20 ش 241: نشریه مجاهد٬ .1

گمراهی نداشتیم.1 ضاللت و جز
کادرهای مرکزی سازمان به قرآن کریم این گونه تمسک گردید: عطایی یکی از نامه محمود در 2ـ

مـن الشـیطان الرجـیم. اعوذباهلل آرزوی پیروزی برای خلق٬ تبریکات انقالبی وتوحیدی و با

ص 26. همان: .2

یطّهرکم تطهیرًا2 یریداهلللیذهب عنکم الرجس اهل البیت و
چنین آمده است: مرکزی سازمان نیز اعضای کادر از حیاتی یکی دیگر نامه محمد در 3ـ

قاطعانه نسبت به ایمان٬ علم و با مریم ٬ و تبریک ازدواج پربرکت رهبری عقیدتی ام مسعود با

همان. .3

اتممت علیکم نعمتی.3 الیوم اـکملت لکم دینکم و می کنم. عدم درک عظمت این رهبری استغفار
خطاب بـه (وابسته به سازمان) کشور اطالعّیه اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان خارج از در 4ـ

ستایش شد: رهبری نوین این گونه ابراز
پرچم داران اعتالی آرمان های یگانه ساز مشعل داران یکتاپرستی و مریم ) و (مسعود شما امروز
تـمامی هسـتی بـا انـقالبی٬ چهارچوب صداقت بی نظیر که در تحقق اسالم انقالبی هستید و
گرمای وجودتان جوانه های قسط برشاخسار از تا آتش نهاده اید٬ پای در ابراهیم وار خویش٬

ص 7. ش 242: همان٬ .4

یگانگی بدل شود.4 و آنچه شرک وبیگانگی است به توحید روابط اجتماعی روییده و
رجوی به سازمان قبل از ابتدای تأسیس و اعضای مرکزیت سازمان که از سیدی کاشانی از محمد 5ــ

خطاب به رجوی نوشت: نامه خود در است٬ وی بزرگ تر سال هم از 5 و پیوسته بود
هرکس که به تو منی... آموزگار تو محبوب منی٬ تو منی٬ مراد تو نمی گویم٬ برادر به تو دیگر ...
به خودت راساخته و توخودت٬ است. فداـکارتر و صادق تر انسان تر٬ است خوب تر٬ نزدیکتر

ص 9. همان: .5

عرش های باالبلندرسانده ای...5
عضو فرماندهان ارتش سازمان و مهدی ابریشمچی که از کوچکتر نامه حسین ابریشمچی برادر در 6ـ

چنین آمد: عضدانلو٬ خطاب به مریم قجر شورای مقاومت است٬
به عنوان پرچم داران این انقالب عظیم در مسعودبیایم و و (مریم ) تو نزد دارم یک بار آرزو ...
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ص 27. ش 247: همان٬ .1

رسول اهلل1 ان محمدًا اشهد و اهلل ان الاله اال اشهد بزنم: فریاد بزنم و مقابل تان زانو
مرکزیت خطاب به رجوی چنین نوشت: رضایی عضو محسن (ابوالقاسم ) 7ـ

سراغ علی(ع) من در دافعه را این جاذبه و دافعه عظیمی دارند. انسان های بزرگ جاذبه و ...
همه راخواهد آن نوعی است که پر از دافعه تو می بینم٬جاذبه و تو در آن را این بار داشتم و
اـگرکوچکترین انحراف و کسی ذره ای شرف وانسانیت داشته باشد٬عاشقت می شود اـگر ـگرفت.
داشت... راه بازگشتی نخواهـد دفع می کنی که دیگر را آن چنان او وجودش باشد کژی در و
مطمئنم که دست و بود پیش اولیای خداخواهد در (مسعود) قیامت جای تو روز مطمئنم که در

ص 41. همان: .2

نجات خواهی داد.2 مرا خواهی گرفت و نیز مرا
رهبری نوین این گونه تقدیس شد: مسئوالن نهادهای سازمان٬ از نامه فاطمه فرشچی (فرشچیان) در 8ــ
در رانمی شناختم٬ امام زمانه خود اـگر راشناختم وگرنه به گفته پیامبر سپاس که تو را خدا ...
انتهای در را من او و می بینم که به من احاطه دارد دیگرخدایی را امروز جاهلیت مرده بودم...
را تـو همان گونه که حـضور دیده بودم. را مریم ) و (مسعود ابتدای آن تو مسیری یافتم که در

ص 42. همان: .3

مطلق وجودخودحس می کنم.3 با نیز را هستی مطلق او حس می کنم٬ مریم ) و (مسعود
گفت: سال ٬1364 خرداد مراسم ازدواج 30 طی سخنرانی در مریم رجوی نیز 9ـ

هرمجاهدی که کنید باور متولدشدم... مسعود برادرانم بوسیله خود خواهران و من هم مثل سایر

ص 29. ش 253: همان٬ .4

است. 4 ایدئولوژیک یک «رجوی» بهطور ـگروید٬ به رهبری مسعود
جـو جست و جـایی دیگـر در ریشه این اتفاق را عراق٬ فرانسه و نزدیکان سابق رجوی در یکی از

می کند.
رجوی بسیار سناریوی مسعود تابلوی بیرونی بود. این روکش و َعلَم کردن بحث «رهایی زن»
داستان را خودش کسی آخر جز من٬ که به نظر پیش رفت؛ پیچیده وحساب شده تنظیم شده و
[ پرویز] جلسات مربوط به در که او چرا هم اتفاقی نبود؛ انتخاب مریم عضدانلو نمی دانست.

به گریه افتاد. او٬ درحال دفاع از و به مسعود «اهانت» که به خاطر زنی بود تنها یعقوبی ٬
[ وی جلسه «جمع بندی سال سوم مقاومت»٬ در ماه بعد وچند کرد! «ـکشف» آنجا را او مسعود
سازمان است»... باالترین خواهر که «او این بود بهانه نیز معرفی کرد. را] به عنوان «همردیف»
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بلکه ناهیدجالل زاده نه مریم عضدانلو که «باالترین خواهر»٬ چرا بود؛ این یک دروغ آشکار اما
وی به عنوان اعتراض به این تصمیم (وشایدفهمیدن بود. [محمدرضا] سعادتی ـ همسرسابق ـ

خبری نیست. او [ ـکه] از 11سال است کناره گرفت و واقعیت پشت پرده) جنبه هایی از
مقابل نسل آینده ایران عـمل در به مسئولیت خود قیدحیات است٬ در هنوز او امیدوارم اـگر

.142 صص 141ـ جنبش: .1

بیان کند.1 نموده وحقایق را
سازمان مجاهدین خلق طی سال های 52 ایدئولوژی در است که تغییر سابق سازمان معتقد این عضو

جراحـی یا تغییر وی٬ همچنین به تعبیر وجه اشتراـک دارد. سال 64 ایدئولوژی رجوی در تغییر با 54 ـ

جراحی های روانی است: پیچیده ترین تغییرات و شمار ایدئولوژیک در
مسعود٬ «برای تصمیم به ازدواج با می گفت: که او روی مریم انجام شد؛آنجا اولین «جراحی» و
کسـی کـه انـقالب تـنها و (نـقل بـه مـضمون)؛ زنده می شدم» می مردم و بار من روزی صد
به سراغ تمام رجوی بود.جالب است که به بهانه این حرکت٬ مسعود خوِد ایدئولوژیک نکرد٬
آنها که سعیدشاهسوندی یکی از به فعالیت فراخواندند؛ مجددًا همه را شده رفته و افرادجدا

ص 142. همان: .2

شد.2 هم به وی اعطا که سردوشی «مرکزیت» بود
که کنار «ـکمیته مرکزی» و سیاسی» «دفتر پای فشرده است که آن افرادی از این نکته نیز بر این فرد

به گمان که ـ جمله واقعیت ماجرای علی زرکش را از مخفی نگاه داشته اند؛ حقایق بسیاری را ـکشیده اند٬

دریافته بوده است: نیت رجوی را و قصد نویسنده مطالِب نقل شده ـ
در مسـعود که به انگیزه سوء علی زرکش] اولین کسی بود =] عمومی این است که او تصور
نـخواست او ظـاهرًا ضـرب رفت. برای هـمین زیـر و حول خودش پی برد قبضه کلیه اموِر
و کردند به ناسازگاری بلند سر عده ای دیگر پی او٬ در و بپذیرد را مسعود موردنظر «جراحی»

همان. .3

نیست.3 مسئله «رهایی زن» که داستان٬اساسًا فهمیدند

انشعاب وجناح بندی  جلوگیری از

شده سازمان درباره علل واقـعی مـاجرای انـقالب ایـدئولوژیک سـال 64 مسئوالن جدا از راستگو

می نویسد:
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همین در به بن بست رسیده بود. شهرها» که استراتژی «مبارزه مسلحانه در اندی بود سه سال و ...
عـملیات درون به پرسش گرفته شده بود. حکومت اسالمی نیز سرنگونی «ـکوتاه مدت» راستا
تهران اعزام می شدند٬ ومشخصًا کردستان به شهرها تیم هایی که از رسیده بود. شهری به صفر
اعضای سازمان٬تحلیل های نابودمی شدند. یا دستگیر رفته٬ لو به محل مأموریت نرسیده٬ هنوز
همین به پرسش گرفته شدن استراتـژی قبول نداشتند. اوضاع داخلی ایران دیگر از سازمان را
مسئله بغرنجی مواجه شده سازمان با کرده بود... درون سازمان ایجاد در تنش هایی را سازمان٬
پی آن علل شکست های پی در و تن به بررسی استراتژی مبارزه مسلحانه شهری می داد اـگر بود.
بـه عـنوان به سـوی شـخص مسـعود مشخصًا انگشت اتهام بالفاصله و مشخص می کرد٬ را
حـقیقت رجـوی مـی بایست در مدافع سرسخت مبارزه مسلحانه نشانه می رفت. تئوریسین و
فکری تنها [ را] به عهده می گرفت... ٬60 خرداد 30 این راه از مسئولیت خون های ریخته شده در
کردن یک فیل هوا رجوی زد٬ مسعود بگوییم خود بهتر دفترسیاسی یا ـکه به سرکمیته مرکزی و
این باب نهایت مسئولیت رجوی در در و تاریخی آن شکست ها پرجنجال برای پاـک کردن خطر
سرش بر می باید خرق عادت می بود. رجوی ٬ به بیان خود فیل هم بایدخیلی غیرعادی و بود.
تا دیدمذهبیون چاشنی این قضیه می کردند٬ هم از یک موضوع ناموسی را باید جنجال می شد.
هم جا رجوی را موضوع رهبری وسیادت بالمنازع مسعود پرت شود... همگان حواسشان کامًال
مرکزیت دموکراتیک و مبنی بروجود پس پرده هم تمام شعارهای پیشین سازمان٬ در انداختند.

.263 ـ صص 262 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

رفت. 1 به هوا و شد دود شورایی٬ رهبری جمعی و سانترالیسم دموکراتیک و
پـیش بینی مـورد بـخصوص در ٬63 ـ مـقطع سـال های 1360 ناـکامی های استراتژیک سازمان در

حتی بحران جدی و با طریق قیام مسلحانه توده ای سازمان را سرنگونی فوری نظام جمهوری اسالمی از

این بحران دست که رجوی برای جلوگیری از ساخته بود هم پاشیدگی تشکیالت روبرو از انشعاب و خطر

به این حرکت زد.

و القا صدد طی یک سخنرانی مفصل درون تشکیالتی در سال ٬64 خرداد 11 مهدی ابریشمچی در

که طرح رهبری مطلق رجوی ضروری بوده است: اثبات این نکته برمی آید
مـعرفی این مقطع بایدقاطعانه رهبری ایدئولوژیکی سازمان را به این نتیجه رسیدیم که در ما
مشخص باید می گرفت... درجایگاه خودش قرار و مسئله رهبری مشخص می شد باید ـکنیم...
است که به سازمان مجاهدین اندیشه مسعود در که سکّان این سازمان به دست کیست... باشد
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مسـئله داخـلی و هـزار اـگرحـجت نـداشـته بـاشید٬ لحاظ ایدئولوژیک راهگشایی می کند...
تکه تکه می کند... را داخل سازمان وشما در بین المللی می ریزد

آن وقت باندبازی قاطع حل شده باشد٬ رهبری ایدئولوژیک بطور وقتی که مسئله ایدئولوژیک و
درون سـازمان بـاز دمکراسی انـقالبی در راه بر و وجناح بندی ایدئولوژیک متوقف می شود
دفترسیاسی نمی شوند مرکزیت و وتوده های سازمانی وسیله دستباندهای مختلف در میشود
حل مسئله رهبری ایدئولوژیک است که اعمال با مبارزه بیگانه نمی شوند. از ازخودشان و و
کسی نمی تواند و موقوف می شود درون سازمان مطلقًا نیروی خارجی در نوع جریان و هر نفوذ

.16 و 9 صص ٬8 ش 256: نشریه مجاهد٬ .1

رویجناح بندی های درونی سازمان سرمایهـگذاری سیاسی کند.1
سخنرانی مراسم ازدواج می گوید: در رجوی ) (ابریشمچی ـ عضدانلو مریم قجر

دست رهبری اخّص ایـن رهایی در گفت که پرچم آزادی و باید مشخص می توان و بطور ...

ص 27. ش 253: همان٬ .2

است.2 سازمان یعنی مسعود
و مشخص نبودن رهبری خاص سـازمان اعـالم کـرد وی علت شکست استراتژی های سازمان را

به عنوان رهبری تاـکنون اجازه نداده است وی را انداخت که چرا به گردن مسعود انتقادات را مقداری از

مریم به عقب انداخته است. را کرده که این تحول (انقالب) ااۤلن هم دیر تا و خاص الخاص معرفی کنند

ادامه می دهد:
است که چراتـابه حال مسعود به خود انتقادمان مشخصًا این میان انتقادی باشد٬ در اـگر اتفاقًا
بـیان دارد که جریان داشته و صراحت واقعیت هایی را با اینکه ما مانع بوده از اجازه نداده و
یعنی درشناساندن او٬ و رابشناسد گناه کبیره وقتی است که کسی مسعود به خداسوگند... ـکنیم...

.30 و صص 27 همان: .3

حّقه این انقالب به ملت ایران کوتاهی کند.3 رهبر

عملیات نظامی سرانجام در و که چاپ می شد ارسال می کرد برای نشریه مجاهد آمریکا وی مقاالت زیادی از .4
موسوم به فروغ جاویدان کشته شد.

یکـی از حسـین حـبیبی خـائیزی 4 چـنانکه مـحمد ـ مرحله اول انـقالب ایـدئولوژیک را دستاورد

دیدگاه سازمان می توان چنین تبیین نمود: از تئوریسین های سازمان نوشته است ـ
بستر در و معادله قوا در باید حول مسئله رهبری را حاصل انقالب ایدئولوژیک مجاهدین در
بیرونی سازمان تجلّی پیدا رابطه درونی و دو در که برای توضیح باید روابط سیاسی توضیح داد
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روابـطشان بـا و مـنسجم تر یک سـو صـفوف مـجاهدین از درون سازمان٬ رابطه با در ـکند٬
انشعاب در بنابراین برای یک دوره طوالنی خطر یگانه ترخواهدشد. و رهبری شان توحیدی تر
این پس با از درنتیجه رهبریّت این سازمان٬ درون سازمانمجاهدین به کلی برطرف شده است.
در به همین دلیل رهبریّت مجاهدین می تواند رفت. مطمئن تری به میدان خواهد و دستان بازتر
نیز مرتفع ترین قله ها از سازمان را کند٬ انقالب وجنبش ضرورت پیدا صورتی که برای پیشبرد
داغترین وپیچیده ترین پیچ های سیاسی عبوردهدبدون این که نسبت به از به پایین پرت کرده یا

مقاله محمدحسین حبیبی . ص 91؛ ش 252: نشریه مجاهد٬ .1

نگرانی داشته باشد.1 کمترین دلهره یا هواداران خود و اعضا
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تشکیالتی 1364  ساختار

ص 3. ش 242: همان٬ .26 ـ 7 و صص 2 ش 241: همان٬ .1

تشکیالتی سازمان به شرح ذیل معرفی گردید.1 ساختار مرحله اول انقالب ایدئولوژیک٬ در

رهبری ـ
مسئول اّول سازمان مجاهدین خلق ایران مسئول شورای ملّی مقاومت ـ رجوی: مسعود

همردیف مسئول اّول سازمان مجاهدین خلق ایران مریم رجوی:

فرماندهی ـ
نظامی فرمانده سیاسی ـ جانشین مسئول اّول و علی زرکش:

دفترسیاسی ـ
مهدی براعی ـ حیاتی ـ محّمد عّباس داوری ـ مهدی ابریشمچی ـ عطایی ـ محمود علی زرکش ـ

حسن مهرابی مهدی کتیرایی ـ ـ حنیف نژاد احمد مهدی افتخاری ـ محمدعلی جابرزاده ـ ابراهیم ذاـکری ـ

هادی روشـن روانـی ـ باباخانی ـ علیرضا حسین ربوبی ـ بیژن رحیمی ـ سیّدالمحّدثین ـ محّمد سّید ـ

محمدعلی توحیدی. احمدی ـ سّیدمحمود

مرکزیت ـ
اعضای اصلی: الف)

حشمت ـ برومند جواد ـ ابوالفضل امشاسپند الفت ـ فرهاد اسدیان ـ حمید حسین ابریشمچی ـ

محمدصادق زمان وزیری ـ اصغر محسن رضایی ـ مهین رضایی ـ علی خدایی صفت ـ جوادی ـ

مـهدی ـ عضدانلو محمود عدل ـ مسعود صادق سّیدی ـ محسن سیاهـکاله ـ سادات دربندی ـ

حسـین اسـماعیل مـرتضایی ـ مـهدی مـددی ـ کریمیان ـ پرویز قدیری ـ جواد ـ نژاد فتح اهلل

وثوق. محمد مهدوی ـ محمود مّنانی ـ رضا مشارزاده ـ
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اعضای اجرایی: ب)

درودی ـ رضا محبوبه جمشیدی ـ محسن تدّینی ـ ـ منفرد پوریا اصغر ـ افشار احمد ـ هادی افشار

حاج صدر شهرزاد صادق ـ سهیال شکرانی ـ احمد افسانه زهری ـ فاطمه رمضانی ـ زهره رجبی ـ

معصومی محّمد مرادی ـ رضا حسن محّصل ـ ـ فریور فتح اهلل علوی طالقانی ـ عذرا جوادی ـ سید

افخم میرزایی. جالل منتظمی ـ معینی ـ مجید ـ

همردیفان: ج)

گلی جان عطایی زاهدی ـ منصور ـ تشّید علی محّمد

عنوان که با نام علی زرکش ٬ عالوه بر ذیل «بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران»٬

شده است. نام زرکش تکرار نیز سیاسی» لیست «اعضای دفتر در .1

پنج لیست اسم و کرده است 1 امضاء آن را سازمان٬ نظامی» فرمانده سیاسی ـ «جانشین مسئول اول و

گذشته افراد خالصه وضعیت کنونی و ستون «توضیحات» در ضمنًا .62 ـ صص 45 ش 252: نشریه مجاهد٬ .2
درج شده اند: منبع ذیل استخراج و به دو استناد با کشته شدن و...) امضاـکننده (جدایی٬

آیینه تاریخ. مجاهدین خلق در راستگو٬ ـ
روزهای تاریک بغداد. سبحانی٬ ـ

درج شده است. به جای «شورای ملی مقاومت» م. م. حروف مخفف ش. این ستون٬ در

نقل می کنیم.2 اینجا در لیست آن را پی بیانیه آمده است که دو در امضا

 اعضای دفترسیاسی

نام خانوادگی محل تولد توضیحات ردیف نام و
رییس کمیسیون صـلح فرماندهی ارتش سازمان٬ ستاد عضو شریف٬ و نام های تشکیالتی اسد 1 مهدی ابریشمچی تبریز با
ابـتدای رهـبری سـازمان از اصـلی مـرکزیت و عضو مسئول روابط خارجی سازمان٬ م٬ م. ش.

پیروزی انقالب
گاه برای مقابله معاون هیئت اجرایی شده است و رده پایین تر٬ در خلع رده شده اما م٬ م. ش. احمدی تهران عضو 2 سیدمحمود

وی استفاده می شود از تصفیه ای ها و بریده ها با
و تـرورهای نـفوذی٬ و فرماندهی عملیات ویـژه (انـفجارها «فرمانده فتح اهلل» نام مستعار 3 مهدی افتخاری تهران وی با
مواضع و به شدت از خلع رده شده و عهده داشت. بر را رجوی...) و بنی صدر فرار عملیاتی مانند
تشکیالت در گرفت و تحت محاـکمه تشکیالتی قرار تابستان 80 در خطوط سازمان بریده است.

تحت کنترل بوده است
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شمس الحاجیه سعادتی همسر: ش.م.م٬ عضو مسئولین بخش اطالعات سازمان٬ از فرمانده نظامی٬ فرهادالفت شیراز 4

خرسندی گوینده تلویزیون سازمان زیبا همسر: م٬ م. ش. عضو رجوی٬ باباخانی تهران محافظ شخصی مسعود علیرضا 5
مسـئولین سـتاد از ش.م.م٬ عـضو هـیئت اجـرایـی٬ عضو بخش اجتماعی سازمان٬ مهدی براعی قم فرمانده ستاد 6

فرماندهی ارتش سازمان ستاد عضو اطالعات و

ش.م.م عضو انتشارات سازمان٬ مسئولین تبلیغات و از محمدعلی توحیدی ـکاخک (ـگناباد) 7

ش.م.م عضو فرماندهی ارتش سازمان و سابق ستاد عضو محمدعلی جابرزاده انصاری اصفهان خلع رده٬ 8

عراق مسئوالن اصلی زنداهای داخل تشکیالت در از و سابق ش.م.م. عضو تنزل به رده هوادار٬ تبریز حنیف نژاد 9 احمد

سابق هیئت اجرایی عضو سابق ش.م.م٬ عضو حیاتی تهران تنزل به رده هوادار٬ 10 محمد

سابق ش.م.م دبیر و عضو مهدی خدایی صفت تهران تنزل به رده هوادار٬ 11

ش.م.م عضو مرکزیت طی سه دهه٬ عضو 12 عباس داوری تبریز
مرگ به عـلت امنیت٬ مسئول ستاد مریم رجوی٬ و حفاظت مسعود فرمانده ستاد 13 ابراهیم ذاـکری تهران فرمانده نظامی٬

سال 81 سرطان در

رحیمی رعنا همسر: ش.م.م٬ عضو داخل کشور٬ فرماندهی سازمان در ستاد 14 حسین ربوبی قوچان عضو

سوسن منتظری (زهرا) همسر: کمیسیون خارجی ش.م.م٬ 15 بیژن رحیمی قوچان عضو
مـحاـکـمه درون تشکـیالتی در سابق ش.م.م. عضو مسئول سابق بخش ضداطالعات٬ 16 هادی روشن روانی همدان خلع رده٬

تابستان 80

به قتل رسید و شلیک شد پشت به او توسط عوامل رجوی از عملیات مرصاد 17 علی زرکش مشهد در

هیئت اجرایی سازمان فاطمه رمضانی عضو همسر: ش.م.م. عضو روابط خارجی٬ 18 سیدمحمدسیدالمحدثین قم مسئول ستاد

تنزل رده کرده است گلیجان عطایی٬ همسر: ش.م.م٬ عضو نظامی سازمان و عطایی تایباد فرمانده ستاد 19 محمود
مشکـوک در به طور و کرد تنزل رده پیدا سال 66 در خارج٬ داخل و عملیات در 20 مهدی کتیرایی شیراز فرمانده ارشد

کشته شد عملیات مرصاد

پیش گرفته است در زندگی غیرسیاسی را شده و 21 حسن مهرابی ـکرمان جدا
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 اعضای مرکزیت

نام خانوادگی محل تولد توضیحات ردیف نام و

تشکیالت بدون مسئولیت می باشد در بریده است و سابق ش.م.م٬ ابراهیم آل اسحاق قم عضو 1

هیئت اجرایی عضو فرمانده نظامی٬ ش.م.م٬ حسین ابریشمچی تهران عضو 2

ش.م.م اسدیان همدان عضو 3 حمید

هیئت اجرایی عضو ش.م.م٬ مرتضی اسماعیلیان اصفهان عضو 4

فاطمه میرسیدی همسر: کمیسیون خارجی ش.م.م٬ اعّمی قوچان عضو 5 محمود

پروین شادباش همسر: ش.م.م٬ عضو رجوی و مسعود دفتردار افشار مشهد 6 احمد

عملیات مرصاد. ابوالفضلامشاسپند(امشاسهند) قم ـکشته شده در 7

رده شده است خلع مسئولیت و مریم هژبریان. همسر: ش.م.م٬ عضو مسئولین هیئت اجرایی و از برائی شیراز 8 محمدجواد
دولت آبادی عـضو دوم صدیقه (آذر) همسر ش.م.م٬ عضو فرمانده نظامی و هیئت اجرایی٬ جاهداول مشهد عضو برومند 9 محمدجواد

هیئت اجرایی

کشته شده است مرصاد پورآـگل نهاوند در 10 غالمرضا

عملیات مرصاد کشته شده در 11 محسن تدیّنی نوائی مشهد مسئول اجرایی رادیوی سازمان٬

ش.م.م.م 12 محمدعلی تسلیمی قم عضو

ش.م.م.م جوادی الیگودرز عضو 13 حشمت اهلل

تنزل رده داده شد ش.م.م.م٬ عضو مسئوالن بخش اجتماعی٬ حریری تهران از 14 مجید

عراق مسئوالن زندان های تشکیالتی در از ش.م.م٬ 15 علی خدایی صفت تهران عضو

هیئت اجرایی عضو ش.م.م٬ رجبی تهران عضو 16 زهرا
سعیده شاهرخی گوینده تلویزیون همسر: مسئوالن زندان های تشکیالتی٬ از ش.م.م٬ دبیر و 17 محسن[ ابوالقاسم] رضایی تهران عضو

سازمان

زرکش) (همسر مشکوک کشته شد. به طور عملیات مرصاد 18 مهین رضایی تهران در

رفیعی نژاد تهران ازمسئوالنبخشقضایی وزندان هایتشکیالتی٬عضوودبیرسابقش.م.م٬تنزل رده دادهشدهاست 19 نادر

هیئت اجرایی عضو ش.م.م٬ 20 فاطمه رمضانی تهران عضو

عملیات مرصاد زمان وزیری اصفهان ـکشته شده در اصغر 21

ش.م.م 22 افسانه ُزهَری تهران عضو

هیئت اجرایی عضو بخش قضایی٬ مسئوالن زندان های تشکیالتی و ش.م.م از سادات دربندی تهران عضو سیدمحمد 23
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هیئت اجرایی عضو ش.م.م٬ محسن سیاهـکاله تهران عضو 24

ش.م.م عضو صادق سیدی تبریز 25

شده است جدا شاهسوندی شیراز سعید 26

زنـدان هـای پـرسنلی و مسئول سابق سـتاد پرورش ش.م.م٬ رییس کمیسیون آموزش و و صادق تهران عضو سهیال 27

هیئت اجرایی عضو عراق٬ تشکیالتی در

سال 72 مسئول اول سازمان در ش.م.م٬ شورای رهبری سازمان و صدرحاج سیدجوادی تهران عضو شهرزاد 28

ش.م.م عضو ابتدای پیروزی انقالب تاـکنون٬ تهران مسئول بخش مالی سازمان از طریقت منفرد محمد 29

مشکوک کشته شده است به طور عملیات مرصاد در عدل مشهد 30 مسعود

بریده تشکیالتی حال حاضر در ش.م.م٬ عضو مریم٬ و بخش حفاظت مسعود فرماندهان ارشد عضدانلو تهران از 31 محمود

سوم ابراهیم ذاـکری همسر جانشین فرماندهی ارتش سازمان٬ ش.م.م٬ علوی طالقانی تهران عضو 32 عذرا

شاخه حفاظت مسئوالن شاخه کردستان و از ش.م.م٬ عضو اصل تبریز 33 مهدی فتح اهللنژاد

ش.م.م قدیری اصفهان عضو 34 محمدجواد

هیئت اجرایی کریمیان اصفهان عضو 35 پرویز

مسئولین نهادهای سازمان ساوه از گرجی زرند 36 محمد

هیئت اجرایی عضو ش.م.م٬ 37 مهدی مددی مشهد عضو

ش.م.م مرادی تهران عضو 38 محمدرضا

ش.م.م فریبرزی عضو زهرا همسر: ش.م.م٬ عضو فرماندهان نظامی٬ 39 اسماعیل مرتضایی مشهد از

عراق کشته شد در ش.م.م٬ 40 محمدحسین مشارزاده ـکرمان عضو

عملیات مرصاد معصومی بافت ـکشته شده در 41 محمد

دارد حاشیه قرار در بریده است و ش.م.م٬ معینی تهران عضو 42 مجید

کرد تنزل رده پیدا ش.م.م٬ معینی کربکندی تهران عضو 43 اـکبر

ش.م.م منّانی اصفهان عضو 44 رضا
عراق٬ مسئوالن زندان های تشکیالتی در از و ش.م.م٬ عضو تیم های ترور٬ فرماندهان ارتش و از 45 جالل منتظمی مشهد

بریده است هیئت اجرایی٬ عضو

ش.م.م حسین مهدوی ـکرمان عضو سیدمحمد 46

ش.م.م عضو فرمانده نظامی و اعضای هیئت اجرایی٬ از مهدوی قائم شهر 47 محمود

هیئت اجرایی عضو ش.م.م٬ عضو عراق٬ حسن نظام الملکی تهران مسئول سابق بخش ارتش در 48
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وثوق ایمانی تهران معاون هیئت اجرایی محمد 49

تنزل کرده است به رده هوادار ش.م.م٬ عضو اسماعیل وفایغمایی یزد 50

اعالم نکرده است یکم را سازمان به دالیل امنیتی نام صاحب امضای پنجاه و * 51

مـعاونین و نـفر لیست چـهارم شـامل 225 اعضای اجرایی مـرکزیت٬ از نفر لیست سوم شامل 28

مجموع که از مسئولین نهادهای سازمان بود نفر لیست پنجم دربردارنده 250 معاونین اجرایی مرکزیت و

این مندرج در افراد زیادی از تعداد نگردیده بود. تن به دالیل امنیتی ذـکر اسامی 50 نفره٬ پنج لیست 575

شدند. سازمان جدا از یا عملیات های نظامی کشته و در طی سال های بعد لیست ها
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رده استثمار مرحله دوم:  
لحاظ ایدئولوژیک «مسئولی جز که رجوی از مرحله اول روشن شد در به گفته مهدی ابریشمچی ٬

به هیچ کس به عنوان مسئول و خودشان مسئول اند مستقیماً مریم ) و (مسعود اینها دو «هر و ندارد» خدا

اندیشه خود ایدئولوژی و تکیه بر با مسائل را باید به عنوان مسئول٬ و نیستند خودشان پاسخگو از باالتر

حل کنند.
زنی کـه از با زن هم می گیرد. الزم باشدچهارتا اـگر و زن می گیرد رهبری سازمان سه تا بله٬
راستای در هم طالق گرفته باشد شوهر شش تا حتی شش دفعه از شوهرش طالق گرفته باشد٬

بیرون ریخته شود. مغزها این اندیشه های ارتجاعی از تا انقالب ازدواج می کند
رأس آوردن یک زن در مسئله همردیفی و «پیچ ایدئولوژیکی حّل مسئله زنان و ابریشمچی: به تأـکید

.64 خرداد 11 سخنرانی مهدی ابریشمچی در از ص 23؛ ش 255: نشریه مجاهد٬ .1

بوده است.»1 مسعود محصول اندیشه خود رهبری به لحاظ ایدئولوژیک٬
بـرای بـن بست٬ رهبری ایدئولوژیک رجوی برای نجات سـازمان از اعالم رهبری خاص الخاص و

حتی ادامه حیات بدون سازمان برایشان مشکل و قدیمی به دلیل آنکه تصور افراد بخش قابل توجهی از

بین زمینه هایی در وجود و مخالفت ها بروز اما قابل قبول بود٬ ابتدا در می نمود٬ پرخطر بسیار غیرممکن و

می توانست برای طرح های رجوی مشکالت جّدی بـیافریند. مسئوالن سازمان٬ بعضی کادرهای مهم و

آغـاز بـهمن مـاه 64 از نیز مرحله دوم ماجرا تعمیق انقالب ایدئولوژیک٬ بنابراین تحت عنوان تداوم و

این باره چنین گفت: در خود رجوی ٬ مسعود ـگردید.
به مرحله دومش فکـر پیشرفت انقالب ایدئولوژیک درونی باید مسیر می خواهم بگویم در ...
در بـعد و او ازدواج مـن و اول دوره اول که مربوط به قضایای همردیفی مـریم و فاز ـکرد٬
گذراندیم.حاالمی بایدهمچنان که ازجمع بندی مرحله اول را الی آخر. بحث های رهبری و...
کاری که دوخت. به تعمیق تشکیالتی آن انقالب درونی نظر هرچه بیشتر شروع شد 64 پاییز
بهمن 19 در 64 که به دنبال انقالب ایدئولوژیک وجمع بندی پاییز دارید شروع کرده ایم به یاد
برای چه آن دفترسیاسی مرکزیت سازمان منحل شد. که دفترسیاسی و دوم) اعالم کردیم (فاز
به ما دیگر رهبری٬ ازحجت انقالب ایدئولوژیک و بعد پیامش چه بود؟ و منحل کرد خودش را
این پس این دفترسیاسی وکمیته های از ایدئولوژیک به این نتیجه رسیده بودیم که می باید طور
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ص 73. ش 87: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .1

شود...1 ارگان واحدی به عنوان هیئت اجرایی ایجاد منحل و مرکزی٬
بـه تشکیالت مواجـه شـده بـود٬ خارج از داخل و در مخالفت های زیاد مرحله اول با رجوی که در

اما سکوت کرده بودند مصالح خود آنهایی که به خاطر داخل تشکیالت پرداخت. شناسایی مخالفین در

پس از به نوشته شمس حائری ٬ اهداف اصلی محسوب می شدند. آن به مخالفت برخیزند٬ هر ممکن بود

مرحله اول انقالب ایدئولوژیک:
راجع به و هم جمع می شدند دسته دسته دور اعضا٬ مخالفت کم کم اوج می گرفت. و تمرد ...
آماده رجوی با اما رفته بود. کف به در از رشته امور می کردند... اظهارنظر این واقعه بحث و
که عضو٬ ده ها مرکزی با گسترش دفتر طریق توسعه و از نمودن سران سازمان٬ متقاعد ـکردن و
خود با توانست سران باالی سازمان را جلب رضایت آنان بود٬ واقع نوعی حق السکوت و در

وی در درج شده است. لیست اسامی معاونین مرکزیت ردیف 114 نام وی در ص 153. مرداب: شمس حائری٬ .2
می شود. سازمان جدا از سال 70

سرجایشان بنشانند.2 را که آنها وحال نوبت توده های سازمانی بود همراه کند
اجرای این در خّط رفع ابهام نسبت به ازدواج مطرح شد. داخل تشکیالت٬ در ادامه همین روند٬ در

ندامت و اظهار خود٬ از نهایت به عنوان انتقاد در تا گرفتند بازجویی قرار و مظنون تحت نظر افراد طرح٬

(اجـرای خـّط داخل کشـور برای انجام عملیات در را همین افراد این مرحله٬ پس از تسلیم شدگی کنند.

تداوم روند در خصلت هایشان ریخته شود. سازمان ـ به تعبیر ـ تا به داخل می فرستادند تهاجم) حّداـکثر

افرادی که یکسره کردن کار به منظور که مرحله دوم انقالب ایدئولوژیک٬ تضعیف مخالفین بود سرکوبی و

مـراسـم در عضدانلو مریم قجر شد. آغاز می کرد٬ احساس خطر آینده دور حتی در ناحیه آنها رجوی از

این خصوص می گوید: رجوی در مسعود حضور در تحویل سال 66
ایـدئولوژیکی تشکیالتی انقالب درونی و نظر گفت از بهمن 64 19 در که مسعود همان طور
وجوش وخروش ایدئولوژیک نابی درداخل کننده٬تکان ها تطهیر کوره ای محک زننده و مانند
ارتقای تشکیالتی تشکیالت و امر که در به این معنا هم ادامه دارد. که هنوز کرد به پا سازمان ما
کـمیته سـیاسی و جمله ادغام دفتر از کرد؛ دگرگونی کیفی ایجاد و اعضای سازمان هم تغییر
تـعمیق مسـتمر بـازبینی و هـمچنین ارتـقای ایـدئولوژیک و هـیئت اجـرایـی و مــرکزی در

ص 76. ش 87: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .3

صالحیت های تشکیالتی...3
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دوم سازمان قربانی کردن نفر  
سابقه داری پرداخت که با به حذف افراد یک سو مرحله دوم انقالب ایدئولوژیک از رهبری سازمان در

بـه عـنوان افـراد مـعرفی هـمین افـراد بـا سوی دیگـر از و تشکیالتی تطابق نداشتند معیارهای جدید

ناـکامی های و شکست ها تقصیر ـ به سازمان خیانت کرده اند اشغال پست ها که به خاطر بی صالحیت ـ

کشته شدن خیابانی جانشین او علی زرکش ـکه پس از انداخته شد. گردن آنها بر نظامی سازمان٬ سیاسی و

مرحله دوم انقالب که در مهم ترین فردی بود مطرح بود٬ دوم سازمان رسمًا به عنوان فرد و شده بود

محکوم به دلیل خیانت به سازمان (اشغال پست علی رغم عدم صالحیت) و کشیده شد ایدئولوژیک به زیر

به اعدام شد:
زمـان درون سازمان راه افتاد. در رده» مرحله دوم انقالب ایدئولوژیک تحت عنوان «استثمار
و شکست هـا تـقصیر تـا می بایست عده ای به مجازات بـرسند و تصفیه انقالبی فرارسیده بود
بخصوص علی به گردن دیگران ـ دوش رهبری برداشته و از نظامی را ناـکامی های سیاسی و
کـه بـود تـنش زا مـهم و آن قـدر امثال او مسئله حذف علی زرکش و انداخته شود. زرکش ـ
توضیحی تئوریزه شده تحت پوشش مرحله دوم انقالب ایدئولوژیک به می بایست اول یک کار
سـازمان بـوق های در اصل قضیه منحرف گردند. از ضمنًا آماده و ذهن ها تا داده شود اعضا
بـزرگ که ایـن دسـتاورد داده می شد اعضا چنین به خورد و شروع شد نشست ها تبلیغاتی و

ص 94. ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .1

است. 1 زن پیچیده ترین شکل استثمار طبقاتی و اقتصادی٬ استثمار ایدئولوژیک پس از
نداشته موضع را صالحیت آن پست و موضعی که هست اـگر هر کس در اعالم اینکه هر رجوی با

داخل تشکیالت زد. دست به تغییرات وسیعی در است٬ «خائن» کرده و استثمار آن موضع را باشد

انشعاب در امکان جناح بندی و اعضای قدیمی٬ ارعاب بسیاری از تنزل رده یا حذف علی زرکش و با

برای توجیه تئوریک ادامه سخنان خود رجوی در حتی غیرممکن شد. و گذشته دشوار بیش از سازمان٬

موضوع چنین گفت:
بـخواهـم اـگـر رسـید. چهارچوب تشکیالت خودمان فرا مرحله دوم انقالب ایدئولوژیک در
در مرحله دوم پیشرفت انقالب ایدئولوژیک را بگویم که در منظورم راخالصه وساده بکنم باید
و «وحـدت فـرد در و مسئولیت» و «انطباق فرد در صفوف خودمان باید در درون سازمان و
من شایسته مسئولیتی یعنی اـگر رده اش دید. با ـ مثالً ـ انطباق فرد دروحدت و و دید مسئولیت»
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خراب می شود. همین جا از نیستم کار عهده ام گذاشته اید ـکه بر
روی گزارشاتم منطبق نیستم٬خوب نمی شود مسئولیتی که به من سپرده اید پس وقتی که من با ...
خودم هم به لحاظ ایدئولوژیک فاسد ضمنًا تکیه نیست. و حساب کرد.حرف هایم قابل اعتماد
منفعل می شوم و می زنم و یاجا نمی آیم. پس مسئولیتم بر خراب می شوم٬چون که از می شوم و

وخودخواه می شوم. یاخیلی مغرور
این اولین و مسئولیت خودم منطبق نباشم٬ صفوفمجاهدین من با در پس وقتی درسازمان و ...
روی پـرده از مسـئولیت او بـا وحـدت فـرد ایـجاد این نقطه با در [است] و آخرین خیانت

برانداممان راست بکند. مو به طوری که باید برداشته می شود پیچیده ترین نوع استثمار
آن از را مرحله دوم انقالب ایدئولوژیک خود در که باید است٬ این پیچیده ترین نوع استثمار ...

نکنیم. این یکی خیانت را آن دست بشوییم و از پاـکیزه نگه داریم٬
یک ماده که مرحله دوم انقالب ایدئولوژیک درونی سازمان فقط یک ماده هست؛ در پسببینید٬
دورتاکاندیدای عضویت هوادار از رزمنده تافرمانده و از و مریم ) و رهبری (مسعود عضوتا از
بـا هـمه مان بـایدخـودمان را مـی گیرد: بـر در غیرحرفه ای را حرفه ای تا برادر و خواهر از و

رده اش منطبق شود. با مسئولیتش و با فردباید هر مسئولیتمان منطبق بکنیم.
پـیام آن را و گذرانده ایـد سر از که مرحله اول انقالب ایدئولوژیک را حاالخطاب به شما ...
انطباق ووحدت فرد سر دوره دوم انقالب ایدئولوژیک بحث بر می گویم که اـکنون در ـگرفته اید
وسازمان را برای اینکه خودش خشک نشود استثمارگرانه؛ عنصر عاری از مسئولیتش است٬ با

.75 ـ صص 73 ش 87: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .1

همنخشکاند. 1
و خـودخواهـی» و «غـرور بـودن»٬ «غـیرقابل اعـتماد «خشکـاندن سـازمان»٬ اتــهام «خــیانت»٬

سنگینی داشت که هرکدامشان می توانست مجازات و تهدیدآمیز آن چنان بار «پیچیده ترین نوع استثمار»

که به وضوح نشان دهنده رجوی به گونه ای بود نحوه برخورد پی داشته باشد. تشکیالت در در اعدام را

قـبال انـقالب سـطوح بـاالی سـازمان در آن هم در درگیری های درونی٬ و مقاومت ها عمق تنش ها٬

نشریات این شّدت در با این دست به شکل علنی و طرح مسائلی از آینده سازمان می بود. ایدئولوژیک و

راه سـر عدیده ای داشت که بـر اهمیت مشکالت جدی و نشان از آن زمان سابقه نداشت و سازمان تا

سطح در علنی و انقالب ایدئولوژیک٬ این مرحله از در اـگرچه این مباحث٬ گرفته بود. رهبری سازمان قرار

درون تشکیالت مطرح شده بود. در 63 و سال های 62 ولی مباحث پایه ای آن در وسیع مطرح شد
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شمس حائری می نویسد:

اقدامی که سرپوشی برای شکست استراتژی سازمان و انقالب به اصطالح ایدئولوژیک سال 64
نتوانست به اهداف خود بود٬ برای منحرف کردن اذهان عمومی ازجانب رجوی به سمتی دیگر
که باالترین نفرسازمانی الزم بود لذا تیغ برون آورد. زیر از کامل رجوی را به طور و دست یابد

قـتل زرکش بـه مـاجرای حـذف و یکم) بیست و فصل سوم گفتار (در تصفیه های درونی» و بخش «حذفها در .1
مشروح بیان شده است. طور

ادامه توطئه علیه زرکش ٬1 به بن بست رسیدن خط معرفی کند. به عنوان مسئول شکست و را
موسیخیابانی که پس از فردی بود علی زرکش تنها بود... توطئه انقالب ایدئولوژیک سال 64
مـورد ایـنکه وی در کـما آینده دردسری برای رهبری بی رقیب رجوی گردد. می توانست در
کـلیه از گـرفت و غـضب قـرار مـورد استراتژی ارتش آزادیبخش مخالفت هایی کـرده بـود.
رجوی رییس دادگاه ویژه که خود پاریس در علی زرکش در خلع گردید. مسئولیت های خود
یک سال در سپس به عراق منتقل وحدود و محکوم به اعدام گردید محاـکمه و این دادگاه بود٬
دست زرکش می توانست هنگام انتقال به عراق از طبقه چهارم زندانی بود... در ساختمان بقایی٬
آمادگی و قبول محکومیت خود وی با اما به پلیس فرانسه معرفی کند٬ را وخود مأمورین بگریزد

ص 157. مرداب: شمس حائری٬ .2

انحرافات سازمان نهاد.2 مهرتأییدی بر برای رفتن به عراق٬
مـی کوشید مشروع ساختن اقدامات خود و همان هنگام برای پایه ریزی تشکیالت جدید رجوی در

خطاب به او برای نمونه٬ شده است. آغاز این روند اعضای اصلی سازمان٬ نظرات سایر که با نشان دهد

ابریشمچی گفته بود:
است کـه اصـل بـنیادین مـعتقد و ندارد گفتی که سازمان به سانترالیسم دموکراتیک اعتقاد تو
مسئولیت»٬ و می گوییم «وحدت فرد گفتی وقتی ما تو مسئولیت است. و تشکیالت٬وحدت فرد
که کجای کاراشتباه وخودش متوجه می شود می گیرد مرکزیت قرار در بنابراین باالتریِن عناصر

ص 61 جمع بندی دوساله...: یعقوبی٬ .3

بگذارد.3 پا غلط است ونباید و
صالحیت و که معیار می شد همواره تأـکید آموزش های تشکیالتی مربوط به اصل اطاعت سازمان٬ در

حل شده شخصی است منضبط و عضو و یک هوادار است. سازمان فقط «اطاعت محض» حل شدگی در

سازمان برایش جای «چرا»یی باقی عملکرد موضوع و و سؤالی نکند تحلیل٬ جلسات توضیحی و ـکه در
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اصولی این رهبری است که تصمیم گیری هایش درست و و که صالحیت ندارد باشد معتقد باید او نگذارد.

فقط به این علت که به دنبال «چرا»هایی سازمان بودند افرادی که حتی دارای سوابق طوالنی در است.

پایین ترین رده در یا و تصفیه شده اند شده و «راست» و متهم به داشتن خصوصیات «لیبرالی» بوده اند

گرفته اند. قرار

دوش رجوی ناـکامی های گذشته از و شکست ها تقصیر گناه و مرحله دوم انقالب ایدئولوژیک٬ پس از

هـیئت رهبری٬ مجدداً تا پس گرفته شد٬ مسئولیت ها و همه رده ها و عهده دیگران افتاد بر برداشته و

اعضای قدیمی سازمان که بـا برکناری برخی از این مرحله پس از در اما منصوب کند. را اجرایی جدید

از تحت عنوان ارتقای نقش زن٬ خفیف شدند٬ و خوار اعتراف به اشغال ناحق رده های باال٬ و خود از انتقاد

به زنان سپرده شد. بیشتر آن پس مسئولیت ها
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مسئولیت و  صالحیت٬وحدت فرد

می شد: ضرورت رهبری جمعی تأـکید بر بیشتر تحلیل های سازمان٬ در انقالب ایدئولوژیک٬ پیش از تا
باالخص کیفیت حـتی مـتفاوت سـازمان و پیچیدگی مسائل اجتماعی وتضادهای عمیق آن٬
برای اینکه طرف دیگر از جمعی صورت بگیرد... که رهبری٬ ایجاب می کند انقالبی باجامعه...
رهبری جمعی الزام بگذارد... تعیین کننده روی تشکیالت اثر به طور نقاط ضعف یک فردنتواند

ص 32. بررسی امکان انحراف مرکزیت...: .1

می شود.1 آور
در کامل روی حل شدن تمام اعضا تشکیالت به طور طرح رهبری خاص الخاص برای رجوی ٬ پس از

ابریشمچی می گوید: می کند. اصلی کسب صالحیت تأـکید اراده وی به عنوان معیار
به تجاربی رسیدیم ضربه اپورتونیست هاتحلیل کردیم و و توجه به تجارب مان درسال 54 با ما
این یکی از ماست. این اصل مخصوص خود احزاب به آن نرسیدند. و ـکه هیچ یک ازسازمان ها
تشکـیالت٬ یـعنی صـالحیت در مسـئولیت. و آن هـم وحـدت فـرد بـنیادین است. مـا نظر
هیچ یک ازسازمان های ماتجاربمان با مسئولیت است... و تعیین کننده ترین اصل وحدت فرد
در خـود از انـتقاد و انـتقاد باالترین سازمان انـقالبی جـهان هسـتیم. ما نیست. انقالبی برابر
مرز کند. انتقاد ازخود باالتر به عنصر پایین نمی تواند عنصر چهارچوب صالحیت معنی دارد.

توان تصمیم گیری یعنی دموکراسی. دموکراسی صالحیت است.
ما موافق نباشد٬ ولی مسعود مرکزیت موافق استراتژی باشد تمام دفترسیاسی و ااۤلن اـگر ما ...
نمی آوریم. در به مرحله اجرا تصویب نکند او تا هیچ خط استراتژی را ما نمی کنیم. اجرا طرح را

مهدی ابریشمچی . به نقل از 64؛ ـ صص 63 جمع بندی دوساله...: یعقوبی٬ .2

گذاشته می شود. 2 به اجرا مسئولیت او٬ ولی با دیگران مخالف باشند٬ موافق و او تنها حتی اـگر
در او و که همه به رجوی مشروط هسـتند مرحله اول انقالب ایدئولوژیک هم تصریح شده بود در

مقابل هیچ کس مسئول نیست:
همه به مسئول قبل از و رهبری ایدئولوژیک همه مشروط هستند مسئول اول و از پایین تر در
او فقط بـه انـقالب. به کی مشروط است؟ باال در مسعود اما باالترخودشان مشروط هستند.

سخنرانی مهدی ابریشمچی . از ص 23؛ ش 255: نشریه مجاهد٬ .3

ندارد.3 ایدئولوژیکمان مسئولی جزخدا
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تنگه از عبور مرحله سّوم:  
طرفی سرنوشت جمهوری این تحلیل که «از با تشکیالت٬ حاـکمیت مطلق بر رهبری نوین پس از

جنگ پیروز که ایران در مایل نیستند ابرقدرت ها طرف دیگر از اسالمی به نتیجه جنگ گره خورده است و

و گیرد صدام قرار کنار در رسمًا و تصمیم گرفت کامًال بود»٬ جنگ بازنده نخواهد بنابراین عراق در و شود

طارق پی امضای معاهده ای با رجوی در این رو از بزند. به رژیم بعث عراق پیوند تمامیت تشکیالت را

سوی دولت گرفتن از قرار تحت فشار پس از ظاهرًا فرانسه و در وقت عراق) (معاون نخست وزیر عزیز

به این ترتیب استراتژی جنگ چریکی شهری به شد. بغداد پاریس وارد از سال 65 خرداد 17 در فرانسه٬

به بیان رجوی: زیرا استراتژی جنگ آزادیبخش تبدیل شد.
حزب مانند متناوب است... سکون آن نسبی و تحرک و حول زمین است. جنگ منطقه ای... 1ـ
منطقه بومی خودش بیرون بـیاید از حزب دموکرات اـگر دموکرات که به زمین چسبیده است.

تحلیل می رود.
شکست (پـاسدارکُشـی و شهرها هدف زدن سرانگشتان رژیم در جنگ چریکی شهری با 2ـ
که زمان بَر ازآنجا دارد... متّرقی تری قرار فاز اـگرچه نسبت به جنگ منطقه ای در طلسم اختناق)
کـوتاه مدت در و مـیکرو دراحاطه کامل دشمن عمل می کند٬ پلیس نظامی و تور در است و
بـه اثـبات رژیـم را مـی کند دستگاه ذهـنی خـود وقتی کسی پاسدارکُشی را بالجواب است.
سقوط شتابان یـا این دستگاه... در هست. حاالحاالها که این رژیم ... می پندارد و می انگارد

. سریع جواب نداشت... سرنگونی ضربه ای و
کیفی تر و مداری چپ تر در تاریخ معاصرجهان و 3ـجنگ آزادیبخش تجربه کامالًجدیدی در
بـا کوتاه مدت و هدف طلسم شکنی در با دارد. همه استراتژی های نظامی قرار از متکامل تر و
درجنگ انقالبی را تحّرـک مطلق»٬خود و توسل به اصل طالیی «حّداـکثرتهاجم؛جنگ تمام عیار

از: مهمترین مختصات جنگ آزادیبخش نوین عبارت اند متجلی می کند.
دستگاه نظامی رژیم را بار مقابل جنگ آزادیبخش گسترده است که ماچند این افق در الف ـ
بـنابرایـن می رویم که مـی رویم. هم می زنیم و یک بار و برمی گردیم٬ می رویم و می لرزانیم و

دارد. سرنگونی وجود چشم انداز
بین راه خـبری در استقرار سکون و توقف و مرحله نهایی جنگ آزادیبخش نوین از در ب ـ
و می شکند را ما رژیم کمر این راه یا در هم هست. آخر خیز تهران٬ اول برای تسخیر خیز نیست.

رژیم را. کمر ما یا
درست یا چنگ زده ایم که قبالً درست حلقه ای را ما جنگ آزادیبخش نوین٬ جوهر در ... ج ـ
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پای این رژیم است که خودش با عراق است... آن جنگ ایران و و رفته بود دست در غلط از
ظرف مادی مناسب [این جنگ] عمل و پای مرزبشکنیم. کمرش را ماباید آمده و خودش به مرز

ص 22. فروغ بی دروغ...: .1

انرژی های ارتش آزادیبخش است.1 و سمت گرفتن نیروها شدن و تحقق آزاد برای بروز
تأسیس ارتش آزادیبخش رجوی خبر مسعود تاریخ 66/3/29 در استراتژی٬ به دنبال تصمیم به تغییر

طّی اطالعیه ای اعالم کرد. را
صـدر در دیـرباز خـلق از پـراقـتدار و تأسیس ارتش آزادیبخش ملّی به مثابه بازوی استوار
همه مشتاقان اسـتقالل بـوده و بوم و و آزادیخواهان این مرز آرزوهای عموم وطن دوستان و
تاریخ جنبش های رهایی بخش مردم ایران در در مهمترین حلقه های مفقود آن یکی از ـکمبود

ص 2. ش 98: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .2

است.2 دوران معاصر
نظیر مناطق گوناـگون٬ که در کسان مختلفی را و اعضا سازمان مجموعه کادرها٬ پی تأسیس ارتش٬ در

به را کادرها و تشکیالت سازمان تغییرات اساسی داد در به عراق آورد٬ ترکیه داشت٬ پاـکستان و اروپا٬

نظامی فرستاد. ستاد

تغییر تمرکز به خط حداـکثر تهاجم را که خط حداـکثر به این نتیجه رسید سال 66 اواخر سازمان در

ارتش عملیات مـتمرکز ادغام و «قرارگاه اشرف» متعاقب این تصمیم کلیه قرارگاه های سازمان در دهد.

که پشتیبانی ارتش عراق شد٬ با و کنار مهران در عملیات فّکه و به انجام دو سازمان شکل گرفت که منجر

به سازمان را ظاهرًا این عملیات ها داشت. سازمان قرار اختیار در سه روز و مهران به تصرف عراق درآمد

بود. امکانات ارتش عراق دسترسی به تهران چندان مشکل نخواهد حمایت و که با این نتیجه رساند
کرده مستقر مرز هرچه داشته به صورت سّدی دفاعی در درون پوک شده؛ از و رژیم ثبات ندارد
با برویم که برویم و کنیم و این سدایجاد یک مقطع مناسب سوراخی در کافی است در است.
به دنبال ول کنیم و باید یا امروز ازخاـک عراق به تهران می رسانیم... سرعت ارتش را حّداـکثر

ص 23. فروغ بی دروغ...: .3

برویم به سمت تهران.3 آن ور از یا زندگی مان برویم٬ و ـکار
تحوالت سریع بهرهـگیری از داشت با امید و داده بود قرار 67 مهر 5 را حمله بعدی خود سازمان موعد

بتواند بین المللی٬ منطقه ای و شرایط مساعد ایران و با درگیری مستقیم نظامی آمریکا جنگ و رخ داده در
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ادامه جنگ تحلیل کرده از ناـگزیر سازمان که جمهوری اسالمی را برای تصرف تهران آماده کند. را خود

نقض آتش بس توسط رژیم با و شد غافلگیر ٬67 تیر 27 سوی ایران در از پذیرش قطعنامه 598 با بود

را عملیات شتابزده موسوم به «فروغ جاویدان» غرب به کشور٬ جنوب و عراق از مجدد تجاوز صدام و

گردید: که به شکست سختی منجر انجام داد
دچـار آن را و کـیفیت تـهی نـمود از سـازمان را تلفات سـنگین آن٬ شکست نظامی فروغ و
صدای انتقاد بهت زده شده بودند. عصبانی و همه اعضا نظامی کرده بود. ورشکستگی سیاسی ـ
جبران هیچ چشم اندازی هم برای عملیات بعدی و خم شد. کمربچه ها شده بود. بلند ازهمه جا
نام بردن جرئت اعتراض علنی و بچه ها اما حمالت متوجه رجوی بود ...لبه تیز پیش نبود. در

ص 98. ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .1

که بترکد.1 نزدیک بود و باقی مانده بود دل ها در همه چیز رانداشتند. او صریح از
نظام جمهوری بحران داخلی٬ انتهای جنگ٬ که در آرزوی سازمان این بود و حقیقت همه امید در

همان شرایط خاتمه جنگ٬ بلکه در به تحقق نپیوست٬ نه تنها این آرزو کرد. متالشی خواهد اسالمی را

بن بست برای خروج از این مقطع رجوی مجددًا در شد. این گروه وارد بر ضایعات سنگینی نیز تلفات و

بـحران رجـوی بـرای جـلوگیری از ایـن بـار تداوم دهـد. تصمیم گرفت انقالبات ایدئولوژیک گذشته را

تصمیم به مرحله سوم گسترش نظام فرقه ای٬ برای تعمیق و جداشدگان٬ بسیاری از به اعتقاد و فروپاشی٬

انقالب ایدئولوژیک گرفت:
الاقـل بـه می بایست جواب این مـاجراجـویی را تیغ بود. رهبری زیر عملیات فروغ٬ از بعد
مرحله سوم انقالب ایدئولوژیک به نام «تنگه وتوحید» و پیش دستی کرد او نیروهای خودبدهد.
بدین وسیله غم بچه ها تا بیمه نامه معرفی کرد آمدعملیات فروغ را رجوی ابتدا راه انداخت... را
همه گناهان شکست و و شد طلبکار هم آمد بعد خوش کند؛ را دل آنها و قدری تخفیف دهد را
شـما تفکر زیرا الیق پیروزی نبودید و مستعد که شما به گردن دیگران انداخت٬ اشتباهات را

ص 99. همان: .2

تعادل قوایی بود.2 ماتریالیستی و
مسئولیت طرف دیگر از و داشت٬ درستی عملیات تأـکید مثبت و تأثیر عظمت و طرفی بر رجوی از

و انقالب مـی کردند باید که طبعاً بودند این اعضا به این ترتیب٬ عهده سایرین گذاشت و بر شکست را

نسبت به طراحی و به شبهات اعضا نشد این مقطع ناچار وی در برطرف می کردند. را ـکاستی های خود
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متهم اعضا بود. توحید» این نتیجه مرحله موسوم به «تنگه و و شکست آن پاسخ دهد هدایت عملیات و

به کردند٬ مانع برخورد به مشکل و جاده کرمانشاه) زبر/مرصاد٬ تنگه (چهار عملیات وقتی در که در شدند

به همین دلیل قوای جمهوری اسالمی در و خودشان بودند به فکر مختصراً و آینده٬ زندگی و زن و فکر

فلسفی تعادل همین «چتر رجوی به خاطر به تعبیر آن بگذرند. سّد از نتوانستند و نظرشان بزرگ جلوه کرد

جمهوری اشتباهاً که آنها به گونه ای جلوه کرد اعضا دید هواپیماهای ایران در تانک و تجهیزات٬ قوایی»٬

فقط به و فراموش می کردند خودشان را آنجا در این افراد تحلیل وی اـگر در کردند. قوی تصور اسالمی را

به تحلیل او بنا بیرون بیایند. پیروز این نبرد٬ از می توانستند ـ الغیر و ـ رهبری سازمان چشم می داشتند

از ضامن عبور که می تواند مریم ٬ و عملی به رهبری مسعود یعنی سرسپردگی کامل ذهنی و «توحید»

کشته بستگان افراد دوستان و پاسخ به اعتراضات نزدیکان٬ حتی در او بحران های سازمان باشد. «تنگه»

ولّی دم بودن خلع کرد: از را آنها و طرح کرد کّل سازمان را بر حق مالکیت تاّم خود عملیات٬ شده در
موردشهدا مربوط نیست....حسابرسی خانوادگی در به شما شهدا این فتنه ذهن بیمارشماست.
را آنها درحیطه صالحیت هیچ کس نیست و زن من بود من٬ برادر من٬ اینکه] آی این شوهر [و

بیشتر شما هم خیلی دلمان از ما و بسته اند ما با پیمان خودشان را آنها نریزید. جیب خود  در

همان. .1

می سوزد.1
این زمینه می نویسد: هادی شمس حائری درباره آموزش های سازمان در

هیچ راه برویم. پای او با به اونگاه کنیم و به رهبری بسپاریم و را که خود آموزش می دادند به ما
به مال رهبری هستید.گناهانتان را شما نیست. ثواب مال شما گناه و و وخوبی ها یک ازبدی ها
جیب خود در را آنها نیست. کارهای خوب هم مال شما می بخشد. را شما او کنید٬ واـگذار او
فدای کـلیه اعـضای سـازمان در آن هم مال رهبری است. سرمایه نکنید. برای خود و نریزید
هدیه همسرش به به عنوان مثال ابریشمچی با «دریافت». فدای رجوی در است و «پرداخت»
که نصیب شما وکامیابی ها ازخوبی ها هرچیز قبول این هدیه. رجوی در و کرد» رجوی «فدا
مـوفقیت های نـظامی و و پیروزی ها جهت رهبری است. از شامل حالتان می گردد و می شود
ناـکامی آنچه که شکست و طهارت رهبری است و مدیون خلوص عقیدتی و همگی ـ سیاسی ـ
تـمام تـوجه و به رهبری بسـپاریم و را ماست که نتوانستیم به همان اندازه خود است تقصیر
به همان دارد٬ کارهای روزانه اش اشتباه وخطا اندازه که در هرکس به هر کنیم. نثار عشقمان را



79 «انقالب های ایدئولوژیک» 

می شود رهبری انباشته شده وناخالصی دارد.خلوص عقیدتی زمانی ایجاد غیر نسبت ذهنش از
و بدین علت پیروزنشدید به نیت نزدیکی به اوباشد.... کارها و کند رهبری پر ـکه همه ذهن را
بود پر ذهن شما اقسام تنگه هاداشتید. که خودتان انواع و کنید عبور تنگه چهارزبر از نتوانستید
نگرانی های خودتان و عشق به سایرمسائل.جلوچشمتان به جای اینکه مسعودباشد و تردید از

ص 85. همان: .1

قدرت نظامی دشمن بود.1
گذشته دلدادگی از شدیدتر و بیشتر و می کردند انتقاد خود از و می آمدند مجدداً باید بدین ترتیب اعضا

به تبع و نداشتن چنین حالت نسبت به مسعود از و به رجوی اثبات می کردند را سرسپردگی مطلق خود و

پوزش می طلبیدند. و عفو آن مریم ٬

بن بسِت پیش آمده آینده سازمان شد. و معضل دیگری مایه افزایش تاریکی چشم انداز سال 1368 در

سازمان همواره چنین تحلیل و استراتژیک رجوی بود. تحلیل های اصلی و از تحقق نیافتن یکی دیگر در

دارد. تمام به حیات امام خمینی (ره) بستگی تاّم و ثبات کشور٬ که نظام جمهوری اسالمی و تبلیغ می کرد

خواست های و پیش بینی ها بیشتری می گفت اـگر تأـکید با «عملیات مرصاد»٬ شکست در رجوی پس از

صورت فوت ایشان در بوده است و شخص حضرت امام (ره) سازمان به وقوع نپیوست به علت حضور

درون می پوسد نظام از و گسترش می یابند تشّتت ها و تأمین کند را ثبات کشور کسی نیست که بتواند دیگر

پـافشاری روی این تـحلیل تـبلیغ و سازمان بسیار سقوط جمهوری اسالمی حتمی است. نتیجه٬ در و

بین در ناامیدی بیشتر موجب یأس و عدم تحقق تحلیل سازمان٬ رحلت حضرت امام (ره) پس از می کرد.

سـپردن مسـئولیت جمله مسئول اولی مریم رجـوی و از این مقطع به عناوین گوناـگون٬ در شد. اعضا

قدیمی باسابقه و ــبخصوص افراد زدن اعضای مرد کنار موضوع زن و بر هرچه بیشتر تأـکید سازمان به او٬

بن بست از برآمد صدد سازمان در قائم مقام مریم رجوی ٬ انتخاب فهیمه اروانی به عنوان جانشین و و ـ

بگریزد. جدید

تحمیل طالق های اجـباری بـه اعـضای پایان مرحله سوم انقالب ایدئولوژیک٬ مهمترین اقدام در

به ازدواج نکنند. و باقی بمانند زمان پیروزی سازمان مجرد تا که مطابق آن همه موظف بودند متأهل بود٬

آرمان های آن تشکیالت و تشکیالتی به خاطر زندگی یک فرد خوراـک و که خواب٬ توضیح داده شد افراد

در این رو از تقدیس شود. بنابراین رهبری باید رهبری آن عینیت می یابد٬ تشکیالت در تبلور است و
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که در اجباری٬ طالق های گسترده و شد٬ آغاز 1370 شهریور جریان نشست های عمومی طالق که از

اصلی تـصاحب قـلب ها محور سازمان اتفاق افتاد٬ در توحید» مرحله سوم انقالب ایدئولوژیک «تنگه و

سه طالقه کردن زنان توسط همسرانشان هم مالکیت تاّم رجوی استدالل سازمان در توسط رجوی بود.

بود.

گفت: آمده بودند گرد «نشست طالق» مردان متأهل که در رجوی خطاب به زنان و
مالک وصاحب همه او متعلق به رجوی است. همه قلب ها قلب هیچ کس مال خودش نیست؛

به اثبات برساند. طریق طالق همسرخود از این مالکیت را هرکس باید قلب هاست.
و به من عشق بورزند مال من است وقلب هاباید همه قلب ها قلب زن متعلق به شوهرش نیست.
به همان درجه ای که قلبش به دیگری عشق بورزد هرکس به میزان و برای من بتپند. سینههاباید

ضایع کرده است. اندازه حق رهبری را
نمود حکم صادر و جمع آوری کرد حلقه های ازدواج را رجوی یک سینی برداشت و نشست مزبور  در

ـکه:
مالقات کند. زن خود با سرنگونی هیچ کس حق ندارد امر تا و حرام اند به مردها همه زن ها

گفت: کرده و بلند جا از را اعضا این نشست رجوی یکی از در
تلقی من ناموس توهستم.باید نیست؛ زن ناموس تو دل بیرون کنی؛ از عشق همسرت را توباید
که هم بدانند زنها و نیستند زنهایتان مال شما ذهنت بیرون کنی و... از زنت را مورد مالکیت در

همه متعلق به رهبری هستید. شوهرانشان مال آنهانیستند.
نشست های طالق نوشته است: مورد شمس حائری در

مطرح یک ماه طول کشید٬ تا بیست روز که حدود این نشست ها وبحث هایی که در صحبت ها
مسعود بدنش راست می شود... بر مو کس ازشنیدن آنها کننده است که هر به قدری مشمئز شد
در وصحبت ها این حرف ها یک کلمه از کرده است که اـگر تهدید را اعضا این نشست ها در

.81 ـ صص 80 همان: .1

فوری به سزای اعمالش می رسانیم.1 کننده را افشا کند... بیرون درز
آن جـایگزینی و پیگیری می کرد یک هدف اساسی را ظاهرًا بی سابقه٬ همه این اقدامات عجیب و

مانع فرد٬ محبتی در هرنوع عالقه و اعتبارات فردی بود. ارتباطات و رهبری به جای تمام دلبستگی ها٬

رهبری بود. نوع رابطه ای مانع بین شخص با هر و محبت نسبت به رهبری تلقی می شد عالقه و
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برای تالش ها و می توانست همه امیدها شدن اعضا جدا بریدن و مرحله سوم انقالب ایدئولوژیک٬ در

داخـل در اقدامات خشونت آمیز تازه ای از به همین دلیل دور بین ببرد. از حل بحران عمیق سازمان را

شد. بریده ها از تبعیدگاه رمادّیه مملو و زندان های متعدد و شد تشکیالت آغاز

ایـنجا کـه در طـرح کـرد٬ بـحث مـفصلی را توحید»٬ تبیین انقالب ایدئولوژیک «تنگه و رجوی در

حضور آن نشست ها در سابق سازمان که خود هادی شمس حائری عضو به نقل از آن را قسمت هایی از

می آوریم: داشته است٬
مرحله سوم انقالب ایدئولوژیک از چک انفرادی عبور

ایدئولوژی؟توحید در
سرنگونی خیز درخط؟

فرد): سرنگونی (ارتقای کیفی هر توحیدخیز
به لحاظ درک ایدئولوژیک 1ـ

تنگه از بعد قبل و مقایسه تصویرخود در درآوردن پیچ اصلی خود٬ و اشراف به خود 2ـ
مدارجدید وحیطه تحت مسئولیت در تشکیالتی٬شناخت افراد نظر از 3ـ

نظامی خطی٬ نظرسیاسی٬ از 4ـ
علم حضوری حس کند. با کس باید هر را این ارتقا

نـوین٬ چارچـوب های کـالسیک و به جنگ در نگرش ما و تصویر عملیات فروغ٬ قبل از در
نفی تمامی دستگاه کالسیک که چترش با کامالً فروغ دستگاه یکپارچه و از بعد و التقاطی بود
می رسیم... سرنگونی آماده می باشد که برای خیز به دستگاه استراتژیک دیگر ماتریالیسم بود٬

مورد تعطیل گردد.حسابرسی خانوادگی در دکان مربوطه باید و شهدا مورد در فتنه ذهن بیمار
در را آنها حیطه صالحیت هیچ کس نیست و در بود ... من٬ برادر من٬ که آی این شوهر شهدا
از هم دلمان بیشتر ما و بسته اند مریم ) ـ (مسعود ما با پیمان خودشان را شهدا نریزید. جیب خود

انقالب نوین ایران است. شهدای فروغ جاویدان برای نسوختن آلترناتیو می سوزد. شما
از تعطیل گردد. ودکان مربوطه باید موردنتایج واشتباهات تاـکتیکی عملیات٬ در فتنه ذهن بیمار
هـزاران فـروغ جـوابش هـمانا بـبریم٬ بـاالتر هرچه عقل نظامی محض را نظامی صرف٬ نظر
و آلترناتیو همین عملیات٬ تاریخی با اجتماعی و سیاسی٬ نظر از اما الغیر. جاویدان است و

بیمه نمودیم. آن را ازسوختن نجات دادیم و انقالب نوین ایران را
فروغ مورد حال آنکه در نقش آن درونی بود. و انقالب ایدئولوژیک یک پرش عظیم به جلو
درست به بوده است و سیاسی ما تنش نظامی ـ بزرگترین آزمایش و سال 54 از جاویدان بعد
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محسوب می شود. همین دلیل بزرگترین آزمایش ایدئولوژیک نیز

.116 ـ صص 112 مرداب: شمس حائری٬ .1

مشخص می شود.1 تنگه» از ضرورت ایدئولوژیکی «عبور به این ترتیب اهمیت و

جنسیت فردیت و مرحله چهارم:  
تشدید و شکست استراتژیک سازمان٬ تداوم بن بست و ایران٬ خاتمه جنگ عراق و پنج سال پس از

انـقالب های ایـدئولوژیک که با بحران درون سازمان را بین المللی رژیم عراق٬ وخامت اوضاع داخلی و

و به تکـرار دیگر رهبری تشکیالت که گویا ساخته بود. آشکار وسیع تر و مجددًا پنهان می شدند٬ موقتًا

مـرحـله چـهارم انـقالب بحران٬ مواجهه با در این بار عادت کرده بود انقالب های ایدئولوژیک٬ تجدید

فضای جدیدی برای فعالیت های سیاسی ـ و مطرح کرد جنسیت» تحت عنوان «فردیت و ایدئولوژیک را

آورد. پدید تبلیغاتی خود

تحت عـنوان را آنها قدیمی انشعاب٬ بین بردن خطر از برای حفظ نیروهای قدیمی و سازمان ابتدا

سپس بـه و تن رساند تن به 235 170 از را اعضا تعداد و نمود این شورا تقویت شورای مقاومت وارد

زنـان تشکـیالت کـه از نـفر 24 تضمین تداوم تسلط رجوی ٬ تشکیالت و از تصویرسازی جدید منظور

برخی از به عنوان شورای رهبری انتخاب کرد. به رهبری به اثبات رسانده بودند٬ را سرسپردگی کامل خود

که علت اصلی عالقه رجوی به انتخاب زنان به عنوان مسئوالن و بودند اعضای قدیمی سازمان معتقد

فـقدان جسـارت دیدگاه وی زنان به دلیل احساساتی بودن و که در آن بود ناشی از فرماندهان اصلی٬

سازمان پود و تار آنان در افزایش حضور و قابل اعتمادترند حرف شنوی بیشتر٬ اطاعت پذیری و مخالفت و

.181 ـ صص 180 کرد: چه باید .2

افزایش نافرمانی می گردد.2 یا تمّرد بروز جلوگیری از و کادرهای مرد موجب کنترل بهتر

تاریخ نشست مسئوالن بخش های مختلف سازمان ضمن مرور رجوی در ماه سال 1372 مرداد در

تغییرات منطبق با را گروه هایی که خود این عنوان که هرگاه تعادل یک سیستم برهم می خورد با معاصر

بـه تـحلیل مـرحـله چـهارم انـقالب و تغییرات ایدئولوژیک سازمان دفاع کرد از حذف می شوند٬ نکنند

ـ9. صص 8 ش 311: نشریه مجاهد٬ .3

انتخاب شورای رهبری زنانه پرداخت.3 ایدئولوژیک و
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رأی دادن به این ذی صالح ترین خواهران انتخاب و افتخار که امروز شما به حال من و خوشا
این رمـز پرتاب کردیم. به جلو خودمان را کیفًا بار بدین وسیله دیگر کردیم و پیدا مسئول را
ذی صالح ترین طبعًا ایدئولوژیکی شماست. به مثابه موتورهایجدید ماندگارمجاهدین است و
پـر اصل قضیه بـال و من تازه این فرع قضیه است. نظر از اما انتخاب کردید. مسئوالن تان را
نبود و اصل قضیه بود موتورهای جدید. انقالب درونی شماست با مظهر ـگشودن شاخص و

ص 10. همان: .1

کرد.1 پاسخ پیدا نبودشما و بود 8ـــ9سال مجددًا از سرانجام بعد هم و باز است.
به بحث مسئله را اعتراضات احتمالی نسبت به انتخاب شورای رهبری زنانه٬ سازمان جهت مقابله با

موکول به شورای رهبری را صالحیت برای عضویت در و صالحیت که مختص رهبری است متصل کرد

به رهبری کرد: پیوستگی هرچه بیشتر
همه ما از که بیشتر گل های سرسبدی هستند واقع مسئولین و این خواهران شورای رهبری در
دلیل صالحیتشان واتفاقًا دل سپرده اند آن جان و به نور و کرده اند باور مریم را خورشیدخواهر

عباس داوری . نقل از ص 14؛ همان: .2

همین مسئله بوده است.2 شورای رهبری٬ برای احرازچنین مسئولیتی در
رهبری اعالم ادامه حّل مسئله خطیر همچنین شورای مرکزی سازمان طّی اطالعیه ای این حرکت را

ـکرد:
راستای مـهمترین همین شورای رهبری است که در رهایی در قانون انفجار اوج شکوفایی و
رهـبری پـیشوایـان واالی فـصل مسـئله خـطیر یـعنی حـل و مسئله انقالب درونی سازمان٬

ص 17. همان: .3

می سازد. 3 هرچه تابان تر را مریم ) و عقیدتی مان (مسعود
«جنسیت بر تأـکید که مردگرایی و این ادعا با جنسّیت» انداختن انقالب «فردیت و سازمان جهت جا

مذکری با چنانچه فرد و کرد قلمداد پلید و فاسد آن را ایدئولوژی جمهوری اسالمی است٬ مظاهر از نر»

حسـاسّیت جـنسّیت تحت عنوان اینکه تو آمدن زنان مخالفت می کرد٬ روی کار اقدام سازمان مبنی بر

اعالم آمدن زن ها باال با را سابقه سازمان مخالفت خود با چنانچه افراد به شدت می کوبید. داری وی را

به سازمان و را خود و ذهنیت هستند که چون دارای فردیت و می شود آنان برخورد با این طور می کردند

نمی توانند درک نکرده و رهبری را سازمان و تشکیالت و هنوز و پس مسئله دارند تشکیالت نسپرده اند٬
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کرد تجویز دارویی که دکتر هر و بسپارند به دکتر را خود باید و هستند پس بیمار هضم کنند. این مسائل را

یا هم این است که تحت سرپرستی یک زن تازه به عضویت سازمان درآمده و دارو بایستی مصرف کنند.

مـطرح دوباره بـحث جـنسیت را قبول نمی کرد٬ مذکور صورتی که فرد در دربیایند. تازه وارد یک عنصر

چیزی تا می کرد خرد را شخصیت خود آن قدر و کاری می داد تن به هر باید قبول می کرد اـگر و می کردند

باقی نمی ماند. او در «فردیت» و تحت عنوان «شخصیت»

سازمان این گونه تحلیل کرده است: دوره اخیر شمس حائری درباره علت زن گرایی رجوی در

هویت و و گرفته بودند ظلم ونادیده گرفتن حقوق فردی واجتماعی قرار قبل مورد زنان چون از
وسیله زنان را و این ضعف تاریخی استفاده کرد رجوی از دست داده بودند٬ از را خود اعتبار
اشک تمساحی که درک روانشناسانه ضعف تاریخی زن و مشروعیت دادن به توطئه هایش کرد...
زن مـحور بـر را که استخوان بندی سازمان خود رجوی برای زن می ریخت به وی امکان داد
سودآوری است درسازمان به که زن عنصر این شیوه جوامع سرمایه داری را سازماندهی کندتا
بیشتر منصوب می شدند٬ وستادها به ریاست بخش ها مسئولینی که بعدًا گیرد...فرماندهان و ـکار
دارای دانش و باسواد و مایه دار زیاد چون محصول انقالب ایدئولوژیک بودند٬ و زنان بودند
یک بودند. پرشور بیشتراحساساتی و آنها قدرت بیان نبودند. توان باالی اجرایی و سیاسی و
گریه موردی سریعًا هر در زبان می آوردند. بر را مسعود ده بارنام مریم و ـکلمه که حرف می زدند
و رانداشتند استعدادجذب بچه ها توانایی و ذاتًا چون آنها لذا می کردند٬خیلی دل نازک بودند.
ومحدودیت برای آنها زیادنمی ترسیدند آنها از به سمت آنهاجذب نمی شدند٬ هم زیاد بچه ها

.105 و 97 صص ٬96 ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .1

بود. 1 50 قدیمی به خصوص اعضای سال های قبل از افراد از همه ترس ها بود. ـکمتر
این داشته باشد سازمان وجود ضمن دلیل دیگری که می توانست برای ارتقای تشکیالتی زنان در در

حسـاِس زنـانه غـیرقابل برای روحیات شکننده و عملیات فروغ٬ خصوصاً که شکست های مداوم و بود

نیز و افتادن بودند. ازپا افسردگی و یأس٬ معرض بریدن٬ در زنان خیلی بیشتر و مردان بود از تحمل تر

طریق از اـگر شده بودند٬ دور کودکان خود شوهران و از رجوی ٬ دستور نشست طالق و زنانی که پس از

بزنند. دست به انتحار حتی ممکن بود یا می بریدند نمی شدند٬ تشکیالت شارژ زن ساالرانه در این رونِد
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تحلیل «انقالب ایدئولوژیک»  
تحقق اول ارتقای موقعیت زن و تبلیغ می شد: «انقالب نوین ایدئولوژیک» هم در کنار هدف در دو

رهبران بزرگ هم طراز رجوی به عنوان «رهبری» مطرح کردن مسعود دوم٬ سازمان. در مرد تساوی زن و

تاریخ.

نمود٬ مارکسیستی بروز به صورت بحران ارتداد سال ٬1354 در بن بست ایدئولوژیک سازمان یک بار

حفظ کرد. را درونی خود ایدئولوژی سازمان تضاد و آن سرپوش نهاده شد ولی بر

سازمان هم رهبرانی چون «مائو» که نظیر مطرح بود سازمان این فکر قبل در مدت ها از همچنین٬

پیامبرگونه داشته باشد. رهبر و یک پیشوا باید

باید اقدامات بیمارگونه را «ریشه این تحوالت انحرافی و خط مشی»٬ نویسنده «بحران در به اعتقاد

خـصلت های دوم در روش شـناخت سـازمان٬ دوگـانگی مـنطق و همان ضعف های عقیدتی و اول در

از کرد... جستجو تحقق استراتژی٬ ناـکامی در شکست و سوم در و رهبری٬ استعالیی حاـکم بر استکباری و

شخصیت رهبری آن و در سازمان و خودبرتربینی در به رابطه بین خصلت های استکباری و جمله باید

شخصیت در درون سازمان و در همه چیز همه کس و «هضم کردن» و به «حل کردن» تمایل آشکار

تحول در ... نظریه تکامل سازمان توّجه کافی داشت. به ویژه روش شناخت و مبانی عقیدتی و و رهبر

بـن بست سـیاسی ـ بر سعی می کرد تراشی» «رهبر سازمان با یعنی «انقالب نوین ایدئولوژیک»٬ تازه٬

فرهنگ «سکوالریستی»٬ پذیرش کامل تر بینش مذهبی و کردن جوهر رها با و غلبه کند استراتژیک خود

ح (مقدمه). - صص ز خط مشی: بحران در .1

گشت کـه همچنین به زودی آشکـار گردد.»1 تنگناهای عقیدتی آزاد از ضمن حفظ قالب های مذهبی٬

ارتقای موقعیت زن در حل مسئله زن و ازدواج غریب٬ برخالف ادعاهای اولیه هدف این انقالب نوین و

کرد. هدف خلق رهبری نوین جستجو در انگیزه واقعی را نبوده است بلکه باید سازمان٬

این گونه تبیین کرده است: سابقه موضوع را تاریخچه و خط مشی» ـکتاب «بحران در
مرکزیتی مرکب از سازمان مجاهدین را اواسط سال ٬59 وحتی تا انقالب درسال 57 پیش از تا
فرد دارد این که سازمان اصرار بر عالئمی دایر و رهبری می نمود اداره و کادرها٬ تعدادی از
به شیوه های تصنّعی شاخص گردانده بزرگ میان اعضای مرکزیت به طورخاص و از معیّنی را

به چشم نمی خورد. ظاهرًا هواداران تحمیل نماید و به اعضا به عنوان «رهبر» و ـکند
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تبلیغات وفعالیت های گسترده ای پیشین٬ روند در تغییری چشمگیر آن به بعدناـگهان با از اما
معرفی وی به عنوان «رهبر»مجاهدین خلق شروع بزرگ کردن رجوی و برای مطرح کردن و
که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک بود٬ آنجا از شتاب فوق العاده ای توسعه یافت. با شدو
ولی به حساب ضرورت های انتخاباتی می گذاشـتند٬ بسیاری تبلیغ فوق العاده روی رجوی را
آن پس از داشـته است. پایدارتری برای آن وجود و که ضرورت ریشه دارتر معلوم شد بعدًا
بودن عنوان «رهبر» که بر شخص رجوی بود تکریم ها٬ کلیه تبلیغات وتجلیل وستایش و محور
آن سال وشکست های سیاسی ـ اوج گیری حوادث در فوق العاده ای به عمل می آمد. اوتأـکید
شرکت تشکیل شورای مقاومت با به پاریس و سپس فرار و خردادسال 60 از بعد نظامی قبل و
شدت تبلیغات روی رهبری شخص رجوی تاحدودی از ناخواه٬ خواه ـ ابوالحسن بنی صدر٬
قـبل مـدت ها داخـل سـازمان از کـه در بـود پیدا و به کلّی متوقف نگردید. هرچند ـکاست٬
تیول رهبری بـالمنازع سازمان در دمکراتیک شکسته شده و چارچوب های رهبری شورایی و

.6 ـ صص 5 همان: .1

رجوی درآمده است.1
هدف انقالب ایدئولوژیک چنین توصیف می شود: ادامه٬ در

کـه این بود می آید٬ به وضوح بر محتوای سخنرانی های کادرها چنان که از هدف این برنامه٬
مقام رهبری فردی شاخص در نه درحد رجوی را این پس مسعود هواداران سازمان از و اعضا
استثنایی که و مقام رهبری «برگزیده» بلکه در اعضای مرکزیت٬ سایر همدوش با و «مرکزیت»
شـیوه بـا و رأی شـخصی٬ تـصمیم و و رهبری فردی٬ که با پایه نظام شورا٬ نه بر سازمان را
و که ...زمانی «استالین» وجایگاهی به اوبدهند مطلق العنان اداره می کند٬بشناسند خودکامگان٬
زعامت هم به هیچ وجه هرچندشواهدحاـکی است که رجوی به این مرتبه از داشتند. «مائو»...

ص 8. همان: .2

هم ...می باشد.2 پیامبران وشاید مهدی موعود٬ امامان٬ قانع نبوده وخواهان موقعیتی نظیر
حتی و سخنرانی ها و تمجیدهایی که طی نامه ها در مصادیق عینی تمایل رجوی به تقدیس خویش را

مریم رسماً که نام رجوی و آنجا تا به وضوح می توان مشاهده نمود. زیارت نامه های اختراعی اوج گرفتند٬

اضافه گردید. نیز به ذیل «زیارت وارث» و افزوده شد به نام خلق قهرمان ایران» و به عنوان «به نام خدا

مـریم هـم رجـوی و خلق و با خدا٬ کنار مرتبه در هر در مجاهد «هر خط مشی»٬ «بحران در به تعبیر
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ص 13. همان: .1

چه تکامل ارتجاعی مدرنی!»1 ثنویت به تثلیث٬ تحول از هم پرستش کند. با باید سه را هر روبروست و

انـقالب ایـدئولوژیک رهـبری نـوین پس از تمجیدهای عـجیب از روند مورد آبراهامیان در یرواند

می نویسد:
درمدح وسرودها اشعار سخنرانی ها٬ «انقالب ایدئولوژیک»نامه ها٬ وماه های پس از درهفته ها
یک سخنرانی در جمله مهدی ابریشمچی ٬ از به چاپ رسید. نشریه مجاهد رجوی در مسعود
ازجـانب هـمه کـه «مسـعود استدالل کرد و تأـکید مجددًا رجوی» «شاهکار بر ساعته٬ چهار
توصیف بزرگ» متفکر به عنوان «رهبر را وی او مرده شان ـسخن گفته است». زنده و مجاهدین ـ
که آنان وی اعالم نمود دانست. پیش بردن انقالب ایدئولوژیک مایه افتخار به خاطر را او و نمود
با و این ترک گویند. از بعد سازمان را باید به فهم انقالب نوین ایدئولوژیک نیستند٬ ـکه قادر
متکی به او و دارند٬ یک مسئولی برای خود صراحت اعالم داشت که برخالف دیگران که هر

به خودش متّکی است. تنها و رجوی هیچ مسئولی ندارد مسعود هستند
بـدین را عضدانلو مریم قجر سابق خود همسر ازستایش هایش٬ بخشی دیگر در ابریشمچی ٬
شخصیتی است که دارای «بیشترین قابلیت جذب است و سبب که «سمبل زنده زنان انقالبی»

داد. موردستایش قرار است٬ ایدئولوژیک مسعود» باریک بینی های تفکّر
نشریه سازمان به چاپ رسـید٬ در و رجوی تقدیم کرد متنی که به مسعود ورداسبی در ابوذر
خدا»٬ «نور «هدیه ای به بشریت»٬ «رهبری یکتاپرست»٬ وی کرد: نثار این دست را تعبیراتی از
خـبر که وقتی برای نخستین بـار ورداسبی اعتراف کرد «روشن کننده راه انقالب نوین ایران».
و فحش داد اشک ریخت٬ رفت٬ تأثری عمیق فرو در شنید٬همچون خیلی های دیگر٬ ازدواج را
روی کوتاه در رو یک برخورد اما است؛ راه نابودسازی «ـکل جنبش» که در متهم نمود رجوی را
کـه بـاالخره قـانع شـود و سـازد بـرایش آشکـار که حقایق را پاریس کافی بود رجوی در با
خـودش لیبرالی» ضعیف روشنفکری و «تفکر ناشی از همه ـ ـ «برداشت های نادرست اولیه»

بوده است.
وهله نخست بیانگر که در گفتند یا مطالبی نوشتند مشابه یکدیگر٬ به شکلی کامًال دیگران نیز٬
رجوی بود. مسعود اغراق از سراسر وهله بعدستایش غلوشده و در ازخودشان و تنفر ابراز

رجوی استدعا از به رهبران جدید٬ درودهای خود ضمن نثار رضایی ها پدر رضایی ٬ خلیل اهلل
درک «بهتر» را «انقالب ایدئولوژیک» و «اسالم» بتواند تعیین کندتا که معلم مناسبی برای او ـکرد

ـکند.
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داشت خـواب اظهار معاون بخش نظامی تهران٬ مهدی و کوچک تر برادر حسین ابریشمچی ٬
نشان داده که تاریخ تولدقیدشده به او کارت هویت جدیدی را که یکی ازرضایی ها دیده بود

Radical Islam: PP 252-256 خالصه ترجمه از: .1

تاریخ انقالب ایدئولوژیک یکسان بوده است.1 آن با در
دامنه تقدیس رهبری نوین سازمان چنین نوشته است: و ابعاد مورد در خط مشی» نویسنده «بحران در
و استعدادها به عنوان موجودی فوق العاده با رهبرتراشی وشاخص کردن یک فرد پرستی٬ فرد
عـهده هـیچ کس دیگـر برگزیده بـرای انـجام مسـئولیت هایی کـه از و رسالت هایی استثنایی٬
مدار دایر را او و بوسه زدن٬ به دست وپایش افتادن و برابرش و تعظیم در کرنش و و برنمی آید٬
رهبرخطاب کردن٬ و آموزگار معلم و و مراد و روی زمین٬ بر خلق ویگانه دوران وحجت خدا
مـبّشر باب و ـ آینده ای نه چندان دور در سرانجام ـ و فرستاده او و مأمور و کرده خدا نظر و
به مرتبه را تکاملی اش او سیر در شمردن و حضرت قائم٬ آن خود از وچندی بعد مهدی قائم ٬
آمـوزش های اولیـه فـرهنگ و ایـدئولوژی و سرانجام روزی به خدایی رساندن با پیامبری و
قبل بر درون سازمانی از مدّون و درجمع بندی های غیر هرچند است. تضاد سازمان به کلی در

ص 13. خط مشی: بحران در .2

ضرورت این کارتأـکیدشده باشد.2
این گونه داوری کرده است: کتاب سابق الذکر مرد٬ تساوی حقوق زن و مدعای زن گرایی و مورد در

دادند که آقای رجوی دستور فرمایشی عمل شد به این شکل صوری و مرد تساوی حقوق زن و
این ارتقای مقام صـورت هرگز اراده نمی کرد٬ او اـگر و ایشان بنشیند کنار در مریم عضدانلو
هـم اـگـر و نـمی افـتادند مرکزیت به این فکـر در پایین یا در اعضا هیچ یک از نمیگرفت و
زنان سازمان به اراده اینکه یکی از تحقق نمی یافت. آقای رجوینمی پذیرفت٬ تا می خواستند٬
آیا اوست٬ این مقام هم ازدواج با گرفتن در شرط قرار و کشیده می شود باال تصمیم «رهبر» و

ص 21. همان: .3

این روابط نیست؟3 استضعاف زن در شمردن و دلیل ادامه خوار خود
این چنین تـحلیل انقالب ایدئولوژیک سازمان را داعیه «فمینیستی» چپگرایان٬ منظر از آبراهامیان 

ـکرده است:
به کردند. برآورد رسوا و این حادثه را«وقیحانه» نیز به خصوص نیروهای چپگرا٬ غیرمذهبیها٬
مؤیّد این ماجرا می دانستند٬ دارای ماهیتی «خرده بورژوایی» پیش ـسازمان را از اینان که ـ نظر
درحالی که ـ گسترده اش را هنگامی که رجوی سفره عقد ماهیت وخصلت این جریان بود...
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ـ سـخن مـی دادنـد داد انقالب ایدئولوژیکشان٬ رهبری مشترک و مدیحه سرایان وفادارش از
دو در داشت و حقوق زنان را که ادعای طرفداری از به یادشان میآورد را «شاه» ترتیب داد٬
دیگر نخست به هنگام اعالم اصول «انقالب سفید»ش و کرد: اصرار این ادعا مقطع نمایشی بر
و حتیحالت ها نایب السلطنه اعالم نمود. بالغ شدن ولیعهد٬ تا را همسرش ـ ـ زمانی که «فرح»
به زیادی را افراد این ازدواج٬ تصاویر در تازه اش٬ همسر ژستهای گرفته شده توسط رجوی و

ژست های ساـکنان سابق «ـکاخ نیاوران»می انداخت. یاد
چه الزامات وصالحیت های فردی درذهن های مخالفان غیرمذهبی جریان داشت: سؤال نیز دو
(چنانچه وی چرا و هم ردیف رأس سازمان کرده است؟ را عضدانلو مریم قجر تشکیالتی٬ یا
نام شوهرش را کرده و رها را نام فامیل خود درحال حاضر٬ بوده است) یک فمینیست متعهد
در مریم نـیز خود و ـ زنان ایران انجام نداده اند کاری که تاـکنون هیچ یک از برگزیده است ـ

انجام نداده بود؟ ازدواج قبلی خودچنین کاری را
نامه سرگشاده ای[به همراه در اولین زن عضوسازمان٬ و [محمد] حنیف نژاد بیوه پوران بازرگان ٬
توهینی به دستاوردهای بنیانگذاران سازمان توصیف همسرش تراب حق شناس] این ازدواج را
شد یادآور و شاه انداخته است. به یاد را او رجوی ٬ وی نوشت که مراسم ازدواج مریم و نمود.
درجـنبش های یک دوست نـزدیک٬ هـمسر ازدواج با واـگذاری فرزندان و ـکه مسئله طالق٬

سیاسی سابقه نداشته است.
سنت تهی کردن زنان از بیانگرنشانه ای دیگر یک نشریه طرفدارحقوق زنان کل این رسوایی را
توسط فروش» و آنان به مثابه «ـگله ای چارپای قابل خرید با برخورد و محتوای انسانی خود از

Radical Islam: PP 252-256 خالصه ترجمه از: .1

مجاهدین خلق برشمرد. 1

«والیت فقیه» و «رهبری نوین سازمان»  
راست گـرایـان چـپگرایـان و مـخالفان آن اعـم از یا اغلب منابع متعلق به جداشدگان سازمان و در

این رجوی ٬ داعیه «رهبری نوین» به هنگام تحلیل انقالب ایدئولوژیک و سلطنت طلب) (جمهوری خواه یا

خط مشی کتاب بحران در رهبری امام خمینی تشبیه گردیده است. و «والیت فقیه» موضوع به اقتباس از

که در می کند تأـکید مختلفی به این تشبیه اشاره نموده و موارد در پیمان است نیز ـکه منسوب به حبیب اهلل

علل عمده پایداری نظام که یکی از به این نتیجه رسید جمع بندی خود رهبری سازمان در این جریان ٬
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جایگاه او وی و امام خمینی از مقلدین» شرط هواداران و و بی قید «تابعیت کورکورانه و جمهوری اسالمی٬

ص 27. خط مشی: بحران در .1

حال آنکه اوست.1 از چرا اطاعت بی چون و سیاسی و مذهبی و رهبر ولی فقیه و آنان به عنوان امام و نزد

بـین اطاعت کـورکورانـه در مفروضات غیرواقعی بوده است. مبتنی بر نادرست و چنین تشبیهی اساسًا

بنیاد والیت فقیه بر بلکه نوع رابطه با مصداق ندارد٬ دوستداران امام خمینی ٬ پیروان و یا مقلدین شرعی و

نظریه والیت فقیه آـگاهان به مبانی اعتقادی تشیع و بر است. عقالنی استوار ایمان آـگاهانه و و اعتقاد

پـیامبر و سوی خـداونـد که از ـ ائمه معصومین(ع) انحصار در پوشیده نیست که شیعه مقام عصمت را

نظام در والت امر یا فرعی فقهی و امور در مراجع تقلید تبعیت از و می داند ـ منصوب هستند اـکرم(ص)

به محض و می دانند جایزالخطا را شیعیان «ولی فقیه» است. معتقد مشروط٬ کامًال اجتماعی سیاسی را

قـانون اسـاسی جـمهوری نیز روایات و دست دادن صالحیت های مصّرح در از صراط حق و عدول از

نظام جمهوری اسالمی ولی فقیه در معزول می دانند. را او به خود خود تقوی٬ عدالت و اسالمی نظیر

را شرع مقدس امور محدوده قانون اساسی و در ایران مشروط به انتخاب خبرگان منتخب مردم است و

مع الوصف طبق قانون اساسی با نظارت می نماید. او عملکرد مجلس خبرگان بر دائمًا و می نماید تدبیر

مساوی است. کشور افراد سایر قوانین با برابر در و شد خواهد شرایط برکنار فقدان حتی یکی از

«والیت مقّیده» برابر یک اصطالح فقهی است که در «والیت مطلقه فقیه»٬ تعبیر قانون اساسی٬ در

اجرایی برای حل معضالت اداره سیاسی و کلیه امور اختیارات ولی فقیه در قائل به شمول دایره وظایف و

والیت فـقیه و طـاهری٬ اسداللـهی و مصاحبه های علمی. حکومت اسالمی؛ Ñ امام خمینی و برای آـگاهی بیشتر .2
.224 ـ صـص 151 آبـان 78: و مـهر نشریه اندیشه حوزه٬ مقاله در دیدگاه های مخالف٬ والیت فقیه و دمکراسی.
صـص 333 دینی: تفکر احیاء مجموعه مقاالت کنگره امام خمینی و مقاله در دمکراسی٬ تئوکراسی و امام خمینی٬

.353 ـ

حیطه فقط در چارچوب احکام اولیه شرعی و در صرفًا این اختیارات را والیت مقّیده٬ زیرا است.2 ـکشور

بـنابرایـن مـی سازد. مـحدود» و «مـقّید مسائل پیش بینی شده فقه غیرحکـومتی٬ حسبیه جزئیه و امور

(Absoloutism) نیست و سیاسی حقوقی و شرطی» و «بی قید به معنای اطالق یا فقه٬ در «مطلقه»

(Constitutional) محسوب می شود. مشروطه و مقّید حیث فلسفه سیاسی٬ نظریه والیت فقیه از اساسًا

هم معادل مفهوم یکپارچه کنار دین در قانون اساسی مبتنی بر قانون شریعت و اینجا این تفاوت که در با
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اصطالح فلسفه سیاسی مدرن محسوب می گردد. عرف و (Constitution) در قانون اساسی

می نویسد: مقاله «تبیین مفهومی والیت مطلقه فقیه» معرفت در آیة اهلل
مقابل در مطلق بودن نسبی است٬ شمول و عبارت «والیت مطلقه فقیه» اطالق در از مقصود
که نام را اقسام والیت ها فقها٬ است. نظر مورد آنها که جهت خاصی در [اقسام] والیت ها دیگر
آن بحث شده کتب فقهی به تفصیل از که در مشخص می سازند... یک را محدوده هر می برند٬
رابطه با در دانسته٬ گسترده تر دامنه آن را مطرح می کنند٬ را ولی هنگامی که «والیت فقیه» است.
بدین معنی که فقیه شایسته٬ می دانند. پردامنه است٬ که بسیار شئون عامه ومصالح عمومی امت٬
تمامی ابعادسیاستمداری مسئولیت دارد در دوش می گیرد٬ بر ـکه بارتحمل مسئولیت زعامت را
است که این همان «والیت عامه» و آن بایدبکوشد. تمامی ابعاد در راه تأمین مصالح امت و در و
یکی کلمات متأخرین رایج گشته٬ که در «والیت مطلقه» آن با مفاد و سخن گذشتگان آمده٬ در
امتداد که «شریعت» تاآنجا گسترش دامنه والیت فقیه است٬ «اطالق»٬ از بنابراین مقصود است.
[ ازحیث که یک وصف اشتقاقی است ـ ـ عنوان «فقیه» بر اضافه شدن «والیت» اساسًا٬ دارد...
عنوان از والیت او٬ زیرا می زند. تقیید وصف فقاهت آن را است و موجب تقیید ذاتی] خود
به «مطلقه» تفسیر بود... محدوده فقاهت اوخواهد در والیت او لذا برخاسته است٬ فقاهت او
به [والیت مطلقه] هرگز نیست... سازگار اصطالح فقهی٬ ادبی و نظر از بودن٬ معنای نامحدود
چهارچوب در اطالق نسبی است و این اطالق٬ لذا بودن والیت فقیه نیست٬ معنای نامحدود
[ در هرگونه تفسیری برای «اطالق» و محدودمی باشد. شریعت ومصالح امت٬ مقتضیات فقه و
بی اطالعی ازمصطلحات حاـکی از والیت مطلقه فقیه] که برخالف معنای یادشده باشد٬ تعبیر

.139 ـ صص 137 ش 15: ٬1379 بهار فصلنامه حکومت اسالمی٬ .1

1... ادبی است. قواعد فقهی و
نظارت کرده او بر مردم موظفند است و رهبری قابل نقد جمهوری اسالمی٬ فلسفه سیاسی شیعه و در

تحقق نمی یابد. «والیت فقیه» اطاعت کورکورانه از هرگز و نمایند منکر نهی از به معروف و امر را او و

این گونه تشریح کرده است: سازمان را مفهوم رهبری نوین در خط مشی» ـکتاب «بحران در
تاآنجا مالـک مطلق حق می باشد و نظریات رهبری سازمان معیار اندیشه افراد٬تصمیمات و در
گرفته اعضا قلب وحیات بیشتر ذهن و در را رهبری آن جای «خدا» سازمان و عمل٬ ـکه در
عـین حـقیقت و «وحی» فرامین رهبری همانند و عقاید تصمیمات٬ نظریات٬ آنان٬ نزد است.
جـریان در هست... زمینه بوده و هر مالـک حقیقت در و معیار اشتباه و ضعف و هر عاری از
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شگفتی زیاد٬ حیرت و با وقتی ازماجرا٬ اعضا عده ای از مارکسیست شدن سازمان درسال ٬54
دیری نگذشت که اما یافتند٬ دشوار برای خود را مذهب» هضم «تغییر پذیرش و مطلع شدند٬
با مطلق نگری به سازمان٬ و اندیشه مصون ازخطا [دانستن] سازمان و تحت تأثیرجاذبه خدایی
سازمان می گویدمارکسیسم برحّق است ومذهب «اـگر وگفتند این استدالل تسلیم حادثه شدند

این حرف صحیح است». پوچ٬حتمًا
قرار معیار و الگو به جای خدا را «رهبری» همان اشکاالت عمده عقیدتی... سازمان به خاطر
اطاعت کنند. پرستش و سازمان را به جای خدا٬ به نحوی است که باید تربیت اعضا می دهد.
تـصمیمات و عـقاید آن یـا داوری درباره عملکرد برای سنجش و میزانی باالتر و آنان معیار
نـه٬ یـا هستند رهبری آن جایزالخطا سازمان و آیا کسی بپرسد اـگر ندارند. اختیار رهبری در
برای سازمان در یکی دوخطا اـگرخواسته شود و نمیتوانندجوابی فوری به این سؤال بدهند
به این فکر هرگز وشاید پاسخ درمی مانند از سال 64] بشمارند٬ [تا بیست ساله اش طول عمر

ص 69. خط مشی: بحران در .1

که ممکن است رهبری سازمان هم اشتباه کند.1 نیفتاده باشند
توصیف می کند: تبدیل به یک «فرقه» فرایند تبلور آبراهامیان جریان انقالب ایدئولوژیک سازمان را
که درونگرا به یک «فرقه» ـ بدان برسند که می خواستند یک جنبش توده ای ـ مجاهدین خلق از
این تبدیل شد. سراسرجهان است٬ در بسیاری ازجنبه هامشابه گروه های شبه مذهبی موجود در
در یافت. تبلور رجوی ٬ ازدواججدید در ٬1364 اوایل سال 1985/بهار در وتحول سریع٬ تغییر
بـه عـنوان را عـضدانـلو که مریم قجر رجوی اعالم نمود ژانویه 1985/هفتم بهمن 1363 27
مـریم قـجر آن زمـان٬ تا سازمان٬ عناصر سازمان تعیین نموده است. «هم ردیف مسئول اول»
زمان شاه که در اعضای قدیمی (نرگس ٬ تن از دو کوچک تر فقط به عنوان خواهر را عضدانلو
یاران مهدی ابریشمچی یکی از همسر و آن دوران زندانی بود) که در محمود٬ نیز و ـکشته شد
توضیح اول رجوی ٬ اشرف ربیعی همسر تقدیم به یاد با این متن٬ نزدیک رجوی می شناختند.
مردم ایران و دوران مجاهدین خلق» در آن پس یک «انقالب عظیم ایدئولوژیک» که از می داد

تمام جهان اسالم آغازخواهدشد.
که مجاهدین اعالم کردند کمیته مرکزی طی بیانیه ای٬ دفترسیاسی و این اعالن٬ پنج هفته پس از
کردن این «انقالب بـزرگ عمیق تر به منظور تا مریم قجرخواسته اند رجوی و مسعود خلق از
نـزدیک بـا برای جلوگیری از«تضادهای حل ناشدنی»ای که به هنگام کار نیز و ایدئولوژیک»
این بیانیه استدالل می کرد هم ازدواج کنند. با این زوج ازدواج ناـکرده راتهدیدمی کند٬ یکدیگر٬
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خواهد دربر فرمالیسم بورژوایی را صرفًا بدون ازدواج٬ موضع همردیفی٬ ـکه باقی ماندن در
داشت.

فـهرست وار بزرگ انقالبی٬ به عنوان یک رهبر رجوی ٬ دالیل برکشیدن مسعود این بیانیه٬ در
جریان تبلیغات ریاست که در همان موادی تشکیل می شد از مجموع٬ که در آورده شده بود
وراثت مجاهدین قبیل: مسائلی از به شکل اغراق آمیزی مطرح شده بود. و بارها جمهوری نیز
آن را مقاومت ونمایندگی رهبری گذشته سازمان٬نجات سازمان پس ازماجرایی که خود اولیه٬
و که مریم عضدانلو به اشاره آمده بود همین بیانیه٬ در و... ـکودتای اپورتونیستی نام نهاده بودند
هـموار برای تحقق ایـن «انـقالب بـزرگ» راه را تا شده اند یکدیگرجدا مهدی ابریشمچی از

سازند.
این نخستین باری بود و شده بود دفترسیاسی امضا کمیته مرکزی و عضو توسط 34 بیانیه مزبور
اعضای سابق سازمان بر البته بعضی از می نمود. منتشر را رهبری خود اسامی کادر ـکه سازمان٬
ایـن روشـن. نتایجی کـامًال با داشته؛ دالیل دیگری وجود ماجرای ازدواج٬ روند که در آنند
سبب شد درونی ترشدن سازمان را و هم انزوای بیشتر داشت: دوجهت تأثیری بسزا ازدواج از

Radical Islam: PP 252-256 خالصه ترجمه از: .1

گشت.1 سازمان آغاز [ظاهرًا] داوطلبانه در تصفیه یک سری پاـکسازی و هم زمان ـ هم ـ و



یکم: ـگفتاربیست و

و «ترور» «فرقه»٬
«تصفیه»





فصل اول:

 رجوی کیست؟

بیوگرافیک خانواده رجوی مرور  
تبدیل شـدن وی بـه رهـبر تشکیالت سازمان و رجوی در برجسته شدن جایگاه انحصاری مسعود

فردی او هویت خانوادگی و تأمل بیشتری بر توجه و سیاسی آن٬ ایدئولوژیک و «پیشوای» مطلق العنان و

سازمان بـه نـام «ـگـروه داخلی٬ متون خارجی و بسیاری از مدت مدیدی است که در ایجاب می کند. را

زوایای وجودی وی به عمیق تر و به مفهوم آنست که شناخت بیشتر این امر و خوانده می شود نیز رجوی»

مناسبی آغاز به خانواده رجوی ٬ نگاهی نزدیک تر سازمان محسوب می گردد. دقیق تر و منزله شناخت بهتر

واـکاوی است: برای این بررسی و

رجوِی پدر بودند. اهل مشهد ـ مسعود مادر و پدر ـ همسرش «راضیه جاللیان » و «حسین رجوی »

شهرهای مختلفی خدمت می کرد٬ به عنوان رئیس ثبت در و بود کارمندان رده باالی ثبت اسناد چون از

اوایل دهـه وی از تحصیل کرده اند. شهری دیگر در و آمده اند شهری به دنیا فرزندانش در از یک هر

وضـعیت مـالی مـرفهی از رسمی به راه انداخت. اسناد یک دفتر و مقیم شد ساـکن و مشهد در 1330

این بفرستد. کشور برای ادامه تحصیل به خارج از را این جهت توانست فرزندان خود از و بود برخوردار

سیاسی هرگز گرایش مذهبی متوسطی داشتند؛ خوشنام بودند؛ نسبتًا اجتماعی٬ فرهنگی و نظر از خانواده٬

معاشرت نمی کردند. شناخته شده بودند٬ کسانی که سوابق مبارزاتی داشته و نیز عامه مردم و با و نبودند؛
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رشته برای ادامه تحصیل در اواسط دهه 1330 در بزرگ خانواده٬ فرزند ٬1312 متولد «ـکاظم رجوی»

هیئت علمی انسـتیتوی عـالی وی عضو اقامت گزید. سوئیس (ژنو) سپس در حقوق به فرانسه رفت و

بود. حقوق بین الملل دانشگاه ژنو

به دنبال برادر ـ سال بعد چند ـ نیز 1319 متولد «هوشنگ رجوی » و 1314 متولد «صالح رجوی»

دکترای تخصصی دانشگاه پاریس٬ از و رشته پزشکی تحصیل کرد در «صالح» عازم فرانسه شدند. بزرگتر

مکانیک گرفت. همان دانشگاه مدرک مهندسی برق و از نیز «هوشنگ» قلب گرفت؛

محکومیت برادرش٬ زمان دستگیری و در ـ میان برادران مسعود در کوچکترین برادر ـ رجوی » «احمد

ماندگار اروپا در نیز «صالح» و «ـکاظم » شد. مشغول به کار همان جا در فرانسه دکترای طب گرفت و از

از «هـوشنگ »٬ بـازنگشتند. بـه کشـور پیروزی انقالب اسالمی نـیز سال های پس از حتی در و شدند

می کرد. ذوب آهن اصفهان کار در دهه 1340 سال های اواخر

رجوی مسعود  
به پایان کاشمر «دبستان فارابی» در تحصیالت ابتدایی را آمد. طبس به دنیا در سال 1327 وی در

در 46 ـ سال تحصیلی 1345 در دیپلم ریاضی گرفت. مشهد٬ در «دبیرستان دانش بزرگ نیا» از و رساند

موفق بـه اخـذ خردادماه 1350 در و رشته حقوق سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد؛

لیسانس گردید.

کالس های آموزش زبان انگلیسی در در مشهد٬ سه ساله دوره دوم دبیرستان در در رجوی ٬ مسعود

و شرکت می کرد (وابسته به مرکزی تحت عنوان «شورای فرهنگی بریتانیا») انگلیس» «انجمن ایران و

در دروس تکمیلی زبان انگلیسی را گذراندن ترم های آغازین دانشگاه٬ همزمان با آمدن به تهران و پس از

تدریس انگلیسی دوران دانشجویی٬ آغاز از به همین جهت٬ گذراند. آمریکا» ـکالس های «انجمن ایران و

به عنوان شغل ثانوی انجام می داد. یک دبیرستان ـ در ساعتی نیز چند به صورت خصوصی و بیشتر ـ را
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سازمان عضویت در  
تا که این عضویت٬ شد انجمن ضدبهائیت (حجتیه) عضو دبیرستان٬ سال آخر دو در رجوی ٬ مسعود

او مشهد که روزی حسین روحانی در دوران دانش آموزی رجوی خاطره ای نقل می کند محسن نجات حسینی از .1
جـوان «وقتی به محل جـلسه رسـیدیم٬ تشکیل می شد. دانش آموز شرکت چند که با به جلسه ای دعوت می کند را
خوش آمد محل ورودی خانه به ما در آن پوشیده بود٬ کراواتی هماهنگ با شلواری مرتب و دانش آموزی که کت و
به نیز طی نیم ساعت تعدادی جوان دیگر پذیرایی شد. ما چای از با اتاق های خانه٬ به یکی از ورود پس از ـگفت.
وی رجـوی بـود. مسـعود سخنران این گردهمایی٬ میزبان و کرد. آغاز را خود آنگاه جلسه کار و پیوستند جمع ما
ص خلیج فارس...: فراز بر Ñ نجات حسینی٬ کرد. مقام حضرت علی ایراد سخنرانی دلچسبی درباره شخصیت و

.38

و نخستین کادرها از حسین احمدی روحانی ٬ زمستان ٬1346 در اوایل سال دوم دانشگاه ادامه یافت.1

وی جلسات همان انجمن با در داشت و انجمن ضدبهائیت مشهد از که سابقه رجوی را اعضای سازمان٬

عضوگیری کرد. را او ـ شده بود آشنا

سـخت ایـن مـدت٬ در مسـعود و تحت مسـئولیت روحانی طـی شـد تعلیماتی٬ مراحل آموزشی و

جـلد چـنان کـه در ایـدئولوژی ـ جریان تغییر در «مؤمن»٬ و «متدیّن» ظاهرًا بایستی توجه داشت که همین عنصر .2
رأس «سازمان افرادی چون سپاسی آشتیانی در همراه با بعدها و تبدیل به یک مارکسیست شد ـ دوم اشاره گردید

گرفت. قرار پیکار»

توجه به رشته تحصیلی با و گرفته بود.2 قرار او «ایمان مذهبی» و «تدّین» ظواهر شخصیت و تحت تأثیر

و شد سازمان وارد «ـگروه سیاسی» در دوران تعلیماتی اولیه٬ پس از زبان انگلیسی٬ آشنایی وی با رجوی و

به خود می خواست مسئولیت رجوی را چون حنیف نژاد گویا گرفت. تحت مسئولیت بهمن بازرگانی قرار

به طوری که توجه خاصی به رجوی داشت؛ حنیف نژاد داد. قرار «ـگروه ایدئولوژی» در را او عهده بگیرد٬

نام می برد. وی را خوبی کرده نام ببرد٬ تشکیالتی که رشد یک نمونه فرد وقتی می خواست از

گـذرانـدن دوره به مـنظور اعضای گروه٬ از تن دیگر چند همراه با رجوی نیز اوایل سال 1349 در

که حادثه دستگیری شش ولی مدت زمانی نگذشته بود ایران خارج شد قاچاق از به طور آموزش چریکی٬

به ایران بازگشت و رجوی نیز پیش آمد. سپس جریان ربودن هواپیمای حامل آنها دوبی و در افراد تن از

وی جوان ترین آن زمان٬ در کمیته مرکزی گروه شد. مسئوالن آموزشی وارد همزمان به عنوان یکی از

می آمد. مرکزیت به شمار عضو
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دستگیری ومحاـکمه  
مسـعود سال ٬1350 در دستگیری های جمعی ـ قبل از احتماًال و ـ جریان ضربه شهریور پیش از

به دادگاه نخستین گروهی که محاـکمه شدند٬ رجوی با طی دوران بازجویی٬ پس از شد. دستگیر رجوی نیز

به نکته ای اشاره مقارن ضربه شهریور٬ کادرهای اصلی مرکزیت سازمان٬ بهمن بازرگانی یکی از رفت.

تأمل است: که شایان توجه و می کند
سبِک افراِد دادگاه اول ما٬ در اول اعدام کردند. را آنها و بود دادگاه ما قبل از دادگاه فدایی ها
که مـیهن دوست و ـ کمیته مرکزی را ساواـک سبک ترین افراد انتخاب کردند. ـکمیته مرکزی را
بقیه این افراد٬ از غیر برای دادگاه اول گذاشت. ـ صادق بودند ناصر بازرگانی و رجوی ومحمد

اعدام نگه داشته بود. بدیع زادگان که ساواـک برای دادگاه دوم و [ علی] باـکری و من بودم و
که «چون ایـن اشـخاص سـبک ترین افـراد گفته بود ساواـک به خانواده ها دادگاه اول٬ قبل از

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .1

می خورد».1 عفو به آنها ولی بعد اعدام می گیرند [ مرکزی] هستند٬

تغییرحکم اعدام  
علی صادق ٬ ناصر همراه با دادگاه به دفاع ایدئولوژیک پرداخت و تشکیالتی در رجوی مطابق دستور

که اعالم شد گذشت مدتی٬ پس از محکوم به اعدام گردید. بازرگانی ٬ محمد علی باـکری و میهن دوست ٬

مطبوعات رژیم منعکس آن زمان در آنچه در محکوم شده است. یک درجه تخفیف به حبس ابد رجوی با

همکاری رجوی نیز سند و متالشی کردن تشکیالت بود تیم بازجویی در همکاری وی با حاـکی از شد

رجوی. زندگینامه مختصر ج ٬1 Ñ کتاب حاضر٬ این موضوع برای آـگاهی از .2

بـا رجـوی (ـکـاظم ) مسـعود کـه چـون بـرادِر مـی کرد سازمان هـمواره ادعـا این وجود٬ با شد.2 منتشر

باعث این تخفیف شده است. وساطت آنها بوده٬ شخصیت های سیاسی اروپایی آشنا

در میان سندهای موجود اصل از که در مهم دیگری به دست آمد سقوط رژیم پهلوی سند پس از

«میرزا» نام مستعار با سال 1349 از که کاظم رجوی ٬ نشان می داد این سند پرونده رجوی گم شده بود.

که کاظم رجوی ساواـکی است. گفته بود دیگر نفر چند و محمدتقی شریعتی ـ استاد به پدرش ـ شریعتی نیز دکتر .3
ص 188. که رفتند...: آنها میثمی٬

منبع ساواـک بوده است.3
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آستانه انتخابات مجلس در ـ زمستان 58 اواخر در رجوی نیز مربوط به بازجویی مسعود اسناد برخی از

این مقابله با در ضعف وی به هنگام بازجویی بود. که حاـکی از گردید توسط مخالفان سازمان منتشر ـ

لیکن همان پاسخگویی برآمد؛ صدد در نمود٬ نشریه های فوق العاده ای که منتشر در سازمان نیز حرکت٬

بازجویی بود. ضعف رجوی در بیانگر شده توسط سازمان نیز منتشر اسناد

بم و به زیر بوده و رجوی هم بند زندان با نزدیک به رجوی که در کادرهای اصلی و از عباس داوری ٬

گفته است: سال 1360 دوستان شورایی اش در خطاب به یکی از مسائل وی احاطه داشته است٬
در بس که موذی است٬ پورت می کند٬ هارت و این طور رجوی] که امروز مسعود این مردک[=
رنگ و نمی خورد غذا و می آورد که مرتاض بازی در آن قدر زندان حتی یک چوب هم نخورد.
هرجا ازحال می رفت و و غش می کرد وقت که ساواـک سراغش می آمد٬ هر بود٬ رویش زرد و
روی کاغذمی کشید بر دیگران را و پیشاپیش کروکی خانه حنیف نژاد می دید٬ پرزور ـکه سمبه را

ص 85. استبداد: مبارزه با خوشحال٬ .1

تقصیراتش بگذرند.1 سر آنان از تا دست ساواـک می داد آن را و
و ضربه شهریور از یعنی یک ماه زودتر اول مردادماه ٬1350 در مسئله دستگیری اولیه او نکته دیگر٬

به ظّن قوی اطالعاِت می شناخت ـ بازرگان را منصور صادق و که ناصر ـ «دلفانی » نفوذ عالوه بر است.

خانه های یکی از در رجوی مجددًا نیز ضربه شهریور جریان این دستگیری (چون در رجوی در مسعود

محسن نجات بوده است. مؤثر نقش داشته و رفتن خانه ها لو گرفتن و تحت نظر در شد) جمعی دستگیر

صادق مربوط باشد: به تعقیب ناصر صرفًا که نمی تواند مراقبت هایی سخن می گوید حسینی از
اطراف خانه های جمعی سازمان دیده شده مشکوک در ماه سال 1350چندین مورد مرداد در
می بایست اطراف رسیدن به خانه٬ قبل از داشتند٬ آمد همه کسانی که به خانه تیمی رفت و بود.
مـتوجه تـعقیب را مشکـوکی از مـورد اـگـر تا می دادند بررسی قرار هوشیارانه مورد را خود

ص 297. خلیج فارس: فراز بر نجات حسینی٬ .2

تیمی خودداری کنند...2 رفتن به خانه٬ از می شدند٬
مربوط به کاظم اسناد بازجویی ها٬ اعترافات وی در رجوی ٬ مربوط به تاریخ دستگیری مسعود اسناد

مربوط به نامه نگاری بـین رئـیس سـاواـک و اسناد میان گروه های مخالف رژیم٬ وی در نفوذ رجوی و

رجوی دارای نکاتی مسعود روشن کردن ماهیت «زنده ماندن» در موجود٬ اسناد سایر دادرسی ارتش و

ابهام زداست. و روشنگر
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دادگاه  ماهیت دفاعیه رجوی در
الزم است به نکاتی که درباره مـدافـعات وی در زندان بپردازیم٬ آنکه به سوابق رجوی در پیش از

رجوی در که همزمان با کادرهای سازمان٬ مقایسه دفاعیات دیگر اشاره کنیم. دادگاه مغفول مانده است٬

دادگاه بـیان کـرد٬ آنچه رجوی در با سرانجام اعدام شدند٬ محکوم و به مرگ نیز دادگاه شرکت کرده و

این دفاعیات خود در شد٬ یاد آنها همه کسانی که از باشد. روشن کردن واقعی ماهیت وی مؤثر در می تواند

رعایت کرده بودند: مسائل را

آیه ای از با را همه سخن خود یک مورد٬ در جز و کرده اند به آیات قرآن استشهاد همه مکررًا (1

می کند)؛ آغاز «برتولت برشت» جمله ای از بازرگانی با (محمد نموده اند قرآن آغاز

حمله کرده اند؛ رژیم شاه (به عنوان رژیمی دست نشانده) اسرائیل و به آمریکا٬ (2

میل بیت المال تکیه داشته اند؛ حیف و طبقات محروم و استثمار بر (3

موضعی طرفدارانه داشته اند؛ مارکسیست ها همه نسبت به مارکسیسم و (4

شـروع را قرآن بـحث خـود آیه ای از با به دفاعیه علی میهن دوست اشاره می کنیم که: برای مثال٬

آیه قرآن و با و می خواند مواقعی عین متن آیه را در و می کند به آیات قرآن استناد بار 13 مجموعًا می کند٬

پایان می دهد. به سخنان خود شعار

و آغاز نه در می کند. آغاز «به نام خدا» یا الرحمن الرحیم» بدون «بسم اهلل را لیکن رجوی سخنان خود

مـتون مـذهبی و نهج البـالغه و به قرآن و دفاعیات طوالنی خود٬ هیچ قسمتی از نه در پایان و نه در

دربـاره رژیـم شـاه و مکـرر صـراحت و بـا حالی که تـمامی افـراد در اشاره ای ندارد. و اسالمی استناد

خطاب و مورد سلطنت شاه را مستقیمًا نیز رجوی حتی یک بار سخن می گفتند٬ وابستگی اش به آمریکا

رجوی . پرونده مسعود .1

اشاره نکرد.1 مستقیم ـ به طور دفاعیه خویش به مبارزه مسلحانه ـ از هیچ جا در نیز و نداد. حمله قرار

زندان آیة اهللطالقانی در رجوی و  
طالقانی مرحوم آیة اهلل دوگانه وی با می توان به نحوه برخورد ماـکیاولیستی رجوی ٬ جلوه های رفتار از

در و زندان بود کادرهای مسئول سازمان در که از محمدی گرگانی ٬ زندان اشاره کرد. بیرون از زندان و در
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می گوید: شد٬ سازمان جدا از جریانات سال 54
که افرادی مثل رجوی به مرحوم طالقانی اجازه نمی دادند به جایی رسیده بود زندان کار در ...
گـرایشـات خـرده قـبول دارد٬ چون مـالکیت خـصوصی را «او می گفتند: قرآن بگوید. تفسیر

بورژوازی دارد.
به ـ او 19ساله گفت:«طالقانی کیست؟! ـ [ درسال 55] سرسفره نشسته بودیم که یک جوان 18

یک خرده بورژواست!» ـ قول مسعود
همین مسئله بود. سِر مسعود موارداختالفم با یکی از من ازهمان اول که به زندان واردشدم٬ ...
زندان بـودند٬ سال که در 9 ـ 8 از آقای انواری بعد آقای هاشم امانی و حاج مهدی عراقی ٬
یک چـیز آمده ایم و «ما می گفت: ... نجس اند. که انگار می کرد برخورد اینها طوری با مسعود
نوک پیکان نهایت هم «ما» در شویم و «ما» همه باید آورده ایم که هیچ کس نیاورده؛ تازه ای را

محمدی گرگانی . محمد گوها: گفت و .1

تکامل هستیم!»1

رجوی روابط جزنی و  خاطره ای از
زندان های در (1325 ـ 1357) عمرش را سال از نظامی فرقه دموکرات که 32 عضو قهرمانی ٬ صفر

و مقایسه ای ظریف بین او و سخن می گوید رجوی نیز مسعود از ضمن نقل خاطرات خود٬ شاه گذراند٬

بیژن جزنی صورت می دهد:
جـزنی مورد در برای من می کرد. دلش را درد رجوی خیلی نزدیک بودم. مسعود من با واهلل٬
تحریک می کند.» را «اومائوئیست ها می گفت: گاهی هم بدگویی می کرد. ـکمی حسودی می کرد.
و می آمد بعد هم جلسه تشکیل می دادند. مرتب با یک کمون زندگی می کردند. در همه آنها آخر٬
را «اوبچه ها می گفت: مثًال کرد! جزنی آن طور کرد٬ که جزنی این طور برای من تعریف می کرد

رفیق جون جونی بودند. هم حرف می زدند؛ با ظاهرًا اما من تحریک می کند.» ضد بر
علنی هیچ وقت نمی کرد. کار کارهایش همه مخفی بود؛ رجوی آدم سیاسی وسیاستمداری بود.

راست بود. رک و و می کرد جزنی علنی کار
داشت؛ سردرد سینوزیت و او بتوانم بخوابم. شب ها تا رجوی برای من قرص والیوم می آورد
می توانست همه را خیلی فعال بود. ولی آدم زرنگی بود. همیشه یک چیزی به سرش می بست.
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.199 صص 198ـ خاطرات صفرخان: قهرمانیان٬ .1

بخوان...1 آن را بخوان٬ این را می خواند؛ همه اش جزوه می نوشت. زبان دار. کند. جور جمع و

اپورتونیسم رجوی  
بـرای تالش او فرصت طلبی سیاسی رجوی و مورد در سازمان بوده٬ در زمانی دراز میثمی که خود

می گوید: شرقی٬ حمایت دولت های غربی و بهرهـگیری همزمان از
آن با غرب را تفاهم شرق و مطمئنًا غرب تقسیم شده است. بین شرق و که دنیا رجوی می بیند

خوب می فهمد. آـگاهی هایی که دارد٬
از غرب را شرق و دی ماه 57] چنین فرمولی داشت که باید [ در زندان آزادی از [ رجوی] پس از
شوروی تا شوروی تماس می گیرد یک طرف مخفیانه با از بتواندحاـکم شود. راضی کندتا خود
که بزرگترین تشکـیالت می کرد وانمود و تکیه کند [ ـکه] به جای حزب توده به او قانع کند را
تمام [مجلسی] علنی بود٬ که اشرف ربیعی ٬ مجلس عروسی[ اش] با در طرفی دیگر٬ از است.

مقاله «افول اخالقی یک مجاهد». ش ٬22 نشریه راه مجاهد٬ .2

آنان گپ می زد.2 با وساعت ها دعوت می کرد را جناح های غرب گرا
شخص نقدهایی که به سازمان و در زمستان ٬1363 سازمان در شدنش از به دنبال جدا یعقوبی ٬ پرویز

«خودمحوری» و هژمونی طلبی «فردگرایانه» «اپورتونیسم»٬ رگه هایی از و عناصر وجود کرده٬ رجوی وارد

موجب حرکت های زیگزاـگی رجوی می داند: را
نزدیکی به کشورهای مرتجع وسوسیال خرده بورژوازی آنکه از از بعد رهبریت اپورتونیست٬
نـتایج ازای انتخابات آزاد زمین گذاردن اسلحه در مبنی بر به رژیم ... غرب وپیام های مکرر
بدو برخالف خطوط استراتژیک سازمان از تحت عنوان دیپلماسی انقالبی٬ نگرفت٬ را موردنظر
دست توسل به برای حمایت آنها و نمود رااتخاذ تأسیس٬خط جلب وجذب امپریالیسم آمریکا

می کند. سویشان دراز
و رجوی به علت غرور مارکسیست شدند٬ کادرها بسیاری از [ ـکه] ضربه خوردیم و سال 54 ...
بـه نسـخه نویسی عـجوالنه به جای ریشه یابی عمیق ایـن ضـربه٬ عدم اعتراف به نارسایی ها٬

حل سازد. مشکل را پرداخت تا
نیروهای مذهبی زندان کمک می گرفت٬ از و اعتراف می کرد رجوی اـگرصادقانه به نارسایی ها
ومی خواهد به این مسئله توجه نمی کند او می شد. هم فراـگیر و می کرد هم قدرت معنوی پیدا
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قـاتل کـودکان و اسب شیطان به دام امپریالیسم افتاد بر سوار نتیجتًا و عجوالنه حاـکم بشود؛
به صدام فروخت. را سرانجام خوِن شهدا و پیرزنان گردید قاتل پیرمردان و و شیرخوار

روی مصطفی جـوان خـوشدل تـوسط سـاواـک بـر و خلق کاظم ذواالنوار مجاهد دو گروه جزنی و کشتار منظور .1
اعالم گردید. ارتفاعات زندان اوین است که قتل حین فرار

به این نتیجه می رسد مالقات نداشتن٬ اوین بودن و مدتی در و نفر1 ازشهادت 9 بعد اودقیقًا ...
غرب حرکت کند. درخط تفاهم شرق و ـکه باید

عطش شدید چیزی نیست جز هژمونی طلبی فردگرایانه٬ ثمره این خودمحوری روشنفکرانه و ...
که سازمان این عطش هولناـک باعث شد تقدیر... به هر ترتیب و به هر برایرسیدن به حاـکمیت؛
که نتیجه شود به پراـگماتیسم منحطی دچار اصولی وحساب شده باجریانات٬ بهجای برخورد
دلخـوش شـدن بـه آن متکی شدن به مراجع امپریالیستی برای تثبیت آلتـرناتیویته سـازمان و

[است]. حمایت های اهریمن های خوش صورِت حقوق بشرِی امپریالیستی
قدرت بر متکی شدن به معادالت نئوامپریالیستی به جای اتّکا نتیجه این پراـگماتیسم منحط٬ ...
چه وسیع تر راستای به میدان آوردِن هر به جای آنکه جهت گیری سازمان در و گردید؛ توده ها
تأثـیر پـرداخـته تـا کشـور خـارج از بـزرگ نمایی آن در به نمایشات تبلیغاتی و مردم باشد٬
حزب کنگره هایسوسیالیست های اروپایی و و درحمایت های کنگره آمریکا استراتژیک آن را

یعقوبی . نوشته پرویز رجوی » سیاسی مسعود تشکیالتی و مواضع ایدئولوژیکی٬ جزوه «تغییر تلخیص از نقل با .2

زالوصفت های امپریالیستی بیابد.2 و قدرت ها سایر انگلیس و کارگر و محافظهـکار

نفر ماجرای 9 علت زنده ماندن رجوی در  
این عده که به زعم کارشناسان ساواـک٬ چرا چندان بحثی نیست؛ گروه او درباره انتخاب بیژن جزنی و

بـه خـصوص ایـدئولوگ و شـخص جـزنی را و بنیانگذاران چریک های فدایی خلق بـودند واقع ـ در ـ

جای بحث است. سازمان٬ عضو خصوص انتخاب دو ولی در تئوریسین این گروه می دانستند؛

اداره تشکیالت سازمان در وی در نقش ممتاز رجوی و توجه به تبلیغات وسیعی که درباره مسعود با

رجوی به عنوان سـمبل مـجاهدین خـلق که چرا این سؤال مطرح می شود زندان صورت گرفته است٬

انتخاب نشد؟

آن گونه که کاظم که پلیس سیاسی رژیم٬ آنند جداشده مجاهدین خلق بر اعضای اسبق و تن از دو

درباره رجوی چنین نظری نداشت: خطرناـک می دانست٬ مصطفی جوان خوشدل را و ذواالنوار
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[ سـران سـازمان] کـه بـود این بدان خـاطر و استوار»! زندان به خوشدل می گفتیم «سرکار در
که کسانی بود از او که خوشدل برداشته بود. سنگینی بود علتش هم بار باالبیاید. او نمی گذاشتند
بـرای سـازمان زیـادی را امکـانات بسـیار و نـیروها انرژی فراوانی برای سازمان گـذاشت و
متأسفانه بود٬ قشرهای جامعه زیاد روابطش در و منظم نمی کرد چون کار ... جمعآوری کرد.

نگرفت.... روابط جمعی درجه یک زندان قرار یعنی در باالبیاید؛ زیاد نمی گذاشتند
آنها مصطفی خوشدل] طی مراوداتی انجام شده است و و کاظم ذواالنوار = ] نفر انتخاب این دو

... است. نفر آن دو از [ رجوی] بی خطرتر که مسعود حس کرده اند

محمدی گرگانی . محمد گوها: گفت و .1

کرده است.1 می کنم ساواـک همین محاسبه را من فکر
تشهد به عنوان مثال آنها ... راه انداخته بود. قصر] کاظم یک جریان عظیم را زندان شماره 4 [ در
باچه صوت زیبایی قرآن را اذان و درآنجا آقای مظفرنژاد و هم می خواندند همه با نمازشان را
پـرجـاذبه بـرگزار مـنظم و بسیار مسائل٬ دیگر گرفته تا دعا از تمام اعمال مذهبی٬ می خواند.
کاظم بعدًا اما حتی نمازجماعت هم نمی خواندیم؛ شماره 3 در که ما این درحالی بود می شد.
ما فعال بودند... امنیت هم بسیار و نظراخبار از هم راه انداخت. دربندهای دیگر همان بساط را

حقگو. مسعود گوها: گفت و .2

درصد.2 هشتاد آنها داشتیم و را اخبار از بیست درصد
ساده جا یک عضو را که خود ذواالنوار٬ که اوًال متوجه شده بود به طرقی که معلوم نیست ـ ساواـک ـ

به پانسمان دفعات که... یکی از دارد: که تأـکید معینی٬ متن گفته های مجید 44؛ و صص 41 پاسخ به یاوهـگویی...: .3
صورت امکان پیغام را که در همین حین کاظم پیغامی می داد در بود. پشت سری من کاظم ذواالنوار نفر می رفتیم٬
همه مسائلی رفته... معاونش ژیان پناه لو سرهنگ زمانی و ترور بگو که به مسعود پیغام این بود برسانم. به مسعود

ص 44). (همان: رفته... لو حواشی این نقشه بوده٬ ـکه حول و
انتخابات به فوق العاده ش ٬18 ـ جمله مجاهد از است؛ نشریه مجاهد نقل مطالب چاپ شده در عینًا جزوه مزبور

.58/12/29 ـ ش 28 نشریه مجاهد٬ و تاریخ 58/12/25

معاونش و رئیس زندان قصر «سرهنگ زمانی» طرح ترور ثانیًا و مرکزیت بوده است؛ افراد از زده بود3٬

مـرتضی کـاشانی و خـلیل دزفـولی٬ عضویت سـیمین صـالحی٬ جوهری و فرماندهی ناصر با بود این طرح قرار .4
سـیمین مـیثمی و دسـتگیری جـوهری و و 53 مـرداد 27 در انـفجار که به دلیل حـادثه دو شود اجرا ابراهیم داور
گمان ساواـک را افراخته به ساواـک رسید٬ وحید دستگیری خلیل دزفولی و از اطالعاتی که بعد صالحی منتفی شد.

خلیل دزفولی . افراخته و وحید خالصه پرونده ها...: کرد. تأیید

طرح و این٬ عالوه بر به بیرون ارسال شده است؛4 ربط آن توسط ذواالنوار خط و و «سروان ژیان پناه»
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چریک های فدایـی را اجرای این ترور گفته شد٬ چنانکه پیش تر محمدی گرگانی . محمد گوها: گفت و نیز همان. .1
به عهده گرفتند.

زندان انتقال یافته است:1 به بیرون از طریق ذواالنوار از بازجوی کمیته نیز جزئیات آدرس «نیک طبع»
[ذواالنوار] کاظم از به طورخاص ـ ـ خوشدل و که ساواـک از طبیعی می توان حدس زد به طور
است که موقع متهور یعنی آن قدر چون کاظم یک تیپ عملیاتی بود؛ رجوی] بترسد؛ [ از بیشتر
هم باز و تیر] می زند؛ [با خودش را که موفق نمی شود٬ دستگیری] وقتی درمی یابد [و درگیری
آدرس «نیک که خط و میدانید میزند. «نیک طبع» دست به طرح عملیات ترور و میکند خطر
در وقتی که رجوی می خواهد واقع تا در ... کاظم داده بود. آن را زندان بیرون رفت و از طبع »٬
ساواـک نسبت به اواحساس خطر رهبری بکند٬ وسازمان را تئوری تدوین بکند و زندان بنشیند
بـرخـورد او بـا آنجا خوب در برخوردی عملی بکند٬ و جایی که کسی بیاید در اما نمی کند؛

محمدی گرگانی . محمد گوها: گفت و .2

کردند.2 مصطفی برخورد کاظم و که با ـ خواهدشد
جریان تحکیم رهبری در رجوی ٬ این واقعیت داشته است که مسعود نشان از متعدد شواهد قراین و

وی داشته است. برخوردهای دفعی با می شناخته و رقیب خود را به نوعی کاظم ذواالنوار زندان٬ در خود

می گوید: زندان بوده است٬ مرکزی سازمان در روابط عناصر روند شاهد که عینًا محمدی گرگانی ٬ محمد
پشت پـرده در بـه شکـلی ـ کـه رجـوی ـ من این مسئله را شش رفتیم٬ که به بند 53 ـ 52 از
که به این معنا شدم. هم درگیر به همین خاطر حس کردم و وخط می دهد٬ زیرکی هایی می کند
[ خیابانی] و مقابل موسی در ـ برای مرکزیت یارگیری می کند مقابل کاظم ٬ در می دیدم مسعود٬
مرحوم واقع نسخه ای ازخود در محکمی بود. قوی و کاظم ازلحاظ شخصیتی آدم بسیار ـکاظم.
مـدیون مسـعود کـه خـودش را [ انـصاری] ٬ [ مـحمدعلی] جـابرزاده طرفی هم از حنیف بود.

قدرت می داد. این هم به مسعود و بود او طرفدار و نزدیک بود خیلی به مسعود می دانست٬
برداشت اما خیر؛ یا برای مقصودی انجام می داد و عمدًا را این کار البته من نمی دانم که مسعود
موسی اما عمل می کند. می دادم که بد هم تذکر به او یارگیری می کند. که او مسئله این بود من از
هم درجـلساتی کـه به همین خاطر خودش؛ و که خودش بود کسی بود او چنین آدمی نبود.
که وارد زمزمه این مباحث ازسال ٬52 ... مسعود. موسی و ـ هم درگیری داشتند اغلب با داشتیم٬
درگیری جدی بودیم٬ شش قصر بند که در ٬54 ـ درسال های 53 و شروع شده بود بندشدیم٬
ایـن نـمی شد. درگیر اصًال ذواالنوار خوِد واقع٬ هم موسی در و هم ذواالنوار صورت گرفت ـ

می کرد. برخورد مسعود که با موسی بود
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نـه و نـه بـاالنشین بـود نه مدعی بـود٬ [ذواالنوار] درجلسات٬ می ترسید. ذواالنوار از مسعود
ذواالنـوار بـودند. عـاشق او که بچه ها همین تواضعش بود به خاطر و بشود می خواست رهبر
او از هم به هـمین خـاطر مسعود فرصت طلبی نمی کرد. بازیگری و خالص بود. خودش بود.

... می ترسید.
کوتاه در که می توانستند سازمان بودند مهم ترین افراد خوشدل] حیاتی ترین و و [ذواالنوار اینها
به ولی کاظم ـ بزند نمی توانست چنین ضربه ای را مسعود مدت ضربه مهلکی به ساواـک بزنند.

همان. .1

می دانست.1 ساواـک این را و بود یعنی کاظم آدمی «خطرکُن» می توانست؛ شدت ـ
هم و نشریه رسمی سازمان ـ ـ مجاهد هم در به همین دلیل٬ سازمان است (و تأیید روایتی که مورد

تکذیب و و درج شده است) تشکل های وابسته به سازمان تدوین گردیده٬ جزوه ای که توسط یکی از در

هنگامه مبارزات انتخاباتی نخستین متنی آمده که در در انکاری هم تاـکنون نسبت به آن صورت نگرفته٬

در به مطبوعات» عنوان «نامه وحید با الهوتی نگارش یافته و دوره مجلس شورای اسالمی توسط وحید

که تبلیغات زیادی به وسیله مخالفان شد زمانی منتشر این متن در به چاپ رسیده است. نشریه مجاهد

محتوایی صورت تأیید در این دست٬ جوابیه هایی از طبعًا و رجوی صورت گرفته بود سازمان علیه مسعود

الهوتی نوشته است: وحید نشریه رسمی آن به چاپ می رسید. در آن توسط سازمان٬
به کمیته منتقل من را وهمچنین خود را وهمچنین عده ای دیگر رجوی] را [مسعود او ...سال 53
هم می خواستند را این بوده که او به خاطر آوردن رجوی ٬ از که بعدهافهمیدیم که مقصود ـکردند
به برادرش خبر مراسم اعدام٬ هفته قبل از که یکی دو اعدام کنند؛ تن دیگر همراه خوشدل وچند

ص 7. ش 28: نشریه مجاهد٬ ص 48. پاسخ به یاوهـگویی...: .2

سعادت شهادت به دورماند.2 از مسعود دیگر بار اقدام او با و درخارج رسید
که پذیرفتن چرا رهبران آن باشد؛ مطلوب سازمان و چندان مناسب و تبعات چنین روایتی نمی تواند

پیش روی می نهد: چنین فرضیاتی را این نقل٬

سال های 50 همانند هم ـ هنوز تشکیالت سازمان٬ به رغم نقش تعیین کننده اش در رجوی ٬ مسعود الف)

اقدامات بـرادر و توصیه ها مرگ می رهد. از توجیه) هر با دلیل و استثنایی است که (به هر تنها ـ 51 و

محکوم به حبس ابد دادگاه نجات یافت و اعدام پس از رجوی از و واقع شد مؤثر کشور خارج از رجوی از

دست این استثنا٬ یک مرگ حتمی می رهاند. از وی را واقع شده و مؤثر هم تالش برادر این بار ـگردید٬
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نوع تبلیغات و با که شاید کند ایجاد کاظم رجوی می تواند خصوص دکتر در فرضیاتی را سؤاالت و ـکم٬

نیست. توجیهات سازمان سازگار

(مـعروف بـه مقام های امنیتی برجسته ای چون «بهمن نـادری پور» و شرایطی که حتی بازجوها در ب)

و بودند بی خبر این ماجرا از نُه تن زندانی سیاسی٬ اجرای فرمان کشتار ساعت پیش از دو تا «تهرانی »)٬

مطلع باشد٬ جریان «عملیات» که از کسی نبود همان عده معدود داشت که جز تأـکید شخص «عطارپور»

این امر از مراسم اعدام» هفته قبل از «یکی دو رجوی می توانسته است از مسعود کاظم رجوی برادر دکتر

کـه رابـطه و ثابت می کند این امر درباره برادرش بگیرد. را حتی جلوی اجرای این دستور و باشد باخبر

دیگران بوده است. از نزدیکتر بسیار «نصیری» و مقاماتی چون «ثابتی » کاظم رجوی با نسبت دکتر

مراسـم اعـدام» هفته قبل از «یکی دو کاظم رجوی از آنکه دکتر با این است: اینجا در نکته مهم تر ج)

به این توطئه واقف شده (آن هم تـوطئه ای کـه رژیـم آن را زندانیان معروف سیاسی رژیم٬ عده ای از

برای خنثی ساختن بانگی ـ و حتی فریاد هیچ اقدامی ـ نه تنها نامیده) قتل زندانیان هنگام فرار ریاـکارانه٬

لیبرال بـودن «حقوق بشر»ی و روی محور بیشتر تمجیدهای سازمان حول شخصیت کاظم رجوی٬ تبلیغات و در .1
شده است. وی تأـکید

به حال خود رژیم را ساواـک و مرگ رهانیده و از را خود برادر تنها و بلکه صرفًا آن انجام نداده است1٬

ناجوانمردانه به قتل برساند. به آن شکل فجیع و را آن نُه نفر ـگذاشته تا
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اشرف ربیعی ازدواج با  
1350 ضربه شهریور ربیعی پس از برادرش جواد شد. تهران متولد در سال 1331 اشرف ربیعی در

تحصیالت اشرف پس از اصفهان کشته شد. اتومبیل در به علت تصادف با زمستان 1352 در مخفی و

سازمان طریق خلیل رفیعی طباطبایی با از همان جا در سال 51 در متوسطه به دانشگاه صنعتی رفت و

اشرف شکنجه کشته شد٬ زیر و که خلیل طباطبایی دستگیر تابستان ٬52 در مجاهدین خلق مرتبط شد.

جـریان گـروگان گیری پسـر در او شد. دستگیر حنیف نژاد همزمان با رفت و لو 50 ضربه شهریور نبوی نوری در .1
نبوی به عـلت معرفی گردید. مشکین فام به جای او زندان٬ در تبانی افراد با امّا شرکت داشت؛ نیز اشرف پهلوی٬

گردید. آزاد سال 52 در و زندان نماند یک سال در بیش از دستگاه های دولتی٬ پدرش در نفوذ

به سازمان وصل مجددًا و آشنا نبوی نوری 1 علی اـکبر همان سال با او گردید. آزاد مدتی بعد و دستگیر نیز

گشتند. ماه آزاد چند پس از و شدند دستگیر دو هر همان سال٬ اواخر در شد.

همان نخست متوجه تغییرات ایدئولوژیک ولی از کردند سازمان ارتباط برقرار با 53 خرداد در آن دو

نـتوانست ایـن وضـع را اسالمی به مبارزه پیوسته بود٬ گرایش شدید انگیزه و که با نبوی نوری ٬ شدند.

اشـرف ربـیعی خانه تیمی بود. از اخراج او گرفتن امکانات و نتیجه برخورد٬ نمود. برخورد و تحمل کند

بدین ترتیب وصف کرده است: را فضای جدید
کم است و [ در] آنجا [ ـکه] چیزی بهخانه های تیمی انسان احساس می کرد ازهمان ابتدای ورود
و حنیف نژاد نزدیک با هم که از علی اـکبر ... نیست. [ در] آنجا هوای آن بچه های مجاهد حال و

... داشت. این احساس را بود٬ [محسن] آشنا [ابریشمچی] وسعید مهدی
کـرد. ایدئولوژی اختالفات کم کم بروز بیانیه به اصطالح تغییر انتشار یک سال قبل از حدود
بنابراین چاره ای ارائه بدهیم. مشترکی را نمی توانستیم کار آنها وجود که با اختالفاتی اصولی٬

ص 65. فرازها...: .2

نداشت. 2 وجود شویم٬ آنهاجدا اینکه قاطعانه از جز
نیز افرادی را مبارزه انتخاب کرده و برای اقامت و را تبریز مدتی بالتکلیفی٬ پس از ربیعی ٬ نبوی و

رفت و لو خانه تبریز سال 54 اواخر در نام نهاد. خلق» «فریاد را نبوی این گروه جدید عضوگیری نمودند.

در دوستانشان٬ دستگیری سه تن از و ضربه ای دیگر پس از نقل مکان کردند. اشرف به مشهد نبوی و

اشرف ربیعی به اردیبهشت ٬55 در تهران داشت. در ولی نبوی یک خانه زاپاس نیز شدند؛ قزوین مستقر

و گـذشت دوران مـداوا پس از و شـد دستگیر آن زخمی و انفجار اثر در هنگام آماده سازی یک بمب٬
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طی یک درگیری نبوی نوری ٬ علی اـکبر وی٬ همسر محکوم گردید. دادگاه نظامی به حبس ابد در بازجویی٬

ایـن خـصوص گـمانه های قـوی در از سـازمان٬ رفتن نبوی نوری توسط جریان مارکسیست حاـکم بر احتمال لو .1
است.

تهران کشته شد. در مشکوک1٬

بیمارستان شهربانی تحت مدتی در شدن٬ دستگیر زخمی و پلیس و درگیری با که پس از احمد احمد

اخالقی و خصوص قیود وی ضمن بیان خاطراتش در دیده است. همان جا در اشرف ربیعی را بود٬ مداوا

مذهبی اشرف می گوید:

آن بستری بوده اند. مهدی بخارایی در و احمد بیمارستان است که احمد اتاقی در منظور .2

که مهدی نبوی نوری بستری بود علی اـکبر اشرف ربیعی همسرشهید به روی همین اتاق ٬2 رو ...

گـلوله قـرار اصـابت چـند درگـیری مـورد در سال 55 بخارایی است که در محمد کوچکتر برادر مهدی بخارایی٬ .3
زخمی شد. ـگرفت و

که نارنجک ازناحیه باسن زخمی شده بود انفجار اثر وی بر ... به منشناساند را او [بخارایی] 3
اشرف بـدون ... مرانمی شناخت. مواجه شدم ولی او او با بار من چند درمان شد. خیلی زود
پـرسنل بـیمارستان راه مـی رفت و و جلوساواـکی ها خیلی راحت٬ بدون روسری٬ حجاب و
آن خانه اشرف در بوده و بخارایی به من گفت که هم تیمی آنها ... برخاست می کرد. نشست و
[ دربیمارستان] به او دیدم که مهدی بارها حفظ می کرد. [تیمی] به صورت افراطی حجابش را
سه روزی هم حتی دو گریه کرد؛ و به اشرف برخورد هم این اعتراض ها یک بار اعتراض کرد.

.426 صص 425ـ خاطرات: احمد٬ .4

دوباره به همان حال برگشت.4 ولی بعد کرد روسری به سر
مسئولیت زندان اوین٬ رجوی در مسعود با یک مالقات مرموز از بعد دوران زندان٬ اشرف ربیعی در

سازماِن زندان به عهده گرفت. نسبت به مواضع رجوی و توجیه زندانیان زن را
اغـلب و گـم بـودند در زندان سیاسی زنان قصر] سـر [ در درست همان روزهایی که بچه ها
زنـدان مـارکسیست در داشـتند یـا و بیرون مارکسیست شـده بـودند وابسته های سازمان در
که به اوین منتقل شده است. معلوم شد و هشت خواستند زیر یک روز در اشرف را می شدند٬

دوباره به قصربازگرداندند. را او تا خرده ای طول کشید یک ماه و شاید
یک که مثل اینکه از اوصحبت می کرد طوری از درباره مسعودصحبت کرد. و راجمع کرد ماها
با مفصل ـ آن هم به طور ـ بار اوین چند که در معلوم شد مهم حرف می زند. آدم خیلی بزرگ و
همان اعالمیه آموزشی 12 هم درباره سازمان توجیهش کرده است. او مالقات داشته و مسعود
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میم). زنان سابق سازمان (خواهر یکی از مصاحبه با .1

درس می داد.1 برای ما آن را اشرف هم مفاد ماده ای درباره اپورتونیست ها...
در ازدواج کردند. یکدیگر رجوی با مسعود اشرف ربیعی و تیرماه 1358 در پیروزی انقالب٬ پس از

جـمله از اشـرف ربـیعی نـیز جریان اعالم نامزدهای انتخابات اولیـن دوره مـجلس شـورای اسـالمی٬

.69 صص 63ـ فرازها...: .2

شد.2 به صورت جداـگانه منتشر نشریه و زندگینامه وی در که معرفی و ـکاندیداهای سازمان بود

که نفری بود جمله 17 از اشرف ربیعی نیز به خانه مرکزی سازمان٬ بهمن 1360 جریان ضربه 19 در

نام داشت و که «مصطفی» یک ساله ای باقی ماند وی فرزند از کشته شدند. جریان تیراندازی متقابل٬ در

فرانسه بردند. رجوی در خارج کرده نزد کشور از را عوامل سازمان او این ضربه٬ یک سال پس از حدود

فیروزه بنی صدر ازدواج با  
دختر فیروزه ـ با دست داده بود٬ از اشرف ربیعی را خود که مدتی پیش همسر رجوی ٬ ازدواج مسعود

مانوری حرکتی تاـکتیکی و حوزه سیاسی٬ در اهل نظر توسط همه آـگاهان و ـ ساله ابوالحسن بنی صدر 18

حمایت وی به شدت نیازمند کشور٬ خارج از رجوی در مراحل نخسِت حضور در گردید. تبلیغاتی برآورد

«شورای ملی مقاومت» در رجوی را نیز بنی صدر میان مقامات فرانسوی وجهه داشت. که در بود بنی صدر

خلقیات و برای کسانی که به روحیات٬ نامید. همچنان رئیس جمهور را خود و به نخست وزیری برگزید

به تبِع آن «ازدواج» و که این چنین «اتحاد٬ همان نخست معلوم بود از تن وقوف داشتند٬ این دو فکر طرز

ماند.» نخواهد تاریِخ مصرف داری چندان پایدار تاـکتیکی و
گـلیمی ده درویش در قدیم گـفته انـد٬ وچنانکه از بودند! کامل بلکه «سوپرمن» «مِن» دو هر
در و مدعی رهبرِی بالمنازع بودند یک ـ هر ـ آن دو اقلیمی نگنجند»! پادشاه در دو و بخسبند

ص 1. خط مشی: بحران در .3

سبقت می جستند.3 یکدیگر بر برتربینی» و«خود مطلق بینی» «خود
و (پراـگماتیسم) فرصت ها استفاده از درسیاسی کاری وهوشمندی در که بنی صدر بود پیدا اما
و نمی رسد مسعود به گرد نیل به مقصود٬ بازیچه شمردن اصول در و بازی ماهرانه باتاـکتیک ها
را فریب مسعود یک بار او کرد. به نفع رقیب ترک خواهد میدان را این مسابقه قدرت٬ناچار٬ در
رودست خوردن راچشیده مزه تلخ شکست و 60خورده و و دربازی های سیاسی سال های 59
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(پانوشت). ص 2 همان: .1

بود.1
با «اتحاد» روندی که به بن بست برسد٬ هر این واقعیت نشان داشت که رجوی در از سوابق گذشته٬

خویش» «حل شدن در جهت اهداف سیاسِی خاص و در تنها را «متحدین» و عنوان می کند دیگران را

انواع مهارت٬ با به هنگام نیاز٬ «وسیله»ای جهت رسیدن به آن اهداف می داند. صرفًا آنان را و می خواهد

مـتحدان از یا برآورده شد زمانی که این نیاز و جذب کند را متحدان جدید تا می گیرد به کار را ترفندها

«عامل رژیم و آنان را مدیریت می کند. را کردن آنها بی اعتبار فراینِد زدند٬ باز حل شدن سر دنباله روی و

که امکان سـخن می نماید وضعی ایجاد مجموع٬ در و می نامد «بریده هایی ترسو» یا وزارت اطالعات»

آنان سلب شود. از واقع بوده است ـ چنانکه در ـ طرح دعوا ـگفتن و

داد قـرار خـبرگزاری هـا اختیار فرزندش در ازدواج رجوی و آنکه خالصه خبر پس از بنی صدر دفتر

آن چنین بخشی از که در داد انتشار کمیته مرکزی سازمان٬ سیاسی و پیام دفتر اطالعیه ای همزمان با

آمده بود:
به سادگی مهرماه 1361 رجوی به تاریخ 24 آقای مسعود مراسم ازدواج خانم فیروزه بنی صدربا

ازجمله گفت: و خطبه ای ایراد آقای بنی صدر شد. برگزار
مالی زیان سیاسی و و هرگونه محاسبه سود انسان٬خالی از دو میان شما این ازدواج نیز ...
تـفریق های موفق است که به جـمع و این ازدواج وقتی اسالمی و ... می شود برقرار و...

آن آلوده نشود. غیِر سیاسی و
بـه ضـرورت اعتقاد عمل من؛ و اعتقاد بر صادقی هستید شاهد [خطاب به فیروزه:] شما

حق ... اندازه دموکرات هستم! که بیش از من ُخرده می گیرد همسرم بر ... زن. رشد آزادی و
این دقـایق که در آنها به زنان راست بگوییم که آزادی حق آنهاست ... این است که باید
[تا] این دقایق را می کوشند بافداـکاری های وصف ناپذیر رژیم ... ... واپسین حیات استبداد
به ایـران کـهن هـدیه را زندگی شاد دوستی و عفو٬ صلح٬ تالش خود با سازند٬ ـکوتاه تر

صلح بزرگ باشیم.... عصر مبّشر دارند انتظار نیز ما از و می کنند
کنم که اشرف ربیعی یاد شهید سابق شما همسر از این موقع باید [خطاب به رجوی:] در

غرور استقامتی سراسر همه زنانی که با و او میزبان من بود. درمخفیگاه ـ ـ و دختر و خواهر
به این گونه ازدواج ها در دفاع می کنند٬ شخصیت زن به مثابه انسان دوران ساز بزرگی از و
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ملتی رشد شادی و به دوران صلح ملی و چه سریع تر عنوان ادامه تالش برای رسیدن هر

تلخیص. با 2؛ ـ صص 1 :1361 مهر مورخ 20 ش ٬59 نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .1

1... بزرگ می نگرند.
اطالعیه ای این گونه اعالم نمود: صدور کمیته مرکزی سازمان هم با سیاسی و دفتر

زمـره مـهمترین در سازمان مجاهدین خلق ایران تصمیم انقالبی برای چـنین ازدواجـی را ...
به مثابه تکلیف ـ انسانی وخانوادگی آن را همه الزامات دموکراتیک و تصمیمات تلقی نموده و

همان. .2

2... نظامی خودخاطرنشان می کند. فرماندهی عالی سیاسی ـ به مسئول اول و ایدئولوژیک ـ

فشارخانوادگی ازدواج تاـکتیکی یا  
در پیروزی انقالب اسالمی٬ نخستین سال های پس از شورای انقالب در کارکنان سابق دفتر یکی از

ضـمن دارد٬ بر در ایران را ـکتابی که مجموعه مصاحبه های نامزدهای اولین دوره ریاست جمهوری در

فیروزه دخترش٬ و همسر این ازدواج مخالف بوده ولی به اصرار با بنی صدر پانوشتی آورده است که گویا

قاموس رجوی مفهوم مقدسی نداشته که ازدواج در آنجا «از سپس می افزاید: تسلیم رجوی کرده است و را

مـتأسفانه سـرنوشت آن دخـتر انسـانی بسـتگی دارد٬ نه عـاطفی و پایداری آن به عوامل سیاسی و و

و کوتاه زمانی به جدایی انجامید در و قدرت طلبی آن دلبسته قدرت شد وجه المصالحه بازی های سیاسی و

ص 117. اولین رییس جمهور...: .3

پاسخ به این مطالب می گوید: در بنی صدر گرفت.»3 را جای او مریم قجرعضدانلو
آنها آن حرف های پاورقی درست نیست. من موافق نبودم اما بله٬ نیست... این طور اصًال نه٬
دختری خب٬ روز؛ از بعد روْز وّراجی٬ با ومخصوصًا آن ترتیبی که بلدند [یعنی مجاهدین] با
این طور این ازدواج بشود٬ گوش اوبخوانی که اـگر در بنشینی و روز هر 18سالگی٬ سن 17ـ در
مبارزه در که این ازدواج به مصلحت است و قانع کرده بودند را او و می شود٬ آن طور و میشود

ص 157. خاطرات...: بنی صدر٬ .4

که برای یک جوان جاذبه دارد.4 این حرف ها٬ از پیش است و
جمله آنها که از اطرافیان وی ـ نیز که شخص رجوی و می رسد به نظر اساس توضیح بنی صدر٬ بر

بـه مـثابه ضـرورتی برای فـیروزه بـنی صدر٬ چنین ازدواجی را یکی هم مریم ابریشمچی بوده است ـ
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خویش دخـتر بـحث بـا وی در طبق اظهارات بـنی صدر٬ مصلحتی سیاسی جاانداخته بودند. تاریخی و

با شما که «پس چرا فیروزه محاّجه می کند نیست. مناسبی برای آن دختر که رجوی همسر تصریح می کند

که موضوع «ازدواج» تالش می کند باز توجیه سیاسی قضیه٬ پس از بنی صدر یک میثاق هستید؟» در آنها

فـیروزه ٬ که ضـمن بـحث بـا می کند وی ادعا قانع کند. دخترش را ساخته٬ تبانی های سیاسی جدا از را

این از بیشتر «من خودم توی تجربه هستم؛ گفته است: کرده و رجوی یک تجربه قلمداد با اتحادش را

«دلیـلی می دارد: اظهار «من هم تجربه می کنم»٬ جواب فیروزه که می گوید: در و بروم» نمی توانم جلو

جواب می دهد: «مکتب پدر» از متأثر و می ورزد ولی فیروزه اصرار کنید»؛ تکرار این تجربه را شما ندارد

ادامه توضیحاتش می افزاید: در بنی صدر این مسئله باعث تقویت آن تجربه هم بشود». ـکه «شاید
مسائل سیاسی با نباید بودم این گونه مسائل را که معتقد علت اصلی مخالفت من این بود اما

آن مخالف بودم ... با لذا قاطی کرد؛
من فقط به عنوان «نکن». یا بگویم «بکن» من حق نداشتم به او و دخترم بود انتخاب با اختیار
مقطع این موضوع در اـگر نیست ... این جور است یا بگویم این جور می توانستم به او مشاور
این درست است می کردم. من یک حق دوم هم پیدا می بود٬ رجوی] به بغداد مسعود =] رفتن او
نپذیرفتن شخصی پذیرفتن یا است در اماخانواده هم آزاد است درانتخاب شوهر؛ آزاد ـکه دختر
اوخیانتی و به عراق پیش نیامده بود (رجوی) مسئله رفتن او هنوز آن وقت٬ در به عنوان داماد.

.158 صص 157ـ همان: .1

به ایران نکرده بود. 1
کارهایی رجوی خیانتی به ایران نکرده بود»٬ «هنوز زمان طرح مسئله ازدواج٬ در که می گوید بنی صدر

عملیات تروریستی علیه مردم و گروه های سیاسی وابسته و با اعالم اتحاد جاسوسی برای شوروی٬ مانند

ندانسته است. مقوله «خیانت» از مسئوالن را
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121  رجوی کیست؟ 

متّحدسابق زبان دو رجوی از  
درباره دیدگاه رجوی نسبت به مردم ایران خاطره ای به این شرح نقل کرده است: بنی صدر

به محلی که من مخفی بودم. رجوی آمد آقای مسعود وقتی که تصمیم گرفتیم به خارج بیاییم٬ ...

شد. برگزار مردادماه 1360 دومین انتخابات ریاست جمهوری است که در منظور .1

بعد روز که 40 ـ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1 «می خواهیم قبل از گفت: آنجا در او
ایـن انـتخابات [ ـکه] مردم ایران در ببینیم اول باید نه؛ من گفتم: خارج شویم.» ـ انجام می شد
معنایش رأی دادند٬ و پای صندوق ها مردم رفتند اـگر ریاست جمهوری چگونه عمل می کنند.

رأی ریـاست جـمهوری بـا عـزل وی از جریان قانونی بحث عدم کـفایت سـیاسی و «ـکودتا»٬ از بنی صدر منظور .2
اـکثریت مجلس است.

ازمخفیگاه بـیرون تکلیفی ندارم و بنابراین من دیگر کردند. تأیید را این است که این کودتا2
دادن رأی و رفتن به پای صندوق ها با که «مردم ایران!شما یک اعالمیه خواهم داد و خواهم آمد
رأی مردم است.حال٬ من گفته بودم رأی٬ ماِل شماست. کشور کردید. راتأیید این کودتا خود٬
آقای رجوی گفت: می پذیرم.» را من هم انتخاب شما شده است٬ این طور چون انتخاب شما
پـای مـردم رفـتند اـگـر مـی گید شما مردم عقل ندارند... قرآن می گه اـکثر «أـکثرهم الیعقلون؛
پای هم می روند اینها پای صندوق ها٬ بهشون می گن بروید می رن.آخوندها ُخب٬ صندوق ها!

ص 140. خاطرات...: بنی صدر٬ .3

صندوق ها.»3
که تجربه پایهـگذاران آن٬ فعاالن و از کنفدراسیون و سابق حزب توده و تهرانی عضو مهدی خانبابا

نیز ابتدای تشکیل «شورای ملی مقاومت» در و حزبی دارد جریان های سازمانی و با برخورد زیادی در

بدین گونه تحلیل می کند: شخصیت رجوی را داشته است٬ این جریان حضور دوستانش در همراه با
معدودی از رجوی همراه تعداد ... سال 1354 جریان کودتای درون سازمان مجاهدین در در
میان در ایدئولوژی سازمان مجاهدین دفاع کرد. ازخط مشی قبلی و ـکادرهای سازمان ایستاده٬
در او کمیته مرکزی باقی مانده بود. که از کسی بود تنها و رجوی قدیمی ترین کادر این گروه٬
انقالب با گروه شد. دوزسیاسی برجسته ترین عنصر ودوخت و دوران زندان شاه به لحاظ فکر
به اما نبودند٬ نیروی سازمان یافته قابل مالحظه ای برخوردار واقع از بهمن ماه٬مجاهدین در
اسالمی پناه جّو در دوره زندان جمع کرده بودند٬ کادرهای جوان که در دلیل برخورداری از
به نـمایش را این جریان توانایی های خود رجوی در پرداختند. انقالب به سازماندهی مجدد
برتری قابل اعضای مجاهدین به لحاظ توانایی ها و نسبت به سایرکادرها او وجلوه کرد. ـگذارد
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سازمانی و مسائل سیاسی و قدرت انتقال سریع در زمینه سخنوری٬ در مثًال مالحظه ای یافت.
1360بنا خرداد در می شود. که ناشی ازسابقه طوالنی او بیان نظری مواضع سازمان مجاهدین٬
که تصمیم به حمله مسلحانه سوی مجاهدین این شخص رجوی بود یافته از به مدارک انتشار
واقع در برمی گردد. استراتژی نظامی به او بد خوب و و علیه رژیم جمهوری اسالمی می گیرد٬
بـا و وی شـخص هـوشمند سازمان مـی باشد... رجوی است که حرف آخر این کالم مسعود
ظرفیت انقالبی به بزرگی وپیچیدگی انـقالب و ظرفیت با و این استعداد استعدادی است اما
کاستی نقاط ضعف٬ دیگر از و اندازه لحظهـگراست... بیش از او جامعه ایران خوانایی ندارد.
نقطه ضعف اساسی و آـگاهی تاریخی نسبت به روندجنبش های اجتماعی ایران وجهان است...
مشتبه او بر کم کم امر موقعیت یکتایی که درسازمانمجاهدین دارد٬ وی این است که بنابر دیگر
بالمنازع جامعه وناجی ایران رهبر قورت داده و یک جا دانش را شده است که تمامی علم و

.635 صص 634ـ درون...: نگاهی از شوکت٬ .1

است.1

عکس رجوی با «نماز»  
به عنوان مسئول پایگاه های سال 65 در اعضای هیئت اجرایی سازمان به نام حسین ربوبی ٬ یکی از

دائمی مسئول سابق محمود حضور یک نشست انتقادی با ورود٬ بالفاصله پس از پاـکستان انتخاب شد.

ربوبی چـنین شـرح این جریان را عنوان نمود. رهبری به پایین» «مانع تابیدن نور وی را و کرد برگزار

می دهد:
[سـازمان] سه عکس رهـبری ـ پایگاه فقط دو هر دیدم که در وقتی من به پاـکستان آمدم٬ ...
رهبری به پایین می شد. که چه طورمحمودمانع تابیدن نور همین نشان می داد چسبانده شده بود.

برایمان بفرستند. عکس رهبری می توانند چه قدر گفتم هر وقتی من آمدم٬
محمدی زاده این گونه تعریف می کنند: مینو بازگونه و مجید را دنباله ماجرا

همان همچنین در [ رجوی] رابچسبانند. اتاق عکس هر که در توصیه می کرد [ ربوبی] به بچه ها
آن اتاق عکس رهبری وجود که در بخواند اتاقی نماز اـگرمجاهدی در که: نشست مطرح کرد
زمستان سـال کویته پاـکستان در (نشست هفتگی فصلی در نمازش باطل است. نداشته باشد٬

ص 17. تن...: نامه دو .2

2.(65



فصل دوم:

به سوی ـگذار
 «فرقه»

دموکراسی سانترالیسم و  
اسـاس الگـوی اقـتباس شـده از گسترش تشکیالتی بر تأسیس و بدو در سازمان مجاهدین خلق٬

اداره می شد رأی اـکثریت٬ مرکزیت گرایی مبتنی بر یا به صورت «سانترالیسم دموکراتیک» مارکسیست ها٬

مبنای صالحیت های واقعی مشّخص می شدند بر رهبری دقیقاً افراد انقالب ـ سازماِن پس از به تأـکید ـ و

ص 24. بررسی امکان انحراف مرکزیت...: .1

میشد.1 استناد این اصل البته به «مائو» و

لیکن سازمان حاـکم بود؛ همان سانترالیسم بر 57 ـ فاصله بین سال های 1350 که در برخی معتقدند

شورایـی دموکراتیک و کادرهای نخستین٬ بنیانگذاران و یعنی زمان حضور ٬50 ـ بین سال های 1344

ص 40. جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .2

دیکتاتوری مقّدم بود.2 فردگرایی و 57 ـ فاصله 1350 در بودن تقدم داشت و

فردگرایی رجوی بر 63 ـ فاصله سال های 1358 در دوره انتقال محسوب شده و 58 تا دوره 1357

سازمان به صورت پدیده ای روشن و در «فرقهـگرایی» به بعد٬ سال های 1363 در و سازمان حاـکم گردید

شد. ظاهر آشکار

اساس وجود بر سازنده٬ نوعی رابطه سالم و را که «سانترالیسم دموکراتیک» برخالف مارکسیست ها



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  124

تبعیت اقلیت از سازمان و گزارش دهی رهبری به افراد توده سازمانی٬ بین مرکزیت و رفتار دموکراسی در

بـوروکرات عدم حاـکمیت افراد انتخابی بودن ارگان های رهبری و کنگره ها٬ و برگزاری پلنوم ها اـکثریت٬

همان. .1
.22 و 18 ـ صص 16 بررسی امکان انحراف مرکزیت...: .2

که برای می دانست 2 «راهنما» و همچون «ـکوهنورد» را اعضا رابطه رهبری و سازمان٬ تلقی می کردند1٬

ص 26. همان: .3

زیرا مرکزیت تبعیت محض داشته باشند3٬ می بایست از اعضا آنارشیسم تشکیالتی٬ لیبرالیسم و دوری از

متن آموزشی در مرکزیت است.» که «تقدم با سازمان تصریح می کرد دموکراسی٬ نسبت مرکزیت و در

طول حیات در تقدم مرکزیت گرایی٬ اولویت و طرح شده است. «لنین» این اصل هم به استناد سازمان٬

تشکیالتی و جهات ایدئولوژیک٬ بنیادین مختلفی از آثار و کارکردها تشکیل تاـکنون ـ بدو از سازمان ـ

روانی داشته است.

دوران کوتاه دموکراسی  
نـوعی اسـتفاده مطرح کـردند٬ را مؤّسسین سازمان «سانترالیسم دموکراتیک» ـ آغاز در زمانی که ـ

ضربات جلوگیری از به علت تأمین حفاظت و ابتدا در مبانی تئوریک مارکسیسم مطرح بود. ایدئولوژیک از

اقدام تحت سرعت تصمیم گیری و ضمن برخورداری از برای اینکه سازمان بتواند ساواـک به مرکزیت و

شورایی رهبری شکل گرفت. ساختار عمًال داشته باشد٬ کنترل نیز اعضا بر رهبری افرادی معدود

انفعاالت تشکیالت تحت رهبری شورای سه نفره که عموم فعل و ٬50 ـ خالل سال های 1346 در

و مسئوالن شاخه ها صورت می گرفت٬ بدیع زادگان ) به بعد 48 از محسن و سعید نیک بین ٬ (حنیف نژاد٬

به اعضا تصمیم گیری و این شورا در و می گرفتند اعضا از نظرات جمع بندی شده درباره سازمان را تیم ها

جلب مبتنی بر دیدگاه حنیف نژاد ابتدای تأسیس سازمان٬ که در دارد آنکه تأـکید میثمی با ابالغ می کردند.

ویژگی دموکراتیک وی بین جایگاه مرکزیت و و توضیحی بود انجام کار پس از همکاری داوطلبانه اعضا

ص 343. نهضت آزادی تا...: از میثمی٬ .4

مع الوصف می گوید: می ساخت4٬ تعادل برقرار
دسـتگیری های [اما] قـبل از که یک رشته عوارض داشت. دمکراتیک بود یک مدت صرفًا ...
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در تـراـکـم کـادر ـ بـاال در به صورت «تراـکم کار بود٬ سانترالیزم قوی تر سال 1350 شهریور
دمکراسی از بیرون٬خودجوشی و زندان هم در هم در عکس العمل آن مرکزیت قوی٬ پایین»...
هـدف های عـملیاتی اعـمال دوبـاره در عوارضی داشت٬ همین نیز مدتی٬ از بعد پایین شد.

ص 373. که رفتند: آنها میثمی٬ .1

مرکزیت کردند.1

مرکزیت گرایی آغاز  
درون زندان٬ اتفاقات بیرون و مرکزی سازمان اعدام شدند. کادر رهبری سه نفره و سال 1351 بهار در

اعضای سازمان یعنی مسعود تن از که دو باعث شد بعضی کادرهای دیگر٬ به رغم وجود نهایت امر٬ در

به نفر٬ این دو بیایند. تشکیالت داخل زندان باال در مدتی٬ پس از موسی خیابانی به تدریج و رجوی و

اعضا گروهی از جوسازی٬ بعضاً و اعمال فشار با توانستند تشّتت اعضا٬ و بعضی اختالف نظرها رغم وجود

توسط مرکزیت درون آنها حقیقی سازمان هستند. که وارثان اصلی و مّدعی شوند و جمع کنند خود گرد را

حذف کردند. مخالف را افراد و پایه ریزی کردند تشکیالت جدیدی را به وسیله توجیه کردن افراد٬ زندان٬

اختصاص به خود را عنوان «سازمان مجاهدین خلق» به بعد٬ سال 1357 همان است که از این مرکزیت٬

مـحمود مهدی ابـریشمچی ٬ علی زرکش ٬ موسی خیابانی ٬ رجوی ٬ چه این جمع شامل مسعود اـگر داد.

واقع حرف اصلی ولی در می شود٬ سعادتی و... محمدرضا عطایی ٬ محمود مهدی خدایی صفت ٬ احمدی ٬

دنباله رو بودند که معتقد میثمی ٬ لطف اهلل افرادی مانند می زدند. موسی ) و نخست (مسعود نفر همان دو را

اعضای که از محّمدی گرگانی نیز٬ محّمد افرادی مانند زده شدند. این مقطع کنار در هستند٬ راه حنیف نژاد

جـامعه شناسانه سـاخت روانـی و هـمچنین تـهرانـی٬ حـقگو. مسـعود مـحمدی گـرگانی٬ مـحمد گـوها: گـفت و .2
ص 41. سازمان...:

روش هـای شاهد این مقطع به بعد٬ از بایکوت شد.2 اعتراضات٬ برخی ایرادات و به خاطر باسابقه بود٬

به قول و نفر٬ اساس روانشناسی فردی این دو بر دقیقاً این روش ها سازمان هستیم. رهبری در جدید

نفره درون 40 ـ 30 جمع جدید به این ترتیب٬ بوده است. تجربیات ضربه سال 1350 خودشان مبتنی بر

البته مـرکزیت خـارج از تفوق یافت. همچون تشکیالت بیرون٬ «مرکزیت گرایی» و زندان تشکیل شد

داخل زندان است. که «رهبری» بود این زمان معتقد زندان سازمان در



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  126

مـحدود روابـطی بسـیار در دنیایی کوچک به نام زندان و در ٬57 ـ مرکزیت گرایی سال های 1351

افراد از چندتن دیگر نفره و مرکزیت دو این دوره٬ در فرهنگ سازمان نهادینه شد. در و کرد تعمیق پیدا

َحَسب سلسله روانی بر عاطفی و تعهد حّساس شده بودند. ایدآلیست و ذهنی٬ بسیار نزدیک به مرکزیت٬

این جمع به اشتراـک ایدئولوژیک نیز لحاظ فکری٬ از و کرده بود پیدا را شدیدترین صورت خود مراتب٬

حتی برخی واژه های و داشتند قرار این دو لحاظ رفتاری اغلب اعضای زندانی تحت تأثیر از رسیده بود.

بود. نفر ادبیات کالمی این دو از جمع آنان متأثّر مصطلح در

به عنوان مثال٬ همراه بود. منتقد سرسخت و سرکوب روحی عناصر بایکوت و با البته موفقیت این دو٬

و مجروحیت شدید با سال 1354 وی در زندان نمونه ای قابل بررسی است: میثمی در وضعیت لطف اهلل

توانست عده ای تشکیالتی به سازمان٬ طرح انتقاداتی عمدتًا با و آمد به زندان قصر انفجار٬ اثر نابینایی در

جـریانات مـربوط بـه دسـتگیری و در 54 ـ سـال های 1353 که در را٬ سمپات ها اعضای سازمان و از

جذب را آنها جمع و خود به دور شده بودند٬ رفته دستگیر محسن خاموشی لو افراخته و همکاری وحید

حسین علی خدایی صفت ٬ جمله افرادی که به میثمی جذب شدند٬ از آورد. به وجود جمع مستقلی را و ـکند

نسبت به زندان٬ جریان رجوی در سال 1355 در زنجیره فروش بودند. جواد حسن صادق و ابریشمچی ٬

سعادتی (مـعروف بـه محمدرضا طی برنامه ای حساب شده٬ و حرکت میثمی سخت واـکنش نشان داد

که حول افرادی را تحّکم سازمانی اـکثر توضیحی و کار وی توانست با فرستاد. اوین به قصر از را «سیکو»)

جریان مسعود که مجدداً نتیجه این شد به خویش جذب کند. و بپراـکند او دور از میثمی مجتمع بودند٬

تعداد با او نهایتاً گرفت و بایکوت قرار جریان میثمی مورد سوی دیگر٬ از و حاـکم شد زندان قصر رجوی بر

.43 ـ صص 42 جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1

منزوی باقی ماندند.1 سابقه چندانی نداشتند٬ که اغلب نیز همفکرانش٬ دوستان و اندکی از

مرکزیت گرایی نقش رجوی در  
دوره اول است. سازماندهی تشکیالت بیش از بر تفوق «مرکزیت گرایی» دوره دّوم٬ در

صبغه مذهبی نیز بود٬ آشکار خارج زندان کاماًل داخل و مرکزیت٬ تمایالت قدرت طلبانه اعضای جدید

می توان مقایسه نسبت به گذشته ـ با ـ ویژگی های مرکزیت داخل زندان را شده بود. کم رنگ تر و ضعیف تر
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چنین برشمرد:

(به مفهوم تشکیالتی) (اـکتیو) فّعال تر ـ

(به لحاظ ایدئولوژیک) کم مایه تر ـ

(به لحاظ تاـکتیکی) انرژی تر پر ـ

پیوندهای عـاطفی و و بودند منعطف تر و مطیع تر خیابانی ٬ رجوی و برابر اعضای مرکزیت در سایر

می رسید. به نظر آشکارتر و بیشتر آن دو و یکدیگر روابط احساسی آنان با

می آمدند٬ اصلی تشکیالت درون زندان به شمار فرد واقع دو که در موسی خیابانی ٬ رجوی و مسعود

میان اعضا تحلیلی در سیاسی و «مصرف زدگی» به روز٬ روز این رو از نمی گذاشتند٬ باز فضای جمع را

می شد. سوی مسئوالن بیشتر از نیز «خط» ارائه تحلیل و و زیادتر٬ و بارزتر

سازمان در سال 56 که در متن آموزشی «بررسی امکان انحراف مرکزیت دمکراتیک...» مع ذلک در

مخالف یک «موج» وجود مورد در عمومی یافت٬ انتشار سال 58 در برای اولین بار و تدوین شده بود

زندان چنین آمده است: مرکزیت در
میان تـعدادی از آنارشیستی در یک موج لیبرال ـ شاهد ما پنجاه نیز٬ ضربه شهریور از ...بعد
به عدم اعتقاد در را که خود بودیم٬ داخل زندان) وابستگان مجاهدین (به خصوص در و اعضا

ص 12. بررسی امکان انحراف مرکزیت...: .1

حتی نفی آن نشان می داد. 1 و مرکزیت٬

دوره انتقال  
از اما می شد. مرکزیت گرایی اصل بنیادین تشکیالت وانمود هنوز٬ پیروزی انقالب اسالمی٬ پس از

اعالم کاندیداتوری اقدام سازمان در (زمان انتخابات ریاست جمهوری و دی ماه 1358 تا بهمن 1357

دی ماه 1358 از شد. سازمان متبلور به صورت جّدی در تقّدم یافته و «فردگرایی» به تدریج٬ رجوی )٬

موسی خیابانی به عنوان فرد شماره یک و رجوی به عنوان فرد مسعود شده و آغاز آشکارا «فردگرایی»

انـفعاالتی که چه فـعل و روشن شود تا گیرد بررسی قرار مورد عامل باید چند مطرح شدند. شماره دو

سازمان شد: موجب سلطه فردی رجوی بر

فرد خیابانی ٬ مهدی ابریشمچی و جز ٬1350 ضربه شهریور قبل از اعضای باقیمانده سازمان تا از (1
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افرادی رجوی ٬ مقایسه با در نیز این دو داشته باشد؛ مرکزیت دوره اول را که سابقه ارتباط با دیگری نبود

رجوی از رده ای باالتر و سابقون بود بهمن بازرگانی از میان زنده ماندگان سازمان٬ الزم به یادآوری است که در .1
شده مؤلّفان این کتاب یادآور با گو ضمن گفت و نیز چنانکه خود که بهمن٬ خوانندگان توجه دارند اما داشت.

منزوی بود. کالً مارکسیست شدن نیز پس از مرکزیت زندان کناره گرفت و از سال 1351 از است٬

ولی توانایی الزم برای تسلط ابریشمچی دارای قدرت بیان مناسبی بود می آمدند.1 غیرمسلّط به شمار

در جاذبه الزم برای نفوذ از غرورآمیز به دلیل خصلت های قلدرمآبانه و خیابانی نیز بود؛ فاقد تشکیالتی را

نبود. برخوردار بین اعضا

مـاهّیت تحلیل مـرکزیت از تحکیم سلطه وی٬ عوامل دامن زدن به فردگرایی رجوی و دیگر از (2

نارس و آن را چون مرحله سوسیالیستی انقالب تحقق نیافته بود٬ سازمان٬ نظر از انقالب اسالمی بود.

که تنها رهبری بود٬ تغییر گرو کامل در تحقق انقالب واقعی و تحلیل سازمان٬ در می کردند. ناقص قلمداد

عناصر و صالحیت الزم بود کسی که واجد سازمان هم تنها در و تحقق بخشد سازمان می توانست آن را

رجوی بود. شخص مسعود داشتند٬ به وی حسن نظر نیز ملّی گرا چپ و

که دیدگاه علی(ع)» سلسله مقاالت «مفهوم صالحیت از در تبیین های تئوریِک چنین باوری٬ یکی از

به عنوان متن آموزشِی قالب یک کتابچه٬ سپس در و عنوان شد٬ به چاپ می رسید٬ نشریه مجاهد در
حواشی و با و تحلیل بود نهج البالغه محور متن خطبه 17 این مقاالت٬ در گرفت. هواداران قرار و اعضا
صـالحیت رهـبری در و سؤال بـرود زیر رهبری امام خمینی (ره) تالش شده بود صریح٬ اشاراِت بعضاً

.48 ـ صص 47 جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .2

مصداق یابد.2 «رهبریت سازمان»

جبران نقش وی در شود٬ زندانیان سازمان متمایز دیگر از رجوی ٬ دالیل دیگری که باعث شد از (3

می نویسد: تهرانی (قنبری) خسرو مقابل چریک های فدایی بود. سازمان در احساس خودکم بینی شدید
اینکه که به مجّرد آن بود شاهد زندان بوده است٬ در را این سال ها بخشی از نویسنده که خود
ایـن سعی بـر همه ـ بیش از سازمان ـ می شد٬ مسئله ای سیاسی درون زندان پیدا یا مشکل و
اـگراحتیاج به موضعگیری مشترکی بود٬ و کند٬ داشت که باچریک های فدایی بحث وتبادل نظر

پیشتازنمایی. پیشگامی٬ پیشتازی٬ = Avant-gardism به بزرگی. تظاهر فخرفروشی و = Snobbism .3

مـواضـع ... «آوانگاردیسم»3 و بیماری «اسنوبیسم» حتّی به خاطر یا و هم موضع می شد آنها با
پلیس شاه ٬ مقابله با و اعتصاب غذا مواضعی مانند سر به عنوان مثال بر می کرد. تندتری اتّخاذ
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می کرد. یاحّداقل مواضع مشترک باچریک های فدایی اتّخاذ و همیشه تندترین مواضع٬
و چهره بارز سازمان دستگیرشدند٬ زیادی از عناصر و که رجوی به زندان آمد درسال ٬1350
بود٬ معتقد چپ که به مشی مسلحانه نیز عناصر از تئوریک٬ عین حال مقاوم و در سرشناس و
بتواندجمع تا رهبری داشته باشد وسازمان نیزاحتیاج داشت که هرچه سریع تر بیژن جزنی بود.
کسب این عـنوان را وی گفته شد که باخصوصیاتی که از رجوی کسی بود و هدایت کند٬ را

ص 48. همان: .1

ـکرد.1
موفق می کرد تشکیالتی٬ دستیابی به موقعیت برتر در رجوی را مسعود خصوصیات فردی خاصی٬ (4

بود: بدین قرار ـکه عمده ترین آنها

دیگران. با برخوردهای درون تشکیالت و سّیاس بودن در زیرکی و ـ

احساساتی. ژست های عاطفی و دارای توان باالی ابراز ـ

مرکزیت گذشته. بازمانده از به عنوان تنها قداست برای خویش٬ قدرت ایجاد برخورداری از ـ

تنبیهی به ویژه بایکوت افراد اهرم های تشویقی و استفاده از با نیروها دارای انعطاف الزم برای مهار ـ

فرودستی که مطیع هستند. ارتقای افراد و مسئله دار

سفسطه برای توجیه کردن بحران های درون سازمان. بکارگیری مغالطه و در مهارت زیاد ـ

سـوژه آفرینی بـرای مشـغول نـمودن نـیروهای سـیاست عـمل گرایـی و توان بهرهـگیری به مـوقع از ـ

تنظیم مجدد. تلخیص و با ٬48 ـ صص 44 همان: .2

تشکیالت.2

اعضای جداشده سازمان می نویسد: جابانی از مسعود

عـمًال است و روی کـاغذ شکـلی و ضوابط تشکـیالتی٬ اصول و سازمان مجاهدین اـکثر در
و... اصل انتقادپایین به باال اصول سانترالیسم دمکراتیک و اصل شورایی و ـکاربردی نداردمانند
سازمان تحت تسلطش است علیه وی و رجوی به بهانه کودتاهای فردی که قرار آقای مسعود
به تئوریزه کردن آن پرداخت یک ضدکودتا٬ در جهت واـکسینه کردن سازمان و صورت پذیرد٬

.90 و صص 87 ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .3

طریق پروسه مغزشویی بود.3 ـکه اساس وماهیت آن کودتا٬ساختن کادرهای مطیع از
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تئوریزه کردن بحران ها  
تئوریزه کردن مسـائل درونـی و باالخّص شخص رجوی ـ و ویژگی های رهبری سازمان ـ دیگر از

به سازمان که کشور پیوستگان خارج از یا این زمینه برخی اعضای شورا در بحران های تشکیالت است.

به کمک رهبری داشته اند برنامه های سازمان را عقالنی اهداف و علمی و توجیه ظاهرًا توانایی قلم زدن و

نـقش ایـن گونه و حـضور انـقالب های ایـدئولوژیک٬ آغـاز بـه ویـژه پس از نوین سـازمان بـرخـاستند.

شد. مهم تر و پررنگ تر تئوریسین های سازمانی٬

بـه نـام مـحمدحسین حـبیبی شخصی بود «نوزایی ایدئولوژیک» و مّدعیان «نومسلمانی» یکی از

بستگان نزدیک از و اهل َاهَرم تنگستان (بوشهر)٬ دانشگاه تهران٬ حبیبی خائیزی فارغ التحصیل حقوق قضایی از .1
به سال ٬1352 در دیگر بار و سال 1349 در یک بار بود. انتصابی) سناتور نویسنده و رسول پرویزی (معاون َعلَم٬
نوبت دوم به در شد. وساطت پرویزی آزاد با بار دو هر و مدتی کوتاه به زندان افتاد فّعالیت های دانشجویی٬ خاطر
آستانه پیروزی در آن داشت. همکاری نزدیکی با تأسیس روزنامه رستاخیز٬ پس از و همکاری سپرد ساواـک تعهد
و به نوعی چپ روی دست زد اواسط سال 1359 از حزب توده مربوط بود. آن با پس از ماه ها تا انقالب اسالمی و
مواضع یک سازمان (با سال حمایت مکتوب از چند پس از رفت. به آمریکا ماههای اول سال 1360 در
را او ابریشمچی٬ همسر ازدواج رجوی و که «انقالب ایدئولوژیک» مدعی شد آنجا از سال 64 در ماتریالیست)٬
خـــالصه پــرونده ها...: کشته شد. جریان عملیات فروغ (مرصاد) وی در دوباره به دامان اسالم برگردانده است.

سازمان. کشور کارشناسان فعالیت های خارج از یکی از با گفت وگو محمدحسین . حبیبی خائیزی٬

تئوریسین های حرکت های غیرمتعارف سازمان تالش های زیادی انـجام که به عنوان یکی از خائیزی 1

در باید که «اهمیت این ازدواج را نوشته بود فیروزه بنی صدر رجوی و درباره ازدواج مسعود وی قباًل داد.

کـه استدالل کـرد جریان ازدواج بعدی رجوی ٬ در و کرد.» جو ایدئولوژیک آن جست و پیام اسالمی و

بـه جـایی اینجاست که کار در ارائه می شود. سانترالیسم دموکراتیک واقعی همین است که توسط رهبر

تـو «خـدا چراـکه به قول ابریشمچی ٬ گناهی غیرقابل بخشش می شود؛ که «شرک به مسعود» می رسد

ص 46. جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .2

زمینه»2 رو مسعود آسمون هاست و

و مـی کرد اطاعت تشکـیالتی مـعنی پـیدا الزمه تشکیالتی بودن در «اساسًا جابانی نـوشته است:
«رهبری فکر همین روخانم مریم رجوی می گفت: از آقای رجوی خالصه می شد. تشکیالت درخانم و
هـویت با می شود... به مناسبات حرفه ای سازمان وارد زمانی که فرد از پا»... دست و نیروها است و
این مغزشویی به فرایند که برایش برنامه ریزی شده است... می گیرد به خود شکل ماشینی را سازمانی٬
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جواب رهبری که برای تمام سؤال ها می شود. مردم وبدهکاری به رهبری سازمانی منجر طلب کاری از

.55 و 54 صص ٬31 ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .1

آن احاطه کامل دارد.»1 مسائل مرتبط با همه عالم و بر آستین داشته و در

به «فرقه» اولین پیش بینی درباره تبدیل «سازمان»  
نوشته است: مسئوالن سابق روابط خارجی سازمان درباره تبدیل شدن گروه به «فرقه» از راستگو

[شبه] مذهبی طی یک پروسه طـوالنی انـجام تبدیل سازمان مجاهدین به یک فرقه خطرناـک
[التـقاط] دیـدگاه جـزم در تـبدل ها کـه پـتانسیل ایـن تـبدیل و ایـن پـرانـتز بــا پــذیرفت.
این وضعیت بـه شـدت اـگر داشت. هم وجود همان آغاز اسالمی/مارکسیستی این جریان از
به دلیل عدم امکان ایجادچنین روابطی درسال های آغازین شکل گیری ـکنونی قابل دیدن نبود.

این ایدئولوژی! نه بری بودن کلیّت این جریان از و این جریان بود
اصـل ایـن سـازمان ابـتدا نیمه اول دهه چهل خورشیدی٬ پروسه تأسیس این سازمان در در
بـه آن دوران٬ در سازمان های رادیکـال مـوجود گرفتن از تأثیر با را «سانترالیسم دموکراتیک»
بخش پیشین این کتاب اصول حاـکم در برگزید. روابط درونی خود عنوان اصل اساسی حاـکم بر
اصـل که بـر به ویژه آنجا نشریات سازمانی برشمردیم. به نقل از یک تشکیالت انقالبی را بر
این اصل تشکـیالتی در دست نیست که آیا آـگاهی زیادی در کردیم. تأـکید «رهبری جمعی»
نه٬ می شده یا اجرا درون سازمان واقعًا علیه رژیم شاه در دوران مبارزه سازمان مجاهدین بر
بـخش مـذهبی و انشعاب این جریان به دو و سال 1354 سرفصل تالشی سازمان در ولی از
یعنی ده سال پس این تاریخ٬ تا که اصل «سانترالیسم دموکراتیک» می آید مارکسیستی٬چنین بر
به گونه ای که حتی اعـضای نمی شده است. سازمان اجرا هیچگاه در شکل گرفتن سازمان٬ از
بـه جریان درگیری های عقیدتی درون گروهی که منجر آن زمان سازمان هم در انگشت شمار

ص 231. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

قرارنداشتند!2 ایدئولوژی سازمان شد٬ تغییر
مطهری آن استاد از به یک «فرقه»٬ پیش بینی تبدیل «سازمان مجاهدین خلق ایران» فضل تقّدم در

چنین برای امام خمینی به نجف فرستاد٬ نامه ای که به سال 1356 بخشی از در را خود این نظر او است.

بیان می کند:
یک گـروه ابـتدا در اینها است. جریان دوم جریان به اصطالح گروه مسّمی به «مجاهدین» ...
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درست مـانند درمـی آیند٬ به صورت یک انشعاب مـذهبی دارنـد ولی تدریجًا سیاسی بودند
یک سلسله به صورت یک مذهب با بعد حرکتشان یک حرکت سیاسی بود٬ ابتدا خوارج که در
این است که به قول خودشان به «خودکفایی» کوچکترین بدعت اینها فروع درآمدند. اصول و
آخرخواند. می توان تا همین جا از نفی می کنند. مرجع دینی را مقام روحانی و هر و رسیده اند
صـادق امام جـعفر کارل مارکس الاقل درحد وفاداری به اسالم٬ عین اظهار اینکه در دیگر
باقی مسلک سابق خود که بر آنهایی هستند البته اینها محترم است. مقدس و اینها علیه السالم نزد

ص 16. نامه تاریخی استاد...: .1

مواضع ایدئولوژیک] کردندتکلیفشان روشن است...1 [تغییر که اعالم آنها هستند.

«آقای است که: معتقد سازمان ارتباط تشکیالتی داشته است٬ با سال 1347 از محمدمهدی جعفری که خود سید .2
آورد٬ مؤسسین اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بـه شـمار می توان جزو به یک معنا رئیس طوسی را رضا دکتر
سران اولیه که دیگر پادگان به همان نتیجه ای رسید در محسن به سربازی رفت و سعید و [محمد] حنیف نژاد با زیرا
دیـدم کـه بـه هـمراه را کـوه او مـن در سـال 1346 در باب ضرورت جنگ مسلحانه رسـیده بـودند... سازمان در
آمـد به منزل آقـای رئـیس طوسی رفت و سال 1348 من می دیدم که سران سازمان در دیگران بود... و حنیف نژاد

.151 ـ صص 150 سازمان مجاهدین...: جعفری٬ می کنند.»

هیئت مـؤّسس انـجمن های حسین رفیعی ٬ نوحی ٬ حمید رئیسی (رئیس طوسی)٬2 «رضا نیز بعدها

اینان در به این موضوع اشاره می کنند. جدایی ٬ مؤلّفین کتاب روند آمریکا»٬ و اروپا دانشجویان مسلمان ـ
پس از آینده نگری»٬ بخش «ارزیابی نهایی و در است٬ که تاریخ نگارش آن دی ماه 1359 این کتاب٬

بـوده و بـرقرار «مـافیا» و فرقه هایی چون «اسماعیلیه» آنچه در مقایسه ای که بین مناسبات سازمان با

تبدیل آن آنها که یکی از برای آینده سازمان ترسیم می کنند فرض هایی را انتها در هست انجام می دهند٬

می کنیم: مرور این تحلیل واقع بینانه را است. به «فرقه»
پیش در از بیشتر روز هر نگردد٬ به راه اصولی باز جّدی خود٬ انتقاد با رهبری٬ ...چنانچه ...
(زیـرا به قدرت سیاسی برسد حسب آنکه «سازمان» بر ... رفت. ـگرداب انحراف فروخواهد
ایـن گـیرد٬ انزوای کامل قـرار در یا و کسب قدرت سیاسی نمی شود) مانع از نفس انحراف٬

تجلّی کند: صورت های زیر به یکی از انحرافات می تواند
راه دو پسـندان٬ آمـریکا سرمایه داران و صورت پیروزی سیاسی جریان های غرب گرا٬ در 1ـ
به قیمت مستحیل شدن در قدرت به دست آورده٬ سهمی در یا ندارد: وجود او برابر در بیشتر
ایـن جـریان در خود از عاقبتی بهتر این صورت٬ [ ـکه] در حفظ نماید٬ آن را جریان لیبرالی٬
آن خطـکشی قـاطع با این جریان٬ برابر مستحیل شدن در از برای پرهیز یا و نیست. او انتظار
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قدرت را همکاری نیروهای هم سنخ٬ با به تنهایی یا گرفته وبخواهد این جریان قرار نموده برابر
در وخصوصًا غرب گرایان وضّدانقالبیون٬ هم آوازی با روند در که قبالً لیکن ازآنجا قبضه کند.
بـه تـدریج از رهـبری انـقالب٬ نهادهای اصیل انـقالبی و و دشمنی باجریان ها خصومت و
و سیاسی٬ پلیسی و توطئه نظامی٬ توّسل به کودتا٬ چاره ای جز شده٬ توده های زحمتکش جدا
ندارد.چنین شیوه هایی٬ ـ نه توده ها و ـ سرکوبگرانه حزبی «برگزیده ها» و توّسل به استبدادشدید

می شود. (فاشیسم) به حاـکمیت نوعی استکبار باالخره منجر خود٬ دفاع از و بقا روند در
وخصوصًاچنانچه مورد نرسیدن به قدرت سیاسی٬ صورت شکست جریان لیبرالی و در 2ـ
بسته شود٬خواه ناخواه به خاطرجدایی و به روی آنها تهاجم وخشونت واقع شده کلیه درها
دیـده تاریخ فراوان به خود آن را که نظایر تبدیل به فرقه ای می شود توده ها٬ از انزوای بیشتر

.164/2 و 164/1 و صص 164 جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ رئیسی٬ .1

است.1ـ
تبدیل رهـبری جـمعی و هدف مطیع سازی نیروها «مجموعه تحوالت درونی با به نوشته جابانی:
و رجـوی ) به رهبری خاص الخاص (شخص مسـعود مرکزی) سازمان مجاهدین خلق (اعضای کادر
فرمانروایی محض وبالاشکال در دست نیافتنی به منظور سپس تبدیل این رهبری به عنصری مقدس و
یک فرقه ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق٬ از همه٬ همه و برون٬ وخط دهی درون و کنترل نیرو امر

ص 90. ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .2

نظامی ساخت.»2

«فرقه سازی» عزم رجوی بر  
مطالعه کتب مربوط به سازماندهی عالوه بر که رجوی ٬ دارند اعضای قدیمی سازمان تأـکید برخی از

حـرکات شـعوبی و و زمـینه نـهضت ها در و...)٬ چـهـگـوارا جـیاپ ٬ هوشی مین ٬ نوشته های مائو٬ (مانند

بـه دقت را «مریدپروری» و فرهنگ «مرادسازی» مطالعاتی داشته است تا فرقهـگرایانه تاریخ ایران نیز

این باره می گوید: علی فراستی در بیاموزد.
آن بخش که اغلب بچه هایی که در به نام «بخش اطالعات انجمن ها»؛ سازمان] بخشی بود [ در
برای آن بخش انـتخاب را تیزترین افراد نخبه ترین و معمواًل می دانستند. زبان محل را بودند٬
و سطح تحصیلی٬ سپس نمرات باالی امتحانات دانشگاهی٬ و بی مسئله بودن٬ ابتدا می کردند.
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ضریب هوشی این افرادچک می شد....
فـرقه های مورد که در خواسته بودند ماه ٬1363 حوالی مهر در بخش اطالعات انجمن ها٬ از
طـریق از دارنـد کـه «امـپریالیست ها این بـود بهانه شان نیز غرب تحقیقاتی بکنند٬ مذهبی در
و می کنند که می خواهیم ببینیم دارندچه کار پیش می برند خط وخطوطی را فرقه های مذهبی٬
رجـوی مسـعود آن مـوقع٬ کـه در من به این نتیجه رسـیدم٬ ... چیست». این فرقه ها ـکارکرد
غـرب فرقه های مذهبی در داشته که ببیند نیاز و هم می پاشد از میدانسته که تشکیالت دارد

انگلستان پیرامون ویـژگی فـرقه ها٬ در اطالعات فرقه ها» ضمن درج گزارش «مرکز کتاب خود جابانی در مسعود .1
ارائـه توسط کارشناسان غربی شـناسایی و برای اولین بار «واقعیت این است که فرقه مجاهدین٬ که: می کند تأـکید

ص 127. ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ چنین جریاناتی بود.» از شناخت آنها این ناشی از و ـگردید

قراربدهد.1 الگو آن را تا عمل می کنند چطور
انجمنی تشکیل شده گرفته است. باال وافتضاحات درون فرقه ها مسئله فرقه ها اروپا در اخیرًا
روحی دوباره روی پای خودشان به لحاظ فکری و کمک کنندتابتوانند را تاقربانیان فرقه ها بود
فرانسه شنیدم که یک خانم روانشناس کتابی یک بحث رادیویی در وقت پیش در بایستند.چند
روانشناس فرقه این خانم ـخودش ـ معلوم شد بعد کرده بود. فرقه های فرانسوی منتشر مورد در
مسئولیت باالیی هم داشته٬خیلی از فرقه های فرانسه بوده و اعضای یکی از یعنی از بوده است!
موردکارشان و وقتی در می کرده است. روی اعضای فرقه اجرا بر خودش تدوین و را روش ها
موردمجاهدین[خلق] در یکدفعه ـاحساس کردم دارد من ـ آن فرقه توضیح داد٬ کرد نحوه کار

گفت وگوی علی فراستی . .2

بود!2 داستان ما گفت٬ همان داستانی که او صحبت می کند.
مـی دانـند. قـدیمی تر سـازمان را صاحب نظران «سابقه فرقه ای» برخی از چنانکه به اشاره گذشتیم٬

تبدیل شخص رجوی به بدو که «سازمان از این جمالت خالصه کرد می توان در چکیده این تحلیل را

به فرقه تـبدیل شـده اعضا٬ اذهان هواداران و در بردن جایگاه عاطفی او باال و فردی مسئولیت ناپذیر

به فرقه تبدیل شده به بعد٬ سال 1358 از است که سازمان مجاهدین خلق٬ تهرانی معتقد خسرو است».

بیان می دارد. متعددی نیز شواهد قراین و برداشت خود٬ برای تأیید است و

تـعطیل آمـوزش های مـی شمرد: ایـن چـنین بـر شدن سـازمان را نشانه های «فرقه» وی دالیل و

مـوضوع بـا نحوه برخـورد تقدیس رهبری رجوی ٬ جمع آوری کتاب های قدیمی سازمان٬ ایدئولوژیک و

کـنترل شـده روابـط درون نـظام بسـته و انـقالب های ایـدئولوژیک و طالق های تشکیالتی٬ خانواده٬
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.55 ـ صص 48 جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1

تشکیالتی.1

می نویسد: راستگو
سازمان بر رجوی دیگر رهبری مسعود بهمن ماه 1360... کشته شدن موسی خیابانی در پس از
طی سه سال و و شد رجوی به سرعت دست به کار مسعود این تاریخ به بعد از بالمنازع شد.
[شبه] مذهبی/مافیایی تقلیل داد... یک تشکیالت سیاسی/مذهبی به یک فرقه از اندی سازمان را
نسبت به این خدای همه اعضای سازمان موظف شدند نشست و رجوی درجایگاه خدا مسعود

ص 232. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

اعالم کنند.2 علنًا و رسمًا کرنششان را وفاداری و جدید
به نام برده است. «مسعودیسم» یا مکتب «رجویسم» از سخنرانی های خود در علنًا بارها مریم قجر٬

روی زمـین در تنهانماینده برحق خدا را «[ رجوی] خود سابق سازمان: عضو مهدی خوشحال ٬ تعبیر

مساوی ایران را عرصه سیاسی خود در ... نوک پیکان تکامل معرفی می کند. را سازمان خود و می داند

ص 51. کنترل نیرو: خوشحال٬ .3

هیچ می داند.»3 بدون خود ایران را و می داند
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ازدواج فرقه ای باخانواده و برخورد  
ماه 1360 خرداد در نظامی» «فاز آغاز پیش از بوده است. مسئله خانواده درگیر با نخست٬ از سازمان٬

نویسندگان دی ماه 1359 در خانواده سیطره داشته است. ازدواج و امر روابط ناسالم تشکیالتی بر نیز

این گونه تصریح داشتند: آن٬ روابط حاـکم بر به سازمان و ضمن بیان انتقادات خود جدایی ٬ روند
جزیی ترین امورانسان ها پرداختن ودخالت در تبدیل به ساختن و هدایت ... امر این نظام٬ در
که ارگـان عـالی سازمان٬ حزب و گرفته ... انسان را با جای برخورد شی ء با برخورد و شده٬
مرامی رهبری کننده وهماهنگ کننده حرکت اجتماعی انسان هایی است که به لحاظ اجتماعی و
به صورت تنظیم به عهده دارد٬ نظامی این حرکت را وظیفه سازماندهی سیاسی ـ و همسنخ اند
و نیّت افراد و قصد و کنترل کننده زوایای فکر و جزیی ترین حرکات آنها ـکننده کوچک ترین و
آن هم به مسخره ترین وناپخته ترین ازدواج٬ امر (نظیر آنها دخول کننده درخصوصی ترین امور

ص 160. جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ رئیسی٬ .1

می آید.1 در صورتش)
به صورت محتوایی٬ فرزندان نه تنها و شوهر «روابط خانوادگی بین یک زن و به نوشته سبحانی:
در «هسـته خـانواده» سازمان وجود نداشت... سازمان وجود در بلکه به صورت فرم های متعارف نیز

ص 31. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .2

سازمان می دانست»2 با نقطه جدایی روابط تشکیالتی اعضا درون تشکیالت را٬
تشکـیالت در کرد. رفتن به عراق شدت بیشتری پیدا پس از خانواده ها٬ فرقه ای سازمان با برخورد

اغلب و عاطفه همسری مطرح نبود عشق و این ازدواج ها٬ در ازدواج های تشکیالتی مشکلی نداشت زیرا

چندانی بـه یکـدیگر اعتماد شوهرها زن و این رو از مصلحتی بود. اجباری و قریب به اّتفاق ازدواج ها

می رفت. کس به قسمت تشکیالتی خود هر بعد٬ و هم بودند هفته با ساعت در چند نداشتند.

هـم ازدواج کـرده و گـذشته بـا که در اینان٬ وضع فرق می کرد. خصوص خانواده های قدیمی تر در

تشکیالت به عراق٬ ورود پس از داشتند. قوی تر و پیوندهای عاطفی تر هم بودند٬ بخصوص صاحب فرزند

شده وارد ـ نسبت هایی متغّیر در هم ـ قباًل (هرچند شد وارد جّدی به حوزه خانوادگی این اعضا به طور

هولناـک سّنت غلط و زناشویی به سازمان مربوط شد. حتی امور همه مسائل خانوادگی و ولی این بار بود)

دوره بیش از که کم و جاسوسی علیه یکدیگر٬ شوهران به گزارش نویسی و زنان و تکلیف ـ یا تشویق ـ

بهرام آرام اوج گرفت دوره حاـکمیت تقی شهرام و بخصوص در داشت و سازمان وجود رضایی در رضا
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شریف واقفی توسط همسرش رفتن خّط انشعاب مجید نمونه بارزش ماجرای لو و بیان شد (چنانکه پیشتر

پی درپی روحی و و ویرانی های مکرر گرفت و عراق شکلی افراطی به خود در این بار زمّردیان است)٬ لیال

ـ و می شمرد مرتّد باید را همسرش او می شد٬ سازمان جدا زنی از یا مرد اـگر سبب شد. را شخصیتی افراد

طالق جاری بود: ـ خودـبهـخود
مـدرسه از را بـچه ها پدر٬ که به خانه نمی آمد. ماهی بود چند محسن٬ زنی به نام مریم همسر
به مدرسه تحویل را شنبه هم آنها صبح روز و انجام می داد تحویل می گرفت وکارهایشان را
که «من انقالب کرده ام گفته بود به خانه نمی آیی٬ که چرا همسرش سؤال می کرد وقتی از می داد.

بود. زیاد این نمونه ها از نمی توانم به خانه بیایم»! و
نزاـکت و ادب و زدن به همه اصول اخالقی وخانوادگی و یعنی پشت پا معنی «انقالب کردن»
تحت عنوان مـصالح که سازمان٬ الزم بود برای آماده سازی ذهنی نیز شوهر. کردن بچه و رها
کانون های گرم وباصفای خانواده به سردی گراییده عمل شود. وارد انقالب ومصالح سازمان٬
رده گرفتن گسـترش برای گزارش دادن و رقابت ها سست شده بود. عاطفه ها و وپیوندها بود

ص 72. ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .1

یافته بود.1
شرایط فرقه ای سازمان این گونه توصیف شده است: وضعیت خانواده در کتاب «ـکنترل نیرو»٬ در

وتجسس و معرض دید در سازمان توانست خانواده راجوالنگاه تعصبات تشکیالتی کرده و ...
به تشکیالت کوچکی خارج گشت و ماهیت اصلی خود دهد...خانواده از قرار تفتیش عقاید
درخانه ها[ ی مشترک]گنجاندند... هم سطح را افراد جمعی شد. زندگی خانوادگی٬ تبدیل شد.
فرهنگ نازل سیاسی درخانه حاـکم کردند....سازمان٬ رقابت ویکنواختی وفضای تشکیالتی را
به چشم حقارت و مردان را زنان٬ می داد... درخانه نفوذ نظامی گری را تعصبات و ایدئولوژیک٬
طی مدت کوتاهی در به زنان رشک می بردندچون که آنها مردان نیز و سیاهی لشکرمی نگریستند
نیز آنجا تشکیالت درخانواده٬ به دلیل نفوذ پست های کلیدی قدرت گماشته شده بودند... در
بزرگترمی توانستندجاسوس فرزند یا مرد زن یا هر امنیت مطلق وجودنداشت و تنهایی مطلق و
زن ها زوجین به ویژه از از ریزمسائل جنسی را سعی کردندجزئیات اخالقی و همدیگرباشند...
سازمان در لودادن استفاده کنند.خانه وخانواده مستمرًا به مثابه اعتراف و اطالعات را و بگیرند
فرستاده زمستان سال 69بچه ها[ یخانواده ها] به تبعید باالخره در می پیمود. مرگ را افول و سیر

.111 ـ صص 108 کنترل نیرو: خوشحال٬ .2

نیزحکم مرگ خانواده به تصویب رهبری رسید.2 بهارسال 70 در و شدند
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اعزام به خارج و  جداسازی فرزندان ازخانوادهها
بـه عـراق) حمالت متحدین آمـریکا و جریان جنگ خلیج فارس (تبعات حمله عراق به کویت٬ در

خانوادگی٬ عوامل مهم روابط پایدار از به خارج اعزام نمود. را بچه ها و موقعیت استفاده کرد سازمان از

دربـاره روابـط خـانوادگـی و بـرای آـگـاهی بـیشتر ص 51. جـامعه شناسانه سـازمان...: سـاخت روانـی و تهرانی٬ .1
کنترل خوشحال٬ بن بست انحراف. شمس حائری٬ . ارتجاع مغلوب... Ñ شمس حائری٬ بچه ها مشکالت زنان و

روزهای تاریک بغداد. سبحانی٬ نیرو.

راه برداشته شد.1 سر که به این ترتیب از بود «فرزند»

این باره می نویسد: جابانی در
با ظاهرًا بمباران می کرد٬مجاهدین کودکان را را بغداد [فارس] وقتی که آمریکا جنگ خلیج در
خـطر از جـان آنـها تا عراق خارج نمودند از بود٬ واقع نوعی اجبار که در رضایت والدین٬
وکانادا آمریکا و اروپا هواداران سازمان در طریق اردن نزد از را بچه ها امان باشد. بمباران در
مـوقت! بـه طـور تـا آواره خانه های هواداران شـدند کودک٬ صدها آن زمان٬ در فرستادند...
ادامه سـناریوی انـقالب که جداسازی کودکان در معلوم شد اـگرچه بعدها سرپرستی شوند...
آنها به بهانه آزادسازی انرژی٬ به زعم خویش خالص نموده و را نیروها طالق صورت گرفته تا

ص 79. ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .2

به انقالبیون حرفه ای تبدیل نمایند!2 را
شـورای مـقاومت کـه سابق سازمان و عضو بنی صدر مسعود دکتر به نقل از ادامه مطلب فوق٬ در

نقل شده است: خاطره دردناـک زیر برعهده داشت٬ نیز را آمریکا در نمایندگی شورا
نشریات ایرانی مطالبی نوشته شده بود در موردبچه هایی که به خارج فرستاده شده بودند٬ در
مالقات کردم. را این بچه ها یکی از یک بار می کردم. به عنوان تبلیغات دشمن رد ولی من آن را

والدینش پرسیدم. مورد در او از ده ساله بود٬ یک پسر
کدام یکی؟ پاسخ داد:

درک کنم! من نمی توانستم سؤالش را
مادرم مادرم به عراق رفتیم. آن من با از بعد و ایران کشته شد. واقعی من در پدر خوب٬ ـگفت:
و دوم من ازدواج کرد پدر و مدتی مادرم کشته شد از بعد من پدرجدیدی یافتم. و ازدواج کرد
دوباره بعد و دست دادم. عملیات فروغ از در را دو سپس من هر و کردم. من مادرجدیدی پیدا

همان. .3

مادرجدیدی به من داده شد!!3 و پدر
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کشته اقدامات تروریستی داخل کشور در و سازمان بوده اند عضو جابانی که سه برادرش نیز مسعود

چنین ادامه می دهد: درباره سرنوشت بچه های اعزام شده به خارج توسط سازمان٬ شده اند٬
در محبت والدیـن٬ کمبود روانی ناشی از مشکالت روحی و سرخوردگی٬ یأس٬ سردرگمی٬
وابسته بی توجهیخانواده ها[ ی میزبان و اثر عده زیادی در پای درآورده بود٬ از را اروپابچه ها
درخـانواده هـایی بچه ها بعضی از به کارهای خالف روی آوردند. و به سازمان] معتادشدند
بـه تـوجه الزم را طبیعی نـمی توانسـتند به طور آنها بچه داشتند. که خود سرپرستی می شدند
عقده حقارت کم بینی نسبی و درنتیجه بچه های مهمان٬دچارخود بچه های مهمان داشته باشند.
هم اقدام درچندین مورد و می رفتند بسیاری مواقع درخودشان فرو در و افسردگی می شدند و
ذهن در دست داده بودند٬ از واقعی خودشان را مادر و این کودکان که پدر بهخودکشی کردند.
[ در نزدوالدینشان دوباره برگشتن به عراق و که پس از خودشان دنیای خیالی درست می کردند
بـه واقـعیت ایـن رؤیـا هـرگز اما سیراب می شوند٬ محبت آنها نوجوانی] از دوران کودکی و

.80 ـ صص 79 همان: .1

نپیوست.1
کشورهای مختلف اروپا مسئوالن سابق بخش خارجی سازمان در از که خود راستگو مهندس علی اـکبر

این گونه روایت کرده است: عراق را٬ اعزام اجباری فرزندان خانواده های سازمان به خارج از بوده است٬
کودک خروج نزدیک به 900 وصدای خلیج فارس بود... سر زمستان 1369مصادف باجنگ پر
مادران به هیچ عنوان ولی پدران و گرفت. اول سازمان قرار کار دستور قیمت در عراق به هر از
ابتدا پیش برد... سازمان مرحله به مرحله این خط را عزیزانشان نبودند. به دل کندن از حاضر
بـه درون کـودکان را... پانسیون کودکان به بهانه شرایط جنگی تعطیل شدند... امداد٬ مدرسه٬
به کودکان را این بار مادران٬ گذاشتن پدران و برای تحت فشار مرحله بعد در بردند... سنگرها
اقامت بچه ها روز طی چند انتقال دادند... بغداد ثقل بمباران های هوایی متفقین یعنی شهر مرکز
سازمان توانست موافقت بغداد٬چندین راـکت به اطراف پایگاه مجاهدین اصابت کرد... شهر در
که کودکانی را عراق جلب کند... از برای خروج آنها پدران این کودکان را مادران و درصد نود
گروه کرده و هم جدا از هم داشتند٬ شیرینی با وخاطرات تلخ و هم انس گرفته بودند با سالها
با اـکثرًا آمریکافرستادند... و کانادا استرالیا٬ ـگروه به کشورهای مختلف اروپایی٬اسکاندیناوی٬
زندگی این کودکان همراه افرادی که پاسپورت های واقعی یاجعلی داشتند... پاسپورت جعلی و
[روحی] ٬ بدون هیچ پشتوانه ای و مادر و پدر از به دور کشوری غریبه٬ ونوجوانان آواره در
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.143 ـ صص 141 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

است.1 من کاغذ مثنوی هفتاد
به این کلن آلمان را شهر پایگاه های سازمان در یکی از در نمونه وضعیت نگهداری بچه ها راستگو

شرح بیان می کند:
آنان سال جای داده بودند. 15 ماه تا سنین تقریبی 2 با را آنها تن از 20 تا 10 اتاق تعداد هر در
ایدئولوژیک تحت تعلیمات تشکیالتی و روحی٬ می بایست ضمن تحمل فشارهای عاطفی و
این تربیتی بر عاطفی و وفشارهای روانی و آزار این رابطه انواع اذیت و در می گرفتند. قرار نیز
به کارهای جمع آوری پول درون پایگاه و کودکان به بیگاری در می شد. ـکودکان ونوجوانان روا

ص 145. همان: .2

گمارده می شدند.2 مردم درخیابان ها از
سابق سازمان که مدتی به عنوان مربی کودک در نادره افشاری عضو ادامه این مطلب به نقل از در

مکتوب کرده است٬ را مشاهدات خود کتابی تحت عنوان «عشق ممنوع»٬ در کرده است و کار این پایگاه ها

چنین آمده است:
درحد [به عنوان پناهنده] را خوراـک بچه ها و خورد درحالی که دولت آلمان هزینه نگهداری و
تنگ هم روی زمین و فقدان امکانات٬ و فقرشدید در این بچه هاباید مطلوب پرداخت می کند٬
که مارش است...باید نواری پخش می کردند برای صبحگاه وشامگاه٬ عین زندانمی خوابیدند.
جمله سرود سرودهای مختلف از و مریم به صف بایستند و جلوی عکس های بزرگ مسعود
چه بالیی نمی دانستند٬ یا و نمی دانند٬ بچه های بی گناهی که هنوز بخوانند... را «فرمان مسعود»
به رهبری و شوی مغزی شوند٬ شست و برای این که بچه های مردم٬ سرشان می آید... بر دارد
به عـراق و دوباره برگردانده شوند شدند٬ وقتی بزرگتر تا ایمان بیاورند مسعود» امامت «عمو
کشیدن حقوق پناهندگی آنان برای باال دستگاه رجوی... درآیند... کار نیروی خالص رجوی از
فـقر آن هـمه مـحرومیت و بـا کـردها کردستان بـودم٬ آن زمان که من در نقشه کشیده بود...
که دولت آلمان بااحتساب خورد این بچه ها رفاهی به مراتب از نظر از طاقتفرسای اقتصادی٬
حق از غیر مارک ـ متوسط هزار کدامشان به طور بابت هر حق مسکن٬ پوشاـک و خوراـک و و
که هیچ وقتی برای ازبچه هاچنان بیگاری می کشیدند زندگی می کردند. بهتر می پردازد٬ بیمه ـ
حمل تناقض طـاقت فرسای مـیان این گذشته بحران های عاطفی و از درس خواندن نداشتند.
هیچ تمرکزی برای درس خواندن برایشان باقی مدرسه وجامعه آلمان٬ ومحیط و فضای پایگاه٬
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ضریب هوشی شان پایین نیست. و کودن نیستند درس نمی خوانند٬ این بچه ها اـگر نمیگذاشت.
قلب اروپای مرکزی به این فرزندان ستم دیده ایران علتش این فشارهای غیرانسانی است که در
و ایـجادهـیجان ها کـوشش در و صدا٬ و تصویر توضیح و طریق تلقین و از می شود... وارد
آنها از مریم و و مسعود از کنند پر را این بچه ها تا می کنند و سعی می کردند اعتمادهای کاذب٬
سخت ترین شـرایـط در آنان را گوش به فرمان رهبری بسازند... و انسان هایی مطیع وجانباز

.147 ـ صص 145 همان: .1

می دهند.1 تربیت تشکیالتی قرار
اعزام آنـان بـه خـارج بـرای زمـینه سازی و خانواده ها جداسازی فرزندان از مورد شمس حائری در

سازمان چنین می نویسد: در «انقالب طالق»
راه برای انقالب ایدئولوژی وطالق های میان برداشت تا از بچه را برای انحالل خانواده باید ...
فرصت تاریخی از کمین نشسته بود در سازمان که مدت ها چنین شد. و گردد معروف هموار
عراق مدت کوتاهی از در بچه ها شد. دست به کار سریعًا و استفاده کرد آمریکا جنگ عراق و
به رغبت نمی کردند مادران دیگر کشورهای اروپایی گردیدند... بدر در آواره و و خارج شدند
مادران پدران و دیگر و وقتی خانه هاخالی شد راخاـک گرفته بود... بزنند٬خانه ها خانه شان سر
زمـینه روحـی بـرای انـقالب که به اسکـان بـروند٬ ضرورتی نمی دیدند یا رغبت نمی کردند

ص 74. ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .2

فراهم شد.2 ایدئولوژیک طالقکشیخیانتبار
یکی از شش ساله وی نیز دختر سابق شورای مرکزی سازمان که سارا محمدحسین سبحانی عضو

این باره نوشته است: در بود٬ ـکودکان اعزام شده به اروپا
درسال 1368باخواندن [ ـ=رجوی] مرحله سوم انقالب ایدئولوژیک را وقتی آقای «زندان ساز»
طـالق را که همسران خود مسئولین سازمان موظف شدند و همه اعضا کرد٬ اطالعیه ای آغاز
کودکانی می دانست... مانعی برای پیشبرد«طالق های اجباری» رجوی کودکان را مسعود دهند...
بـه و تشکیالت مجاهدین محسوب می شوند ایدئولوژی و ـکه محروم ترین گروه اجتماعی در
از و مـی شدند پای مـنافع تشکـیالتی رهـبری سـازمان نـابود زیر در راحتی عاطفه های آنها
و محروم می شوند نیز مادرمی باشد٬ و عاطفه نسبت به پدر که عشق و ابتدایی ترین حقوق خود
وعکس های آنها ویانامه ها پشت تلفن نمی توانندبشنوند از را نیزصدای آنها حتی برای سال ها
[ ـ=رجوی] بـرای حـذف مـزاحـمین بـه اصـطالح انـقالب سرانجام وی وبخوانند... ببینند را
ومادرهایشان برخالف میل پدرها را کودکان ازجمله سارا از نفر 800 ایدئولوژیکی اش٬حدود
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مسئولین سازمان از و به تمامی اعضا رجوی ابتدا البته آقای مسعود عراق فرستاد. به خارج از
به یکی بزرگ هایشان یا مادر و به پدر را که سازمان بچه ها جمله من وافسانه[طاهریان] گفته بود
هم انجام را ولی متأسفانه این کار داد. تحویل خواهد اروپا ترکیه یا در اعضای خانواده آنها از
ولی مـتأسفانه تحویل بگـیرند. را سارا و من به ترکیه بیایند پدر افسانه و پدر بود قرار نداد...

.39 و 38 و 30 و 28 و صص 27 روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .1

خودداری کرد...1 این کار از گذاشته بود٬ قراری که «زندان ساز» برخالف قول و

تثبیت فرقه نقش انقالب ایدئولوژیک در  
یک دیگـر شمسی تشکیالت٬ ابتدای دهه هفتاد که از اعضای قدیمی سازمان معتقدند بسیاری از

آن جایی ندارد مشورت در هیچ گونه رأی گیری و که نه تنها بسته٬ «فرقه»ای است در نیست؛ «سازمان»

در و نظارت دارد فردی اعضا به تمام مسائل خصوصی و نظرخواهی است؛ انتخابات و بلکه به شدت ضّد

رأس این که در رجوی ٬ دست کسی به مسعود دیگر «انقالب ایدئولوژیک» پس از دخالت می کند. آنها

نمی رسد. دارد٬ فرقه قرار

مرحله اول ولی با بین رفته بود٬ سازمان از نقش دموکراسی در جمعی و که کار بود اینکه سال ها با

اعالم علنی و با رسمی و به طور شورایی ـ سیستم کار مسعود) (ازدواج مریم و «انقالب ایدئولوژیک»

شد. بازخواست متولد اشتباه و رهبری نوین مصون از و بین رفت. از ـ آشکار

چـنین مـالیخولیای مـهتری» عنوان «آوای وحش یـا کتابی با در حاج سیدجوادی ٬ علی اصغر دکتر

می نویسد:
مسـئله دو سـازمان] در [مانند گروه های سیاسی عقده روانی جامعه و همه مشغله ذهنی و ...
این مسیر در گروه ها و اماجامعه شناسی برای افراد و«جانشینی»خالصه شده است. «براندازی»
در بپذیرید. اطاعت مرا درجانشینی همه رهبری و و براندازی همه به من کمک کنید است که در
کدام قـدرت خـارجـی دست هـمکاری با حرکت می کنم و چه سو براندازی از اینکه من در
شیوه حکومت کردن من و برنامه کار اینکه درجانشینی٬ در و من چیزی نپرسد کسی از میدهم٬
وشعارهای من نداشته باشد. تردیدی درحرف ها هم اـکنون هیچ کس شک و از بود٬ چه خواهد
آن ازمایه های فاشیستی وخودکامگی است٬ سرشار به محض اینکه بگویی اصل شعارشما اما
کینه عصبی چنان شدید شدت خشم و و یعنی فشار اتهام شروع می شود. و ناسزا وقت فحش و
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[ـ=ادعـای سـازمان] صـحه آلترناتیو برتمام قبایح اعمال تنها است که انسان بایدچشم بسته٬

ص 30. شماره 14: ماهنامه دنا٬ به نقل از ص ٬233 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

حتی حیرت های عارفانه به ستایش آن برخیزد.1 هلهله و تحسین و با و بگذارد
بخصوص بالقوه٬ مخالفان بالفعل یا و رقبا کمرنگ کردن حضور مرحله دوم «انقالب ایدئولوژیک»٬ با

و شکست هـا که تقصیر رجوی به دنبال این بود به نتیجه قطعی می رسید. باید حذف آنها٬ و قدیمی ها

حذف علی زرکش نمونه چـنین به دوش دیگران بیندازد. و بردارد دوش خود از ناـکامی های سیاسی را

مطرح را مسئولیت» رده یا مسئله «استثمار تئوریزه کرد. این حذف را طبق معمول ـ رجوی ـ بازی ای بود.

فـرمانده سـیاسی ـ که زرکش به ناحق رده «جـانشین رجـوی و این بود رده» «استثمار از منظور نمود

و این سفسطه ها با تشکیالتی نداشت. سیاسی ـ صالحیت ایدئولوژیک ـ و اشغال کرده بود را نظامی»

مسلّط اجرایی در آن زمان عنصر که تا به گردن علی زرکش ٬ مسئولیت تمام شکست ها مقدمه چینی ها٬

حاـکمیت مطلق فردی تثبیت شد. انداخته شد. سازمان بود٬

بحران جلوگیری از به منظور و شکست عملیات «فروغ» برآمده از مرحله سوم «انقالب ایدئولوژیک»٬

تصریحاتی چون محقق نشده بود٬ نداریم» بیشتر تهران سه خیز وعده هایی چون «تا نه تنها فروپاشی بود.

بخش عـمده مـؤثرترین شبیه بود. به طنز دیگر [ 1368] دوام بیاورد» عید که تا «رژیم وضعیتی ندارد

بین رفتن بود. حال از اندک انگیزه باقی مانده هم در نتیجه٬ در و شدند نابود روز عرض چند در نیز نیروها

نـاـگـهان اصـلی بـود رجوی که «بدهکار» چنین موقعیتی٬ در اعضای سابق سازمان٬ بعضی از به تعبیر

می نویسد: این مورد در اعضای سابق سازمان٬ بعضی از شمس حائری به تعبیر شد. «طلبکار»
شکست پس از عـمدتًا و بـحران فـروپاشی بـود انقالب ایدئولوژیک سّوم برای جلوگیری از
تلفات سنگین شکست نظامی فروغ و آتش بس صورت می گرفت. عملیات فروغ جاویدان و

نظامی کرده بود. ورشکستگی سیاسی ـ دچار آن را کیفیت تهی نموده و از سازمان را آن٬
لبه بلندشده بود... همه جا اعتراض از و صدای انتقاد بهت زده شده بودند. همه اعضاعصبانی و
را او نام بـردن صـریح از جرئت اعتراض علنی و بچه ها اما متوجه رجوی بود. حمالت٬ تیز

ص 98. ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .2

سپس کناره می گرفت.2 و اعالم می کرد... دالیل شکست را و می آمد رجوی باید ... نداشتند
بـه تـحلیل و طبق مـعمول٬ نامیده شده است٬ اعضای سابق «فرمانده شکست» که به تعبیر او اما

به گردن دیگران انداخت: را همه تقصیرها و تئوریزه کرد مسئله را فضاسازی پرداخت٬
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الیق و مستعد که شما دلیل آن این بود شوید٬ پیروز اینکه نتوانستید عملیات فروغ بیمه نامه بود.
الزم پس یک انـقالب دیگـر تعادل قوایی بود. ماتریالیستی و شما تفکّر زیرا پیروزی نبودید؛

ص 54. جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1

الیق پیروزی شوند.1 و باالبیایند مدار است تابچه هاچند
برابر وحاـکمیت مطلق العنان وی در فشرده ترشد و تنگ تر به این ترتیب دایره «رییس بزرگ» و

گردید. «بیمه» اعتراض٬ زمینه های مخالفت و
تـداوم و رحلت امـام خمینی (ره) پس از بود. «انقالب طالق» مرحله چهارم «انقالب ایدئولوژیک»٬

که چرا پیش بینی سازمان پنبه شد؛ رشته های تحلیل و بسیاری از نظام جمهوری اسالمی٬ اقتدار ثبات و

و شکست استراتژیک دیگری نـصیب سـازمان شـد روی این موضوع سرمایهـگذاری کرده بود. سال ها

مشغول کند. به خود را ذهن اعضا تا دیگری الزم بود «انقالب»

این باره می نویسد: جابانی در
همراهی با زندگی کردن و دوست داشتن٬ درمکتب خانه آقای رجوی جایی برای عشق ورزی٬
[اعضابایستی] معطوف به رهبری این مکتب خانه باشد... همه توجهات باید و ندارد مردم وجود
انقالب طالق وجداسازی کودکان از گردد... هویت فردی شان محو و کنند هویت سازمانی پیدا

ص 115. ترور...: جابانی روانشناسی خشونت و .2

واقع برای تحقق خواسته های فوق بود.2 والدینشان در
بین رفتن حداقل پیوندهای فردی از و فروپاشی کامل خانواده ها اعضای سابق٬ بسیاری از منظر در

طرح کامل هویت فردی٬ رسیدن به محو که با مرحله فرجامین فرایندی بود کنترل رهبری نوین٬ خارج از

به انجام رساند. مغزشویی شده را اعضای سرسپرده و متشکل از دیرین تبدیل سازمان به «فرقه ای»

 جمع بندی ویژگی های فرقه
تـعیین کـننده تـنها قـدرت و مرکز تنها خودخوانده که منصوب خویشتن است٬ رهبر یک فرقه٬ در

را خود «مذهب» نیست و به کسی پاسخگو مرزی ندارد٬ و خودمختاری وی حد اهداف است و و ارزشها

رایج ترین مهم ترین و برخی از اختراع می کند. ترکیب التقاطی٬ ایجاد ادیان و سایر اقتباس صوری از با

حـذف فـیزیکی مـخالفان٬ از: عـبارتند گسـترش سـلطه خـود روش های رهبری فـرقه بـرای حـفظ و

نـمودن تـهمت های وارد پرونده سازی و حذف٬ پس از خائن نامیدن مخالفان پیش و بی اعتبارسازی و
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تلقین سیاسی٬ مخالفان وارونه سازی متهورانه مواضع ایدئولوژیکی یا دشنام گویی به منتقدان و و شرم آور

تاـکتیک های اصلی دیگر شخصیت خویش از تحقیر به تخریب و ترغیب اعضا و افراد باورآفرینی در و

بـه تبدیل شدن بـه مـرید با فرد اعتراض محسوب می شوند. یا و تردید سؤال٬ قبال ابهام٬ در «فرقه»

است که قالب های اندیشه و این رهبر و ندارد مسائل را تمیز که قدرت تشخیص و خویش تلقین می کند

می سازد. زندگی را

از او فرقه است و تمایل رهبر دشمن تابع تشخیص و دوست و و شر و تعاریف خیر قطب بندی و

فردی است او می گردد. دیگران ایجاد فاصله نجومی بین وی و پاسخگویی به مریدان مصون است و

نـوع از گـرفته مـی شوند٬ بـه کـار «چسباندن همه به یکـی» فرقه که به قصد در تکنیک های کنترل فکر این رو از .1
وادارسازی است. که مستلزم نفی اراده فردی و Psychological) خوانده می شوند Coercion) «الصاق روانشناسانه»

برخالف و الصاق شوند.1 توان ماورائی که همگان بایستی به او از برخوردار فراسوی انسان های عادی و

جنبه و می گیرد قرار جایگاه خدا در فرقه٬ خود یا فرقه و رهبر می کنند٬ مذاهب حقیقی که دعوت به خدا

فرهنگ تحریف شده مذاهب برای زبان و از سعی می کنند فرقه ها بسیاری از الوهی می یابد. مقدس و

خـلقت جـهان و فـرقه راز کـه رهـبر می شود ادعا این رو از استفاده کنند. مشروعیت بخشیدن به خود

چهره بودن چند و اغوا فریب و دروغ و تعلیمات آسمانی می گیرد. الهام از با سرشت انسانی را جهان بینی و

دانسته می شود. مجاز اعضا و برای حفظ فرقه توسط رهبر ارتکاب به آنها و توجیه می شود فرقه٬ در

رازداری و پـنهان کاری و و محرمانه شکل مـی دهد بسته و را جامعه تحت کنترل خود فرقه٬ رهبر

اصـل بـر تأـکـید غیرقابل گذشت برمی شمرد. حیاتی و طبقه بندی اغلب موضوعات حتی کم اهمیت را

اطـاعت نظام سلسله مراتـبی مـبتنی بـر و دیسیپلین شدید فرقه برای ایجاد رازآمیزی در پرده پوشی و

اطـالعات جزوه تحقیقی «مرکز 142؛ ـ صص 127 ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .8 ـ صص 6 پرده ها: .2
لندن. در فرقه ها»

است.2 مؤثر یک ابزار کورکورانه٬ محض و

می گویند: تجربیات مستقیم خود مشاهدات عینی و بر اعضای سابق سازمان بنا آن گونه که جمع کثیر

خوب او تقویت نماید. یا و سازمان ایجاد در را توانست ویژگی های مزبور تالش پی گیر رجوی با مسعود

کامًال تشکیالت را و نفی کند را مواضع دیروز زرنگی٬ با و حرکت های نوسانی برود دهد٬ می توانست مانور

در و نظری وی برای رسیدن به قدرت مطلق بود محتوای فکری و بیشتر سازد. متعلق به خود وابسته و
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فرصتی برای برجسته کردن خویش به خوبی استفاده کرده است. هر از داخل تشکیالت نیز

همه کتاب های سازمان قبل تدارک دیده بود٬ «باتوطئه هایی که رجوی از شمس حائری می نویسد:

رجوی و فراموش کنند را آنها اعضا تا مطالعه دیگران خارج گردید دسترس مراجعه و از جمع آوری و
و آمـوزش ها به مقام فـرعونی بـرساند. را خود و بیندازد جا را [شبه] مذهبی خود فرقه جدید بتواند
برداشت های ایدئولوژیک اوجای آنها و تفسیرها رجوی و درس های نهج البالغه تعطیل وکلمات قصار
پای او با و نگاه کنید به او و به رهبری بسپارید را که خود دین رجوی آموزش می دادند در گرفت... را
مـال رهـبری هسـتید٬ شـما نیست. ثواب مال شما گناه و و وخوبی ها بدی ها هیچ یک از راه بروید.
درجیب را آنها نیست٬ کارهای خوب هم مال شما می بخشد. را اوشما کنید٬ واـگذار به او ـگناهانتان را
کسی گناه یاخطایی مرتکب شود «اـگر آن هم مال رهبری است. سرمایه نکنید٬ برای خود و نریزید خود
فدای کلیه اعضای وهمچنین٬ پاداش بگیرد» رجوی گناهی مرتکب شدباید اـگر اما مجازات شود٬ باید
به عنوان مثال ابریشمچی باهدیه همسرش به «دریافت». فدای رجوی در است و «پرداخت» سازمان در
که همه ذهن را می شود خلوص عقیدتی زمانی ایجاد قبول این هدیه... رجوی در و کرد» رجوی «فدا

به نیت نزدیکی به اوباشد... کارها و کند رهبری پر
ادیان آسمانی که سخت به خانواده سایر [حضرت] محمد[ص] و برعکس دین [ رجوی] ٬ دین جدید
تقدس آن وضـع کـرده بـود٬ حرمت و حقوق خانواده و احکام زیادی درباره حق و توجه داشت و
[ رجوی] محبوب ترین دین جدید در بود٬ پیغمبر نزد در طالق که مذموم ترین حالل ها ضدخانواده بود.
تحکیم عواطف وپـیوندها٬ دینی است که به جای توسعه اخالقیات و ... پسندیده ترین اعمال شد. و
حالل کرده است. به خود به شوهرانشان حرام و آن کلیه زنان را رهبر مبنایش تفرقه وجدایی است و
آن و گناهان بزرگ محسوب می شد همه ادیان از جاسوس پروری که در نفرت و پراـکندن تخم کین و

.87 ـ صص 85 ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .1

دین رجوی تشویق وتمجیدشده بود.»1 در همه مذمّت شده بود٬
وعـده و کارهای جزئی روزانه تا از مبنای دروغ می گشت. ذیل بر تا صدر از سازمان٬ اساس کار ...
نشست رهبری خطی استراتژیک. وعیدهای سرخرمن برای رفتن به ایران گرفته تاتحلیل های سیاسی و

ص 88. همان: .2

بدون دروغ امورات سازمان نمی گشت.»2 دروغ وخیمه شب بازی بود. از پر
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به شد٬ منتشر (1994 (اـکتبر آبان 1373 درباره سازمان که در خارجه آمریکا گزارش وزارت امور در

شرایط منطقه ای٬ این گزارش که تحت تأثیر در اذعان شده است. نکاتی درباره وضعیت فرقه ای آن نیز

واقعیاتی درباره سـازمان را به ناـگزیر جایگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران٬ بهبود وضعیت عراق و

مـواضـع دولت آن٬ از بعد قبل و مکرر موارد همانند شد٬ مشهور ابتدای این گزارش که به بیانیه دولت آمریکا در .1
می خواهیم روشن سازیم که نتیجهـگیری های «ما گردیده که: تأـکید شده و علیه جمهوری اسالمی ایران تکرار آمریکا
بال شکسـته: رژیم کنونی ایران نمی باشد.» عملکرد و رفتار از حمایت ما به هیچ وجه دال بر درباره مجاهدین٬ ما

خطاب به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان. خارجه آمریکا ص اول نامه وزارت امور

چنین آمده بود: بیان می کرد1
سرکوب نـموده و ناراضیان را مستبدانه اداره کرده٬ تشکیالت را درون خویش٬ مجاهدین در
رهـبری نـظامی مـجاهدین را رجوی که بازوهای سیاسی و ندارند. تحمل نظرات مخالف را
اعضای غیرمجاهدین پاریس٬ در نموده است... یک کیش شخصیت ایجاد پیرامون خود میکند٬
شـیوه خـودکامانه شیوه خـودکامانه رجـوی بـه مـقابله بـرخـاستند... شورای ملی مقاومت با
سـلطه طلبی ترکیب شده اند... یکدیگر پرستش گونه اعضای آن با رفتار تصمیم گیری رهبری و
رجـوی رهـبری مسـعود ایـران دارد... تـاریخچه سـازمانی مـجاهدین در رجـوی ریشـه در
همسرش مرحله بعد در و پیرامون او کیش شخصیتی که مقدمتًا ایجاد با را سلطه جویانه خود
آبراهامیان عوامل زیربنایی یرواند پروفسور سال ٬1988 در تکمیل می کند. می زند٬ مریم دور
سازمان مجاهدین همه صفات اواسط ٬1987 «در تحلیل نمود: چنین تجزیه و این وضعیت را
عنوان رسمی به او داشت که به طو را آن رهبری عالی مقام خاص خود بود. دارا یک فرقه را
عنوان می دهند.مجاهدین سلسله «امام حاضر» غیررسمی به او به طور و اطالق می شود «رهبر»
اولیـن و مـی گردد صادر باال دستورات از که براساس آن٬ آورده اند مراتب خشکی به وجود
بدون هـرگونه سـؤالی مـی باشد. و چرا اطاعت بی چون و معمولی٬ نیروی عادی و وظیفه هر
که اعـضای زبانی را آورده...»... به وجود را ایدئولوژی مجزای مخصوص به خود سازمان...
می برند غربیان به کار مورد زبانی که در مقایسه با در می برند میان خودشان به کار مجاهدین در

.42 و 40 ـ 39 ٬37 ٬35 ٬17 صص ٬5 بال شکسته: .2

میان خودشان صحبت می نمایند.2 سلسله مراتبی در یک زبان مکاشفه ای و با فرق داشته وغالبًا



فصل سوم:

 ـکارنامه ای خونین

زندان های درون سازمانی  
موجی و موجب گردید منتقدان درون سازمان را افزایش ناراضیان و سازمان٬ «انقالب ایدئولوژیک»

طیف وسیع ناراضـیان و راستگو٬ آورد. پدید بین اعضا در تشکیالت را تقاضای خروج از اعتراض و از

به سه دسته تقسیم بندی می کند: سازمان را متقاضیان خروج از
قـبول مـبارزه مسـلحانه را دیگر مثًال و افرادی که نسبت به استراتژی سازمان مسئله دارند 1ـ

ندارند.
رجوی مسئله دارهستند. رهبری سازمان یعنی شخص مسعود رابطه با افرادی که در 2ـ

ص 259. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

قبول ندارند.1 افرادی که ایدئولوژی ونظرگاه های عقیدتی سازمان را 3ـ
منصرف نمی شدند اعتراض خود تصمیم و روش های متعارف تشکیالتی از با صورتی که این افراد در

مشاغل سخت به کارگماری در تنزل رده تشکیالتی و پس از باقی می ماندند٬ منتقد همچنان ناراضی و و

سال تا سازمان٬ به نوشته راستگو می شدند. مواردی اعدام غیرمستقیم) در زندانی (و محاـکمه و بیگاری٬ و

نوع زندان برای اعضای معترض فراهم ساخته بود: دو 81

تشکـیالت تـحت نظر و دارد عـراق وجـود درون قرارگاه های سـازمان در زندان هایی که در 1ـ
و شکنجهـگر بازجو٬ نگهبان٬ اعم از کل پرسنل زندان ها این زندان ها در مجاهدین اداره می شود.
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کادرهای سازمان مجاهدین هستند. نظافت چی همه از
سـازمان افرادی که خواهان جـدایـی از زندان هایی که تحت حاـکمیت دولت عراق هستند... 2ـ
داشته باشند٬ اـگرهمچنان برجدایی اصرار داخل قرارگاه ها٬ طی پروسه زندان در پس از هستند
به عنوان جاسوس رژیم ایـران بـه اوراق شناسایی٬ بدون پاسپورت و قرارگاه اخراج شده٬ از
پس ازشکنجه های فراوان به این افراد تحویل داده می شوند. اداره امنیت عراق (استخبارات)
بـا سلول زندانیان خـطرناـک جـنایی٬ در آنجا در و زندانهای عادی عراق فرستاده می شوند

ص 261. همان: .1

بزهکاران عراقی به بندکشیده می شوند.1 جنایتکاران و
بـه حـوزه و مـی رسد کشور خارج از سازمان در گروه رجوی به اوایل استقرار زندان در سابقه ایجاد

پـایگاه نـفوذی در که چند آن اوان شایع کردند در کردستان مربوط است. مسئولیت ابراهیم ذاـکری در

ابراهیم ذاـکری بود. این شایعات بهانه ای برای سرکوب نیروهای «مسئله دار» واقع٬ در و شده اند دستگیر

زیـر آن٬ پس از سخن گفت. این دستگیری ها از نشستی٬ در کردستان عراق٬ سازمان در فرمانده ستاد

منصوری»٬ «مقّر جمعی در و متر) 1 در ساختن زندان های انفرادی (2 به این اخبار٬ استناد با پوشش و

ساختمان چند عراق (پادگانی متعلّق به ارتش عراق با «سلیمانیه» نزدیک شهر شهرک «ـکهریز» واقع در

شد. آغاز سازمان بود اختیار که در بزرگ٬

در اعضای تحت مسئولیت ذاـکری ٬ جمع کثیری از سال ٬63 اواخر در اعالم «انقالب ایدئولوژیک» با

همین زمان دستگیری های گسترده از گرفتند. حالتی تهاجمی به خود تحّکم های وی٬ اظهارات و برابر

حفاظت و به حالت تعطیل درآمد٬ کلیه پایگاه ها در که کارها حّدی بود در شدت دستگیری ها شروع شد.

کرد: افزایش پیدا شدیدًا نیز
پست الی 20 به 15 آن را منصوری)٬ مقر پست نگهبانی (در الی 4 مثال به جای 3 به طور ...
صورت در تا تیراندازی هم داده بودند دستور کنند. فرار بچه ها مبادا تا نگهبانی افزایش دادند

ص 9. اپورتونیست های راست منحط: یعقوبی و...٬ .2

ـکوچک ترین حرکتی تیراندازی نمایند.2
به زندان تبدیل منصوری» که کلیه ساختمان های «مقّر آنجا افزایش یافت تا به روز روز دستگیری ها

ـگردید.
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کالله) تا [و] ... کرکوک٬سلیمانیه گرفته تا بغداد (از مقرها از لندکروز الی 3 [ ـکه] 2 روزی نبود
دو می آوردند٬چشم بسته هر که به بغداد کشور حتی بچه های خارج از شده ـ بچه های دستگیر

به زندان منصوری منتقل نکنند. را ـ سه نفر یا
نیمه های در دستگیری بچه ها گرفته بود. دربر را ترس سراسرپایگاه ها وحشت و رعب و جّو
البته بـه بـهانه ناـگهانی صورت می گرفت؛ به طور و ظهر٬ از موقع استراحت بعد در یا و شب

همان. .1

انجام بده!1 را فالن کار اینکه «برو فرستادن به مأموریت یا
به ـ کاّلً ـ منصوری» «مقّر نتیجه٬ در و رسید به اوج خود دستگیری ها فروردین 1364 تاریخ 15 در

بـه تـله های را اطراف مقر بقیه به صورت سلّول های جمعی تبدیل شد. سلّول انفرادی و 50 زندانی با

کردند. منّوری مجّهز انفجاری و
که بالفاصله زنـدانـبانان خودکشی کنند؛ می خواستند بچه ها زیادی از تعداد این زندان ها٬  در

همان. .2

مانع می شدند.2 متوجه و
نتیجه غیرقابل کنترل در بحرانی بودن وضع و شدن زندان و پر به خاطر فروردین ٬64 تاریخ 16 در

یک زندان جدید منتقل کردند. عراق) منطقه «ماووت» (واقع در «غیور» به مقّر زندانیان را شدن زندان٬

از هیچ چیز تا کرده بودند استتار کاماًل که اطراف آن را طبقه بود دو استادیوم سرپوشیده ورزشی بزرگ در

زندانیان این زندان جدید٬ تعداد داخل سالن ساخته بودند. در دستشویی نیز حّمام و نباشد. بیرون مشهود

هم گفته شده است. نفر هزار تا این تعداد برخی اظهارات٬ در همان. .3

بود.3 نفر 750 بیش از

از و قابل تشخیص نبود روز شب و لباس مخصوص برای زندانیان درست کرده بودند؛ این زندان٬ در

شکـنجه روحـی تـا از ِاعـمال خشـونت ـ و چشـم بند و دست بند استفاده از خبری نبود. هواخوری نیز

چشم بند٬ با نوبت٬ دو فقط روزانه در زندانیان را و رایج بود شتم ـ ضرب و فّحاشی و اهانت های لفظی و

بود. صدای بلند تالوت قرآن با و خواندن نماز این زندان٬ ممنوع در جمله موارد از به توالت می فرستادند.

بازجوگران. اصل: .4

«ـکـمیته افـراد گرفته تا سیاسی» «دفتر از بودند. «مسئولین» از همه ـ وزندانبانان ـ بازجویان 4
از: عبارت بودند سربازجوها بعضی از مرکزی».

ابراهیم ذاـکری ٬ مهدی براعی ٬حسن مهرابی ٬حسین ربوبی ٬ محّمدحیاتی ٬ محّمدعلی جابرزاده ٬
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[محمد] صادق سادات دربند[ ی] ٬ اسماعیل وفایغمایی ٬ مهدی فتح اهللنژاد٬ حسین ابریشمچی ٬

ص 10. اپورتونیست های راست منحط: یعقوبی و...٬ .1

عدل ...1 مسعود
معترض به و زندانی کردن اعضای منتقد اقدامات مربوط به دستگیری و داخل تشکیالت٬ چون در

و پـایگاه های «مـنصوری» در زندان های مـزبور نامیده شد٬ «پروژه رفع ابهام» «انقالب ایدئولوژیک»٬

هشت سال حدود در محمدحسین سبحانی که خود خوانده می شد. «زندان های رفع ابهام» نیز «ماووت»

یک بیش از و ٬(1378 تا 1371 عراق محبوس بوده است (از زندان های مختلف انفرادی سازمان در در

.9 ـ صص 8 روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .2

زنـدانـی بـوده2٬ تـحویل سـازمان٬ معرفی و با رژیم صدام ٬ «ابوغریب» زندان اطالعات و در سال نیز

و مسئول پروژه «رفع ابهام» [اواخر] سال 1363 رجوی در مسعود به دستور «ابراهیم ذاـکری... می نویسد:

ص 95. همان: .3

کردستان عراق بود.»3 زندانی کردن بخش اعظم اعضای سازمان در
سال در یک بار شده است: توسط سازمان برپا دوبار زندان های عمومی «رفع ابهام» به نوشته راستگو

به اعضا از نفر هشتصد حدود در نفوذی جمهوری اسالمی٬ که به بهانه بررسی برای یافتن افراد 1364

روحیات خرد با اغلب این افراد خشونت بودند. و تحقیر تحت بازجویی همراه با زندان و مدت یک ماه در

سازمان خارج آنان از عده کمی از و گرفته شدند داخل سازمان به کار در مجددًا گذشته٬ از تسلیم تر شده و

کردند. فرار و شدند

رفتن تعدادی از که دلیل آن لو شد قرارگاه اشرف برپا دومین زندان بزرگ رفع ابهام در سال 1373 در

یک «سـازمان در شـد. ادعا ایران اعزام شده بودند٬ عراق به داخل کشور که از تیم های عملیاتی ترور

نفر) 500 (حدود می کنند را عملیات داخل کشور که درخواست شرکت در تمام افرادی را واـکنش تنبیهی٬

نزدیکی و بغداد جاده کرکوک ـ [ در قرارگاه اشرف زندان های واقع در در همگی ایشان را و متهم می کند

طول مدت بازداشت شده در افراد اتفاق می افتد. 73 پاییز این موضوع در خالص] زندانی می کند. شهر

قرار شکنجه های طاقت فرسا تحت بازجویی های طوالنی و شش ماه طول می کشد٬ حدود بازجویی که تا

و احمدی» این زندانیان نگون بخت به نام های «پرویز تن از دو بگذرانند... رفع ابهام را فاز تا می گیرند٬

شده و این زندان آزاد از افرادی که رفع ابهام شده و شکنجه سازمان جان باختند... زیر «قربانعلی ترابی»
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بودند٬ نسبت به سازمان بی اعتماد کامًال و شده بودند سازمان بیزار از اـکثرًا بازگشتند٬ کارهای خود به سر

جداشـدگان بخش عظیمی از کند. متقاعد را نتوانست آنها به طوری که دلجویی های بعدی سازمان نیز

.268 ـ صص 267 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

بودند.»1 میان همین افراد از سال های بعد

مرحله بالقوه دو مخالفان بالفعل و سرکوب منتقدان و زندان های رفع ابهام٬ مورد دو هدف اصلی هر

سازمان محسوب گردید. تحکیم سلطه «رهبری نوین» اصلی انقالب ایدئولوژیک و

به این شرح معرفی کرده است: عراق را شمس حائری اسامی زندان های سازمان در

زندان «مهمانسرا» 3ـ کرکوک٬ اطراف شهر در زندان «دبس» 2ـ کرکوک...٬ در زندان «سردار» 1ـ
زندان های معروف به M1 و 6ـ زندان «مسقفات»٬ 5ـ زندان «دانشکده»٬ 4ـ پادگان اشرف٬ در
نبش خیابان اصلی مـنتهی بـه دو٬ زندان اتوبان شماره یک و 7ـ پادگان اشرف٬ M3 در ٬M2
زندان نزدیک 9ـ پادگان اشرف٬ واقع در زندان ضلع شرقی... 8ــ [ درپایگاه اشرف] ٬ قبرستان
پادگان مخوف ترین زندان های واقع در H که یکی از زندان 10ـ پادگان اشرف٬ در ...12 مرکز

ص 80. مرداب (نسخه اینترنتی): شمس حائری٬ .2

اشرف می باشد...2
کتاب در زندان های پایگاه اشرف را در خاطرات زندانی بودن خود شمس حائری همچنین بخشی از

وضعیت درباره مشخصات و خالل آن مشاهدات خود در کرده است و ذـکر هلند٬ منتشره در «مرداب»

ارائه نموده است. را زندان های مذکور برخی از

توضیح داده٬ آلمان انتشار که در کتاب خود در مشخصات زندان های سازمان را اسامی و نیز راستگو

پایگاه های مختلف (عـالوه بـر در زندان های موسوم به «مهمانسرا» جمله درباره وجود از داده است و

پایگاه اشرف در سه زندان دیگر وجود همچنین از او نوشته است. زندان اصلی پایگاه اشرف به همین نام)

چـنین دربـاره زنـدان 400 سـخن گـفته و نـیز «زنـدان 400» و «زندان پذیرش» به نام «زندان 37»٬

می نویسد:
گذشته ساختمانی عادی بوده که در متر عرض 50 و محوطه ای است به طول 100 این زندان٬
این زندان دارد... این محل قرار درب های کشویی در سلول انفرادی با 8 تا دست کم 6 است...
ویژه زندانیانی و معروف شد به نام «زندان 400» دارد٬ قرارگاه اشرف قرار ـکه درخیابان 400
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ص 276. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

داشتند.1 سازمان را که قصدجدایی از شد
را امنیت که کتاب خود مسئوالن ستاد از سابق شورای مرکزی سازمان و محمدحسین سبحانی عضو

«زندان در زندان های سازمان را٬ در هشت سال حبس خود نیمی از مبنای خاطرات زندان تنظیم کرده٬ بر

آلمـان در زمسـتان 83 در اول این کتاب به نام «روزهای تاریک بغداد» جلد سپری کرده است. «400

قـرارگـاه در «زندان انـفرادی خـیابان 400 دارد: خود بر این عنوان را اولین بخش آن٬ یافت و انتشار

ص 21. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .2

اشرف».2
می نویسد: گذرانده٬ سر از تجربه زندان تشکیالت را نیز سابق سازمان که خود مهدی خوشحال عضو
نمی پروراند. سر در آن را از فرار زندانی فکر به شکلی است که هرگز بافت زندان ها ساخت و
زندانی مانع فرار خاـکریز نگهبان مسلح و چشم الکترونیکی٬ سیم های خاردار٬ انبوه دیوارها٬
بلکه فقط برای بریده ها زندان برای مجرمین ساخته نمی شود اساسًا سازمان... در بود. خواهند
در را دوره ای دیگر و سپری می کنند ایزوله را از کسانی که دوره بعد و گرفته می شود نظر در
بـرای کـه بـاید بین زندانیان کسانی هستند از فرستاده شوند. به تبعید تا می مانند زندان منتظر
دارای اطـالعات کـه آنـها مـی گوید توجیه ایـن گونه افـراد سازمان در همیشه زندانی باشند.
وقدیمی این است که آن فرماندهان باال ولی بهترین دلیل در استراتژیک وخیلی سّری هستند...
وسازمان از تشکل دهند٬ را آنها و گردخودبخوانند سازمان مخالفین را درخارج از می توانند

ص 263. کنترل نیرو: خوشحال٬ .3

سخت هراسان است. 3 تشکل مخالفین وبریده ها
زندانی زندان های انفرادی تشکیالت٬ نیم در جداشده سازمان که یک سال و نوروزعلی رضوانی کادر

قرارگاه اشرف در یگان خودش یک بازداشتگاه دارد... هر [ سازمان] در ارتش آزادیبخش بوده می گوید:

ص 86. اسکوالستیک نوین...: .4

درونش دارد.4 زندان در بازداشتگاه و 35 بیش از ده کیلومتر در وسعتی بین دوازده کیلومتر

می نویسد: گردانندگان آنها درباره مدیریت زندان های درون تشکیالت و راستگو
عراق اصلی ترین پایگاه مجاهدین در قرارگاه اشرف که بزرگ ترین و [ ـ=سال 81] در هم اـکنون
مسئول آن برعهده دارد... سازمان را مسئولیت زندان های متعدد بخشی به نام «قضایی» است٬
شکـنجهـگـران سـازمان زنـدانـبانان و تـن از اسامی چند است... رفیعی نژاد فردی به نام نادر
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الزم به یادآوری است که افراد درج می شود. که توسطجداشدگان افشاءشده اند٬ مجاهدین...
محکمه هر برای شرکت در کرده اند٬ کشورهای غربی] منتشر [ در جداشده ای که این اسامی را

.280 ـ صص 279 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

این رابطه اعالم آمادگی کرده اند:1  عادالنه ای در

 مسئولیت اصلیرده سازمانینام مستعارنامنام خانوادگیردیف
 بازجوبخش پرسنلیمنوچهرفرهادالفت1
 شکنجهـگرمسئول بخشمصطفیعلیامامی2
عملیات قرارگاه اشرفناجیامیدبرومند3  سربازجوافسر
 شکنجهـگرـکاظمپناهی4
شکنجهـگربخش قضاییمختاربهرامجنت سرایی5  بازجو٬
 مسئول قضاییمسئول سابق قضاییشهینحائری6
شکنجهـگرزندان اشرفجاللحسنحسن زاده محصل7  بازجو٬
 بازجوبخش سیاسییونساحمدحنیف نژاد8
 شکنجهـگرقدرتحیدری9
 شکنجهـگرادیبعلیخدایی صفت10
 شکنجهـگرعلیخلخالی11
 شکنجهـگررییس بخش ضدامنیتـکاـک صالحابراهیمذاـکری12
 بازجوفرمانده قرارگاه اشرفبتولرجایی13
ایتالیا[ محسن]ابوالقاسمرضایی14 در  بازجونماینده شورا
شکنجهـگربخش قضایینادررفیعی نژاد15  بازجو٬
 رییس زندانبخش قضاییعادلمحمدصادقسادات دربندی16
بخش قضایی ومجیدعالمیان17 عضو

نماینده شورای ملی مقاومت
شکنجهـگر  بازجو٬

شکنجهـگرزندانباننریمانحسنعزتی18  بازجو٬
 زندانبانزندانبانمرضیهغفاری19
مسئولین خروجی ارتشیحییفریدـکاسه چی20 از

(زندان موقت)
 زندانبان زندان موقت

 محمدمرزبان21
 بازجوزندان قرارگاه کوتفرهادمحمدرضامنافی22
شکنجهـگربازجوـکاـک جعفرجاللمنتظمی23 بازجو٬
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ترور و اعترافات رسمی میزان کشتار  
گـزارش مسعود به کتاب جمع بندی یک ساله مقاومت مسلحانه ٬ استناد با 1361 تا سال 1360 از

به شهادت رسانده نیروهای جمهوری اسالمی را تن از دوازده هزار مدعی است که سازمان تعداد رجوی ٬

میانگین هر «صدای مجاهد»٬ رادیو به مصاحبه رجوی با استناد با انفجار بیالن عملیات تخریب و است.

غیردولتی بود. تأسیسات دولتی و انفجار عملیات تخریب و هفته 20

نـیروهای تـن از هفت هزار تعداد 1362 تا سال 1361 شده که از منابع سازمان ادعا همچنین در

در سطح شهرها تخریب در بیالن عملیات و شدند. کردستان ترور و سطح شهرها جمهوری اسالمی در

بود. مورد 1200 مدارک سازمان٬ به استناد این دوره٬

نـیروهای جـمهوری تـن از پنج هـزار تعداد 1363 تا سال 1362 که از سازمان نشان می دهد آمار

گروه های و عراق توسط تیم های ترور مرزی ایران و منطقه نوار کردستان و و سطح شهرها اسالمی در

بود. مورد به ادعای سازمان 900 بنا تخریب نیز بیالن عملیات و شدند. ترور عملیاتی نظامی٬

نـیروهای جـمهوری تـن از پانزده هـزار تعداد 1364 تا سال 1363 مطابق گزارش های سازمان از

تعداد شدند. شهرهای ایران توسط نیروهای سازمان شهید سایر در کردستان و مرزی و نوار اسالمی در

گردید. ادعا مورد 400 سطح شهرها تخریب در عملیات و

مرکزی سازمان اعالم ستاد محرمانه بین فرماندهان و به طور تخریب سال ٬1363 عملیات و آمار

دانشکده امام باقر(ع). در موجود بولتن های سپاه پاسداران؛ درونی مندرج در اسناد برگرفته از .1

تدارکاتی ارتش بعث عراق انـجام پشتیبانی نظامی و حمایت و با کلیه عملیات های مزبور٬ شده است.1

ـگردیدند.

عملیات نظامی بار 23 مجموعاً تأسیس ارتش سازمان٬ از بعد سال 1366 به گزارش منابع سازمان در

این مجموعه در پشتیبانی ارتش رژیم صدام صورت گرفت. کمک و با عراق٬ مرزی ایران و منطقه نوار در

عملیات داخل شهرهای ایران 250 شدند. نیروهای جمهوری اسالمی شهید از نفر 5880 جمعاً عملیات٬

بوده است. مورد عملیات تخریب 200 و مورد

ارتش عراق صورت گرفته است که سازمان مدعی شد سه عملیات نظامی مشترک با سال 1367 در

55000 عملیات «فروغ جاویدان» در و نفر٬ 8000 عملیات «چلچراغ» در نفر٬ 3500 عملیات «آفتاب» در
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.414 و 399 و صص 396 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

به شهادت رسانده است.1 رزمندگان جمهوری اسالمی را از نفر

مصاحبه ای می گوید: اعضای سابق سازمان در نوروزعلی رضوانی از
کتاب جمع بندی مقاومت یک ساله مجاهدین خلق و نشریه مجاهدین خلق ایران و طبق آمار
که برای مـجاهدین چـاپ همچنین نشریاتی که تحت عنوان انجمن دانشجویان خارج کشور
نیروهای از نفر 116630 آمارش این هست: راجمع کردم. آماری هست که من همه اینها میشد٬
سـازمان رجـوی و آزادی آقـای مسـعود رژیم خمینی بـه دست رزمـندگان صـلح و طرفدار
آمار [1375] به قول خودشان اعدام انقالبی شدند. این تاریخ تا سال 1360 مجاهدین خلق از
و سطح ایران طـبق نشـریه مـجاهد عمومی در اماـکن دولتی و در انفجار عملیات تخریب و
حـزب جـمله دفـتر از عـملیات انـفجار عـملیات. رسانه های خبری مجاهدین هست 3740
کشته که نفراتی هم توی این عملیات ها دادستانی وجاهای دیگر نخست وزیری و جمهوری٬

.10 ـ صص 9 اسکوالستیک نوین...: .2

آن آمارنیامده است.2 که جزو شدند
نمی توان سوی سازمان٬ کلیه آمارهای ارائه شده از اغراق در و غلّو توجه به شگرد بدیهی است که با

یک دهم محاسبه نـمود. واقعی را آمار طبیعی بایستی حداـکثر به طور و نمود اعتماد فوق الذکر به آمار

سازمان نشان می دهد. آمار زیادی با فاصله بسیار ـگزارش های رسمی منتشره نیز٬

ایـران کـه در تـلفات عـملیات «فـروغ جـاویدان» نمونه درباره آمـار به طور کتاب خود٬ در راستگو

چنین نوشته است: خوانده می شود٬ «مرصاد»
دست نـیست. رسـمی ای در این عملیات آمـار [جمهوری اسالمی ایران] در تلفات رژیم از
که بـا کرده اند تن برآورد 1000 حدود تلفات نیروهای رژیم را آمار شاهدان متفقًا بسیاری از
سازمان تـلفات است. به حقیقت نزدیک تر این آمار این جنگ٬ در آنها توجه به موقعیت برتر
می کنند. رد قویًا این موضوع را اعالم کرده است که شاهدان صحنه جنگ٬ نفر 55000 رژیم را

ص 414. پیشین: همان ـ .3

هیچ کس پوشیده نیست.3 سازمان بر ضمن اینکه روحیه غلّو
به کردن آمارهای مربوط به اقدامات مسلحانه تروریستی خود چندین برابر اغراق و سازمان عالوه بر

توجیه تبلیغات برای مظلوم نمایی و سوی دیگر از خود٬ از توانمند و فراـگیر ترسیم یک چهره مقتدر٬ منظور

ارائه سال گذشته٬ ایران طی 24 اعدامی در شده و دستگیر میزان افراد دروغینی از آمار اقدامات خود٬ و
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بیست و صد شده که تاـکنون بیش از تکرار اظهارات مسئوالن آن بارها نشریات سازمان و در داده است.

به زندان ها در تن نیز پنجاه هزار و صد بیش از ایران کشته شده و هواداران سازمان در و اعضا تن از هزار

مجروحان جمهوری اسالمی را و که سازمان شهدا تلفات عملیات مرصاد درباره نمونه آمار می برند. سر

ص 15. :80/5/9 ش ٬561 جمله نشریه مجاهد٬ از تاـکنون و سال 67 از متعدد موارد در .1

مشخصات و مشابه بدون ارائه هیچ گونه سند و ادعای عجیب تر در متقابًال کرده است1٬ تن ادعا 55000

سی هزار سازمان٬ واـکنش به حمله مشترک ارتش عراق و در و سال 67 نموده که در ادعا بارها واقعی٬

لیست 12 سـازمان دو ص 10. :81/5/8 ش ٬596 جمله نشریه مـجاهد٬ از نشریات سازمان و دفعات فراوان در .2
که آـکنده از را 66 تا ابتدای شروع شورش مسلحانه سال 60 از کشته شدگان ادعایی خود نفره از هزار 2 نفره و هزار
لیست توسط سازمان و تاـکنون چند نموده ولی درباره اعدام شدگان سال 67 ناقص است منتشر اسامی مجهول و
که بخش شامل می شوند را نفر سه هزار ـ حداـکثر ـ تا هزار یافته که از خارج انتشار گروه های ضدنظام در سایر یا

می باشند. غیرمستند ناقص و مجهول و نیز عمده اسامی آنها

این زمینه به حّدی تبلیغات سازمان در تکرار اعدام شده اند.2 روز طی چند ایران٬ زندانیان سازمان در تن از

بسیاری ادعاهای سازمان٬ تشکیک در و به رغم تردید جداشدگان سازمان٬ بوده است که حتی بسیاری از

زندانیان «قتل عام» سال 67 پاییز در کرده٬ همان گونه که سازمان ادعا واقعًا می کنند تصور این مورد در

تبلیغات انواع آمارهای ارائه شده در مورد تأمل در قدری بررسی و ایران به وقوع پیوسته است. سازمان در

صفات ذاتی و ویژگی ها سایر از این واقعیت است که نمی توان این موضوع را به وضوح بیانگر سازمان٬

این گونه ادعاهای درستی در صحت و میزان از هر تصور گرفت. نظر مستقل در جداـگانه و تشکیالت ٬

سازمان است. عملکرد و ادعاها سایر درستی در صداقت و سازمان منوط به پذیرش وجود

اعضای سابق سازمان می نویسد: مهدی خوشحال از
قطبی کردن... دو دنبال می کند... اهداف زیادی را ماشین بزرگ تبلیغاتی خود سازمان هم از ...
بزرگ ... دشمن٬ و اغفال نیرو بزرگ کردن پیروزی های نظامی وسیاسی٬ و تقویت روحیه نیروها
افکار فریب می خواهد بادگماتیسم و ونیروهای خودی... کیفیت جنگ افزار نشان دادن کمیت و
ایـن تـبلیغات سـعی در نگاه دارد... فقط برای دیکتاتوری باز راه را اغفال کرده و عمومی را
راحق مطلق مقابل آن خود در یعنی باطل مطلق تا بزرگ کنند هرچه بیشتر که دشمن را می شود
ازدنیای خارج را نیروها تحریف وجعل حقایق٬ سانسورگذشته و تبلیغات می تواندبا دانسته...

.118 ـ صص 116 کنترل نیرو: خوشحال٬ .3

نوع گوبلزی تبلیغ می شود.3 اـکشاف از ارقام و و اعداد برای نیروها٬ غافل نگاه دارد...
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این باره نوشته است: شمس حائری در

درون سازمان است که سازمان دروغ های نجومی یکی ازشیوه های نگه داری نیرو بزرگ نمایی و

ص 193. مرداب (نسخه اینترنتی): شمس حائری٬ .1

نشان بدهند.1 مشروع... کیفی و و قدرتمند را

وتصفیه های درونی  حذف ها
تصفیه علی زرکش  

به دانشکده فنی دانشگاه سال 1348 در شد. متولد مشهد شهر در سال 1328 علی زرکش یزدی در

ص 252. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ عضوگیری شد. است که زرکش توسط کاظم ذواالنوار سبحانی معتقد .2
ارتقا موضع سازمانی زرکش را کاظم ذواالنوار زندان٬ گفته شده که در انقالب نیز بیوگرافی رسمی سازمان پس از در

ص 4. ش 147: نشریه مجاهد٬ داد.

به عضویت سازمان پذیرفته شد. و مفیدی معرفی 2 محمد وی توسط مهدی افتخاری و تهران راه یافت.

به ده سال سازمان بازداشت و بعضی افراد ارتباط با به علت فعالیت های دانشجویی و سال 1351 در

هـواداران سـازمان و مسئولیت رهبری تمام اعـضا اول اردیبهشت سال 54... «از ص 4. ش 147: نشریه مجاهد٬ .3
همان. گرفت.» علی زرکش قرار مجاهد به عهده برادر بند) 8 (مرکب از همه بندهای سیاسی زندان قصر در

به نوشته خیابانی بود.3 رجوی و کنار در مرکزی سازمان و کادر زندان عضو وی در حبس محکوم شد.

مسئول کـل انـتشارات و و نشریه مجاهد سردبیر نخستین مسئول و و زرکش پایهـگذار نشریه مجاهد٬

یک مناظره تلویزیونی در که تنها مرکزی غیرعلنی بود کادر و مسئول تشکیالت کل سازمان و... تبلیغات٬

انـزلی افـرادی کـه بـه سـتاد تـنها٬ و اعـضای سـازمان نـاشناخته بـود قیافه علی زرکش برای بسیاری از «چهره و .4
تهران ترّدد انقالب] در پس از خیابان طالقانی) خیابان انزلی (منشعب از علنی سازمان در [ ساختمان پایگاه اصلی و
شروع از همچنین بعد و (1360 تا 1357) سیاسی» «فاز ضمن اینکه در نزدیک دیده بودند. از چهره وی را داشتند
در سیاسی» «فاز البته علی زرکش در نشریه های سازمان به چاپ نرسیده بود. وی در عکسی از «مبارزه مسلحانه»
آن تک ولی به جز سازمان شرکت کرد٬ به نمایندگی از یک مناظره تلویزیونی بدون اعالم موقعیت تشکیالتی اش٬

ص 262. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ جایی نیامد.» در او تصویر اسم و مورد٬

برپایی در مهین رضایی ازدواج کرد. با 59 خرداد در سازمان معرفی شد.4 بهشتی به عنوان عضو شهید با

19 کشته شدن موسی خیابانی در از بعد نمود. نقش فعالی ایفا سال 1360 خرداد شورش مسلحانه 30

.22 ـ صص 21 ش 147: نشریه مجاهد٬ .5

و نظامی آن منصوب شد5 فرمانده سیاسی ـ وی به سمت قائم مقام مسئول اول سازمان و بهمن ٬60
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بود. عهده دار سال 64 در کشور خروج از تا مسئولیت ترورهای سازمان را

به اعدام دادگاه ویژه ای به مدت یک ساعت محاـکمه و در و به پاریس احضار سال 1364 وی در

زندانی می شود. همانجا در و انتقال داده می شود سپس به بغداد و محکوم می گردد.

هادی شمس حائری می نویسد: عزل علی زرکش ٬ محاـکمه و مورد در
به اعدام رجوی رئیس این دادگاه بود٬محاـکمه و که خود دادگاه ویژه٬ پاریس در علی زرکش در
به ازهدی یک سال درساختمان بقایی که بعدها سپس به عراق منتقل وحدود و محکوم گردید
که این می گویند نداشت. را اطاق خود وحق خروج از طبقه چهارم زندانی بود در نام داد٬ تغییر
است این است که قابل ذـکر نکته ای که دراینجا برایش ترتیب داده بود. مریم عضدانلو توطئه را
محل اقامت مدتی در او فرانسه صورت گرفت و در زندانی شدن علی زرکش ابتدا محاـکمه و
زرکش می توانست هنگام انتقال سپس به زندان عراق منتقل شد. و پاریس زندانی بود رجوی در
قـبول وی بـا امـا به پلیس فرانسه مـعرفی کـند٬ را خود و دست مأمورین بگریزد به عراق از
کسی زیرا انحرافات سازمان نهاد. آمادگی برای رفتن به عراق مهرتأییدی بر و محکومیت خود
تکوین در مهره های سازنده آن است و یکی از که خود ـکه درون سیستمی پرورش یافته باشد
و استقالل رأی باشد و دارای ابتکار نمی تواند به پای رجوی سهیم بوده٬ انحرافات سازمان پا
مـقابل ایـن انـحراف نتوانست در بدین جهت او تبدیل به مهره ای بی اراده می گردد. نیز خود
نشان ندادن عکس العمل اتهامات وارده و توان الزم برای مقابله با فقدان شخصیت و بایستد.
لذا برای آیندگان فراهم ساخت. این نوع محاـکمات را زمینه استمرار مناسب ازجانب زرکش ٬
عین حال در این که علی زرکش قربانی یک توطئه گردید٬ علیرغم ظالمانه بودن این محاـکمه و
عوامل به به عنوان یکی از بدین جهت برای علی زرکش باید شد٬ تشکیالت کامًالآشکار فساد
راه انـدازی انـقالب مقابل آن بـه خـصوص بـه خـاطر سکوت در انحراف کشیدن سازمان و

ص 157. مرداب: شمس حائری٬ .1

تأسف خورد.1 مهره های اصلی آن بود٬ یکی از که او ایدئولوژیک سال 64
محکومیت زرکش می نویسد: رابطه با شاهسوندی در سعید

و انداختن گـناه تـمامی شکست هـا به خاطر ماجرای محاـکمه درون تشکیالتی علی زرکش ٬

ص 23. مکاتبات...: اسناد شاهسوندی٬ .2

به گردن وی بوده است.2 60 خرداد شروع مبارزه مسلحانه در بنبست های استراتژیک ناشی از
بـه تـحلیل «انـقالب نـوشته است و کـتابی کـه آذرمـاه 84 در اروپا٬ وابستگان سازمان در یکی از
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درباره ماجرای زرکش چنین می نویسد: مقبول سازمان اختصاص دارد٬ منظر از ایدئولوژیک»
به نیز سه قربانی سرشناس را نشست های خطی متعاقب آن٬ مرحله دوم انقالب ایدئولوژیک و
شـمار در کـمیته مـرکزی سـازمان مـجاهدین٬ سیاسی و مقطع انحالل دفتر که تا همراه دارد
پیگیرترین از سه آنها هر میروند. رهبری کننده تشکیالتمجاهدین به شمار مقتدرترین عناصر
بـه شـخص نـزدیک ترین افـراد مدافعان مرحله اول انقالب ایدئولوژیک درونی مجاهدین و
مقطع انقالب ایدئولوژیک مجاهدین وانحالل متعاقب که تا «علیزرکش» رجوی بودند. مسعود
فـرماندهی داخـل کمیته مرکزی مجاهدین٬جـانشینی مسـئول اول سـازمان و سیاسی و دفتر
انتقال نادرست خطوط مسئول شکست های استراتژیک گذشته و برعهده داشت٬ مجاهدین را
بـه قـرارگـاه صدا و هم بدون سر بعد خلع رده می شود. شده و قلمداد رهبری به تشکیالت٬
حـزب و هر چنین اتفاقی در منتقل می شود. بدیع زادگان که محل اقامت رهبری سازمان بود٬
به چندپارگی تشکیالت راه را بی هیچ تردید غلطی آن٬ جدای درستی و سازمانی که رخ دهد٬
انقالب ایدئولوژیک اولین آب تکان نمی خورد! آب از اما میان مجاهدین٬ در مربوطه می برد.
بیشتر برمی نشاند.مدت هاست که سازمان مجاهدین «یک چهره» و عمل به بار در را ثمره خود
عملیات فروغ جاویدان شرکت کرده در که به عنوان «رزمنده ساده» «علی» یک سال بعد ندارد.

جـایگاه کـنار در حـیاتی را مـحمد نویسنده حسن مـهرابـی و ادامه متن فوق٬ در ص ٬75 نگاهی دیگر...: نیابتی٬ .1
روشن سازمان است. در دومی هنوز و اولی کنارهـگیری می کند و داده است که خلع رده می شوند علی زرکش قرار
بوده است. مهم تر و باالتر همه کادرها از دیگران نبوده و نیابتی اهمیت زرکش قابل مقایسه با است که برخالف نظر

یادش گرامی باد.1 به خاـک می افتد. بود٬
درباره نحوه مـرگ عـلی شرکت داشته اند عملیات فروغ شخصًا جداشدگان سازمان که در برخی از

هدف پشت سر که وی از معتقدند عملیات شرکت داده شده بود٬ در صفر زرکش که به عنوان یک سرباز

به قتل رسید. گرفته و قرار

دارد. قول وجود دو قاتل او مورد در

عضو درجریان یک تصفیه خونین به دست «فرهادچاه بست» «درحین عملیات مرصاد روایت اول:

ص 2. :67/10/1 روزنامه کیهان٬ .2

مسئوالن رده باالی سازمان به قتل رسید.»2 سازمان ومحافظ ابراهیم ذاـکری از
که ـ داخل کشور قربانی فرمانده تیم های ویژه عملیاتی در «علی زرکش توسط مسعود روایت دوم:
سپس و کشته شد صحنه عملیات «فروغ جاویدان» در داشت ـ رجوی قرار اعتمادشخص مسعود مورد
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ص 263. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .1

رّدی برجای نماند.»1 دیگری کشته شده است تا توسط فرد قربانی نیز مسعود
نامه ای به همسرش مهین رضایی به افشای بعضی مسائل درون گروهی مرگ در زرکش پیش از

تحلیل و ناموفق پیش بینی می کند عملیات فروغ را و پرده برمی دارد تصفیه خود له شدن و از و می پردازد

به (فروغ) جریان عملیات مرصاد متن این نامه که در اشتباه دانسته است. مرکزیت سازمان را رجوی و

دو همسرش هر زرکش و یافت. انتشار داخل کشور در برای نخستین بار دست نیروهای ایران افتاده بود٬

گرفته بودند بازرسی قرار مورد شناسایی٬ پس از نیز وسایل شخصی آن دو و کشته شدند عملیات مزبور در

اقدام به پدید اشاره به نادرستی تحلیل سازمان در با نامه خود وی در شد. پیدا بین آنها در ـکه نامه مزبور

و شرایط «هفت تیر» «این شرایط عینًا درباره اقدام به عملیات فروغ می نویسد: آوردن فاجعه هفتم تیر٬
به یک اشتباه و همان سوراخ گزیده می شود این بارچندم است که سازمان از آن روزهاست و یادآور

تن می دهد.» استراتژیک دیگر
دیدگاه رجوی نسبت به مردم چنین آمده است: مورد در نامه مزبور قسمت دیگری از در

یک ضرب تنه با می خواهد و نکرد مردم جایی باز تشریح عملیات روی پارامتر در مسعود...
مقابل که در آنجا به صورت تماشاچی پشت رینگ نگه دارد. مردم را واژگون کرده و رژیم را
ما بر مانیستند٬ [:] مردم اـگربا سؤال یکی ازخواهران مبنی براحتمال عدم حمایت مردم گفت که
هم خواهـند آنها چربید٬ این که کفه قدرت به نفع ما پس از و مردم تابع قدرتند و نیستند هم
طی بحث هایی توده یعنی ارادهـگرایی و... نتیجه عملی این خط یعنی حرکت جدای از آمد[.] و
داشـتیم مهدی ابریشمچی] و... [ ـ= شریف عطایی] و محمود رجوی وحمید[ ـ= مسعود ـکه با
مواجه با رژیم٬ فاز یک تغییر با بست و و یک بند گفتم حرکتی که پشتوانه آن مردم نباشدبا بارها
عقاید همین اظهار به خاطر به همین دلیل مخالف آمدن به عراق بودم و و شد بن بست خواهد
له تصفیه و مرا این طور پی اش حکم اعدام که البته کاش رفته بودم و در متهم به خیانت شدم و

نمی کردند.
اینگونه توضیح داده بود: تشکیالت را در همین نامه علت باقی ماندن خود زرکش در

نمی دانم شایدتحمیل درعملیات شرکت می کنی٬ این ذهنیت چرا با [ ـکه] تو سؤال خواهی کرد
صورت دالیلی که تاـکنون باوجود هر در توسل به راهی برای رفع اتهامات. شرایط باشد.شاید
آن بحث کرده ایم٬ مورد در بارها باعث شده بمانم و و شرایط ویژه ای که برایم فراهم آورده اند



163 ـکارنامه ای خونین  

آن سر بر همه چیزم را حتی اـگر درون هستم. به اصالح از معتقد منتفی نمی دانم و را آنها هنوز
بگذارم...

اطـالعیه ای تـابستان ٬1377 در فرانسه که مخالف رجـوی بـودند٬ هواداران سازمان در ـگروهی از

واـکنش سازمان در ایران و در نامه مذکور این اطالعیه درباره انتشار در کردند. مرگ زرکش منتشر درمورد

قبال آن چنین آمده است:
نمود٬ منتشر ایران نامه علی زرکش به همسرش مهین رضایی را اینکه رژیم حاـکم بر پس از ...
نشریه وابسته به درچندین شماره از رادیو عالوه بر «ارتش آزادیبخش ملی ایران» مسئولین باند
٬150 ٬148 (نشریه اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان خارج کشور٬شماره های ٬145 خود
کلیشه کردن چندین دستخط با نوشتن مقاالت و با آبان سال 1367) 20 تا شهریور 25 از ٬152
علی جمله خواهر ایادیشان از تن از چند ومصاحبه با همچنین وصیت نامه او علی زرکش و
کرده که رژیم منتشر نامه علی زرکش به همسرش را تالش نمودندتا آوردن دالیلی٬ زرکش وبا
و این همه بسیج نـیرو از دانسته (البته بعد مضحک» «مسخره و و «دست نویس جعلی»... بود٬
ارزش پاسخگویی ندارد... که نامه منتشره توسط رژیم... اضافه می نماید نوشتن مقاالت متعدد)

بدون پاسخ می ماند: ازجانب مسئولین این باندهمچنان الینحل و ولی چندین مورد
متهم به خیانت موضع» «تغییر یعنی علی زرکش به خاطر «ارزنده ترین رهبران» یکی از آیا 1ـ

نشده بود...

«ارزنـده ترین از وی را فـروردین ٬61 تـاریخ 30 در حکم انتصاب زرکش بـه عـنوان قـائم مقام خـود٬ رجوی در .1
صـص ش ٬36 نشریه اتحادیه انـجمن های...٬ توصیف کرده است. طی کرده٬ را سازمان که مدارج خطیر رهبران»

1ـ2.

قبل از یک به یک طی نموده» 1... انقالبی را موضع سازمانی فردی که «مدارج خطیر رده و 2ـ
هـمچنان وی تـصفیه شـده و شکست فروغ جاویدان چه بوده است؟... ـکشته شدنش در
شدن «له» جلوگیری از بیکاری و زور از سه سال کاری نداشته٬ تا دو تحت الحفظ بوده...

شود... کادرهای حفاظتی مسعود یکی از تا می شود بیشتر٬حاضر
می رسدجواب منفی است... به نظر رفتن به عراق موافق بوده؟ علی زرکش با آیا 3ـ

محمد نادرست بودن «دست نویس جعلی»... یا درست و اعم از باال٬ تمام موارد جدای از 4ـ
مسعود «درجلسه ای باحضور اعالم می دارد: نشست نیمه شب مهرماه سال 65 جابرزاده در
خودش قبول علی زرکش به خیانت متهم شده٬ مرکزیت٬ سیاسی و اعضای دفتر مریم ٬ و
نـامه ای بـه شـاهسوندی] [ رجـوی در و... شـده است» حکم اعدامش هم صـادر ـکرده و
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بـعضی ها دیـد از اینجا مدتی هم که در است٬ حاضر «علی زرکش هم حی و می نویسد:
پیشدستی نکند...»... ما بر مواضع او٬ که دشمن درباره تغییر این بود به خاطر مخفی بود٬
علی زرکش آمده نادرست است... آنچه در«دست نویس جعلی» حال سؤال این است که اـگر
را او ترس پـیشدستی دشـمن٬ چه بوده که مسئول ارتش آزادیبخش از او موضع» «تغییر

.242 ـ صص 239 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

مخفی نگاه می دارند؟1 ازدیدها سپس برای مدتی وی را محکوم به اعدام و
بـه استناد سرانجام مرگ زرکش با محاـکمه و بررسی چگونگی خلع رده و محمدحسین سبحانی با

است: معتقد معتبر٬ مدارک منتشره و و اسناد
بـرای رجوی پیرامون نتیجه ندادن استراتژی «مبارزه مسلحانه» مسعود اختالف علی زرکش با
نـحوه کشـاندن نـیروی سـر «علی بر [مهدی افتخاری] می گفت: سرنگونی رژیم بوده است...
این نقل قـول از جدا اختالف داشت.» مسعود مردم به میدان مبارزه علیه رژیم با اجتماعی و
زمـان دسـتگیری عـلی زرکش بـود٬ سیاسی وقت سازمان در دفتر مهدی افتخاری که عضو
عملیات به اصطالح می توان به مضمون نامه های علی زرکش به همسرش مهین رضایی قبل از
قالبی میباشد البته سازمانمجاهدین مدعی است که این نامهها اشاره کرد. نیز «فروغجاویدان»
که البـته مـی توان دست خط علی زرکش جعل شده است. توسط رژیم جمهوری اسالمی٬ و
(یعنی جلوگیری ازسوءاستفاده اساس همان استداللی که علی زرکش زندانی شد بر حدس زد
در براساس همان استدالل٬ نیز این دروغ (جعل شدن نامه های علی زرکش توسط رژیم) رژیم)

.271 و صص 267 روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .2

می کند. 2 امکان طرح پیدا سازمان توجیه و
کشته شدن اعالم خبر از شگفتی اعضای سازمان بعد واـکنش های همراه با ذـکر سبحانی همچنین با

آن عملیات سازماندهی در صفر» روشن نشدن علت اینکه وی به عنوان «سرباز عملیات فروغ٬ زرکش در

دیدگاه های حاـکی از و شد وصیت نامه زرکش که توسط سازمان منتشر در عبارات سؤال برانگیز و شده بود

نـامه مـنتشره زرکش بـه که مـطالب مـندرج در می کند تأـکید رهبری سازمان بود٬ مخالف قبلی وی با

.281 ـ صص 273 همان: .3

نیست.3 قابل انکار و صحت دارد همسرش٬
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تداوم انواع تصفیه ها  
در توجیه انقالب های ایدئولوژیک نوشته٬ و برای تفسیر را کتاب خود به سفارش سازمان٬ که نیابتی 

حالی که خلع رده شده و اشاره به مرگ زرکش در با عراق٬ سازمان در استقرار تصفیه های پس از مورد

می نویسد: بود٬ «رزمنده ساده»
فواصل زمانی گوناـگون دراز البته با نیز «محمدحیاتی» و [ زرکش] «حسن مهرابی» به دنبال او
پس ازچندی بدون ایدئولوژیک مجاهدین بود باالترین عناصر حسن مهرابی که از می شوند.
بدوتأسیس که در نیز محمدحیاتی (سیاوش) می گردد. به پاریس بر و کناره می گیرد وصدا سر
افت وخـیزهای پس از بـرعهده داشت٬ فرماندهی قرارگاه حـنیف را ارتش آزادیبخش هنوز
صف مسئولینی کـه خـلع رده مـی شوند٬ دارد. مسئولین مجاهدین قرار شمار در هنوز بسیار٬
مهدی خدایی صفت و... افشار٬ احمد احمدی ٬ محمود حنیف نژاد٬ احمد همچنان ادامه دارد.

.76 ـ صص 75 نگاهی دیگر...: نیابتی٬ .1

نیست که مدعی سازمان مسعودباشد.1 هیچ «چهره ای» اما میان این صف طوالنی٬ در
مهدی کتیرایی ٬ را زرکش همدلی داشتند تصفیه شدگان سازمان که با تن از همچنین سبحانی چند

.263 ـ صص 261 روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .2

زرکش در مـانند رابـونیک نـیز کتیرایـی و نام می برد.2 کرده و رابونیک ذـکر حمیدرضا حریری و مجید

.103 و صص 61 همان: .3

عالوه بر گرفت.3 قرار پایین تر تحت کنترل یک کادر و حریری خلع رده شد اما عملیات فروغ کشته شدند٬

عملیات های نـظامی انـواع دیگـری از حذف غیرمستقیم در یا تشکیالتی و نوع برخورد تصفیه هایی از

آن تـوسط اخـبار رخ داده و داخل سازمان٬ معترض در و مسئله دار مرگ های مشکوک افراد و حذف ها

ادامه اشاره می شود: در آنها کرده که به برخی از جداشدگان به بیرون درز

وی درجا طبقه اول ساختمان پایگاه شفایی به پایین پرت شد. کرکوک از شهر در زنی به نام ناهید

چون مربی به گفته سازمان وی بیماری روانی داشت و بنا خودکشی اعالم گردید. علت مرگ او ـکشته شد٬

دست به خودکشی زد. آنها دید خارج از نامبرده در ـکوتاهی کرده٬

ساده آشپزخانه پایگاه سعادتی خلع رده تشکیالتی به عنوان کارگر که پس از ٬ زنی به نام زهرا جسد

شد. پیدا یخچال فریزر مدتی در پس از به بیگاری گماشته شده بود٬ بغداد

هـدف منطقه سردشت کردستان فردی به نام عباس اهل جنوب ایران توسط فرمانده اش مورد در
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شلیک عمدی صورت گرفته بود. به گفته ناظرین این صحنه٬ بنا کشته شد. گرفت و شلیک ناخواسته قرار

بود. مدت زیادی تحت برخورد معترض به روابط درون سازمانی و اعضای قدیمی سازمان و نامبرده از

پشت همان وی در جسد و شد شبانه حلق آویز زندان «ِدبس» 200 بند گموش در فردی به نام محمد

دفن شد. بند

مرزی ایران رودخانه زاب نوار در سال 64)٬ قدیمی سازمان (شورای مرکزی در عضو حسن محمدی ٬

دادگـاه درون تشکـیالتی در سـال 1365 نـامبرده در رودخانه غرق شد. مشکوکی در به نحو عراق٬ و

منطقه کـردستان زندان در حبس در وی پس از محکوم به اعدام شد. خاـک عراق٬ در مستقر سازمان ٬

رساند. بغداد به شهر را خود شد٬ موفق به فرار و سلیمانیه منتقل گردید شهر به زندان مصباح در عراق٬

دیگر حیاتی یک بار محمد عباس داوری و و محاـکمه شد بغداد٬ پایگاه سعادتی شهر در دوم٬ برای بار

به زنـدان بـا یک درجه تخفیف٬ با رجوی ٬ مسعود به دستور بنا ابالغ کردند. را زندانی او حکم اعدام و

نام حسن طی محکومیت به بخش نظامی سازمان منتقل شده بود. که پس از محکوم گردید اعمال شاقه٬

لیست اسامی معاونین اجرائی مرکزیت منتشره توسط سـازمان در ردیف 168 گرگان در محمدی متولد

ص 54. ش 252: نشریه مجاهد٬ .1

درج شده است.1 سال ٬64

در اعضای سازمان که نامش مشخص نشـد یکی از جداشدگان سازمان٬ به اظهارات تعدادی از بنا

نـامبرده که جسـد خفه شد دهانش گذاشتند٬ توسط دستمالی که در محل زندان اسکان قرارگاه اشرف٬

سازمان اعالم و مرگشان مشکوک بود نیز زن دیگر دو کشف شد. کنترل خانه ها چک و هنگام بازرسی و

مواد قرارگاه اشرف دست یابی به قرص و صورتی که در در خودکشی کرده اند. خوردن قرص٬ با که آنها ـکرد

به ضمن حاضر در داشته اند. سازمان را خروج از قصد بوده و مسئله دار زن٬ این دو سمی غیرممکن بود.

خروج از قصد بوده و دیگری که مسئله دار فرد ایدئولوژیک نمی شده اند. پذیرفتن طالق های اجباری و

که راننده سازمان اعالم کرد سرش له شد. گرفته و قرار کامیون نظامی آیفا بین دو داشته است٬ سازمان را

متوجه نبوده است. حد٬ خاـک بیش از و گرد و تاریکی هوا اثر بر

عضو مسئولین بخش تبلیغات و از کاریکاتوریست٬ و شاعر مجتبی میرمیران (معروف به میم بارون )٬

مـنتشره شـورای مـرکزی) لیست مسئولین نهادهای سازمان (بـخشی از ردیف 200 تهران در متولد نام میرمیران٬ .2

در نشریات سازمان به چاپ رسیده است٬ وی در مطالب زیادی از و اشعار و شورای مرکزی سازمان بود٬2
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ص 62. ش 252: نشریه مجاهد٬ توسط سازمان درج شده است.

مشکوکی به طور شبانه٬ دست راست) آخر واحد طبقه سوم٬ پایگاه میرزایی٬ (خیابان الّسعدون٬ بغداد شهر

داخل سازمان در مخالف سرسخت رجوی شده بود. و اعضای مسئله دار نامبرده یکی از شد. حلق آویز

نزدیک با تهران از در محمدحسین سبحانی که خود خودکشی اعالم کرد. تشکیالت علت مرگ وی را

دوست مشترک سازمانی به نام عباس عباسی شـنیده است کـه وی در از تشکیالتی بوده٬ وی همکار

ص 74. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .1

محل بازداشت اقدام به خودکشی کرده بود.1 در قرارگاه بدیع زادگان٬

درگیری های درون پس از اهل شمال ایران٬ «صدای مجاهد»٬ بخش رادیو از ٬ فردی به نام اصغر

کـه مدت زمان کوتاهی اعالم کرد سازمان پس از پاـکستان اعزام شد. به بخش نیرویی در تشکیالتی ٬

رهـبری پـایگاه اسـتقرار اطالعات پایگاه های ارتش آزادیبخش و روابط سازمان بیرون رفته و از اصغر

هـمسر و این مسئله برای اعـضا هنوز داده است. مأموران جمهوری اسالمی قرار اختیار در سازمان را

به نظر کشته شده است. و وی توسط جمهوری اسالمی ترور نیفتاده بوده که سازمان اعالم کرد جا اصغر

منطقه در غرب بغداد واقع در پایگاه بدیع زادگان٬ که مدت زیادی در اصغر جداشدگان سازمان٬ برخی از

ماجرای دست داشتن سازمان در از گویا بود٬ مشغول به کار قسمت تهیه برنامه های رادیو در ابوغریب٬

بوده است. باخبر مکه (1366ش) حجاج ایرانی در ـکشتار

به نام بهرام اهل تبریز. فردی بود ٬ به نیست شده دارای اطالعات مشابه اصغر سر افراد از یکی دیگر

این فرد مطلع بوده است. همه مسائل آنجا از و می کرد رجوی کار منزل مسعود تقی در نام مستعار وی با

سـاده بـه کـار رده پایین تشکیالتی به عنوان کارگر با گرفت و قرار تحت برخورد شده و مسئله دار بعداً

استخر در نبودن شنا٬ که بهرام به علت بلد اعالم کرد بخشی محدود سازمان در چندی بعد ـگماشته شد.

غرق شده است. تنهایی٬ در آب پایگاه بدیع زادگان به هنگام شنا

واحـدهای نـظامی تعمیرگاه ترابری یکـی از در جواد نام مستعار احمدی با دیگری به نام داود فرد

پـاسخ بـه سازمان در خودکشی اعالم گردید. که توسط تشکیالت٬ آویخته شد عراق به دار سازمان در

پس از و بگوییم٬ نمی توانیم آن را «فعاًل گفته است: ـکه جویای علت خودکشی پسرش بود داود سؤال مادر

خواهیم گفت.» ایران علّت خودکشی پسرت را در استقرار و پیروزی٬

صبح هنگام بیدارباش عمومی یک روز ارتش سازمان٬ اهل بلوچستان در بشیر نام مستعار فردی با
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ناراحتی را سازمان علت مرگ او شد. رختخواب پیدا مرده در متورم بود٬ حالی که تمام اندامش سیاه و در

انـتقاداتش بوده است و عملیات فروغ مسئله دار از طبق گزارش های درونی وی بعد مغزی اعالم کرد.

سازمان به بن بست رسیده بود. او نظر از و استراتژیک محسوب شده بود خطی و

خروج آزادی و از بعد زندان های سازمان محبوس بوده اند اعضای سابق سازمان که مدتی در بعضی از

قرارگاه اشرف واقع در سال ٬1370 که در شهادت داده اند زنان زندانی٬ عراق درباره وضعیت گروهی از از

زندان معروف در این زنان معترض٬ بودند. باردار زنان زندانی معترض به رجوی ٬ تعدادی از عراق٬ در

اقـدام بـه صدام حسین تحویل گرفت٬ از بدیعزادگان را قرارگاههای اشرف و سال 1365 «هنگامی که سازمان در .1
(H A تـا (مجموعه که به «مجموعه های اسکان» ضلع شرقی قرارگاه اشرف کرد ساختن واحدهای چهارخوابه در
یک] اختصاص به سه زوج داشت که به هر [ هر کوچک بودند٬ این واحدهای چهارخوابه که بسیار معروف شدند.
را داشت که خانه ها سازمان عمد متعلق به بچه های آن سه زوج بود. نیز اتاق دیگر ـکدام یک اتاق تعلق میگرفت.
شروع «طالق های اجباری» از بعد باشد... زوج مراقب زوج دیگر هر تا زوج بسازد برای چند به صورت مشترک و
از تـعدادی نـیز به انبارهای تدارکات و آنها تعدادی از بی موضوع شدن «مجموعه های اسکان»٬ و سال ٬1368 در
اسکان مجموعه های دیگر افزایش موج نارضایتی بین اعضای سازمان٬ که با H به زندان تبدیل شد جمله مجموعه

ص 35. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ به زندان تبدیل شدند.» نیز

آخـرین تـا و زندانـی بـودند A بود1٬ ٬ B ٬ C ٬ D ٬ E ٬ F ٬ G ٬ H اسکان که دارای مجموعه های هشتگانه

این شرایط به عنوان یک حربه سازمان از پوشش خانواده بودند. بدون سرپرست و فرزند لحظه های تولد

حفظ به خاطر شاید تا به این زنان خودداری می کرد. دادن حداقل غذا از و علیه اینان استفاده می کرد

زنان و گرم نان بود 50 حدود و خرما عدد جیره غذایی شامل دو نیامده شان تسلیم شوند. به دنیا فرزند

بـه بـیمارستان خـودداری بردن آنـها ولی مسئوالن سازمان از بیماری های ویژه می شدند٬ اغلب دچار

آذوقه نداریم به دشمن رهبری بدهیم. ما کودکانتان دشمن رهبری هستید. و «شما می گفتند: و می کردند

خالص شود». شما شّر رهبری از تا بمیرید دو نیامده هر که همراه کودک به دنیا همان بهتر

رجوی اعتراض کرده انقالب ایدئولوژیک مسعود برابر زنان سازمان به نام محترم بابایی ـکه در یکی از

سازمان جرم دیگری نظر از این٬ وی عالوه بر متحمل شد. را تهدیدها و بدترین فشارها سال 69 از بود٬

شدن بود. آن هم جرم بچه دار مرتکب شده بود٬ نیز

دادن سازمان حتی از آورد. زندان های اسکان به دنیا در را خود نوزاد بدون سرپرست٬ محترم بابایی ٬

«سـزای گـفته مـی شد: بـه او جواب تقاضای شـیر در بار هر و خودداری می کرد او شیرخشک به نوزاد
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زنده نکشته و را کن که تو به جان رهبری دعا برو رهبری همین است٬ سازمان و از «بریده» و «ـکوفی»

هستی!»

کریم حقی ٬ به مالقات پدرش٬ را استخوانی کودک او و جسم الغر شد سازمان حاضر روز٬ 27 پس از

سازمان قصد ببرد. زندانی بود٬ زندان «میدان تیر» در هم خود سابق شورای مرکزی سازمان که او عضو

روحی قرار تحت فشار که کریم حقی را نشان دادن سوءتغذیه کودک به پدرش این بود این مالقات و از

نیم سـال در یک و محترم بابایی بیش از زنده ماندن کودک اش تسلیم شود. به خاطر او شاید تا بدهد

نهایت تاب تحمل عـواقب آن در و بزرگ کرد زندان های سازمان فرزندش را بدترین شرایط ممکن در

این باره می گوید: رضوانی در دست به خودکشی زد. و نیاورد دوران را
تعادل روحی ندارند... می برند٬ یک بحران بی هویتی به سر شده] در افرادجدا آزادی٬ [ پس از
کمااینکه خوب شاهدش بوده ایم تا این خالخیلی خطرناـک است. و زندگی می کنند یک خال در
1375] خانم محترم بابایی دست به [تا آخرین بار اروپا]. [ ـ= عراق وچه دراینجا به حال چه در
این بحران بی هویتی وفشارهای جانکاهی که ناشی از کرد حلق آویز وخودش را خودکشی زد
نیم سال در یک و محترم بابایی بیش از زندان های رجوی درخاـک عراق متحمل شد. که در بود
[و این دوران از گذار از بعد و برد به سر زندان های قرارگاه مجاهدین وخانه های امن بغداد

.123 ـ صص 122 اسکوالستیک نوین...: .1

تحت درمان روانپزشک بود.1 هلند در سازمان] ٬ عراق وجدایی از خروج از
چند از که بعد بود فرانسه٬ اعزامی از پروانه ٬ نام مستعار زندان اسکان زنی با زنان باردار از یکی دیگر

در داشتن یک دختر٬ با مرزی٬ عملیات های نوار اولش در کشته شدن شوهر سازمان و سال همکاری با

همان زمان در و زندانی شد سال 1371 وی در ازدواج کرد. فردی به نام سعید روابط درون سازمانی با

همواره درخواست مالقات با و می برد به سر زندانی دیگر در نیز دوم او همزمان شوهر وضع حمل کرد.

ریـیس [ ابوالقـاسم] رضـایی ٬ محسن با صحبت های مکّرر از بعد باالخره سعید می کرد. خانواده اش را

نوزادش برود. کودک خردسال و و ساعت به مالقات همسر برای چند تا موفق شد زندان های سازمان٬

محوطه اقدام به روشن کردن آتش در بدحال شده بود٬ سوءتغذیه٬ و سرما که از دیدن نوزاد با سعید

و مقابل چشمان همسر در را او و رسیدند همراه سر سه نفر که محسن رضایی با محل مالقات نمود باز

خانواده اش به اردوگـاه و آن سعید از بعد شد. صورتش خون آلود و که سر کتک زدند فرزندانش آن قدر
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معرفی خویش به نیروهای پس از اردن رساندند. به مرز را خود و کردند شبانه فرار اما شدند. رمادی تبعید

این که می بایست دوباره به شدن از باخبر پروانه پس از نداد. اجازه ورود پلیس مرزی به آنها دولتی اردن٬

جواب مأمورین دولت اردن در برید. به عنوان اعتراض رگ دستش را و زد دست به انتحار عراق بازگردند٬

که دولت عراق می باشد خواست رهبری سازمان مجاهدین خلق و «این فرمان پادشاه اردن و گفتند: آنها

ایـنک ایـن تـالش های بسـیار٬ عراق و در تحمل حبس مجدد پس از برگردانیم.» را شما هرچه زودتر

می برند. آلمان به سر کشور خانواده در

رهبری سـازمان سـیاست معتقدند کنند عراق راه پیدا به خارج از جداشدگان سازمان که توانسته اند

در به مثابه حلقه مکمل سرکوب درون تشکیالتی٬ چماقداری را و تهدید شخصیتی و ترور اتهام سازی و

افشاـکنندگان زندان هایش به کار ترکیه علیه اعضای معترض و کشورهای اروپایی و بیرون تشکیالت در

ـگرفت.

مراقبت و طرف سازمان تحت تعقیب و خارج عراق از در اعضای جداشده٬ ماه سال 1370 خرداد از

مراـکـز در بعضًا قربانیان طرح و که توسط خود این موارد برخی از شتم واقع شده اند. ضرب و و تهدید

از: عبارتند بین المللی ثبت گردیده٬ قانونی محلی و

به پورنظری ٬ به نام علیرضا اعضای سابق سازمان٬ یکی از کلن آلمان٬ شهر در ماه سال 1370 تیر

کمک همسایگان هوشیاری و با اما سازمان واقع شدند. هجوم افراد حمله و کوچک اش مورد همراه فرزند

ترک کردند. صحنه را آمدن پلیس٬ مأموران سازمان قبل از اطالع به پلیس٬ و

حمله و مورد رضا نام مستعار اعضای سابق سازمان با کلن یکی از دانشگاه شهر همان زمان در در

این طبق شناسایی های بعدی پلیس محلّی٬ مجروح گردید. و مأموران سازمان واقع شد هجوم سه تن از

اعزام شده بودند. هلند کشور در مستقر انجمن سازمان٬ سه تن از

انگستان رخ دادند. و هلند در اسفندماه سال 1370 حمله مشابه در چند

به جرم افشای زندان های سابق سازمان٬ عضو خانم شروین صمیمی فرد٬ سوم فروردین ٬1371 در

شتم واقع شد. ضرب و حمله و پاریس مورد در عراق٬ کشور این سازمان در

حـمله و مورد اعضای سابق سازمان٬ یکی از هادی شمس حائری ٬ هلند٬ کشور در سال 1372 در

طرق از شده است٬ این سازمان جدا وی طی مدتی که از مجروح گردید. شدیداً گرفت و شتم قرار ضرب و

شده سازمان به نام اعضای جدا از هم یکی دیگر باز هلند همان سال در در شده است. مختلف تهدید
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هجوم مأموران سازمان مورد برده بود٬ زندان های سازمان به سر در ابراهیمی ـکه مدت زیادی را امراهلل

به مرگ شده است. تهدید ... توسط تلفن و بارها نیز او گرفت. قرار

توسط سابق سازمان بوده است٬ شهین عضو نام مستعار زنی که با کلن آلمان٬ شهر در سال 1372 در

حمله واقع شد. مأموران سازمان مورد از نفر چهار

فرانکفورت شهر «راین ماین هتل» در اعضای سابق سازمان٬ یکی از علی رضوانی ٬ سال 1373 در

جـمله عـلیرضا از افرادی ـ مرتباً و به مرگ شد توسط مسئول انجمن وابسته به سازمان تهدید آلمان٬

تحت تعقیب نامبرده را بخش حفاظت رهبری سازمان٬ از مهدی ـ به همراه حسین و همسرش٬ حسینی و

سال تـوسط مأمـوران چند تا واقع شده است و دستبرد اموال منزلش مورد نیز مورد دو در دادند. قرار

بارها زندان های رجوی »٬ نویسنده کتاب «شکنجه در علی رضوانی ٬ داشت. قرار اطالعاتی سازمان زیرنظر

به جرم مصاحبه هم٬ ماه سال 1374 شهریور در به مرگ شده است. طریق تلفن تهدید از توسط سازمان٬

حمله کردند. به منزل او ساعت دوی نیمه شب٬ در «رادیوی ایرانیان مقیم آمریکا» با

افراد توسط سه تن از اعضای سابق سازمان به نام مراد یکی از سوییس٬ کشور در سال 1373 در

استفاده شد. چاقو گرفت که طی آن از شتم قرار ضرب و حمله و عمومی مورد معبر سازمان در

طرف افراد از شده سازمان٬ اعضای جدا یکی از تفرشی ٬ جمشید دانمارک٬ کشور در سال 1373 در

دانمارک به آلمان نقل مکان کرد. از ناچار او گرفت. قرار سوءقصد حمله و سازمان مورد

مأموران تن از توسط چهار سابق سازمان به نام سعید٬ کلن آلمان یک عضو شهر در سال 1373 در

شتم واقع گردید. ضرب و سازمان مورد

بـه هـمراه اعضای جداشده سازمان٬ یکی از خلبان حسن جعفری ٬ ترکیه٬ کشور در سال 1373 در

پس از اما جاسوس جمهوری اسالمی معرفی کرد. را سازمان او تهمت واقع شد. حمله و خانواده اش مورد

خاـک عراق زندانی سازمان مجاهدین جاسوس نیست بلکه در که نامبرده نه تنها بررسی پلیس معلوم شد

شـتم ضـرب و درگـیری و مـختلفی از موارد 1373 تا طی سال های 1371 آنکارا شهر در بوده است.

حضوری جداشدگان به یا تلفنی و متعددی تهدید موارد همچنین در و جداشدگان سازمان رخ داده است.

گزارش علی رضوانی به سازمان ملل استفاده شده است. از نمونه ها٬ و تنظیم آمارها در .1

ترکیه صورت پذیرفته است.1 آلمان و سوئد٬ انگلستان٬ مرگ در
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خارج عراق «سرکوب خـارجـی» جداشدگان در با برخورد عملیات ارعاب و کتاب «ـکنترل نیرو»٬ در

درباره آن چنین آمده است: نامیده شده و
زیاد را وهمچنین توانمندی خود قدرت نمایی کند سازمان سعی می کند... سرکوب خارجی٬ در
نفوذی گمارده همه جاجاسوس و که در کند القا به دیگران این طور می خواهد و جلوه دهد

ص 323. کنترل نیرو: خوشحال٬ .1

نطفه خفه کند.1 در اعتراض را هرگونه زمزمه مخالفت و است تا
روانـه شـدن سـیل شکـنجه شدگان سـازمان و توسط زندانیان و زندان ها شدن وجود برمال از پس 

حقوق سازمان های نظارت بر و کمیساریای عالی پناهندگان٬ بین الملل و عفو شکایات به صلیب سرخ و

صورت نپذیرفت و گزارش ها مؤثری برای پیگیری این شکایات و اقدامات جدی و اروپا٬ و آمریکا در بشر

دولت عراق٬ مخالفت تشکیالت و با زندان های سازمان٬ این مجامع از درخواست بازدید مورد یکی دو

در برده اند٬ زندان های سازمان به سر مدت زیادی در جداشدگان سازمان که خود برخی از بی نتیجه ماند.

راسـتگو فرقه رجوی »٬ «اسکوالستیک نوین در و زندان های رجوی » کتاب های «شکنجه در رضوانی در جمله: از .2
کتاب «ـکنترل خوشحال در و کتاب «روزهای تاریک بغداد» سبحانی در آیینه تاریخ»٬ کتاب «مجاهدین خلق در در
رسـانه های مـحلی و نشـریات و مصاحبه های آنـان بـا پایگاه های اینترنتی مختلف مربوط به جداشدگان و نیرو».

این باره هستند. نظراتی در دربردارنده اطالعات و معموًال بین المللی غربی نیز

سخن گفته اند.2 این زندان ها جسمی در انواع شکنجه های روانی و وجود از نوشته های خود و مصاحبه ها

صورت جدایی از منفعل کردن وی در یا معترض و به تسلیم کشاندن فرد هدف اصلی این شکنجه ها٬

توضیح برشمرده و زندان های سازمان را نوع شکنجه مرسوم در 15 راستگو سازمان عنوان شده است.

.283 ـ صص 282 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .3

احمدی و معترض سازمان به نام پرویز افراد تن از دو از کتاب های خود سبحانی در و وی داده است.3

.50 ـ صص 49 روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .268 و صص 283 همان: .4

شکنجه به قتل رسیده اند.4 زیر که در کرده اند قربانعلی ترابی یاد

سـازمان کشـته مشکـوک در افرادی که به طرز از تن دیگر مشخصات 11 نام و همچنین راستگو

12 و اعدام کردند٬ را او آنها و تحویل داد اوجانی اهل ارومیه که سازمان به عراقیها جمله نادر از و شده اند

.286 ـ صص 283 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .5

درج کرده است.5 نیز ندارد٬ آنان وجود اطالعی از و شده اند ولی مفقود افرادی که معترض بوده اند تن از
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ـگفتاربیست ودوم:

مزدوری؟ همکاری یا
استراتژی؟ تاـکتیک یا





فصل اول:

 سازمان وحمایت خارجی

تئوری پردازی وابستگی  
بیان شد٬ بیان تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ـ و ضمن شرح فعالیت ها نخست ـ جلد چنانکه در

در کادرهای شـاخص خـود٬ به وسیله اعزام برخی از یا کشور خارج از در خود طریق عناصر سازمان از

کشورهای با چریکی٬ مقدمات آموزش رزمی و تدارک سالح و به منظور ٬1350 تا فاصله سال های 1346

این مرحله چـندان در چند هر به دست آورد. حمایت آنان را تماس گرفت تا انقالبی نیز ـکمونیستی یا

یمن جنوبی و سوریه٬ الجزایر٬ کشورهای نزدیک به بلوک کمونیست (عراق٬ لیکن ارتباط با توفیق نیافت٬

سازمان داد. گسترش و را لیبی)

براساس 1360 ـ سال های 1357 در آن ـ چه پس از پیروزی انقالب اسالمی و چه پیش از سازمان٬

نـظریات مـختلف بـود. «نـفی اسـتثمار» دیگـران٬ مـرزبندی بـا مـحور مبنای اصلی ایدئولوژی مجاهدین خلق و .1
انقالب از بعد آثار (از «روش تحلیل سیاسی» و گذشته) آثار (از جزوه های «شناخت» در این خصوص٬ سازمان در

انعکاس یافته است. اسالمی)

که در غرب تقسیم می نمود بلوک شرق و به دو جهان را شیوه تحلیل سیاسی خود٬1 مبانی ایدئولوژیک و

اردوگـاه غـرب خلق های مـظلوم و متعلق به مستضعفان و اردوگاه شرق (به اضافه چین) این نگرش٬

نظام های ظالم تلقی می شد. متعلق به مستکبران و کشورهای به اصطالح آزاد) و (متحدان آمریکا

ضدامپریالیستی ـ رسیدن به انقالب دموکراتیک ضداستثماری و مجاهدین٬ چشم انداز که در آنجا از
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بلوک شرق و بود٬ مدنظر ـ استثمار ضد جریان های ضدامپریالیست و و همه گروه ها چارچوب اتحاد در

جای این کادر در شناخته می شدند٬ «مترقی» کشورهایی که اصطالحًا و جنبش ها و حتی کلیه نهضت ها

قـدرت مسند برای رسیدن مجاهدین خلق بر به مثابه نوک پیکان مبارزه ـ حمایت اینان ـ و می گرفتند

سیاسی الزم بود.

رسیدن به قدرت بیگانهـگرایی در  
اردوگاه شرق نخست: فاز  

مواضع علنی پس از و 1360 ـ اساس تحلیل های درونی سال های 1357 بر سازمان مجاهدین خلق٬

جبهه خارجی. جبهه داخلی و جبهه قایل بود؛ به دو نظام جمهوری اسالمی٬ جهت مبارزه با این تاریخ٬

الزامات سیاست داخلی به تعیین تصمیمات خارجی منجر دیالکتیکی می دانست: نیز جبهه را رابطه این دو

سیاست داخلی است. سیاست خارجی معطوف به تحلیل های آن در نیازهای سازمان در نیز و می شود

جمله مبانی تعیین از می کرد. برآورد کفه های ترازو مانند را دو هر جبهه٬ ارزیابی این دو سازمان در

و جـبهه (هـماهنگی ارگـانیک) برقراری تعادل بین این دو تصمیم گیری٬ سازوکارهای سیاست گذاری و

فاصله به عنوان مبرم ترین وظایف سازمان در به صورت اشکال نظامی ـ صرف انرژی ـ سرمایهـگذاری و

نتیجه منزوی یـا در و به سمت سرکوب متمایل گردد؛ ـ الزامًا نظام ـ تا بودند؛ سیاسی» ماهه «فاز 28

سرنگون شود.

تشـدید و تحریم جمهوری اسالمی٬ تشویق به بایکوت و تالش در ـکسب حمایت های بین المللی٬

ضروری عناصر سازمان٬ نظر از چه سازمان ها)٬ و سوی قدرت های رسمی بین المللی (چه کشورها از فشار

می آمدند. مکمل مبارزه داخلی به شمار و

فـاصله پـیروزی در خارجی سـازمان٬ آشکار پرتحرک ولی خاموِش روابط پنهان و روند مروری بر

حـقایق را بـخشی از جلب نمی نمود٬ شخصی را به رغم آنکه توجه هیچ ارگان یا ٬60 خرداد انقالب تا

می سازد. آشکار

پیروزی انقالب٬ بالفاصله پس از همراهانش به ایران٬ و عرفات » جریان مسافرت «یاسر در (1

از سوی مجاهدین خلق صورت گرفت. از «عرفات» بازدیدهای برنامه ریزی شده ای با و دید
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ص 2. :58/11/25 روزنامه کیهان٬ .1

آرم سازمان بود.1 اسلحه و بدل شد٬ و رد این دیدارها هدایایی که در

سازمان با نیز آشنایی او ایران٬ فلسطین در به عنوان اولین سفیر انتخاب «هانی الحسن» در (2

سازمان و رابِط بین «فتح» مسئول ارتباط یا پیش ـ سال ها از که وی ـ چرا توجه بود؛ مورد

بهترین روابط را «هانی الحسن» میان رهبران فلسطینی٬ که از این بود نکته ظریف دیگر بود.

دولت بعث عراق داشته است. با

.2 ـ صص 1 :1358 مرداد 8 ش ٬2 ـ نشریه مجاهد .2

مردادماه 1358؛2 در جبهه آزادی بخش اریتره٬ رهبر با گفتگو و دیدار (3

.8 و صص 1 آبان 1358: 7 ش ٬8 همان٬ .3

مهرماه 3.1358 به تاریخ 25 تهران٬ در «ابوجهاد» مذاـکرات نمایندگان سازمان با (4

به تاریخ تهران٬ در (پولیساریو) فرستاده ویژه جمهوری دموکراتیک صحرا مذاـکره با و دیدار (5

.3 و صص 1 :1358 آذر 12 ش ٬13 همان٬ .4

ششم آذرماه 4.1358

ص 1. بهمن 1358: 29 فوق العاده ش ٬6 همان٬ .5

بهمن ماه 5.1358 به تاریخ 25 محل اقامت وی٬ در عرفات» «یاسر مالقات با (6

مـوضوع «مسـائل بـا السـالوادور٬ نمایندگان جنبش های آزادی بـخش آرژانـتین و مالقات با (7

.1358 اسفند 5 فوق العاده ش ٬7 همان٬ .6

به تاریخ دی ماه 6.1358 رسیدن انقالب ها»٬ شرایط به ثمر و نهضت ها

یمن جنوبی و... لیبی٬ سفرای الجزایر٬ با مالقات های مکرر و (8

پرهزینه هیئت های نمایندگی سازمان به کشورهای آمـریکای التـین٬ و مسافرت های مکرر (9

و... آفریقا

ترسیم «مترقی» و سازمان چهره ای «چپ» از فضای سیاسی آن زمان٬ در مجموعه این اقدامات٬

نشان داده می شدند. سوی «شرق» به سمت و مانورها البته همه این حرکات و و می کرد.

اردوگاه غرب دوم: فاز  
و اختیار شعارهای ضدامپریالیستی نمی توانست در که ابزار به گونه ای بود شرایط داخلی کشور روند
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مـعاندانـه ترین جمهوری اسـالمی٬ با برخورد در که آمریکا چرا گروه های چپ بماند؛ سازمان و انحصار

شـاخص ترین دشـمنان رهـبری انـقالب اسـالمی نـیز جمهوری اسـالمی ایـران و داشت و مواضع را

شناخته می شدند. امپریالیسم آمریکا

دولت مناسبات مسبوق به سابقه مجاهدین خلق و روابط و جنگ تحمیلی (به خصوص با آغاز از پس

روحـانیت و که به امام و مسئوالن ـ دیگر و شدن اختالفات بنی صدر به دنبال آشکارتر و بعثی عراق)

و «ارتجاع راست» به صورت پررنگ تر٬ اصلی را٬ سازمان تضاد ـ بودند حزب جمهوری اسالمی نزدیک تر

رأس آن شـوروی در اردوگـاه شـرق و آن شرایط٬ در روحانیت منسوب به رهبری انقالب معرفی کرد.

دگـرگونی ارگـان رهـبری حکـومت و بحران اشغال افغانستان به تغییر آمدن در به جهت گرفتار سابق٬

عراق نمی توانست صد جریان جنگ نیز که در به همین دلیل بود نمی کردند. جمهوری اسالمی ایران فکر

متحداِن وابسته به که به غرب و بود این رو از و باشد به خصوص شوروی ـ متکی به بلوک شرق ـ صد در

کـه به جـایی رسـید حتی کار و کرد اتکا بیشتر منطقه (به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس) غرب در

موضع ایران در هدف تغییر با چارچوب سیاست های شوروی و در که «عراق تهاجم موشکی به تهران را چند هر .1
همان زمان اعالم کرد: در یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا قبال افعانستان انجام داد٬

والیتی وزیر آقای دکتر بعدها کرد.» فوری رژیم بعث عراق جستجو عملکرد در باید عکس العمل شوروی را «هر
اوج بمباران هـای عـراق بـه قـائم مقام وزارت خـارجـه «در روزنامه کیهان گفت: مصاحبه با خارجه وقت ایران در
هـم مـا تا حمایت مجاهدین افغانی بردارید دست از شما گفت: موشک می دهید؟ به عراقی ها چرا شوروی گفتم:

.195 ـ صص 194 عراق: جنگ ایران و سیری در پایان٬ تا Ñ آغاز معامله خوبی نیست؟» موشک ندهیم.

به عراق بود.1 بیشترین صادرات اسلحه فرانسه٬

که حذف حاـکمیت به سمتی روی کرد چرخش سریع به سوی غرب٬ و بنی صدر با اتحاد سازمان در

«آینده دارترین» مهمترین و داشت و عراق هم جای خود ضروری تلقی می نمود. جمهوری اسالمی را

حامی سازمان بود.

توسط رجوی بروز تابستان 1359 در سازمان به غرب٬ اولین جرقه های رویکرد نخستین عالیم و

جنگی درنگرفته شده ولی هنوز عراق آشکارتر بین ایران و تضاد نشانه های تشدید آن زمان٬ در کرد. پیدا

سمپاتی به خاطر ـ جلب رضایت فرانسوی ها طریق او٬ از و بنی صدر با تقویت اتحاد این میان٬ در بود.

تسریع بخشد. سازمان را موردنظر می توانست روند ـ بنی صدر و میان فرانسوی ها موجود

مـواضـع صریحًا و مصاحبه کرد «لیبراسیون» و نشریه فرانسوی «اونتیا» دو این زمان با رجوی در
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مترقی را «اسالم مجاهدین» او علنی نمود. «اسالم امام» و امام خمینی (ره) با سازمانش را و مخالف خود

کـه اسـالم سـازمان بـا چنین بنمایاند تا کوشید و ارتجاعی بیان کرد را «اسالم امام» ضدارتجاعی و و

تلخیص. اندکی تصرف و با ص 84؛ ج 2: رخدادهای سمخا...٬ بشیر٬ .1

است.1 دموکراسی سازگارتر لیبرالیسم و

حتی کوتاه آمدن غرب و هیچ گونه تماسی با شرایط ماه های نخستین پیروزی انقالب اسالمی٬ در

حـتی که ارتباط پـنهان و یعنی آن قدر نمی نمود؛ برای سازمان توجیه پذیر نسبت به مواضع ضدغربی٬

چنین ارتباط هایی ـ می رسید٬ طبیعی به نظر سازمان) منظر شوروی (از جاسوسی با تعامل اطالعاتی و

در سازمان یک استثنا ضدارزش تلقی می شد. غیرطبیعی و همگان)٬ منظر (از غرب٬ با ـ رقیق تر بسیار ولو

ناـگزیری این جریان به «اقدام آن٬ و سران آن بیان می شد زبان یکی از گاه از چند از که هر آورده بود ـکار

در و عـنوان کـرد تـیرماه 59 میتینگ امجدیه در تهدیدهایی مثل احتمال لبنان شدن ایران (ـکه رجوی در عالوه بر .2
توسط افرادی چون مهدی ابریشمچی نیز نوع توسل به «وسایل غیرقانونی» تعبیراتی از شد) یادآور مصاحبه ای نیز

ص 5). ویژه انتخابات مجلس شورای اسالمی: فوق العاده شماره ٬2 ـ (نشریه مجاهد مطرح میگشت.

توافق ایشان بود.2 شدن کاسه صبر صورت لبریز در رجوع به «وسایل غیرقانونی» توسل و یا غیرقانونی»

آن جمله بود. فرانسه از پنهان با

59 اسفند سفرمخفیانه رجوی به فرانسه در  

هـماهنگی بـا آنجا در به پاـکستان رفت و شرقی کشور مرز رجوی از مسعود سال ٬1359 اواخر در

در عبدالرحمن قاسملو و ابوالحسن بنی صدر توجه به قرائن موجود با سفارت فرانسه عازم پاریس شد.

اواسط اردیبهشت در رجوی اولین بار این سفر٬ پس از کرده اند. ایفا نقش واسطه را زمینه چینی این سفر

اندی یک ماه و حدود ـ وی را که بنابراین ممکن است مدت سفر دیده شد؛ داخل کشور در ماه 1360

پـرونده (بـخشی از یک ماه تـخمین زده است. تا بین بیست روز را مدت این سفر باالی سازمان٬ عناصر یکی از .3
انقالب اسالمی). اسناد مرکز آرشیو سیروس لطیفی٬

برگزار نیمه دوم اردیبهشت 60 رجوی در با مسئوالن بخش ها اولین نشست سران سازمان و حدس زد.3

لیکـن بـعضی از تکذیب کـرد؛ سازمان نیز توسط روزنامه صبح آزادگان صورت گرفت و اعالن عمومی این خبر .4
پیشین. (مأخذ شد. سازمان افشا توسط عناصر ماه های بعد در کلیات نشست اردیبهشت ماه٬ جزئیات آن همراه با

بخش آخر). ج 3: تحلیل مجموعه حوادث...٬ شرح و نیز

توسط رجوی ابالغ گردید.4 سرنگونی نظام» خط «مبارزه تا که ضمن آن٬ شد
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به فرانسه ُگلیست ها در آمده بود. به وجود آمریکا فرانسه و که در تغییراتی بود این مسافرت همزمان با

شکست دموکرات ها نیز آمریکا در آمده بود؛ روی کار میتران ) حزب سوسیالیست (فرانسوا و رفتند ـکنار

هـماهنگی سـفر همزمانی و دست گرفته بودند. در قدرت را ریگان ) جمهوری خواهان (رونالد خورده و

یکی موجب شده تا حزب دموکرات کردستان ایران٬ و قاسملو حمایت علنی سازمان از رجوی به فرانسه با

اشاره داشته باشد. نیز صاحب نظران به نقش قاسملو از
یک که فرانسوی ها زمان مسافرت رجوی خیلی صمیمی بوده است تاآنجا فضای فرانسوی در
اندکی پیش از به مجاهدین خلق هدیه کردند. رجوی ـ به منظورحفاظت از گلوله ـ ضد «پژو»
بـعدی قـرار جهت زمینه چینی برای اتـحاد کرده در ارتباط برقرار قاسملو رجوی و این سفر٬

مـالقاتی مـیان نـمایندگان سـازمان در دی مـاه 1359 تصریح شـده کـه «در ص 2 ش 114: نشریه کردستان٬ در .1
هـمین سپس در و...»؛ روی هدف های مشترک تشکیل جبهه توافق به عمل آمد [ دموکرات] بر حزب مجاهدین و
حزب دموکرات و مدت سه سال گذشته... این تصریح آمده که «در (به تاریخ زمستان 62) ص 22 ش 93: ـ مأخذ
دی دست کم سازمان از این اساس٬ بر نظرات مشترک دارند.» سرنگون ساختن رژیم... مورد سازمان مجاهدین در

خرداد. 30 براندازی بوده است نه پس از درصدد ماه 59

باالی حـزب سـوسیالیست فـرانسـه داشت و افراد ارتباط عمیقی با قاسملو ـگذاشته بودند.1
هم به عنوان فردی که روی زن میتران هنوز رابطه داشت. زنش دوستی و میتران و با مشخصًا
فرانسوی ها با ازکانال قاسملو من ـ به نظر رجوی ـ معروفیت دارد. حقوق کردهاحساس است٬

ارتباط گرفته است...
ضدیت شدیدش (و سختگیری بنی صدر باوجود نیز درجریان تشکیل «شورای ملی مقاومت»
راه وی بـه آن شـورا که باعث شد بود قاسملو رابطه رجوی و قاسملو)٬ حزب دموکرات و با

بیابد.
کافی است به موردی اشاره کنم که شود٬ روشن تر فرانسوی ها برای آنکه عمق رابطه رجوی با
عنوان «خیانت آیة اهللها». با فرانسه به چاپ رسید٬ سال پیش کتابی در خیلی جالب است.چند

.1985 ـ 1982 رئیس سازمان ضدجاسوسی فرانسه٬ :Yves Bonnet .2

رئـیس سـرویس اطـالعاتی و که مدت ها بونه» 2 ـ نویسنده این کتاب فردی است به نام «ایِو

3. Direction de la survillance du Terriotoire (DST).

که مجاهدین خلق با بود دوره ریاست همین فرد در بوده است. 3 (DST) ضدجاسوسی فرانسه
کردند. وی ودستگاه تحت مسئولیتش رابطه برقرار

کمیسیون دفـاع مـجلس مـلی در فرانسه نماینده پارلمان است و که ااۤلن در این شخص٬
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وقت هرچند و خوبی دارد؛ رجوی رابطه بسیار سازمان و هم با هنوز فرانسه عضویت دارد٬
همان ادعاهای تمام کتاب این شخص٬ عنوان نمایندگی مجلس به عراق می رود. با نیز یک بار

نمی زند... اصًالباحرف های سازمان مو سازمان است که توسط وی رله شده است.
سرویس اطالعاتی با چه حد که سازمان مجاهدین خلق تا نشان می دهد تداوم ارتباط اینها
بـا بـونه» رابطه «ایِو سال هنوز گذشت قریب 17 از نزدیک بوده است که بعد فرانسه چفت و
یادآوری کنم که نزدیکترین رابطه فرانسه با نیست این را بد سازمان وی خوب است. رجوی و

مؤسسه مـطالعات آرشیو متن مصاحبه در 1378/9/7 مطالعات استراتژیک ـ کارشناسان مرکز یکی از مصاحبه با .1
است. پژوهشهای سیاسی موجود و

داشته است.1 رأس دستگاهضدجاسوسی فرانسه قرار دورانی بوده که این شخص در عراق در

داخل شکست در برآیند به غرب٬  اتکاء
برای جلب حمایت های بین المللی٬ تشویق نمود٬ دنبال و هنگامی که سازمان خط خشونت گرایی را از

نموِد این حمایت ها هیچ یک از شخصیت های سیاسی غربی روی آورد. پارلمانی و به محافل حقوقی و

ایشان شدن بلوک شرق به تأیید مجبور داخل و شرایط در سازمان به تغییر که هنوز چرا دولتی نداشتند؛

شکست رسیدن به بن بست مطلق و نهایتًا سهمگین و تحمل ضربه های متوالی و پس از بود. امیدوار

شخص رجوی متوجه تالش سازمان و ـ تابستان 61 اواخر از عرصه های تروریستی داخلی٬ قطعی در

گذاردن همه اصول و پا زیر این روست که دیگر از بین کشورهای غربی است و در جاانداختن «آلترناتیو»

مذموم نیست که حتی ضروری می نماید. نه تنها ارزش های پیشین٬ ضوابط و

تـالش در سرویس های غـربی و با «ارتباط های اطالعاتی» و «معامله» بند»٬ و ـکوشش برای «زد

همه و... دیگران کشته اند مستشاران را اثبات این تحریف مسلم که سازمان هیچ گاه ضدامریکایی نبوده و

دستگاه صدام حسین و حامی سازمان٬ مهم ترین پایگاه و نهایت٬ در اما صورت گرفته اند. این راستا در

هم تدارکات بخشیده و هم به آنها امنیت] اوست که هم به مجاهدین اسکان داده٬ [ اطالعات و مخابرات

حقوق پرداخته است. به آنها همکاری های دیگر٬ و قبال «اجرای دستورات» در
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حکومت گرایش ـ طیف و هر از همه ایرانیان ـ اندیشه انقالبیون ایرانی و ذهن و در سال های دور٬ از

این قضاوت حتی شامل منحط ترین نوع آن. آن هم از شناخته می شد؛ دیکتاتور و عراق یک رژیم توتالیتر

به عدالت خواهانه داشت و مردمی و نموِد ژست و ساقط کرده و که سلطنت را ـ رژیم «عبدالکریم قاسم »

هـمه مـی شد. نـیز مـی دانست ـ دوران «جمال عبدالناصر» در رقیب نظام حکومتی مصر را نوعی خود

درازی و رؤیـاهای دور و ایران بودند محرک تجزیه طلبی در مشوق و ـ بالاستثنا حکومت های عراق ـ

هیچ گـاه این رو از می پروراندند. سکونت دارند٬ آنجا که ایرانیان عربـزبان در درباره استان خوزستان٬

خوش بینانه ای نسبت به دولت عراق نداشته اند. احساس مثبت و مردم ما

اجباری هواپیمای ربوده فرود پس از حکومت عراق٬ نیروهای سازمان با برخورد نخستین مواجهه و

نخست این مجموعه آمده جلد در بعثی ها شرح رفتار که تفصیل آن و بود فرودگاه بغداد دوبی در شده از

است.

سال 1350 عراق از  پایگاه سازمان در
قـتل های مشکـوک تـوسط مـرکزیت و ضمن توضیح ترورها گفتارهای پیشین ـ همان گونه که در

یک پایگاه ایران در اعزامی از مرتضی هودشتیان عضو گفته شد٬ ـ به بعد سال های 1352 سازمان در

خصوص کادرهای قدیمی سازمان در از محسن نجات حسینی ٬ بین رفت. زیرشکنجه از بغداد سازمان در
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می نویسد: بغداد یک پایگاه اصلی سازمان در
تعدادی گذرنامه عراقی بـرای افـرادی از گرفت و قرار ما اختیار یک فرستنده رادیویی در ...
نزدیکی به عراق به خاطر شد. صادر بودند٬ کارت شناسایی معتبر گذرنامه و سازمان که فاقد
محیط مناسبی برای داشت٬ رژیم شاه وجود و به علت اختالفاتی که بین آن کشور نیز ایران و
بغداد در که نماینده سازمان «الفتح» «ابونضال »٬ می رفت. فعالیت تبلیغاتی به شمار آموزش و
یک خانه گروهی ربایی نشان داده بود. هنگام جریان هواپیما از را ما تمایل به همکاری با بود٬
می رفتند٬ برای آموزش به بغداد یا و رادیو رابطه با افرادی که در اجاره کرده بودیم تا بغداد در

این خانه زندگی کنند. در
به [بغداد] را [بخش فارسی] رادیو که مدتی گویندگی در مرتضی خاموشی ٬ و ...حسین خوشرو
که محسن فاضل بود ازجمله این افراد٬ می بردند. عراق به سر دیگران در بیش از عهده داشتند٬

... ایران به خارج فرستاده شده بود. به تازگی از
آن هنگام مسئولیت بخش که در روحانی ٬ بودند. بغداد در حسین روحانی نیز یقینی و محمد

ص 361. خلیج فارس: فراز بر نجات حسینی٬ .1

اداره می کرد.1 نیز آموزشی سازمان را امور به عهده داشت٬ سازمان را کشور خارج از
(مـرتضی همان گونه ای است کـه نـجات حسـینی دربـاره «حـمید» به عراق نیز شیوه اعزام افراد

وی می نویسد: توضیح می دهد؛ هودشتیان )
برای گذراندن یک دوره بانام مستعار«حمید»٬ اعضای داخل٬ یکی از اواسط مردادماه 1353 در
از به لندن رفت و تکنیکی به خارج فرستاده شد.حمیدباگذرنامه رسمی خود آموزش نظامی و

.362 ـ صص 361 همان: .2

رفت. 2 یک گذرنامه جعلی به بغداد با آنجا

عراقی االصل یک «رابط»  

بـه دانشجویان ایرانـی نـیز برخی از و به ایران می آمدند ایران٬ تبادل فرهنگی با در کشورها٬ دانشجویان بعضی از .3
دانشکده فنی دانشگاه تهران به تحصیل در چنین ارتباطی به ایران آمده و در مزبور فرد اعزام می شدند. آن کشورها

فاضل. مصلحتی (البّصام)٬ خالصه پرونده ها...: اشتغال داشت.

از به نام فـاضل البـّصام ٬ دانشجویان عراقی مقیم ایران3٬ یکی از تابستان 1351 و فاصله بهار در

کرد. ایران تماس برقرار سازمان مجاهدین خلق در با لبنان دریافت کرده بود٬ عراق و طریق رمزی که در

کشته شدن اعدام و و 50 ضربه شهریور به خصوص پس از وخامت وضع سازمان٬ که به خاطر آنجا از
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مرکزیت کنار در و عراق به ایران بیاید لبنان و شامخی از محمود بود قرار مرکزی آن٬ عناصر تعدادی از

لبنان) عراق و در بیشتر (و کشور خارج از که در بود ضربه شهریور کادرهای همه جانبه قبل از شامخی از محمود .1
لو جریان دسـتگیری مـفیدی و در به ایران٬ ورود وی پس از اعضای مرکزیت خارج بود. یکی از و می برد به سر

کشته شد. و خورد سیانور پلیس٬ ضمن مواجهه با رفتن خانه کبیری ها٬

فاضل به بن بست خارج گردد. سازمان از و تدبیری اندیشیده شود تا بگیرد قرار آن دوران 1 تشکیالت در

این و کرد وی ارتباط برقرار مفیدی با محمد همین تماس٬ مسیر که در وی بود دنبال برقراری تماس با

زمان دستگیری مفیدی تداوم یافت. رابطه تا

دوران فعال کرد. کریمی ارتباط برقرار احمدرضا فاضل البّصام با اعدام مفیدی ٬ دستگیری و پس از

کارنامه فعالیت هایش قرار در آن نیز غیر عملیات انفجاری و که چند همین مقطع بود مبارزات فاضل در

درون که یک گروه فراـکسیون مانند ـ آنها مجموعه مرتبط با و کریمی ـ احمدرضا فاضل البّصام و می گیرد.

می توان شدند. دستگیر 1352 اوایل بهار در ـ گذارده بودند خونین» «خرداد را نام خود و سازمان بودند

سه جریان فعالیت داشته است: ـگفت که فاضل البّصام در

تـبلیغاتی آن کـار قسـمت فـرهنگی و در که به دلیل آسیب دیدگی بازوی راستش٬ «الفتح»؛ (1

می کرده است.

سفارت عراق مربوط بوده است. فائق محسن موسی با به واسطه فائق األسدی یا یا مستقیمًا (2

تشکیالتی سازمان مجاهدین خلق نیز کادر در سفارت عراق٬ و «الفتح» حفظ ارتباطش با با (3

فعال گردید.

به نام فاضل مصلحتی شناخته می شد٬ وی که دیگر ٬57 ـ سال های 56 سازماندهی نوین زندان در در

جریان فعالیت های در پی پیروزی انقالب اسالمی و وی در سازمان داده شد. جمع تشکیالت مخفی٬ در

شخصیت های رجوی ضمن مالقات های وی با همراهی با در خویش را مؤثر اولین حضور سازمان٬ مجدد

نشان داد ـ (پولیساریو) رهبران جبهه آزادی بخش صحرا گرفته تا فلسطینی ها از سیاسی عرب ـ انقالبی و

می یافت. حضور این مالقات ها ـکه به عنوان مترجم ویژه رجوی در

شـیالت در اوایل سال 58 که در نخستین جریان های معطوف به «شورش اجتماعی»٬ یکی از در

به رهبری جریان را ـ مسئوالن بخش اجتماعی سازمان بود که از فاضل مصلحتی ـ بندرانزلی روی داد٬
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نـام فـاضل بـه زنـدانـیان٬ دیگـر و صحبت های حسین شیخ الحکـما در به صورت مکرر 2؛ و ج 1 کارنامه سیاه٬ .1
آمده است. فاضل مصلحتی » صورت «جواد

وی به بقایای بخش تروریستی اجتماعی٬ اردیبهشت 1361 جریان ضربه 19 سرانجام در عهده داشت.1

تبادل آتش متقابل٬ حین درگیری مسلحانه و این بخش در کادرهای مؤثر از تن دیگر چند کنار در نیز

ص 1. ش 91: نشریه مجاهد٬ .2

ـکشته شد.2

به دیوار  همسایگی دیوار
سازمان مجاهدین خلق ایران بهمن ماه ٬1357 22 آستانه سقوط شاهنشاهی پهلوی در درست در

بود٬ پهلوی» شاه یعنی «بنیاد مؤسسات وابسته به دربار که متعلق به یکی از مجهزی را ساختمان بزرگ و

بـه مـثابه یک ارگـان ـ عـنوان «جـنبش مـلی مـجاهدین» بـا را سازمان یک نهاد پیروزی انقالب اسالمی٬ بدو در .3
محل ساختمان مزبور حال حاضر٬ در گرفت. قرار پهلوی» محل «بنیاد آن در مرکز و که دفتر اعالم نمود سراسری ـ

وزارت بازرگانی جمهوری اسالمی است.

مرکزی سازمان اعالم نمود.3 به عنوان دفتر آن را و اشغال کرد

کـه این همسایگی بـاعث مـی شد داشت. تهران قرار سفارت عراق در به دیوار این ساختمان دیوار

این ساختمان به وسیله دادگاه ماه٬ چند پس از نرود. لو مجاهدین خلق هرگز بعثی و ارتباط بین عناصر

که گفته می شد تصرف گردید. سازمان ـ مقاومت عناصر ماه کشمکش و یکی دو پس از انقالب اسالمی ـ

قسمت کوچکی نیز آن استفاده می شده است و زیرزمین ساختمان که به عنوان آشپزخانه از قسمتی از جز

طبقه همکف به بقیه نقاط زیرزمین و مجاهدین خلق بود٬ طبقه همکف که مربوط به انتظامات ستاد از

بدان ممنوع بود. ورود و کلی مسدود طور

«مأمور» و «همکار» یا متحد  هم پیمان و
سابقه «هـمکاری اسـتراتـژیکی و خویش می شناخت. متحد مجاهدین خلق را ابتدا از دولت عراق٬

شروع جـنگ عراق پیش از این رو از می رسید. به اوایل دهه 1350 بین این دو توأمان ـ ـ تاـکتیکی»

بیان سوابق گذشته سازمان مجاهدین خلق و کرد. برای تبلیغ این گروه آغاز را برنامه های خود تحمیلی٬

طریق از کادرهای سازمان که به دست رژیم شاه کشته شده بودند٬ برخی از پخش زندگینامه بنیانگذاران و
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روانی جمله این برنامه های تدارکاتی و از تابستان ٬59 و بهار و زمستان 58 در بغداد برنامه فارسی رادیو

نزدیک شد. مجاهدین به نتیجه خود پروژه بهره برداری از کشور٬ شروع جنگ بین دو با بود.

گشت. برقرار جدی بین این دو ارتباط برنامه ریزی شده و آن٬ پس از و 1360 خرداد آستانه 30 در

کردستان نیروهایی که از عراق به مثابه پشتیبان تغذیه کننده نیروهای سازمان عمل می کرد. اندکی بعد٬

مجاهد» نصب «رادیو و شرایط استقرار چندی بعد می کردند. عراق برای عملیات به داخل خاـک ایران نفوذ

استتار کادرهای مجاهدین خلق که در برای آن دسته از اروپا٬ ـ راه های ارتباطی بین بغداد بهره برداری از و

فراهم گشت. می نمودند٬ مخفیانه تردد و

یک سر رسمی بر به صورت علنی و آنها سازمان با چه سریع تر٬ که هر داشتند نظر در ابتدا عراقی ها

تالفی همکاری اعضای مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق و عراق به فکر بنشینند. گو به گفت و میز

بود. نیز نوعی توازن قوا ایجاد دولت جمهوری اسالمی ایران و

مدعی که اینها چرا تدارک دیده بودند؛ برای عراقی ها که خود دامی افتادند مجاهدین خلق در واقع٬ در

به عهده عزل شده ایران را جان رئیس جمهور که وظیفه حفاظت از که یک سازمان سراسری اند بودند

مشغول آماده کردن قیام مسلحانه توده ای می باشند. درون شهرها در واحدهای عملیاتی شان نیز ـگرفته اند.

چنین عراقی ها شد. سرنگون خواهد دست همین مجاهدین ـ با به زودی ـ دولت جمهوری اسالمی نیز

َعلَم آنچه برای آنان اهمیت داشت٬ وقعی هم بدان نمی نهادند. و قبول نداشتند واقع ـ در ـ ادعاهایی را

بود. مقابل «مجلس اعالء» در ـکردن آنها

جـمله از ـ طریق واسطه های آشـنا از این دستگاه٬ دستگاه اطالعاتی عراق پهن کرد. دام اصلی را

اـکنون که عراق موضوع این بود: سازمان شدند. چانه زنی جدیدی با وارد همان مسئول اطالعاتی فرانسه ـ

گروه رجوی و به ضرر آن نه تنها کنار گرفتن در قرار اروپاست٬ و حمایت آمریکا مورد جنگ علیه ایران٬ در

جایگزین نظام جمهوری اسـالمی٬ و به عنوان آلترناتیو بلکه پذیرش مجاهدین خلق٬ بود وی نخواهد

برای این پذیرش توسط مـتحدان اروپـایی عـراق و راه را توسط عراق (یعنی یک دولت شناخته شده)

گشود. خواهد نیز آمریکایی ها

که این بود عراق٬ جمله استدالل های درون تشکیالتی مجاهدین خلق برای قبول چنین اتحادی با از

به را توانسته ایم خود همین ابتدا از بگیریم٬ امتیاز عراقی ها از باالترین سطح ـ در بتوانیم ـ «اـگر می گفتند:

عنوان یک وزنه سنگین مطرح کنیم.»
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که وقت فهماندند به عراقی ها پیامی٬ با شانتاژهای خاص خود٬ شیوه های تبلیغاتی و با ـگروه رجوی٬

رأس قـدرت در مجاهدین دیگر آن موقع٬ در و تهران باشد مالقات بعدی در چه بسا و چندانی ندارند

آن زمان (زمستان توجه به شرایط ویژه جنگ در با گرفت و صدام حسین معنای چنین پیامی را هستند.

هیچ مانعی در ـ دست داده بود هم از اغلب متصرفات را داشت و موضع ضعف قرار که عراق در ـ (61

مسائل فـی مابین در شد سرانجام قرار سران سازمان احساس نکرد. با خود مالقات مقامات ارشد مسیر

اخـتیار در جهت کنترل و به معنی گامی به جلو برای صدام ٬ این توافق٬ فصل شود. حل و سطوح باال

محقق سازد. ایران بهتر در آینده نقشه های عراق را گروهی که می توانست در ـگرفتن این گروه بود.

موجب به رسمیت شناخته شدن سازمان توسط دولت عراق٬ که حمایت و این بود تصور ابتدا البته در

ماه 1381/هشتم مارس 2003. اسفند 17 سایت ایران دیده بان٬ اقتباس از .1

نیفتادند.1 به چنین دامی فرو کشورها دیگر اما چنان کنند... نیز دولت ها که سایر شد خواهد
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پایگاه سازمان علنی نیروهای عراقی در حضور  
روشن شده انـد٬ و ارتباط هایی که اغلب افشا دیگر تدارکاتی و سیاسی و تعامالت اطالعاتی و بجز

داشـته کـه بـروز وجه دیگری نیز در عراق٬ در استقرار نیروهای صدام حسین پس از رابطه سازمان و

اشاره آشکار این نوع حضور به مواردی از ذیل٬ در آن بوده اند. شاهد «قرارگاه اشرف» در حاضر عناصِر

می رود:

نگهبانی: حفاظت و سربازان عراقی به منظور افسران و حضور (1

قسمتی به نـام و زاغه ها انبارهای مرکزی٬ هنگ آموزش٬ قسمت پذیرش٬ تعمیرگاه زرهی٬

قرارگاه اشرف. در «هتل»

مانند: امور اشتغال به برخی از (2

آبیاری درختان؛ و پمپاژ مسئولیت آب رسانی٬ ـ

کارهای ساختمانی (ـکارگران عراقی)؛ ـ

بیمارستان قرارگاه اشرف؛ دندان پزشکی در مسئولیت های پزشکی و ـ

کارهای آشپزخانه نیز صنفی قرارگاه اشرف و انبار مربوط به آشپزخانه مرکزی و بعضی امور ـ

پایگاه اندلس.

پدافند: حراست و آموزش٬ (3

موتورسیکلت)؛ نظامی (حتی آموزش رانندگی با امور مربی گری برخی از ـ

عوامل انسانی و با مناطق٬ دیگر و بغداد قرارگاه های مخفی سازمان در و خانه ها حفاظت از ـ

برج های مـراقـبت توپ های ضدهوایی و به رادار٬ تجهیزات (موشک های مجهز و ابزار

نامحسوس)؛

نقاط و دیگر و قرارگاه اشرف به بغداد از اسکورت اتومبیل های مسئوالن رده باالی سازمان٬ ـ

بالعکس؛

مرز؛ از آنها عبور تحویل تیم های عملیاتی سازمان و ـ

قرارگاه اشرف؛ جوار در رادار یک پایگاه راداری شامل چهار استقرار ـ

سیستم پدافند و به رادار مجهز قرارگاه اشرف٬ جوار یک پایگاه حفاظتی نظامی در استقرار ـ

نیروی عراقی)؛ 150 حدود (با
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پست 7 توپ و سه پست ضدهوایی شامل 12 فضای هوایی قرارگاه اشرف با حراست از ـ

قرارگاه اشرف را دور تا که دور قبضه سالح پدافندی) پست دارای 5 هوایی (هر پدافند

بـخش های مـختلف شـمس و ص 220؛ نـفوذ عدالتـیان٬ 82؛ صص ٬78 واپسگرا: اسدی٬ Ñ بیشتر برای آـگاهی .1
اطالعات فوق توسط یکی از بخش مهمی از آیینه تاریخ. مجاهدین خلق در راستگو٬ و ارتجاع مغلوب... حائری٬

پژوهشگران این مجموعه ارائه شده است. طی مصاحبه با نام محفوظ)٬ (با جداشدگان مقیم اروپا

پوشش می دهند.1

عراق بهای اخذامکانات از ترورها٬  
مدعی کشتن عناصر به انجام ترورهای متعدد استناد عراق با در طول سال های استقرار سازمان در

بوده است. جریان این ترورها فعال حکومت در

و به عنوان ابـزار ترورهای کور رژیم صدام حاـکی است که سازمان از برجای مانده از بررسی اسناد

در ایـن مـنظر٬ از حکومت ایران استفاده مـی کرده انـد. مبارزه با در ارائه قدرت خود تاـکتیک مؤثری در

بزرگ نمایی با آـگراندیسمان شده و ترورها کدام از شفاهی سازمان به رژیم عراق هر ـگزارش های کتبی و

به بهانه گسترش و به رخ سازمان اطالعاتی عراق می کشیدند توانایی سازمان را شخصیت ترورشدگان٬

درخواست می کردند. امکانات گسترده ای را این عملیات٬

بزرگ نمایی عملیات ترور اطالعاتی عراق٬ افسران ارشد جلسات سّری مجاهدین خلق و پاره ای از در

مهدی ابریشمچی کـه مشاهده مـی شود. و... پیچیده نشان دادن فعالیت سازمان جهت انجام ترورها و

افسران به هنگام مالقات با شماره 64 نوار در سرویس اطالعاتی عراق بود٬ مسئول تبادل اطالعات با

اطالعاتی عراق می گوید: ارشد
افزایش داده است. را رژیم حفاظت شخصیت ها شهرالهیجان٬ کشتن حسن کریمی در از بعد
انرژی زیادی صرف (ایران) و داریم به اطالع رژیم خمینی می رسد شما تبادل اطالعاتی که با
سه ماه پیش به صورت کتبی خواستیم که مشکـل از ما کشف کند این اطالعات را تا می کند

مشکل مواجه شده ایم. این قضیه با در پنهان نمی کنیم که ما ازشما حل کنید را مرزها
طرف سازمان حضور رژیم بعثی صدام از جلسات تبادل اطالعات با اـکثر همچنین عباس داوری که در

اشاره به یکی از با طی جلسه ای٬ ش) ه میالدی (1364 سال 1985 در شماره 368 نوار فعال داشت در
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تهران می گوید: ترورهای انجام شده در
تهران یکی ازفرماندهان در دیروزبچه های ما هم هست می خواهم به شمابدهم. خبر یکی دوتا
موردپادگان که در مسئولینی بود از اوفرمانده عملیات فدائیان اسالم و کشتند عملیاتی رژیم را

پنجوین اطالعات داشته است.
مغازه که در مردمی تطبیق می کند نیروهای انقالبی و سیدمجتبی هاشمی از با مشخصات این شهید

قالب در این شهید خیابان وحدت اسالمی تهران توسط منافقین به شهادت رسید. در لباس فروشی خود

در تهران نیز در وقت حضور در جبهه های جنگ داشت و ارزنده ای در فعال و نیروهای مردمی حضور

هـمان گـونه کـه شغل فروشندگی مشغول بود. عادی به انجام کسب و به طور فروشگاه شخصی خود

و چارچوب استراتژی تـرور در صرفًا ارزش عملیاتی بوده و فاقد این ترورها مشخص است بسیاری از

بهره برداری سیاسی نظامی سازمان در داخل ایران و نفاق در فعال نمودن عناصر فضای رعب و ایجاد

ابـعاد رژیم بعثی صـدام ٬ مربوط به تبادل اطالعاتی سازمان و اسناد مفهوم داشته است. عراق معنی و

به خوبی روشن می سازد. را استراتژی ترور
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صدام حسین تحلیل قدرت استبدادی حزب بعث و  
ِاعمال سانترالیسم مطلق نیز و کردار عمل و در رجوی ٬ دوران رهبری مسعود به خصوص در سازمان٬

بـدین لحـاظ مـی توان صدام حسین قدم نـهادند. برجای پای حزب بعث و سپس فردی٬ تشکیالتی و

کرد. جو جست و همکار و متحد مشابهت های بسیاری میان این دو

رهـبری حـزب بـعث مطلق صدام حسین و استبداد غیرمتعارف و تحلیل اقتدار در «سمیرالخلیل »٬

آن چنان مـطلق العـنان و و سیطره دارد نیز فرد درون هر است که چنین اقتداری حتی بر معتقد عراق٬

وی می افزاید: می کند. تحقیر و دست می اندازد است که همه را فراـگیر
هم به هم به مثابه یک جنبش و به عنوان عامل اسطوره ساز٬ ایدئولوژی ـ بطن حزب بعث٬ در
یک مبارز نظر از آرمان های مربوط به آینده٬ دارد.هدف های خیالی و منزله یک قدرت وجود
پشت در آرمان ها و این هدف ها اثبات کننده خویش اند. که خود اموری بدیهی می نمایند بعثی٬
ایـن نسـبت بـه حـزب و مراتب تعهد تشریفات عضویت پنهان می مانند. مراسم و پرده ای از
مراتب تقدس مبتنی بر محیطی این چنین مرحله بندی شده و در ... متفاوت است. نیز آرمان ها
الیه های چون وجود می گیرد؛ بحث قرار هدف تخیلی به ندرت مورد اسطوره خیالی و باطنی٬
الیـه های این الیه های مردمی ضمن ایـنکه در و مردم مانع دسترسی به این اسطوره می گردد
مـی گشایند. به روی الیه باالتر واقعیت را دریچه ای از می کنند٬ اعتماد ایجاد خود از پایین تر
در وقتی به قدرت رسیدجامعه را و نمود به صورت جبهه مخالف رشد همین راستا بعث در

ص 48. جمهوری وحشت: الخلیل٬ .1

همین راستاسازماندهی کرد. 1
سازماندهی بـعث عـراق تبلیغات و بار دوره طوالنی زیر عوام الناسی که در الخلیل» «سمیر به نظر

کشوری همچون سیاست در وی٬ به تعبیر شکاـک اند. بدگمان و به همان اندازه که فریب می خورند بوده اند٬

ص 188. همان: .2

«هـانا دروغ را ِاعمال فـریب و کار و ساز و چنین ساختار آنالیز دروغ گفتن.2 عراق یعنی فریب دادن و

بدین گونه تبیین میکند: آرنت»
هـمه حـال حـاضرند کـه مـخاطبانشان در توده ای کشف کرده بودند عامالن تبلیغات فراـگیر
به آنها بی توجه به اینکه آن مطالب چه قدریاوه اند. کنند؛ باور را نامحتمل ترین شکل رویدادها
دروغ مـحض که همه چـیز قبل پذیرفته اند که از چرا که فریبشان داده اند؛ هم اعتراض نکنند
که در کردند این فرض روان شناختی درست بنا بر تبلیغ را رهبران توده ای اقتدارطلب٬ است.
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اطـمینان با باید فالن مطلب درست است و که امروز چنان شرایطی می توان به مردم قبوالنید
به نحوی که آن بیاورند٬ رد ابطال و دالیل مقتضی بر فردای آن روز اـگر و بپذیرند ـکامل آن را
دروغ رهبرانی که به آنها این مردم به جای دست برداشتن از شک وبدگمانی بشوند٬ مردم دچار
به همین سبب و دروغ هستند می دانستیم آن مطالب سراپا گفت که ما معترضانه خواهند ـگفته اند٬

به نقل از: 34؛ ـ صص 33 جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1
Arendt:The Origin Totalitarianism; p 382.

وتاـکتیکی شان الیق تحسین می دانیم.1 درایت بیش ازحد به خاطر رهبرانمان را
تحلیل فرقه رجوی رهنمون به بررسی و را ما توتالیتاریسم بعثی صدامی٬ و مطالعه تحلیل استبداد

«تصفیه» و اصولی به «حذف» پایبندی جدی و کارهای مشترک اعمال سرکوب درونی و و ساز می شود.

قدرت طلب است. «دستگاه» دو هر رهبری در ابزار مبنای تشکیالت و
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فصل سوم:

پیوندهای
عراق امنیتی با اطالعاتی ـ

دستگاه چند دست گرفتند٬ در کامل حکومت عراق را به طور سال 1968م/1347ش که بعثی ها از

از: عبارت اند که مهمترین آنها عراق فعال بوده اند امنیتی در اطالعاتی ـ

اطالعات)؛ المخابرات العامة (سازمان کل مخابرات = جهاز الف)

اطـالعات ضـد اطـالعات و مدیریة االستخبارات العسکریه العامة (اداره کل استخبارات = ب)

نظامی)؛

مدیریة األمن الخاص (اداره امنیت ویژه). ج)

و یعنی «مخابرات» دستگاه نخست٬ دو با سازمان مجاهدین خلق بیشتر دستگاه٬ میان این چند از

به عهده ابتدا مالی سازمان از امنیتی و نظامی ـ لیکن مسئولیت سیاسی ـ مرتبط هستند؛ «استخبارات»

سازمان مخابرات بوده است.

سـپهبد از: مسـئوالن مـخابرات عـبارت بـودند عـراق٬ مـجاهدین خـلق در طول دوران حضور در

جـلیل حـّبوش. طـاهر سـپهبد رافع دحام مـجول و سـرلشکر مانع عبدالّرشید٬ سرلشکر صابرالّدوری ٬

پس از ـ آنـجا تـغییرات در که انـتصابات و صدام حسین بود این دستگاه قصی پسر در مؤثرترین فرد

اراده وی انجام می گرفت. طبق میل و صدام ـ هماهنگی با

بـر در امـنیتی را همه حوزه های اطـالعاتی ـ عراق٬ وظایف «سازمان کل مخابرات» و مأموریت ها
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دوم ـ اقتصادی؛ سیاسی و عرصه های نظامی٬ جاسوسی در اول ـ بود: این قرار از می گرفت که عمده آنها

عـملیات انـجام اقـدامـات و سوم ـ عوامل اطالعاتی به کشورهای دیگر؛ نفوذ اعزام و ضدجاسوسی و

خطوط و (چه در خرابکاریها انفجارات و بعضی از خوزستان و در حرکت هایی چون آشوبهای «خلق عرب» .1
وظایف مخابرات عراق ارتـباط همین بخش از با شهرستان ها) مناطق پرجمعیت تهران و چه در تأسیسات نفتی و

داشت.

جـنبش های قـومی و سرکوب حرکت های انقالبی و مقابله و چهارم ـ کشورهای هدف؛1 تروریستی در

آن جمله بوده است. که سرکوب انتفاضه شیعیان جنوب عراق از مردمی؛

به سازمان مخابرات مسئوالن امنیتی عراق٬ رجوی با مذاـکرات محرمانه مسعود به دست آمده از اسناد

طـرف های جلیل حـبوش ـ طاهر صابرالدوری و مسئوالن وقت مخابرات ـ تن از دو و مربوط می شود

پـایگاه مـتن آن در شـده است و منتشر اروپا توسط انجمن ایران اینترلینک در اخیرًا کتاب «برای قضاوت تاریخ» .2
دارد. دسترس عموم قرار اینترنتی این انجمن در

آورده شده اند.2 نام «برای قضاوت تاریخ» کتابی با در این اسناد بخش هایی از اصلی آن مذاـکراتند.

هجوم هـمه جـانبه نـیروهای نـظامی عـراق بـه شروع جنگ تحمیلی علیه ایران و سوی دیگر از

چون ارتش ٬83 ـ طی سال های 1982 کرد. بیشتر اختیارات استخبارات را حدود جمهوری اسالمی ایران٬

لزوم ارتش عراق و آسیب پذیری های اطالعاتی در مقابله با نیز ایران و عراق به اطالعات وسیع نظامی از

شـخص صدام قـرار زیرنظر مستقیمًا و شد وزارت دفاع جدا استخبارات از بود٬ ـکنترل نظامیان نیازمند

ـگرفت.

در عملیاتی نـیرومندی را استخبارات شعبه های جمع آوری و تا همکاری مجاهدین خلق باعث شد

انتقاالت نیروهای نقل و تحوالت و و اطالعات بسیاری درباره تغییر این مقطع٬ از ایران به راه اندازد.

گرفت. استخبارات قرار اختیار در طریق سازمان٬ از جمهوری اسالمی ایران٬

وفـیق سـرلشکر از: عـبارت بـودند آن٬ دوران هـمکاری سـازمان بـا مهم ترین رؤسای اسـتخبارات در

در مـؤثرترین فـرد مـخلّف. عاید سرلشکر دحام و معتمد سرلشکر التکریتی ٬ خالد سرلشکر الّسامرایی ٬

صدام حسین بوده است. همچنان قصی فرزند اقدامات این سازمان٬ تصمیمات و

جمع آوری اطالعات نظامی اول ـ بودند: این قرار جنبی استخبارات از مهمترین مأموریت های ذاتی و

و تهیه نقشه ها سوم ـ مرزهای مشترک؛ نزدیک از جمع آوری اطالعات جاری و دوم ـ کشورهای هدف؛ از
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اقدامات ضداطالعاتی نیروهای حریف و چهارم ـ کشورهای هدف؛ ماهواره ای از عکس های هوایی و نیز

مـدیریت کـل اسـتخبارات ترجـمه فـارسی کـتاب «دسـتورالعـمل ثـابت والیـتغیر سایت اینترنتی و همان منابع و .1
پژوهشهای سیاسی. مؤسسه مطالعات و آرشیو ٬(1990) نظامی عراق»

تحرکات مشکوک نیروهای عراقی.1

رجوی و اولین افشاـگری رابطه اطالعاتی بعثی ها  
فرماندهان اطالعات نظامی یکی از وفیق الّسامرایی ٬ سرلشکر مصاحبه مفصلی که با نشریه الحیاة در

سـرویس های سـازمان و مسـتند به افشای رابطه جدی و برای نخستین بار رژیم صدام به عمل آورد٬

شکست صـدام در پس از عـراق دارد٬ در که خاندان سرشناسی نـیز ژنرال الّسامرایی ٬ عراقی پرداخت.

این مصاحبه فاش در عراق نیز ناـگفته های مربوط به جنگ ایران و بسیاری از ـکویت به خارج گریخت.

ـگردید.

شده می گوید: جنگ معروف هشت ساله یادآور حمله به ایران در آغاز در نقش صدام را «الّسامرایی»
[به آن وحشت داشتیم از آن ارتشی که ما دیگر سقوط شاه٬... از بعد شروع کردیم. ما «جنگ را
بود. دارا را تدافعی خود قدرت رزمی و از درصد 25 از کمتر نداشت و آن شکل سابق] وجود
از و دالر میلیارد 30 بیش از ذخیره ارزی ما داشتیم؛ وضعیت فوق العاده ای قرار در ما برعکس٬

بود. به نفع ما همه چیز واقع٬ در هیچ مشکلی نداشتیم. تجهیزات نظامی نیز نظر
تصمیم گرفت که درجهان٬ وضعیت نامناسب رژیم ... وضع آشفته ایران و آـگاهی از صدام با ...
ضـمیمه عـراق نـماید؛ سرنگون کرده بـخشی ازخـاـک ایـران را را حمله به ایران رژیم ... با

سازد... ایران جدا از آن ـ تعیین دولتی دست نشانده در با ـ نیز خوزستان را
نقاط قوت رژیم جنگ به ضعف اطالعاتی نظام نوپای ایران و توضیحات مفصل درباره آغاز از پس

می گوید: و این جهت می پردازد صدام از
به همین دلیل نیز نداشت؛ برای فعالیت های اطالعاتی به هیچ مرزی اعتقاد دادن اعتبار صدام در
و واحتیاجات او تأمین هزینهها عالوه بر ماهانه ـ سازمانش به عراق٬ آمدن رجوی و پس از

پرداخت می کردیم. به او نقد میلیون دالر 10 تا بین 9 افرادش ـ
دالر میلیون ها می گرفت؛ ما عراقی از میلیون دینار رجوی ماهانه 20 حمله به کویت٬ پیش از
کندصدام پس از کسی فکر اـگر ... برای اداره سازمانش درخارج پرداخت می شد به او نیز دیگر
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کـرد٬ تسلیم ایران خواهد را او و کشید رجوی دست خواهد از ایران٬ صلح کامل با توافق و
بـه مـوقع اسـتفاده آنها از و نگاه می دارد را کشورها صدام مخالفان دیگر اوهام است. دچار

.25 و 24 صص ٬21 آبان ماه 1376: ش ٬3 نشریه پیوند٬ .1

می کند.1



فصل چهارم:

مزدوری جاسوسی و  ازهمکاری تا

«برای قضاوت تاریخ»  
CD کـتاب و اعـضای سـابق سـازمان٬ توسط گـروهی از تابستان ٬1382 در سقوط صدام ٬ از بعد

این شد. انگلستان منتشر در سران سازمان امنیت عراق (استخبارات) تصویرِی مذاـکرات سّری رجوی و

مخفیانه ضبط کرده بودند. عراقی ها را ـگفتگوها

مستقر توسط «انجمن ایران اینترلینک» تابستان 1383 در به نام «برای قضاوت تاریخ» ـکتاب مزبور

صفحات آتی درج می گردد. کتاب فوق در این مذاـکرات به نقل از قسمت هایی از یافت. لندن انتشار در

پخش شده نیز «الجزیره» شبکه های تلویزیونی مانند فیلم این مذاـکرات توسط برخی از بخش هایی از

است.

رجوی همراه بوده اند. با غالب این دیدارها مهدی ابریشمچی در است که عباس داوری و الزم به ذـکر

بـه عـنوان ابریشمچی ـ داوری و دیگری که به دست آمده است٬ اسناد نیز مذاـکرات و اساس مفاد بر

امنیتی رژیم صـدام حسـین مقامات اطالعاتی و دیگری با مالقات های متعدد رابط رجوی ـ نماینده و

داشته اند.

عراق»  سازمان و«حفاظت از
صابرالدوری رئیس وقت سازمان سپهبد رجوی با گوهای مسعود گفت و مشروح مذاـکرات و این متن٬

متحدانش به عراق انجام و پایان حمله آمریکا و انتفاضه 1991 مخابرات عراق است که بالفاصله پس از
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نزدیکی سازمان به میزان وابستگی و سرکوب مردم عراق و نقش سازمان در این متن٬ در پذیرفته است.

رژیم صدام به وضوح معلوم است.

بـخصوص ـ ـ و معماهای سیاسی همچون بازگذاردن دست صدام برای سرکوب کـردها قسمتی از

علت این متن روشن می گردد٬ جمله مسائل مهمی که در از فحوای این مذاـکرات حل می شود. از شیعیان٬

ایران است که ربط وثیقی بزرگ نمایی خطر و جمهوری اسالمی به آمریکا انگیزه اطالع رسانی های ضد و

داشت. رژیم صدام نیز تبانی های مجاهدین خلق و و بده بستان ها با
ابالغ نموده و به شما را [صدام حسین] سالم های گرم خود رئیس جمهور الّدوری: صابر سپهبد
و مایل است بین شما به هرحال او عذرخواهی می کند. هم مالقات کنید٬ اینکه فرصت نشدبا از

... ایشان مالقاتی صورت بگیرد.
نقش ارزنده ای که ایـن از و کرد ارتش آزادی بخش تشکر و مسعود برادر [ رئیس جمهور] از
نقش سازمان در من جزئیات و قدردانی نمود. سرکوب آشوب های گذشته انجام داد٬ ارتش در
را گزارش لحظه به لحظه اقدامات شـما خدمت ایشان عرض کردم؛ این عملیات سرکوب را

جنگ اول خلیج فارس در شیعیان عراق پس از و سرکوب اـکراد گروه وی در رجوی و الّدوری به نقش بارز صابر .1
خارجه گزارش وزارت امور (در مقامات دیپلماتیک آمریکایی نیز تأـکید این نقش مورد اشاره می کند. 1991 1990ـ
در نیز و طی بیانیه ها پوشش سیاسی آن یعنی «شورای ملی مقاومت» لیکن سازمان و گرفت؛ قرار به کنگره) آمریکا
کـه مـجاهدین خـلق آخـرین بـار تکذیب کردند. آن مطلب را گردید٬ ـکتابی که به عنوان جواب آن گزارش منتشر
کامل سرنگون نشده صدام حسین به طور هنوز سرکوب مردم عراق داشتند٬ عدم شرکتشان در بر همچنان اصرار

بود.

نبودیم قادر ما و داشتند اختیار توجه به امکانات اندکی که در گفتم سازمان با اطالع می دادم.1
بلکه فراتر اندازه خودش٬ و که نه درحد کاری کرد امکانات بیشتری دراختیارشان قراربدهیم٬
مبارزان است که همواره فداـکاری هایی این وضعیت رزمندگان و تعجب نمی کنم؛ آن بود. از
درخواست کردیم که نامه تشکر رئیس جمهور آن هنگام از در می رود. انتظار آنها که از می کنند
مالقات مسعود این کافی نیست وبایدبا گفت: ولی رئیس جمهور ارسال نماید؛ برای مسعود را
بابت اطالعات ذی قـیمت و آقای مسعود من هم به نوبه خودم از کنم. تشکر حضورًا ـکنم و

اطـالعات مـربوط بـه حکـومت ایـران صـرفًا سازمان برای «سـرویس عـراق»٬ ارزشمند» «اطالعات ذی قیمت و .2
رئیس اسبق سرویس آمدهای فراوان «ایوبونه » رفت و عراق بخورد. نوع اطالعاتی است که به درد نیست بلکه هر
رساندن این خط به عراقی ها گروه رجوی و راستای حمایت وی از در ضدجاسوسی فرانسه به داخل خاـک عراق٬

کنند. مجاهدین خلق اعتماد از بوده است که به اطالعات مأخوذ

سیاسی که جهت فعالیت گسترده بین المللی و و ارزشمندی که برای سرویس ارسال داشتید2
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جـهت رسـوایـی رژیـم» سـیاسی... «فعالیت گسترده بین المللی و رجوی به خاطر رئیس سرویس عراق از تشکر .1
اجابت خـواسـته در به تأسی و نیز این دست را نشان دهنده این واقعیت است که مجاهدین خلق فعالیت هایی از
انحراف اذهان قـدرت های بـزرگ نسـبت بـه ایران و بزرگ نمایی خطر هدف اصلی نیز صدام صورت می داده اند؛

به این واقعیت اعتراف می کند. رجوی صریحًا متن های بعدی٬ در عراق بوده است.

بابت هر می گویم و به شماخوش آمد دیگر بار و می کنم؛ تشکر انجام دادید1٬ رسوایی رژیم ...
... عذرخواهی می کنم. صورت گرفته٬ طرف ما ـکوتاهی که از

از کـنم. روی یک مسـئله تأـکـید می خواهم ضرورتًا ابتدا در روشن می کند) (سیگار رجوی:
مراخجل مند این] بیشتر می کنم و [ تشکر رئیس جمهور٬همچنین ازخودشما ـکلمات محبت آمیز
به نامه تشکرآمیز که رئیس جمهور نبود نیاز وظیفه خودمان انجام نداده ایم و چیزی جز می کند...

بـیان رجـوی٬ در صـدام٬ انجام جـاسوسی بـرای «سـرویس» شیعیان جنوب عراق و و قتل عام کردها سرکوب و .2
خوانده شده است. «وظیفه»

دست در مادستمان را درچه نقطه دقیقًا که چه ماجراهایی بوده و می دانید بهتر من بدهد.2شما
که ایـنها می دانید [است]. هم آمیخته در خون های ما است٬ واحد سرنوشت ما هم گذاشتیم...
آن من توی دل خودم احساس می کنم کـاش مشکـالت سـیاسی نـداشـتم ـ تعاریف نیست؛
آن مشکالتی که مربوط به مرگ و درک می کند٬ کامًال آن را مشکالت سیاسی که رئیس جمهور
کاش کـمبودهای نـظامی نـداشـتیم تـا کاش کمبودهای سیاسی نداشتیم و و زندگی ماست ـ
شما٬ و می کنم روابط بین ما فکر این انجام می دادیم. از بهتر آنجا در می توانستیم وظیفه مان را
از و رأس آن وسمبل آن آقای رئیس جمهور در و عراق ـچه دولت وچه حزب بعث ـ و بین ما
فقط روابط صرف سیاسی ارتش آزادی بخش٬ مقاومت ایران ومجاهدین خلق و طریق دیگر
می کنم که یک برادری کـامل است بـه نـظرم فکر نیست؛ این طوری قابل تفسیر اصًال نیست.
طبیعی علیه ماست و به طور هرچیزی که علیه شماست٬ هیچ چیزمضایقه نمی کند؛ برادرم هم از
کـماایـنکه مـی خوریم ـ دو هـر است؛ ضرباتی که می خوریم یک چـیز و امنیت ما بالعکس.
نـیز کـمبودهایتان را درک می کنم؛ را من به خوبی شرایط شما یکی است. پیشرفت هایمان نیز
قـهرمانی مـتقابًال درک مـی کنم. هست٬ هم که روی شـما فشارهای شدیدی را درک می کنم؛
حزب بعث و از غیر می فهمم که اـگر این را درک می کنم و صبرشان را پایداری و رهبرتان و

شـیمیایی بـی رحـمانه مـیکروبی و کشـتار اشغال کویت٬ جریان جنگ تحمیلی٬ ایران در اشغال بخش های متعدد .3
مصادیقی هستند عراق و... بین بردن اقتصاد از شیعیان٬ و کردها از نفر هزار قتل عام صدها سرکوب و مردم عراق٬

یافته است. تبلور بیان مزبور ـکه در

هـیچ کس نکـرده؛ کـردید٬ جنگی که شما عراقی روی نقشه نبود.3 امروز بود٬ رئیس جمهور
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موضع خودمان فقط این جمله مورد در روی هیچ دولتی نیست. هست٬ فشارهایی که روی شما
منافع نمی توانم حساب مصالح و قلب خودم٬ در همان طور ذهن خودم و من در می گویم: را
واقعیت این است که منافع ماچفت درهم آمیخته است... اینهادقیقًا کنم؛ ازشماجدا خودمان را
به هیچ نیاز به آقای رئیس جمهوربرسانید. خواهش می کنم سالم مرا درچفت وتنگاتنگ است.
تا ـ هستیم وخواهیم ماند بودیم٬ درخانه تو طرف من به ایشان بگویید: از لطف ایشان نیست و

هست. توان ما آنجایی که در
مکنونات قلبی فرماندهی حـزب آنچه من بیان کردم مکنونات قلبی خودم و ... صابرالدوری:
درست است که ارتش آزادی بخش[بود]. وسازمان و مسعود بعث نسبت به موضع حقیقی برادر
اصول ما و ما و درست است که شرایط شما به روهستیم و مشترک رو خطر این شرایط با در ما
برادران طبق یک ضرب المثل عربی که می گوید: یک سنگرباشیم و در هم و کنار در باعث شدتا
حقیقت بـرادری خـودتان را در ثابت می کنند؛ برادری خودشان را گرفتاری ها و سختی ها در

همین است که صابرالدوری بیان می کند: ارتش آزادی بخش وی٬ میان شرح وظایف رجوی و عمده ترین نکته در .1
جاسوسی گروه رجـوی کسی از قطعی تلقی شود٬ امری مفروض و وقتی این حرکت ها خاـک عراق»! «حفاظت از

شد. علیه ایران تعجب زده نخواهد

مـایلم بـرادر رزمندگان خودتان ازخاـک عراق محافظت کـردید...1 با و ثابت کردید برای ما
کنار در داخلی داشتیم و سرکوب آشوب های اخیر نقش بسزایی در شما و که ما بداند مسعود
بـه روسـاختیم و شکست رو بـا ـ الحـمدهلل ـ آشوب را علیه آشوبگران جنگیدیم و یکدیگر
ازجنوب به ویگان ها تحرک سریع نیروها روزهای نخست این آشوب ها٬ در سرکوب نمودیم...
قـادر را مـا آن دست به آشوب زدنـد٬ شهرهایی که آشوبگران در طرف مناطق آشوب زده و
نیز شهرها سایر در به ما این امر پاـکسازی نماییم و این عناصر از شهرهای جنوب را ساخت تا
مسعوداطمینان دهم که می خواهم به برادر شکست دهیم... توانستیم این طرح را ما ـکمک کرد...

... وضعیت داخلی عراق اطمینان بخش است. توطئه شکست خورده و
شما رژیم با این است که می دانم چه قدر آنچه به اوضاع داخلی ایران برمی گردد٬ ... رجوی:
این در اـکراد آیا کرده است. [امام] خمینی تمام سرمایهـگذاریش را رژیم ظاهرًا ضدیت دارد...

نقشی داشته اند؟ برنامه ریزی ها
به که چرا گالیه می کردند ازآمریکایی ها این چندین بارشنیدیم که مسئولین اـکراد پیش از صابر:

عمل نکرده اند... وعده خود
حتی رئیس جمهور و ارائه داده اید سطح امکانات موجودی که دارید از شماخدماتی باالتر ...
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هم تقسیم می کنیم.»... چه داریم با هر ما بگو «به مسعود به من گفت: این دیدارها یکی از در
بـرای ریـاست سـرویس انـتخاب را شما روزی که من شنیدم آقای رئیس جمهور رجوی:...

سـابقه آشـنایی و رئـیس اسـتخبارات عسکـری عـراق بـود. انتصابش به ریـاست مـخابرات٬ صابرالّدوری قبل از .1
عـمل ـ در نـیروهای رجـوی ـ زمان جـنگ تـحمیلی٬ که در چرا می گردد؛ وی به آن دوران باز همکاری رجوی با

مأموران استخبارات بودند.

در کردم که رئیس جمهور من فکر این حسن انتخاب بود. و خیلی خوشحال شدم 1 ـکرده اند٬
طی پنج سال رفاقتی که در چون روابط وشناسایی و گرفت؛ نظر در را عواطف ما انتخاب شما
همین به من فرصت پنج سال سابقه داریم و هم داشتیم٬خیلی به تفاهم کمک می کند... ـگذشته با

... بگویم. هرچه صمیمانه تر که حرفم را می دهد
مربوط به رژیم ایران است ـچیزهایی من هفت آلبوم می دهم خدمتتان که مربوط به داخل و ...
وشیعیان جنوب عراق] ٬ علیه کردها 1991] به خاطرعملیات ماه مارس نوشته شده؛ ـکه علیه ما
سیاسی خفه مان نظر از ومی خواستند آورده بودند گیر یک کرنر در را ما اروپا... و آمریکا در
حزب البـعث و یامجاهدین عراق و حرفشان این است که شمامجاهدین خلق ایرانید ـکنند...

[صدام حسین] آقای رئیس جمهور
چون معلوم می کنیم؛ افتخار عراق کردیم وخواهیم کرد کاری که در هر به هرچه داشتیم و ما ...
چـیزی کـه رژیـم عـراق است ـ همه تأسیس حکـومت اسـالمی در است که هدف توطئه ها

... این هدف اعالم شده رژیم است. وهمچنین انهدام ما. می خواهد؛
یک مسئله مشـترکی در ما اختالف نظری ندارم. مسعود برادر [بگویم] که من با ابتدا در صابر:
به به آن چیزی که باید را این کلیدی است که ما خوب درک کنیم. را همدیگر داریم وباید قرار
از شکست توطئه ها تحقق اهداف مشترک ماست که عبارت است از وهمانا آن برسیم می رساند
موافق هستم و مسعود برادر من کامًالبا سوی دیگر. از سرنگون کردن رژیم آخوندها و یک سو
شورای ملی مقاومت انجام بدهند ارتش آزادی بخش و قبول دارم تالشی که بایستی سازمان و
مـلت مـحسوب بـخشی از رزمندگان ما آن خیلی سنگین است... یعنی بار است؛ خیلی زیاد

نیروهای سازمان است. «رزمندگان ما»٬ مقام عراقی از منظور .2

... اقناع هستم. گفتید نسبت به آنچه شما من کامًال و می شوند2
مـنظورم سـطح رابـطه این جلسه عالیق مـاست؛ مهم ترین مطلب من در دومین و ... رجوی:
هسـتیم و دوست شـما ما به الی موضوع تشریح می کنم. ال سیاسی فی مابین است که این را
منتهامی خواستیم موازی هم برایتان انجام بدهیم؛ می آید٬ بر دست ما که از می خواستیم کاری را
عین حال می بینیم برای مشکل ماچه در رعایت می گردد٬ یعنی درحالی که مشکل شما باشیم؛
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به من گفت: آقای رئیس جمهور ـ آتش بس ـخودتان هم بودید از بعد می شود... راه حلی پیدا
اعضای فرماندهی حزب بعث در مثل یکی از را شما ما «راجع به آینده سازمان نگران نباش؛
اعضای «قیاده مثل یکی از را هم ما خوب٬شما این عین جمله ایشان است. جریان می گذاریم.»

[فرماندهی حزب بعث] درجریان اوضاع ایران قراربدهید. قطریه»
شکل رژیم ... با روابط ما نمی گذارد شما به من گفت که «رادیو طارق عزیز وقتی که استاد ...
وفرستنده های کوچک حتی ایستگاه ها درفاصله 24ساعت کلیه رادیوهای خودمان ـ ما بگیرد»٬
می کردند. کار رادیوهای گروه های دیگر اما نخواسته بودید؛ ما از ولوشما قطع کردیم٬ نیز را ـ
می فهمیدم و را من مشکالت شما مالقات نکرده ایم... را سال است که آقای رئیس جمهور دو
آقای رئیس جمهور این عالقه با آن رابطه فی مابین ما اـگر هم خواهم فهمید... باز می فهمم و
این حق من است. آقای رئیس جمهور عراق هستم این رابطه من با در پس من بی خود نباشد٬
با من خانه را علقه شخصی٬ لحاظ عواطف و بلکه از مطلقًا؛ لحاظ سیاسی نمی گویم. از حق را
پس معنایش این است که تو چه فایده ای دارد؟! نبینم٬ اـگرصاحبش را صاحبخانه می خواهم.
مـنظورم خـلق مشکـل است. آقای رئیس جمهور این رابطه من با این خانه هستی. در بیخود
پس درخواست لیست گونه نیست؛صاحبخانه من است!! علنی و دیدار سیاسی برای ایشان و
که مسئوالن واعضای فرماندهی حزب بعث هم این حق ممکن است شمابگویید حق من است.
هم این اـگر چون عراقی هستید٬ شما بشوند. مزاحم آقای رئیس جمهور حق ندارند ندارند؛ را

مشـابه نـداشـته است کـه شـاید بی نظیر ارادتش به صدام حسین آن چنان بدیع و اثبات عالقه و رجوی در اصرار .1
باشد.

در ... این حق محروم می کنید؟! 1 این ادعای اصلی من است. از من را پس چرا طوری باشد٬
این حق من است. چرا؟ ببینم ولی شمانگذاشتید. طول یک سال گذشته می خواستم ایشان را

به نکردیم٬ اجرا را چون دستورات آقای رئیس جمهور را همه ما مسعودمی خواهند برادر صابر:
زندان بیندازند!

شقیق صدیق نزدیکتر العجم الیوجد برایتان قسم بخورم که بین العرب و ...می خواهید رجوی:
هیچ دوستی به اندازه مجاهدین عجم بگردید٬ میان عرب و همین مجاهدین خلق!چنانچه در از
با نمی خواستم بگویم که چرا پنج سال دارم می گویم. از من بعد این را کرد. نخواهید خلق پیدا
به این راضی هستم؛ می خواهم؛ شما من یک وقت مشخصی از دوستتان این طوری می کنید...
بنابراین برای یک ساعتی که نصف آن ترجمه است. برای من ـ وقت شما هفته ای یک ساعت از
حـل وگـرنه مسـائل مـا اینکه بنشینیم برای هم قصه بگوییم؛ یک ساعت ولو تا دو هفته٬ دو
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راه است. ایـن تـنها می کنم! اعتصاب غذا ریاست جمهوری٬ نه می روم قصر اـگر نمیشود...

موضع ضعف عراق در کویت٬ اخراج نیروهای صدام حسین از شکست سنگین و پی حوادث داخلی عراق و در .1
عرصه دیـپلماتیک فـعال تر بخصوص در و همسایگان بپرهیزد چالش با سعی داشت که از این رو از گرفت؛ قرار
بـرای کـه دست رجـوی را جـمهوری اسـالمی ایـران بـود روابط بـا اقدام برای بهبود جمله این تالش ها٬ از باشد.

است. تملق های وی همین امر رجوی و علت های اصرار یکی از خاـک عراق می بست. اقدامات ایذایی از

(خنده رجوی ).1
اولین باری است که احساس می کنم برادر امروز ازخودمان دفاع کنیم! امروزباید ظاهرًا صابر:
یکی حسن فراهم می شود: چیز وقتی دو حقش کوتاهی کرده ایم... در ما می کند تصور مسعود
هیچ دوستی در بدان اشاره کرد٬ مسعود قطعی که برادر اعتماد دیگراحساس برادرانه و نیت و

نمی کنیم مانندمجاهدین. عجم پیدا میان عرب و
نمی کنید! العجم چنین دوستی پیدا بین العرب و َواهلِل رجوی:

[1990] دوم آب (اوت) از که ما خوب می داند را شرایط ما وضعیت و مسعود برادر ... صابر:
آن چیزی که هیچ کشوری تاـکنون نیامده است. سر تاـکنون درگیرجنگ وحمله ای شده ایم که بر
سرکوب وفرونشاندن آن در آشوب های داخلی که شما ازحمله های هوایی تا ـ سرمان آمد بر
مراقب بریم و آمادگی کامل به سر در شبانه روز که ما این شرایط ایجاب می کرد و ـ سهم داشتید
البته است. وقتش پر هم واضح است و شرایط آقای رئیس جمهور وضعیت و اوضاع باشیم....
زیـرا درست است (خـنده رجـوی )؛ و بجا مسعود می خواهم بگویم گله مندی برادر اینجا در

درحق ایشان کوتاهی کرده ایم. می دانم چه قدر
یا موافقید شما ساعت مالقات با هفته ای دو دو یا هفته ای یک ساعت و قرار پس با رجوی:

بی طرف؟... یا مخالفید
بحث من فی الفورحضورخواهم یافت. من مالقات کنید٬ که با برادرانم بخواهید هرگاه از صابر:

انتقال خواهم داد. به آقای رئیس جمهور مستیمًا را رئیس جمهور بحث مالقات با ـکمیته و
قـیاده عـامه نـماینده سـیدالرئـیس و یادتان هست که شما دارم؛ من یک سؤال دیگر رجوی:

بودید؟ ما ارتباط با در (فرماندهی کل حزب بعث)
من نماینده فرماندهی کل ونماینده برای این مسئله تعیین نشود٬ دیگر یک نفر هم تا هنوز صابر:

سرویس اطالعات هستم...
سـایر رابطه با در هم جلسه خواهیم داشت (خنده حضار). ساعت با پس هفته ای دو رجوی:
ایـن مـنظورم مشـخصًا ترتیب مـالقات داده مـی شد... مسئولین به رئیس سرویس می گفتم و
این دفاع. وزیر و سیاسی٬ نظر از [ عزیز] ٬ طارق استاد خود تبلیغات یا وزیر مسئولین هستند:
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وقت داشتید وشما کنیم؟لذاخواهشمندیم هرگاه میسرشد طورمالقات های ضروری راچه کار
فراهم نماییدیا ازشمامی خواهیم مالقات را ما کمک کننده هستید... وقتی که حس کردیدشما و

که مالقات کنید. اینکه به مابگوییدمجازید
ولی چنانچه ترتیب بدهیم؛ مسعودخواهان آن باشد که برادر مالقاتی را هر آماده ایم تا ما صابر:
کانال ریـاست از است تا بهتر و آسانتر انجام شود٬ کانال ما تأمین درخواست های مالقات از

... جمهوری باشد.
نـمی خواسـتیم مـزاحـمتان ما وقت دارم؟ چه قدر مطالب برسیم٬ برای اینکه به سایر رجوی:

کی وقت دارید؟ تا شما بگویم. مهم این است که مطالبم را بشویم؛
هستم. مسعود برادر دراختیار کامًال من امروز صابر:

مـن ایـن می خواهم به مسائل نظامی بپردازم.... (خنده حضار) باشد؟ نصف شب؛ تا رجوی:
این نامه هم حتمًا نوشتم وخواهش کردم شما مفصل برای آقای رئیس جمهور به طور مطلب را
اوضاع عراق عادی کنیم تا یکی اینکه صبر دارد؛ نظریه وجود تا نوشتم که دو آنجا رابخوانید.
آن طرفداری می کنم... نظریه دوم که من از و تصفیه حساب بکنیم؛ رژیمآخوندها با وبعدًا شود
یک پشت جـبهه مگـر رسید که اوضاع عراق به ثبات نخواهد به صورت دیالکتیکی می گوید
آقای رئیس من با اوت 1988 آخر در می شود... محاصره تشدید مستحکمی داشته باشیم واال
قرارداد کنید گفتم که باور به آقای رئیس جمهور اعتقادم را این حرف و مالقات داشتم و جمهور
این مطلب را بعدًا همین است.» «ـکمال مطلوب ما ایشان گفتند: کرد. امضاخواهید ما با نهایی را
در کـردم و ابراهیم حسن سـبعاوی تکـرار دکتر [ عزیز] و طارق استاد [فاضل] براـک ٬ به آقای

گفتم. نیز ـ قبل ازجنگ آمریکا ـ نشستی که خودتان هم بودید
ول را شـما دارد٬ قـرار اطراف شما این توطئه هایی که در ااۤلن هم برایم واضح است که با ...
فکر این طور ااۤلن من جدًا و قبول دارد؛ انصافی این را آدم با می کنم هر من فکر کرد.... نخواهند
بـه عـنوان مـتحد و تـهران هسـتند یامجاهدین در انتهای خط٬ داستان و آخر می کنم که در
این واقعًا هم شمانخواهیم بود. و هم ما یا [می ایستند] و مقابل همه توطئه ها در استراتژیک شما
بـرای هـمه (بـه خـصوص هـم داریـم تـالش مـی کنیم تـا دنیا سراسر در برایم واضح است.
مقداری بنیادگرایی وخمینیسم است؛ منطقه٬ شماره یک در بیندازیم که خطر آمریکایی ها)جا
خود و حوش وزارت خارجه آمریکا حول و و بخصوص توی آمریکا هم پیشرفت کرده ایم ـ
هست این بوده و حرف ما شورای امنیت ملی آمریکا. َحلَقات وزارت امورخارجه و و بوش...
که سؤال کردند ما از رفت. دودش به چشم شماخواهد عراق٬ ـکه باتأسیس حکومت اسالمی در
قدیم ارتباط داشته ایم و از اعضای کنگره آمریکا ماباخیلی از خوب نظرشماچیست؟می دانید
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فردای حمله به از توسط آنان محکوم می کردیم. را که سیاست توسعه طلبانه رژیم ... زمانی بود
عراق در شما که چرا حرفشان این بود سخت گرفتند؛ ما پایان آشوب های داخلی بر ـکویت تا
ما از عراق می گذرد.می خواستند از که سرنوشت ما روشن بود هم واضح و پاسخ ما هستید...

... دربیاورند. یک کلمه علیه شما ولو
چه تاریخ بود؟ این مسئله در صابر:

اینکه از بعد و تعطیل شد وقتی که رادیوهای ما درسال گذشته٬ و مسئله کویت؛ از بعد رجوی:
طـرف احـزاب از مـخصوصًا بـود؛ مـا طـاقت فـرسایی بـر فشار پذیرفتند٬ را 1996 قرارداد
بود ازشما هدف جداسازی ما آینده ندارید... عراق دیگر مقر در می گفتند سوسیالیست که به ما
آخرش باقی تا گرفته ایم و که ماتصمیممان را نمی دانستند شکست روبه روشدند. با ـکه طبعًا
بخصوص کردند. وارد ما بر را باالترین فشار وقتی که این قضایای آشوب تمام شد٬ می مانیم...
شروع کردیم. متقابًالتهاجممان را ما فایدهای نکرد. ولی اینها فرانسه که شایدخفه بشویم؛ در
آمریکا در مثل «مورفی»... وزارت خارجه آمریکا٬ ااۤلن رسیدهایم به سطح مسئولین عالی رتبه در
تالش کردیم نقشه وتوطئه های رژیم ... ما و بشنوند؛ را اشتیاق حرف های ما که با شروع کردند
بـا شـماره یک است. ثابت کنیم که نه عراق بلکه رژیم ایـران تـهدید کنیم و برایشان برمال را
شما [آخر] این خود برای عربستان سعودی نیزمی باشد. تهدید و صراحت گفتیم که این خطر
این یک ماه که آمـریکایی ها در عربستان سعودی ارتباط دادید... با را که ما [ عراقی ها] بودید
من مخالف بودند ولی با موردسازمان ماحالت ضدیت نداشتند در گوش می دادند٬ را حرف ما
مـا شروع می شود. کجا سرکالف از و منطقه چگونه می بینید در اوضاع را شما می پرسیدند و
حتی وسوسه انگـیز و که این ایده٬جدید هم می گویند آنها ایران است؛ می گوییم که مسائل از

است!
روی تأسیسات اتمی رژیم افشاـگری کردیم.مخالفین هفته اخیر در ما اـگرشمامالحظه داشتید٬
مسائل هسـته ای قبال تأسیسات اتمی خودش روکرده تا عراق در که این برگه را می گویند ما
یک مقام باالی سرویس برای اولین بار [ ایران] متوازن کند... مسائل هسته ای رژیم با خودش را
نـظر تهران از که امروز کرد چنین اظهارنظر و بحث شد این قضیه وارد سر اطالعاتی آمریکا
از این حرف راحتمًا این برای ماخیلی مهم است... است ومی گویند عراق سال 1990 هسته ای٬
روی کـار که مخالفتی بـا می رسانند انحای مختلف به ما با و گرفته اند وزارت خارجه آمریکا
نخواهیم رفت که ما شوروی سابق درشمال ایران نیست و چون دیگر ایران ندارند؛ در آمدن ما
را خـیلی شـما بـاید عراقی ها می گویند: به ما آنها برخی از به شوروی تحویل دهیم. ایران را
که بهترین دیپلماسی این است که می رسد به نظر می پرسیم چرا؟می گویند: دوست داشته باشند.
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مـنت پـذیرفته انـد٬ بودن مـجاهدین خـلق را آلترناتیو اعالم این مطلب که آنها البی های آمریکایی٬ در القای نفوذ .1
سـخنگوی غـیرمستقیم و را خـود دانسـتن٬ برای بـعثی ها امتیاز عراق را در خود وجود و عراقی ها سر ـگذاشتن بر
از ظرفیت واقعی و... توان و بیش از بزرگ نمایی های خالف واقع و دیگر زدن و پوشش عراق برای آمریکایی جا
اطرافیانش هم رجوی و و می دانستند هم عراقی ها این همه٬ ولی با بیان این مطالب است؛ جمله اهداف رجوی در
در و حمایت کـند؛ آنها مدت از دراز نیست در رژیم وی هیچ دولتی حاضر صدام و که جز می کردند باور داشتند
ریسک روی روی نظام جمهوری اسالمی است نه سرمایهـگذاری سراسر فشار حمایت های مقطعی٬ کارکرد واقع٬

تروریستی. یک جریان مطرود

خود یعنی اـگر بزنید.1 شما اعتمادی به آن نخواهیم داشت٬ ما و بزند حرف هایی که می خواهد
بـاور رژیـمی بـنیادگراست٬ شـماره یک و خـطر این طـوری است و عراق می گفت رژیم ...

... نمی کردیم.
ایـران را که ما کرد نخواهد کسی فکر اینکه دیگر نیست و این مطلب که شوروی قبلی دیگر
ولی من به من گفته بود که سه سال پیش آقای رئیس جمهور نکته ای بود تسلیم شوروی می کنیم٬
تـعادل قـوای و «این مسئله برای شما گفتند: آقای رئیس جمهور ااۤلن می فهمم. اهمیت آن را
که جواب نماینده ما در ـ رامی شناسید که او ـ به هرحال «مورفی» است.» جهانی خیلی مؤثر
گفت که «اـگرخودتان فرودگاه می داشتید٬ رهبری سازمان مالقات کنید٬ با و ـگفت به عراق بیایید
و بدی نمی دانند؛ چیز و می دانند آلترناتیو به عنوان جایگزین و را ما آمریکایی ها می آمدم»؛...

حل کند. را مشکالت ما چیزی است که می تواند و وشما این یک فرصت تاریخی برای ما
دست به دست هم بدهیم وخودمان وشماباید این است که ما چیزی که من روی آن مصّرم٬ ...
کـه مـا مـی کنید بـاور شـما من نمی دانم آیا ماست. دو هر به سود آمادگی ما تثبیت کنیم... را
کمکمان به شرط آنکه تمام عیار [می توانیم] ٬ بلی خیر؛ سرنگون کنیم یا می توانیم این رژیم را

ـکنید.
برای موجودیت مربوط است٬ آنجایی که به رژیم ... تا این مقوله این است: من در نکته آخر
قبل از این نیازحیاتی آنها سرنگون کند. را شما والیت فقیه باید خودشان هم که شده است٬
همین و دست ندهیم؛ از فرصت را وشما من می خواهم که ما بدوحکومت ... از هست. بوده و

... بس.
یـا می خواهم بدانم جوابی دارد اجازه بدهد مسعود برادر یک سری سؤال دارم که اـگر صابر:

است؟ برقرار عربستان سعودی هنوز با روابط شما آیا خیر.
می خواهم مراسم والیتی آنجاست. ااۤلن که می دانید دوم اوت به بعد. از منتها هست؛ رجوی:
تا تمام شود آنجا مسائل حج وحجاج ایرانی در کنار؛ اشتغال ذهنی شان برود و حج تمام شود
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دوباره شروع کنیم.
راشنیدم... مسعود من تحلیل برادر صابر:

[ملک عبداهلل] و ولی عهد با است وخیلی خوب است. اردن برقرار با روابط ما رجوی:ببخشید؛
داشته همین عراق را می گوییم که اـگر ما و بایکوت کرده اند را اعراب ما ولی سایر ملک حسین ؛

... بس است (خنده رجوی ). برای ما باشیم٬
امری است سازمان هم تمام است٬ کار این اصل که چنانچه رژیم عراق سرنگون شود ... صابر:
به ترکیه یا و ترک کند پایان سازمان این نیست که عراق را هم اختالفی نداریم. آن با سر ـکه بر
دیگـر تـا عراق خارج کنند از این است که سازمان را می خواهند٬ چیزی که آنها برود. اروپا

شود. به رو شکست رو بایستی تالش کنیم این طرح با چیزی برایش باقی نماند...
عراق تشکیل شود. دولت اسالمی وابسته به رژیم ایران در عربستان نمی خواهند و آمریکا ...
اول خودمان را باید ما تمام شده است... و روی آن توافق کرده اند این مسئله ای است که کامًال
آماده کنیم تا را آن نیروی نظامی خود همزمان با بشکنیم؛ این حلقه محاصره را تثبیت بکنیم و
برای هرعملیات نظامی آمادگی داشته به این معنی ـ ـ کامًال بایستیم و مقابل رژیم ... بتوانیم در

باشیم.
تمام مشکالت حل ساقط کنیم و [ ایران] را می توانیم نظام که ما یقین داشته باشید شما رجوی:
آمد.... پیش نخواهد وشما مشکلی برای ما آخرانجام دهیم و می توانیم تا این را بود. خواهد

در کنم که شما من فکر سرنگون کنیم؟ بتوانیم رژیم ایران را که ما دارید باور و اعتقاد شما آیا
بـه نـتیجه خیلی سـریع پـیشروی مـی کردیم و این شک نبود٬ اـگر این خصوص شک دارید.
رسیدن مجاهدین به عراق تصادفی نبوده است؛ ننشسته ام. من تصادفی جلوی شما می رسیدیم.
من بین رفته بودیم. از ما واال مشیت است؛ تاریخ و نشان می دهد؛ بلکه فلشی است که آینده را
به این نیز دارد؛سیاسی های شما نمی شویم اعتقاد پیروز به این که ما میکنم که ارتش شما فکر
ما تهران است و آن در کلید تهران و که راه نجات در یقین داشته باشند آنها اـگر دارند؛... اعتقاد

... انجام دهیم. را می توانیم این کار
مردم عـراق ایـن همه نظامیان وسیاسیون و مسعود. برادر هستم٬ شما من مخالف نظر صابر:
بـجزمـجاهدین کسـی شرایط فـراهـم شـود٬ کامل دارم که اـگر اعتقاد قبول ندارند. نظریه را
روش خصوص راه و در ما دست بگیرد... در نظام را و دهد تغییر نمی تواندحکومت ایران را
عـراق بـه سـمت ایـران درست معتقدیم که فقط حرکت نظامی از ما داریم. اختالف نظر ـکار
نیست که به این معنا درخصوص تجهیزات مشکل داریم٬ کندی ازجانب ماست و اـگر نیست...
کشور به عنوان دولت و ما نداریم. سرنگون کنید٬ نظام ایران را که بتوانید شما اعتقادی به کار
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... نیستیم. مقصر اعتقاداتی داریم و
می توانیدانجام دهید. که می گویم٬ نکاتی را کدام یک از ببینید رجوی:

برای وزارت را من درخواست های شما به دست من رسید... لیست های درخواستی شما صابر:
تأمین می کنیم. را نیازشما می کنیم و روی آن کار مشترکًا آنها با دفاع ارسال می کنم و

متقاضی هستیم که به مابدهید؟... که تصویب کردید٬ که باقی مهماتی را امکان دارد آیا رجوی:
به مابدهند. نیز مابقی آن را داده اند٬ آن را زیادی از مقدار که تصویب شده و این مقدار

بگویم که ولی به عنوان یک اصل باید بحث است؛ مهمات مورد من نمی دانم کدام مورد صابر:
... مال شماست. ماست٬ چه نزد هر

در تـا طریق سلسله مراتب توجیه کنید از خواهش می کنم که سپاه دوم را شما من از رجوی:
مـا با تا که تماس بگیرند بخواهند را فقط تلفن شما شاید همکاری نمایند. هنگام مراجعت ما
که بامجید موردمسائل استخباراتی تاحدی باشد در آموزشی داشته باشند. رابطه فعال نظامی و
درحال حاضر انجام گیرد. هست٬ که درآنجا مخابرات٬ افسر باحضور و توافق نمایند درآنجا
معرفی شویم. به آنها طریق شما از نرفته ایم تا به سراغ آنها فعال نیست؛خودمان نیز روابط ما

برای من مشخص نیست. سپاه دوم چه می خواهید؟ از صابر:
آموزشی موافق هستیم که ارتباط نظامی واطالعاتی و وبگویید فقط تلفن بزنید اـگرشما رجوی:
که به داریم٬ اطالعات نظامی منطقه را ما مثًال آنهانمی خواهیم. چیزی از ما فعال داشته باشید٬
به دست بیاوریم به آنها شنود از داخل ایران یا از و مرزهای مقابل آنها هرچه از می دهیم و آنها

... می دهیم.
... می دهم. استخبارات دستور من به افسر خیلی خوب٬ صابر:

گرفتند ما از سریعًا گرفته بودیم همه را که ازشما اسیرهای ایرانی را و صلیب سرخ آمد رجوی:
می دانستند. را ما که همه چیز بودند نفر 850 تحویل دادند. به رژیم... و

بودند؟ در«خالص» این اسرا صابر:
نیروهای ما از درصد 51 درحال حاضر می دانند... را پادگان «خالص» همه چیز آنها رجوی:
اسیری که داشتیم و دو بازی می کند. برای ما نقش اصلی واساسی را بنابراین هنوز هستند؛ آنجا

رامی شناسند. «جلوال» [ را] تحویل رژیم داد٬ آنها (ـگروه طالبانی ) «یکتی»
تحویل ایران شده است؟ نفر که این دو اطالع موثق دارید آیا صابر:

اعالم کرده را خبرگزاری فرانسه هم خبر داده اند؛ خودشان (ـگروه طالبانی ) اطالعیه را رجوی:
رابدهیم. اسیران شما رابدهیدتا ما اسیر تا پیام دادیم که دو ماحتی روی بی سیم های آنها است.

می شوند؟ نفر 20 نفرند؟ اسیران اتحادیه چند : صابر
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است. همه موجود پرونده آنها باقی مانده اند. آنها از نفر که 20 بودند بیشتر نفر 200 از رجوی:
در را هـم آنـها مـا و کنید؛ گفت که آزاد مخابرات به ما را آنها خیلی از کردیم. آزاد مابقی را
نیروهای طالبانی یا نفرمانده اند. فقط 20 فعًال داده بود. حزب بعث دستور کردیم؛ آزاد «جلوال»
می کشیم ومی گوییم که را «یکتی» اسیر نفر این 20 ما یا و می دهند به ما را اسیرمجاهد نفر آن دو

این معامله ماست.
محصول برای شما تا بفرستید را ولی اسرا شود؛ این گونه برخورد اـکرادباید با واقعًا بله؛ صابر:

برداشت کنند.
دفاع سپهبدسعدی گفتم که به جای تانک هایی که به وزیر کنند... درو را ما می ترسم سِر رجوی:
تنها ببینند. این رزمندگان به چشم خود تا تانک به مابدهید تا دست رفت٬چند عملیات از در
مـن از و چـیزی کـه مـعنی دارد تـنها کنید... باور عراق تانک است؛ عشق این مجاهدین در
تحمل کردیم٬ بمباران را ما «ببین؛ می گویند: می کنم؛ آن فرار است که من از چیز دو می پرسند٬
هم قبًال پنج سال است که دربیابان هستیم؛ و تحمل کردیم؛ آتش بس را تحمل کردیم٬ را «یکتی»
هم را بچه های ما نمی رویم؛ این هم که دیگر می رفتیم٬ کربال سالی یک بار یا ـکه ماهی یک بار
بگو می رویم یا کی ازاینجا بگو پس به ما زن هم که نداریم؛ فرستادی خارج؛خانواده و ـگرفتی و

خیر...» تانک گرفتی یا آیا مالقات کردی٬ ـکه وقتی رفتی سیدالرئیس را
این روان شناسی رزمندگان من ـ با حاال بود. منتظر باید به یقین نرسید٬ شما من می دانم که تا
نمی دانـم جدًا چگونه عاشق تانک می شود. این پادگان ها خودم هم نمی دانم که آدم در واقعًا

چرا...
عاشق تانک می شود. چون چیزی نیست که عاشق آن شود٬ صابر:

قطعه هم که خراب هر و می برندحمام؛ و صابون می زنند و دائم می شویند را تانک ها رجوی:
و ماخـواسـتید از را [خلیج فارس] تانک ها جنگ آن روزی که قبل از می گیرند. عزا می شود

... تانک گرفتید. 152 و 150 تا 100 گرفتید؛حدود تعدادی را
تانک نزدشماست؟ تحویل دادید؟چقدر به ما صابر:
که 107دستگاه آن قطعه کم دارد. تانک؛ 120 رجوی:

400دستگاه تانک نزدشماست... بیش از به موجب اطالعاتی که من دارم٬ صابر:
دستگاه دیگر 100 آن نیز قبل از دادیم و به شما را این تانک ها دستگاه از 152 تعداد رجوی:

... تحویل داده ایم.
اخـتیار کـلیه ادوات زرهـی کـه در زره پوش و من حساب کرده ام که مجموع تانک و صابر:
دسـتگاه تـانک 55 5 دستگاه تـانک ٬626 50 جمله تعداد از دستگاه می شود. 400 شماست٬
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دسـتگاه 80 MTL36 احـتیاطی و زرهـی دستگاه نـفربر 39 ٬ BM1 دستگاه نفربر 8 فرماندهی٬

نامفهوم. .1

ان شاءاهللحل می شود. چیزی نیست؛ مشکل تانک ها که درمجموع 400دستگاه است. تانک...1
... سؤالی می کنم. ازشما رجوی:ببخشید؛

که عاشق تانک بگوید عشق رزمندگان به تانک می گفت؛می خواهد ااۤلن از مسعود برادر صابر:
تمام عمرمان عاشق عجم در عرب و البته ما عجم که عاشق زن می شوند. عرب یا هستند؛مانند

یک زن می شویم.
T72 تانک داخل آنها به شرطی که در رزمنده یک تانک بگیریم؛ ماحاضریم که برای هر رجوی:

... هم باشد.
داده ایم؟ به شما این ماه اخیر چه امکاناتی در سؤال دیگری دارم: مسعود برادر من از صابر:

حتی یکی. نداده اید؛ هیچ امکان زرهی به ما رجوی:
قبضه مسـلسل 500 تعداد است... مورد 500 بیش از دست دارم٬ لیستی که من در در : صابر
دسـتگاه 2 قبضه خمپاره٬ 4 ٬ C12 قبضه مسلسل دوشکا 57 ٬ CBKC قبضه مسلسل 50 ٬ BKT

میلی متری و... ده قبضه ضدهوایی 23 ٬ BRM2 5دستگاه خودرو جرثقیل متحرک٬
تحویل گرفتید. ما قبضه توپ از 205 آن٬ اضافه بر رجوی:

افتاد.... چون به دست آمریکایی ها ای کاش نمی گرفتیم؛ : صابر
که بگذریم٬ ازشوخی ها من دریغ نمی کنید. از هرحال من مطمئن هستم که چیزی را در رجوی:
راه حلی پیداخواهید مطالعه کنید٬ درخواست را و فرصتی پیش بیاید من مطمئن هستم که اـگر

ان شاءاهلل. ـ ـکرد
یکـی مـا طرف دیگرباشید؛ رفتاری نمی کنیم که شما که ما مطمئن باشد مسعود برادر : صابر
یادآوری مـی کند. و می دهد به آن تذکر را این چیزی است که سیدالرئیس همیشه ما هستیم و

.104 ـ 99 و 92 ـ 64 ٬62 ـ صص 52 برای قضاوت تاریخ: .2

است.2 ناهارحاضر مسعود! برادر
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عملیات سازمان و «دستورالعمل عراق»  
این است. سال 1999 جلیل حّبوش در طاهر سپهبد رجوی با مشروح مذاـکرات مسعود متن حاضر٬

دستگاه های اطالعاتی اوست. میزان وابستگی گروه رجوی به صدام حسین و از متن روشن ترین سند

اشاره رجوی به مشروط بودن فعالیت های خاص مجاهدین خلق به اجرای سلسله عملیات ویژه ای کـه

خارجی فعالیت به سیاست های داخلی و مشروط بودن هرگونه حرکت و می دهد٬ مخابرات عراق دستور

حـزب شـهریور 8 و تـیر انـفجارهای 7 اولین اعتراف صریح رجوی به نقش گروه وی در رژیم صدام ٬

این مذاـکرات آمده است. جمله اقرارهایی است که در از جمهوری و...

توسط شخصی بـه نـام و سالن مذاـکرات می شوند وارد هیئت همراه خود رجوی با مسعود ابتدا در

ازمسئوالن رابط باسازمانمجاهدین درمخابرات عراقاست. ازافسران ارشدو 1.منظور«سمیر»معاون حبّوش و

گو گفت و رجوی وارد با و می شود دقایقی وارد حّبوش پس از می گیرند. استقبال قرار مورد «ابواحمد»1

می شود.
اول اجـازه در اسـتقرارتـان تـبریک مـی گویم... و برای این امکان جـدید من به شما رجوی:

تقدیم کنم. به شما می خواهم که هدیه ای ازصنایع دستی ایران را
کـار رابطه با مناسباتی بامجاهدین خلق در من از هدیه شما... احسنت از متشکرم و حبوش:
مسئول که قبًال توجه به مسئولیتم ـ با نیستم. دور عراق ـ چه در داخل ایران و چه در امنیتی ـ
است که درجریان کلیت این دید با آنچه ازشماخواهم شنید٬ اداره کل امن العام عراق بوده ام ـ
هستم.... آماده شنیدن صحبت های شما هستم؛کارشناسان هم درجریان کامل آن هستند.... ـکار

آورده اید؟... را که همه کارهای خود شما
من دشمن کشور است که نه تنها دست استعماری اسیر من در کشور رجوی:خودتان گفتید...
به به عراق برای رسیدن به این هدف است. آمدن ما هست.... عراق نیز است بلکه دشمن کشور
از درخواست داریم و ازخودشما هستم و این دلیل من اصًالخجالت می کشم که بگویم مبارز

دارم.... صد در [صدام حسین] درخواست صد [ عزت ابراهیم] وسیدالرئیس نایب الرئیس
نشان می دهد] عکس هایی را و روزنامه ها [ رجوی آرشیو

و می کنم که رسیدن به اهداف باحمایت شماانجام می شود روی این موضوع تأـکید بر خصوصًا
تمام امکانات با تحقق اهداف استفاده شود؛ و کرده که «ازخاـک عراق برای کار صدام نیزتأـکید

برسید». تمام آزادی به اهداف خود با عراق و
عمل نموده و 13سال گذشته سیدالرئیس صدام حسین به تعهدات خود من گواهی می کنم که در
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حزب بعث مرتبط وقتی که با سازمان از ... انجام داده است. را درخواست ها و یکایک کارها
تـصادفی نـیست و این یک اتفاق ساده و (همکاری شان جدی است) همکاری دارد٬ شده و
اولین مالقات باسیدالرئیس گفتم که من نمی خواهم که گیاه پرورش در ضرورت تاریخی است.

درخت بکاریم.... همدیگر بلکه می خواهم با دهم؛
رفیق طاهرحبّوش به عنوان یا حرف می زنیم (باسیدنایب و وقتی بادوستان عراقی می نشینیم و
چون باهم یک هـدف پست که باشد) منصب و هر در مخابرات و مدیر یا مسئول امن العام و
مقابل مقابل ارتجاع و در یک سرنوشت واحد یک جبهه واحدجنگ کردیم و در داریم و واحد
که به مـن بگـویید چند هر خواستاریم؛ آن را حداـکثِر [ ایران] داریم٬ مقابل مالیان و استعمار

این نیست.... حداـکثرشما
«نـزار یادآوری کـنم کـه گـفت: سیدالرئیس را با مالقات های گذشته خود می خواهم یکی از
رجوی] حریص [مسعود که فالنی می گوید و شکایت دارد ارتش ازشما خزرجی مسئول ستاد
بفرستید کسی را زیادی دارم٬ که چیز من گفتم اـگرشمامی دانید المعسکر!» «َاـکََل الّسالَح و است؛
گفتم خیلی «نه من جواب بهتری به خزرجی دادم... گفت: و سیدالرئیس خندید تحقیق کند... تا
صورتی که می توانست در در اسلحه؛ خوب است که ایشان آمده به عراق برای گرفتن پادگان و

بخورد!» درینک (نوشابه) و پاریس بماند
آن سال ها در پاریس بودم. در 1986 تا من درسال های 1981 همان گونه که اطالع دارید٬ ...
کاخ الیـزه و که کاخ سفید هرچند تروریست نمی گفتند. به ما و نبود ما دشمنی به این گونه با
ایران در که چه کسی حزب جمهوری را می دانستند کاخ الیزه هم ارتباط داشتیم. با می دانستند؛
علیه رئیس الوزرا[ ی ایران] انجام عملیات علیه رئیس جمهوری و چرا چه کسی و و کرد منفجر

نزدند.... ولی صفت تروریست هم به ما وخوب هم می دانستند می دانستند آنها داد؛
روزی که به عراق آمدیم... از اما

که آنها من چاپ کرده ونوشته اند با عکس سیدالرئیس را این روزنامه «واشنگتن تایمز» در مثًال
همچنین به مسـائلی کـه بـین مـن و و دست صدام حسین هستند؛ ورق هایی در (مجاهدین)
آن هم[این است که] از و یک حرف می زنند این روزنامه ها... اشاره می کنند. سیدالرئیس گذشته٬
عراق مرز می خواهیم از می شود؟! می گوییم مگر ما عراق. از فاصله بگیرید شوید٬ عراق دور
همیشه می گوییم و ارتش آزادی بخش ایران است؛ و استراتژی ما این٬ کنیم و آزاد ـکشورمان را

... کند. آزاد ایران را ازکالیفرنیا کسی می تواند مگر
همدیگر با پاریس آمد٬ در به منزل ما وقتی که طارق عزیز سال ٬1982 می آورم که در به یاد
این و [امام] خمینی شکست می خورد من جلوخبرنگاران گفتم که... کردیم و صلح امضا قرارداد
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این جنگ خارج خواهندشد. که پیروزمندانه از عراق هستند مردم و [یعنی سازمان] و مقاومت
بـا و فرانسه خوب بود با که ارتباط شما هرچند بود. آن زمان کفر که این حرف در می دانید

بود.... اعالم شده علیه شما فضای سیاسی و باز رابطه رسمی داشتید؛ آمریکا
تاهمچنان که سیدالرئیس می خواهم؛ من ماـکزیمم را که چرا درک کنید را امیدوارم که شرایط ما
طـریق مـن از (و به اهداف خـودمان بـرسیم. وهمچنان که سیدنایب الرئیس بیان کرد٬ ـگفتند
مشاهده می کردم که یک عـبارتی از کادرهای حزب بعث را مالقات سیدالرئیس با تلویزیون٬
[این است بگیرد٬ یاد اول چیزی که یک بعثی باید که می گفتند: سیدالرئیس خیلی به من چسبید
یعنی وظایف دست بدهد٬ از وقتی بعثی زمان را و درحداقل زمان انجام دهد را کار ـکه] باید

خوب انجام نداده است). را خود
نایب الرئیس مطرح به سید را درخواست ها و موارد قبل بعضی از روز که من دو می بینید اـگر
[ برای حل کنید٬ را این مسائل وفضاهای موجود هرچه سریع تر اوخواستم که شما از ـکردم و
زمان را استفاده از اینکه حداـکثر من از دست نرود. وقت از اعالم سیدالرئیس٬ برابر این بود] تا

تقدیم می کنم. نکردیم٬شکایت به شما
[فقط] 4 ما ماه گذشته٬ 7 که در کنید باور نمیخواهم برایتان فاـکتورهای مختلف بیاورم اماجدًا

داشتیم... این مدت امکان انجام 40عملیات را صورتی که در در عملیات انجام دادیم.
به پاریس مالقات می کرد٬ در وقتی که من را مخابرات٬ مدیرجهاز 1984 و درسال های 1983
گروه های معارض برای دیگر را امکانات خود وقت و بدون هیچ گونه امیدی٬ شما گفتم:... او
عراق در آنها کدام یک از و هستند همراه شما این گروه ها کدام یک از ایرانی هزینه می کنید...
پانزده سال اخیرچه کسی در ده٬ در [ ـکه آنها] آینده ای ندارند. هستند؟خودتان خوب می دانید

عراق مانده است؟
در نیز ما انجام دهید. را برنامه های خود و نقشه ها که... خیلی عالقه مندهستید شما ... حبّوش:
به کویت حمله مردم عراق بپرسیم که آیا از اـگر می بریم... شرایط حساسی به سر همین زمان در
ایـن اجـازه را شرایط نیز آیا اما می خواهند؛ مردم چنین چیزی را درصد هشتاد خیر٬ ـکنیم یا

خیر. می دهد؟!
تا سنگین کرد سبک و بررسی و فقط می گوییم باید و نیستیم؛ می گویید مخالف آنچه شما ما ...

هم کمترین خسارت رابدهیم... به دست آوریم و هم هدف را
مخابرات امن العام و عملیاتی که علیه امنیت عراق و عمل و هر (خطاب به افسران مخابرات):
رجوی مطلع مسعود باید مرتبط بامجاهدین باشد٬ و [این دستگاه ها] مطلع شوند و انجام بگیرد
شروع به سرشماری کنیم٬ امن العام برویم و به بازداشتگاه مخابرات و همدیگر با اـگر ااۤلن شود.
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کـه بـرای زدن کسـانی انـد هسـتند٬ داخل این زندان هـا و افرادی که دستگیرشده اند می بینید
این افـراد یعنی قسمت اعظم زندانیان را هستند؛ خیلی هم زیاد و مجاهدین به عراق آمده اند

... افرادی که برای عملیات علیه مجاهدین خلق آمده اند. تشکیل می دهند؛
ایـران که برای انجام عملیات علیه مجاهدین از کسانی هستند ما شده نزد دستگیر افراد بیشتر
دشمن مشترک برای زدن مجاهدین خلق٬ می آیداینجا و می شود وقتی دشمن بلند آمده اند....
انجام دهند٬ ازمجاهدین خواستیم که آن را مشخص کردیم و اهدافی را ما اـگر ماست. و شما
نیزباید نتیجه شما شماحمایت می کنم در از اینجا وقتی که من در انجام دهند. را این کار باید
ضـربه من بتوانم به آن کسی که برای زدن مجاهدین به عراق می آید تا انجام دهید را این کار

... بزنم.
مخابرات ـ باتوجه به آینده وچشم انداز آینده ای نزدیک ـ در باتوجه به دشمن مشترک٬چه بسا

برای مأموریت هایی خاص مکلف کنیم. را شما
کارهایی راخواهیم خواست؛چون دشمن یعنی ازشما می کنیم؛ به عنوان یک تیم کار ما ازحاال

... مشترک داریم.
من متوقف شده» نایب الرئیس گفت که «عملیات شما که وقتی سید بودید شاهد شما رجوی:
زیرا عملیات متوقف شده است؟ که چرا به من بگویید امکان دارد آیا و تکان خوردم که چرا؟!

چه زیان هایی دیده ایم.... این راستا در که ما می دانید
روز کنیم. باجدیت آغاز را فراهم کنیم٬می خواهیم که کار برای اینکه شرایط برای شما حبّوش:
من هم بـه آماده کنید»؛ را هدف ها که «عملیات شروع شود؛ ـگذشته آقای عزت ابراهیم گفتند
وهدف های می گویم که بروند این جلسه می شنوند در برادران مخابرات که ااۤلن صدای من را
بحث و بررسی و مورد را سوژه های شما بنشینیم و بعد تا داخل ایران انتخاب کنند در را خود
کمیته سیاسی توکل کنیم. آن وقت برای شروع به خدا وقتی توافق کردیم؛ و دهیم؛ قرار ـگفتگو
دالیل کافی برای انجام این که من قطعًا چرا بود؛ برای انجام این عملیات کمک ماخواهد نیز

... عملیات خواهم داشت.
عمق خاـک ایران است. و مرز اهداف جدار برگ حاوی عملیات و این دو رجوی:

ـعملیاتی انجام مثًال طریق مرزپاـکستان ـ از آیامجاهدین می توانند یک سؤال دارم؛ ... حبّوش:
دهند؟

ااۤلن نـتوانسـته ایـم ولی تا پاـکستان فعالیت می کنیم؛ مرز سال است در 3 ماحدود ... رجوی:
[عملیات داشته باشیم].

من نظر مورد ترکیه وافغانستان نیز بلکه مرز من فقط پاـکستان نیست؛ منظور ببخشید؛ حبّوش:
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ممکن است؟ آیا است.
می فرستم گزارشم را چون که برای هرعملیات امکانات الزم است... ااۤلن نتوانستیم؛ تا رجوی:
حل این مشکالت را اـگرشمابتوانید مشکالت درآنجاچگونه است. ـکه چه کارهایی کرده ایم و

بود. علی نورخواهد نوٌر ـکنید
چون که می گویم؛ این را چرا نمی دانید ترکیه٬ پاـکستان یا مرز اینکه من می گویم از ... حبّوش:
جایی از غافل هستند. مرزهای دیگر از عراق است٬ مرز تحرک مجاهدین از مالیان می دانند

... محقق می کنیم. اهداف را و ندارند می آییم که انتظار
به امنیتی را اطالعاتی و زیادی ازجمله سیاسی ـ فواید بشود٬ اـگر موافقم؛ این کار من با رجوی:

داشت. دنبال خواهد
اهدافی که افسران مخابرات مشخص همراه با مشخص می کنید؛ برای اهدافی که شما حبّوش:
باشما اتاق عملیات٬ در تشکیل داده می شود. ما اتاق جنگ مجاهدین و همین حاال از می کنند٬
به می کنیم؛ روی اهداف مشترک کار بعد و درباره هدف های مشخص روی آن بحث می شود

به وسیله مجاهدین انجام دهیم.... توافق را نحوی که بتوانیم هدف مورد
کسانی هستند... این افراد برگردانیم ایران. را افراد توافق داشتیم که بعضی از قبًال ما ... رجوی:

وشماست. این توافقی بین ما شک داریم و ـکه به آنها
برای برگرداندن به ایران چه مشکلی هست؟ حبّوش:

امـا تـحویل داده ایـم؛ را برای بازگشتشان به ایـران لیست آنـها مشکلی نداریم. اصًال رجوی:
بـه دسـتگاه آنـها٬ ورود قـبل از این است که نمی خواهیم اطالعات این افـراد درخواست ما

اطالعاتی رژیم ایران داده شود.
تحویل دهید؟ به صورت یک مرحله ای به ایران بفرستیدیا را این افراد شمامی خواهید حبّوش:

به ایران بفرستیم. را گروه گروه افراد به صورت تدریجی و نه؛باید رجوی:
برای را آنها اصًالمی توانید اطالعاتی نیست که مرحله به مرحله باشد. این یک کار ... حبّوش:

اطالعاتی بفرستید. یک سری کار
می کنیم. را همین کار نیز ما رجوی:

را او شما نکند فکر به نحوی که او کنید؛ عمق ایران کار در بروید بگویید به آنها مثًال حبّوش:
اخراج می کنید. و برای شک امنیتی می فرستید

مخابرات بـرنامه ریزی با قبًال انجام داده ایم. این افراد بعضی از مورد در را همین کار رجوی:
[ ایران] است. منابع رژیم از این افراد یکی از ـکرده بودیم...

یعنی منبع نظام است؟! (باحالت تعجب): حبّوش:
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نگهداری کنیم. را چون به دلیل مسائل سیاسی نمی خواهیم این افراد رجوی:
رژیم ارتباط دارد؟ با مشخص شده است که این فرد برای شما آیا خوب؛ حبّوش:

تسلیم وخودشان را عراق شدند ایران وارد افرادی از اعتراف کرده است. پیش ما بله و رجوی:
بررسی وتحقیق می کنیم و آنها از برای توافق فی مابین٬ به ماتحویل دادید. را آنها وشما ـکردند
به مطلع هستید٬ خواهشی که داریم این است که چون شما می دهیم. تحویل شما را سپس آنها

که... همکاران خودتأـکیدکنید دوستان و
[ ایران] هدایت شده طرف رژیم که فردی از من می گویم وقتی که درتحقیقات ثابت شد حبّوش:

تعیین تکلیف کنیم.... تا تحویل دهید به ما آن را است٬
نداشته هیچ کجا امکان تماس با اطالعات و اینکه به ایران بازگردند٬ قبل از این افراد ... رجوی:

می گردد. که این شخص به ایران باز [جمهوری اسالمی] ایران نفهمد نظام تا باشند
این گونه باشد. خوب روشن است؛باید حبّوش:

صلیب UN و نمی خواهم مطلع باشید؛ نیز توافق کرده بودیم ومی خواستیم شما ما قبًال رجوی:
سرخ جهانی مطلع شوند.

کرده ایم. همین چارچوب کار در قبًال نیز ما مخابرات: افسر
چرا درعملیات تغییردهید؛ را داشتم این است که شیوه ها مسعود گفته ای که برای برادر حبّوش:
درخواست دارم که دنبال راهکارهایجدید تجربه دارند. درخصوص کارهای شما ـکهآخوندها
ونامشخص باشیم.هدف هایی که من مشخص می کنم٬هدف هایی است که ترجیح می دهم هر
امکان تبلیغات بیان انجام این عملیات و اوًال مرز...؛ جدار نه در عمق ایران باشد در چه بیشتر
بـاعث و مـی شود بـهتر و بیشتر روحیه مجاهدین داخل ایران نیز ثانیًا است و روی آن بیشتر

می خواهم. من ازشما این را می شودجسارت بیشتری برای انجام عملیات داشته باشند
اهـداف مـی توانـید احزاب معارض ایرانی روابطی داریـد٬ و حرکات وجنبش ها با شما اـگر
هرعملیاتی که شما قطعًا سوژه های مشترکی داشته باشیم.... و بگیرید نظر در آنها با مشترکی را
راانجام دهیم اینحساب ها به عنوان دولت باید ما و دارد واـکنش خاص خودش را انجام دهید٬

پیش بینی الزم به عمل آید.... و
انجام عملیات معلوم شود خصوص توافقات است که باید در نکته ای که داریم٬ تنها رجوی:

طبق آن صورت می گیرد... چگونه بر
است.... بهتر داخل باشد در چه بیشتر هر ایران] و مرز [ از عمق ایران در کیلومتر 50 حبّوش:
پس داده ایم و به شما اهداف خودمان را نیز ما طی لیستی مشخص است؛ نیز اهداف عملیات ها
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.149 ـ صص 105 برای قضاوت تاریخ: .1

بررسی جواب می دهیم.1 از

رژیم صدام اولین امید «سازمان»٬  
فـطر حوالی عید طاهرجلیل حّبوش است که در سپهبد رجوی و مشروح مذاـکرات مسعود این متن٬

مطرح را تاریخ 2002 ص 161 آمده است ولی در سال 2000 مدخل متن کتاب برای قضاوت تاریخ ص 151 در .2
توجه به مـتن مـذاـکـرات تـاریخ 2002 با شده است. یاد نیز 2001 دسامبر 8 کتاب از ص 172 در باز اما می کند؛

می رسد. به نظر صحیح تر

جزئیات مربوط به وابستگی نـظامی و این متن برخی از در صورت گرفته است. میالدی 2 سال 2002

خصوص تدارک مخابرات عراق در هماهنگی بین رجوی و تجهیزاتی گروه رجوی به رژیم صدام حسین ٬

خـصوص تـبانی در هـماهنگی و همه مهمتر از و سیاسی علیه جمهوری اسالمی٬ حمالت تبلیغاتی و

جواب های گروه رجوی به تمهید مجاهدین پنهان شده بوده و شیمیایی که نزد میکروبی و بشکه های مواد

شده است. ذـکر صورت افشای موضوع) بازرسان سازمان ملل (در
یادداشت کرده ام: همه را موضوعاتی که مطرح کرده بودید٬ مسائل و و درخواست ها حبّوش:

موافقت آن حاصل گردید. «پنج زاغه مهمات»؛ (1
که بود دینار هزار نهصد و مبلغ آن یک میلیارد و موافقت حاصل شد نوری»؛ کابل فیبر «شبکه و (2

درباره آن صحبت کردم...
آن سالح ها که بخشی از موافقت کردند گرداندن مجددسالح های ارسالی به وزارت دفاع»؛ «باز (3

اداری ارسال گردید. به ستاد گزارش آن نیز بازگردانند؛ مهمات را و
نقص فنی تعدادی ازتانک ها ظاهرًا کردن سازمان مجاهدین به 25دستگاه تانک چیفتن»؛ «مجهز (4

25دستگاه سالم است که تحویل شماخواهدشد. تنها داشته و
موافقت حاصل شد. کردن سازمان به 10دستگاه خودروِی شناسایی اسکورپین»؛ «مجهز (5

از تجهیزات داشته اید....شاید این یکسری درخواست درباره تعمیرات فوری برخی از عالوه بر
حل خواهـیم ما این مشکل را که هزینه ای دریافت نکنند. طرف ریاست جمهوری ابالغ شود

... ـکرد.
خارجه عـراق دسـتور به وزارت امور علیه سازمان» درباره «تکذیب ادعاهای رژیم آخوندها (6
عـلیه که یادداشت اعـتراض آمـیزی را لندن ابالغ کند دادیم که به نمایندگی سیاسی عراق در
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امورخارجی انگلستان به وزارت امورخارجه انگلستان تسلیم نماید. در مشاور ادعاهای وزیر
به عنوان یادداشت فرمولی را و...] واردشده اند»٬ اروپا [ از واتومبیل هایی که راجع به «خودروها (7

به نام خودتان بزنیم. را تهیه کردیم تامالکیت آنها
و رابط ما بگویم که افسر گروه جالل طالبانی رفته بودند»٬باید درباره «سه تن ازمجاهدین که نزد (8
کـمیساریای در حـال حـاضر که این سه تـن در مطرح نمود اظهارات قبلی را مجددًا جالل ٬
پیگیری مسئله را ... کنترل جالل طالبانی خارج است. که از دارند پناهندگان سازمان ملل حضور

می کنم.
مـنتظر که علیه سازمان فعالیت مـی کردند»٬ راجع به «بازگشت اعضای بازداشت شده ایرانی ـ (9

اولویت قرارخواهیم داد. در را آنها هستیم و ایرانی ها وزندانیان با عملیات تبادل اسرا
زندانی عضوسازمان است؟ نفر منظورتان آن 60 رجوی:

من ترجیح می دهم که تحویل می شوند اعزام شده توسط ایران که به ما راجع به افراد حبّوش:
تحویل بگیریم... را آن ها بعد و آینده مشخص شود در تکلیف آنها تا نزدشماباشند

... استثنایی تحویل شماخواهندشد. البته مواردخاص و رجوی:
(غرب بغداد) پادگان «سلف فاخر»» قضیه «عقب کشاندن سه گروهان حفاظتی از (10 حبّوش:
همین منطقه در کوتاهترین مدت٬مجددًا که در قول دادند آنها وزارت دفاع اطالع دادیم و به را
سازمان رجوی و به مسعود گروهان را وزارت دفاع این است که دو نظر شد. مستقرخواهند
رجوی چه مـوضع مسعود دهیم. آقای علی قرار اختیار در یک گروهان را مجاهدین بدهیم و

(خنده حضار) وی بیشترحفاظت کنیم!... از ـباید درسال 2002 خوبی داشته که اـکنون ـ
طیّبی )...» (مسعود موضوع «بازگرداندن نیروی فراری سازمان به نام «ادهم» (11

استفاده کنیم. چه روشی جهت بازگرداندن او که از راهنمایی کردید را شماخودتان ما رجوی:
به اداره حقوقی مخابرات عراق تحویل داده وتحقیقات به عمل آمده٬ پرونده این فرد حبّوش:

شد....
امید که به شما وشخصیت انقالبی درجه یک هستید ااۤلن اولین مجاهد [خطاب به رجوی] شما

نیروهای داوطـلب شـما شاید ... بازگردانید؛ به وضعیت ملی قبلی خود ایران را بسته شده تا
هم رزم ماهستید.... و هم سنگر ولی شما مرتکب اشتباه شوند؛

افتاد؟ اتفاق نخواهد که یک جنگ سرنوشت ساز می کنید تصور شما رجوی:
آن باشد٬ از ولی هرچه غیر آماده کرده ایم؛ برای یک جنگ سرنوشت ساز ماخودمان را حبوش:
بزنند؛ درمناطقی دست به عملیات هلی برد می کنیم.احتمال می دهیم که آمریکایی ها آرزو آن را
مسلح به را عشایر حتی برخی از و جی کرده ایم؛ پی. مسلح به آر. را حتی چوپان ها این رو از
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جـنگ در نداشته باشند.... سالح هایی کرده ایم که ممکن است حتی نیروی پیاده ارتش آن را
که ظاهرًا می رسد به نظر آنها همکاری برخی رسانه های کشورهای غربی با و تبلیغاتی آمریکا
حتی درک می کنیم. این شرایط را ما ندارد! مسئله عراق وجود جز دنیا هیچ مشکل دیگری در
بود. آِن ماخواهد که پیروزی از بشنوید٬بدانید را انفجاربمب ها و صدای هواپیماها اـگرشما

وقت داریم؟ چه قدر ـ دیگر ـ ما شکی نداریم. رجوی:
(خنده حضار) ااۤلن یک ساعت تمام شد. گفتم یک ساعت جلسه داریم و من به شما حبّوش:

مابایدبدانیم کرد؟... [ ایران] چه باید رژیم برای مقابله با و بود کِی خواهد بعدی ما قرار رجوی:
[ ایران] مقابله کنیم. رژیم چگونه با

آن بروید از بعد و ارائه دهید طرح خودتان را باید شما مهم است.... این مسئله بسیار حبّوش:
هم دنبال کارخودمان ما و [به ایران] بروید یاشما و سراغ ایران...شایدشگفتی هایی پیش بیاید
جلسه فـرماندهی حـزب بـعث٬ در پریروز٬ می خواهد. رجوی همین را برویم (خنده حضار)
مسعودحالش چطور استاد من سؤال کردند: مسئولین از برخی از عزت ابراهیم و قّصی و استاد
بیشتری می گیریم و ببینیم امتیاز را مسعود چه دیرتر من گفتم هر مالقات کردی؟ را کی او است؟
شهر تا که فقط یکی دو آنهانخواهید از به خدا را تو دفاع گفت: وزیر اطالعات بیشتری دارد...

... به سراغ تهران بروند. بگذارید بگیرند؛ ایران را
آیا ماه مبارک رمضان موکول کردید؟ از به بعد را رئیس جمهور مالقات من با شما آیا رجوی:

ساعت مالقات مشخص نشده است؟ زمان و
روز چهار هستم. من فقط یک نقل کننده امانت دار من تعیین نمی کنم؟ وقت مالقات را حبّوش:
ایشان پس مالقات کردم. رئیس جمهور با جلسه شورای وزیران٬ در ماه مبارک رمضان٬ قبل از
به شما من گفتم مسعود ندیده ام. را خیلی وقت است که مسعود احوال پرسی به من گفت: از
مسعود سال است که با دو شما قربان! گفتم: بعد کارت تبریک فرستاد. برای شما و سالم رساند
ماه مبارک از بعد به من گفت: درک می کند. شرایط را مسعود به ایشان گفتم: مالقات نکرده اید.
مـاه مـبارک از هفته بعد دو من یک هفته تا رمضان راجع به این مالقات به من یادآوری کن.
که یک زنگ برایش بزنیم. آیاچنین پسرخوشگلی ارزش ندارد زنگ خواهم زد. رمضان به دفتر

... به من بدهید. دارید٬ داغی دراختیار خبر اـگر
من کجاخواهد محل استقرار عراق هستند٬ توجه به این که بازرسان سازمان ملل در با رجوی:

است یاجایی دیگر؟ «الطارق» بود؟
به دلیل می کنم ولی... «الطارق»تأیید از بیشتر من مکان سیدیّه را سؤال خوبی کردی.... حبّوش:
منطقه ناامنی برای شما ما دید از هستند٬ مستقر منطقه «سیدیّه» اینکه بازرسان سازمان ملل در
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است.
توجه به شرایط جدید٬ ولی با بودیم. «طارق» در هم تاحاال ما است و بهتر «طارق» ... رجوی:

ایران؟ طرف آمریکاست یا از این تهدید آیا است؟ متصور هوایی برای «طارق» آیاتهدید
آقای ابواحمدمی خواهم من از سوی آمریکاباشد.... هوایی ممکن است از خیر٬تهدید حبّوش:
بازرسان سازمان ملل بررسی نمایند....نمی خواهیم اـگر به همراه نیروهای امنیتی این موضوع را
به عنوان جایگزین مکان را تا بایدچند ببینند. را مسعود و به عراق آمدند٬خانه رئیس جمهور
به مکان شما اماـکن افتاد٬ یکی از صورتی که اتفاق خاصی در در مشخص نماییم تا تعیین و
کامًالمحافظت به عمل آید. عراق است که ازشما رئیس جمهور دستور ... دیگری انتقال یابید.

امنیت سازمان امنیت رژیم بعث٬  
رجـوی و میالدی بین مسعود آخرین ماه های سال 2000 مشروح مذاـکراتی است که در این متن٬

انفجار و ترور صریح حّبوش به اینکه مشی مبتنی بر دستور طاهرجلیل حّبوش انجام شده است. سپهبد

تصریح حّبوش به نارضایتی مردم عراق از و تعطیل شود باید شرایط آن زمان منطقه٬ در مجاهدین خلق٬

توسط رژیم دینار میلیارد اشاره به اختصاص ماهانه دو این مذاـکرات است. بارز موارد مجاهدین خلق از

صـرف بـاید نظارت سـازمان مـلل ـ طبق تصویب و شرایطی که این بودجه ـ در بعث به گروه رجوی ٬

این متن است. در قابل توجه دیگر موارد از تغذیه کودکان می شد بهداشت و
بودم. خیلی مشتاق دیدارشما رجوی: مسعود

راجلب رژه نظامی چگونه نظرشما بودم... من هم مشتاق دیدارشما سپهبدطاهرجلیل حبّوش:
ـکرد؟

تبریک گفت... هزار باید رجوی:
ولی می ترسیم. داشته باشید؛ دیدن این رژه حضور هم در دلمان می خواست که شما ما حبّوش:

که... می دانید
برابرخوشحال میشوند: دو ...مجاهدین وقتی که رژه رامشاهده میکنند رجوی:

میبینند٬ عراق را اقتدار عزت و و شهروندان عراقیخوشحال هستند وقتی که میبینند یک بار
یک بارهم دیدن چیزهایی که به دنبالش بوده اند. این شرایط؛ آن هم در

توانمندی بخش کوچکی از کرد٬ تلویزیون مشاهد در آن را مسعود این رژه که برادر حبّوش:
کردیم مستقر میانه وحتی درجبهه ها درشمال٬جنوب٬ تازه ماامکانات نظامی را نظامیان است.
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... هستیم. دستور منتظر و
چشم همه دوستانتان روشن مـی شود؛... واقعًا نگه داشته اید! درست است؛ خنده) (با رجوی:
این نمی شودسال از به نظرم بهتر است. عراق تحسین برانگیز کارهای آقای رئیس جمهور واقعًا

... شروع کرد. را 2001
مسعودچه چیزی درچنته دارد... بشنویم که استاد بگذریم. حبّوش:

مـطرح اول سؤالی را هستید... می دانم که خیلی گرفتار می کند): باز را (ـکارتابل خود رجوی:
شماخودتان شنیده اید؟ کرد؛ منتشر یک تالش جهت ترورشما مبنی بر رژیم خبری را می کنم.
پخش را روزی که این خبر کردند... ترور یک اتومبیل تلهـگذاری شده مرا با شنیده ام! حبّوش:

... مشغول تماشای نمایشنامه بودم. یک تئاتر من در ـکردند٬
درباره اوضاع رژیم را می خواهم به اختصارشما دروغ بوده است... این خبر ان شاءاهلل رجوی:
می شود که سال 2001 که هفتم ژوئن سال دیگر می دانید شماحتمًا بدهم. ایران درجریان قرار

ایران است. انتخابات ریاست جمهوری در
خـرداد ژوئن 17/2001 7 خواندم که روز آخرین گزارش راجع به انتخابات ایران را حبّوش:

درست است. این خبرشما کرد. اعالم خواهند 1380نتایج انتخابات را
بـزرگترین آزمـایش صد در این صد و جنگ انتخابات نامیده اند این انتخابات را آنها رجوی:
ترکیه از همچنین کشورهای منطقه٬ توجهات بین المللی و مردم کوچه وخیابان تا از است....
پس برای من سرفصلی است. به صحنه نگاه می کنند. سعودی٬ روسیه تا از امارات و ـگرفته تا

اینجا چون در مهم وحیاتی است؛ این انتخابات برای شما این کشورها و شما نظر از حبّوش:
است. سرنوشت ساز برای شما منافعی هست و

مـی خواهـیم بهره داشتن ازکاشته های گـذشته است... این روِز گفتید. بهترین کالم را رجوی:
شـما از جامعه ایـران داشـته بـاشیم... در نظامی را اجتماعی و باالترین تأثیرگذاری سیاسی٬
بـرای افسـران پایان ژوئن سال آینده یک سری رهنمودهای خاصی را شخصًاخواهانم که تا
تلقی کنند. و یک مرحله فوق العاده بدانند این مرحله را تا کنید مسئولین سیاسی صادر نظامی و
همین مهمترین کانال تأثیر٬ هستیم... شما پشتیبانی صددرصد به خصوص خواهان حمایت و
پی عملیاتی که درگذشته انجام می دادیم٬فضای منطقه که در می دانید قطعًاشما عملیات است.

... به سودمان می شد. و قابل توجهی می چرخید فضای بین المللی تاحدود و
مسائل داخلی ایران جریان فاـکتورهای مرتبط با میکنیم که خودتان به اندازه کافی در فکر ما
می کنم که باحساسیت فـوق العـاده ای تأـکید طوالنی کنم. من هم نمی خواهم بحث را هستید؛

... مواجهیم.
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پـاسخ دهـم؟ را تک تک آنـها یـا مطرح کنید که دارید کل مسائلی را آیامی خواهید حبّوش:
بگویید. موضوع بعدی تان را بقیه مطالب و می خواهید

من می خواهم واردبحث های عملیاتی بشوم. این موضوع که تمام می شود٬ بفرمایید... رجوی:
... سپس من پاسخ همه راخواهم داد. که داریدبیان کنید؛ من می خواهم تمام مطالبی را حبّوش:
داده بـه شـما [سال 2001] است که قبًال [ آتی در] ماه ژانویه این لیست رویدادهای رجوی:...

دریافت کردید؟ آیا بودم؛
ارسال کردیم. برای آقای رئیس جمهور بالفاصله آن را دریافت کردیم و همه را بله٬ حبّوش:
مشغول تـهیه گـزارش سـاالنه سـرویس اطـالعاتی ما درحال حاضر را... تمام عملیات شما
ایـن گـزارش٬ عـالوه بـر خودمان هستیم که یک صفحه کامل آن مربوط به مجاهدین است؛
... ارقام عملیات برای سیدالرئیس ارسال می داریم. و تعداد بیالنی با و یک آمار خودمان نیز

فقط به قبًال همچون دفعه پیش که توافق کردیم اهداف داخل شهرهای مرزی ایران را ... رجوی:
می خواهم یادآوری کنم که نمی خواهم اضافه کنم؛ ااۤلن من چیزجدیدی را اطالع بدهیم. شما
هفته آیـنده جـواب دارد. نیاز موقعیتی است که به تصویب شما شهرهای مرزی در برخی از

می دهید؟
ظرف هفته آینده جواب خواهم داد. حبّوش:

هم به قوت خودش باقی است؟ شهرها در راجع به کار توافق ما رجوی:
شهرهاچیست؟ وخارج از داخل شهرها حبّوش:

عمق خاـک ایران هستند. شهرهایی است که در منظورشان ازبحث داخل شهرها قربان! ابواحمد:
که شما ـ نیروهای بدر یکی مال مزدوران ـ داشتیم: شهر«موسیان» تاهدف در دو مثًالما رجوی:

... است. نیروی انتظامی در«موسیان» یکی مقر و ـ مأموریت داده بودید به ما
دادیم تصفیه اش کنیدچه بود؟ نام سوژه ای که به شما حبّوش:

بود. در«موسیان» بدر نیروهای 9 یکی از رجوی:
درگیری نظامی موافقیم ولی اـگر مانعی ندارد داخل شهرها در عملیات انفجار اـگر ... حبّوش:
ایـن وضـعیت در کـه مـا می آید ایران یک تداخل نظامی به وجود و میان ما زیرا خیر؛ باشد

نمی خواهیم پیش بیاید.
یک سری درخواست هـای سـاده برسانم٬ به اطالع شما بود آخرین نکته ای که قرار رجوی:...

فقط سه نکته است. لیست آمده است؛ است که در
منطقه عملیات جنوب در سرویس جهت هماهنگی در افسر «اختصاص دادن دو (1 حبّوش:

به منظورانجام مأموریت های پشتیبانی»... «بصره» شهر
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بصره. دیگری برای شهر یکی برای شط می خواهیم و شط برایمان خیلی مهم است؛ رجوی:
که گاهی به مرخصی رابط سرویس دارند یک افسر عراقی های شرکت کننده درجلسه: یکی از

می رود.
یک ارتش هسـتند. اینها دهید. به عنوان جایگزین قرار یک نفر این چه حرفی است. حبّوش:
به جای دوتا (خطاب به ابواحمد) به جای اوباشد. یک نفر به مرخصی برود٬باید وقتی آن افسر

رابط تعیین کنید. افسر تا چهار رابط٬ افسر
ارتش بـا ما مگر آقای ابواحمد! «تخصیص بودجه جهت تعمیرات خودروهای زرهی»؛... (2

آمده است؟ این مشکل به وجود پس چرا تعمیراتی نداریم؟ قرارداد
پرداخت هزینه به وجود در یک سری تأخیر این مشکل به دلیل تأخیربودجه و قربان! ابواحمد:

... آمد.
پس چرا... کردیم. به حساب ارتش واریز آن را بودجه الزم اختصاص یافت و حبّوش:

کامًالبخوانید. را این بند برایتان امکان دارد خواهش می کنم اـگر رجوی:
که بودجه سازمان مـجاهدین تصویب کرد آقای رئیس جمهور ماه مه سال 2000 در حبّوش:
است کـه بـرای سـاختن نـهادهای مـیلیون دیـنار دو پـنجاه و و هـفتصد و خلق یک میلیارد
مدیرکل حسابداری این یک اصل حسابداری است؛ زیرساختاری سازمان اختصاص می یابد...

اوصحبت کنم. من با تا تماس تلفنی بگیرید او با یا و دعوت کنید را
تـعیین بـا دوبی٬ نیروهای مجاهدین به بحرین و امنیت تردد «تأمین حفاظت و (3 ... حبّوش:
وبالعکس و به این کشورها سفر افسران سرویس جهت همراهی نیروهای سازمان در تعدادی از

این چیست؟ کرد». تقبل خواهد هوایی که سازمان هزینه مالی را یا مرزهای آبی و از
افسـران تـعدادی از شـد قـرار و این مسئله موافقت کرده بـودید با قبًال شما قربان! ابواحمد:
و به عراق همراهی کنند هنگام ورود [فارس] اعضای سازمان را کشورهای خلیج سرویس در
راه خلیج از آنها تردد افسران ما٬ وجود این رو از به عمل آورند. برای آنها تسهیالت الزم را

تسهیل می کند. [فارس] را
کردیم؟ اردن مشکلی پیدا کی با ما حبّوش:

کرده ایم. مشکل پیدا آنها یک سال است که با بیش از ابواحمد:
می گردانیم. به حالت قبلی خودش باز وضعیت را و اردن نداریم؛ ااۤلن هیچ مشکلی با ما حبّوش:

کردند. مشکل ایجاد (مجاهدین) برای آنها اردنی ها قربان! ابواحمد:
بـنویس! حل گـردد. مشکل آنها می گویم که باید به اردنی ها می شوم و گود من وارد حبّوش:
من تلفنی باسعد به من اطالع بدهید. و که اردنی هاچه مشکالتی بامجاهدین دارند بررسی کنید
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تمام و می گویم که این مشکالت حل شود به او [ رئیس سرویس اردن] تماس می گیرم و خیر
تسهیالت فراهم شود.

تمام تسهیالت؟ ابواحمد:
من می دانم. فراهم نکرد٬ اـگر برای مجاهدین فراهم کند. بایدتمام تسهیالت را حبّوش:

از مشکل داشتیم و اردنی ها که با سال بود دو این مسئله برای ماخیلی مهم بود. تشکر. رجوی:
قدردانی می کنیم. شما

این تمام نخواهم داد. نفت به او برای مجاهدین فراهم نکند٬ تسهیالت را سعدخیر اـگر حبّوش:
می گردیم به عملیات. باز شد؛

... تصویب می کردید. همیشه خودتان لیست را شما رجوی:
مبارزه مخفی را عملیات٬ به حکم تجربه در تجربه هایی داریم. ما حزب بعث٬ در ... حبّوش:
شما من ااۤلن با رژیم. کمک کننده می دانستیم نه هدف اصلی جهت تغییر معین و همیشه عنصر
بـه عـنوان عـضو را شـما کننده صـحبت نـمی کنم و بازدید به عنوان میهمان و مسعود برادر
مـطرح برای شـما چه دارم٬ هر این رو از فرماندهی حزب بعث عربی سوسیالیستی می دانم؛
طوری به عملیات نگاه تصحیح کن. اشتباه کردم حرف مرا اـگر مسعود! برادر شما خواهم کرد...
وقتی وضعیت را سرنگون می کند... را فقط این اقدام است که رژیم آخوندها می کنیم که ظاهرًا
بـه عـهده گـرفتم٬ زمانی که ریاست سـرویس را به خصوص از بررسی اطالعاتی می کنیم و
البته درست است که در احساس می کنم که مجاهدین خلق خیلی روی عملیات تکیه می کنند.
وفعالیت هایی درصحنه های اروپا٬ می کنید کار ایدئولوژی نیز عقیدتی و زمینه های فرهنگی و
خودجنابعالی گفتید عملیات است. شما کار ولی احساس می کنم که محور دارید پاریس و...٬
روی عملیات ایران است وشمامی خواهید ـکه هفتم ژوئن روزانتخابات ریاست جمهوری در
این روش استفاده فقط از باید ما آیا به نفع خودتان تغییربدهید. روندانتخابات را تا تکیه کنید
به عنوان یک شما دیگری هم بایستی باشد... شیوه های متعدد آن تکیه بزنیم؟حتمًا بر ـکنیم و
فقط در به عنوان سرویس اطالعاتی عراق نباید ما [مجاهدین خلق] و سازمان مجاهدخلق در
یک جـریان هم همکاری کـنیم تـا با بلکه برای مثال باید هم همکاری کنیم؛ زمینه عملیات با
که باچه جناحی ازجناح های بکند سازمان مجاهدین خلق فکر یا آوریم و به وجود جدیدی را
مربوط به خودشما این دیگر و مرحله استراتژیکی؛ در مرحله تاـکتیکی یا در یا ملی ائتالف کند٬
چیزی ما بگذاریم. روی مردم تأثیر آن چیزی که من می خواهم بگویم این است که باید است...
قبًال (این را پنهان نمی کنیم برخی ازعملیات هایی که مجاهدین خلق انجام می دهند شما از را
بـرخـی دیگـر در و مردم می شود انتقاد و شکوا و باعث برانگیختن درد گفته بودم) به تو هم
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بایستی این عملیات پشتیبانی وحمایت کنند... از وشایدبعضی ها می آورد خوشحالی به وجود
اینکه قبل از عوامل فشارمی باشد. عملیات یکی از بیاوریم. وارد فشار ازتمام اطراف وجنبه ها
ضررهای منافع و انجام بدهیم که آیا یک سری محاسبات را باید سراغ عملیات شهری برویم٬
چـه بـاقی خـواهـیم مـاند؟ ایـن شـهر بـرای چـه مـدتی در خیر... محاسبه کرده ایم یا آن را
قرار مدنظر را اشغال شهرها تجربه عراق در آیا سطح اجتماع خواهیم داشت؟ دستاوردهایی در
سپس از تخریب می کنیم و اشغال می کنیم٬تأسیسات حیاتی آن را را وقتی آن شهر آیا داده ایم؟
آن می آوریم یا به وجود مردم آن شهر نتیجه یک حالت نارضایتی در در آن خارج می شویم و
عملیات روی شهری که پایگاه مورداطمینان می شویم؟ آن مستقر در اشغال می کنیم و را شهر
که به هرحال امنیت چرا گذاشت؟ تأثیری روی امنیت عراق نخواهد آیا مجاهدین خلق است٬
باتوجه به اینکه درحال حاضرسالح های پیشرفته ای عراق همان امنیت مجاهدین خلق است...
اقدام به نابود آیاآخوندها خریداری کرده است٬ ایران است وسالح های جدیدی نیز دراختیار
به آن پاسخ داده این سؤال هایی است که باید کرد؟ شده نخواهند شهر ـکردن ستونی که وارد
این مطلب را این بحث٬ در به نتیجه مطلوب برسیم. بررسی کنیم تا شود.تمام این جوانب راباید
اقدامات دیگری موازی من جواب می خواهم آیا هستم... شما که من با وبدانید بگیرید مدنظر
روی انتخابات وقادرند ائتالف کرد آنها که می توان با احزابی را آیا این عملیات انجام داده اید؟
ایـنکه روی به هم بزنیم یا فقط می خواهیدانتخابات را آیا شناسایی کرده اید؟ بگذارند٬ تأثیر

بگذاریم؟ انتخابات تأثیر
[عدنان] آمد؟ به همراهان] مدیرکل حسابداری [ رو

... آمد. بله قربان! رأفت:
چه مبلغی برای آنهااختصاص داده شده است؟ ازبودجه سازمان مجاهدین برایم بگو؛ حبّوش:
بودجه ماهانه بـه اضـافه میلیون دینار دو پنجاه و و هفتصد و مبلغ یک میلیارد قربان! عدنان:

بودجه های دیگر...
بابت تعمیر ... خودروهای زرهی دارند. تأمین هزینه تعمیر بودجه در یک کمبود اینها حبّوش:

کرده ایم؟ به حساب ارتش واریز خودروهای زرهی آنان چه قدر
... کردیم. واریز هشت میلیون دینار بیست و و یک میلیارد فقط برای تعمیرات٬ عدنان:

می گردیم به بحث عملیات... بر حبّوش:
انتظارداشتم.... ازشما این را از ولی من بیشتر منطقی است؛ کامًال گفتید٬ آنچه شما طبعًا رجوی:
استراتژی ای داریم که جامع جمیع وجوه سیاسی٬ می گویم که ما دقیقه اجازه بدهید٬ اـگرچند

است. فرهنگی و... اجتماعی٬
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بدون انجام عملیات می توانند چه قدر داخل دارید٬ می خواهم بدانم نیروهایی که در حبّوش:
می خواهیم ما بگذارید؛... کنار عملیات را این سؤال من است. بگذارند؟ روی انتخابات تأثیر

بگذارند؟ روی روندانتخابات تأثیر می توانند بدانیم که مجاهدین چقدر
داشته باشد... یعنی فقط ساالد این مثل غذایی است که گوشت نداشته باشد؛ رجوی:

فعال داخل دارید نیروهایی که در آیا این عملیات انجام شد٬ ـ فرضًا اـگر خیر! خیر٬ حبّوش:
خواهندشد؟

طبیعی است. رجوی:
و 2000 و مثًالعملیات سال های 1999 درگذشته یک سری عملیات انجام دادیم؛ ما ... حبّوش:
پیوستن مردم به مـجاهدین مشـاهده عالئمی داّل بر آن عملیات٬ پس از آیا سال 1998؛... یا

ـکرده اید؟
تعدادشان ـ می دانند و... برادران ـابواحمد ببینید٬ به ارتش آزادی بخش و قطعًا!بیایید رجوی:

زیادشد.
یک جهش کیفی داشتید؟ آیا درصدمی خواهم؛ حبّوش:

آری. رجوی:
داشتند؟ افزایش نیرو درصد سؤال می کند)چند (ازابواحمد حبّوش:

و به سازمان پیوستند اینجا در و داخل آمدند داریم که تعدادی ازنیروهایشان از آمار ابواحمد:
نداریم. راجع به افرادجدید آمار مقایسه یا ما

وقـتی عـملیات انـجام داشته باشیم که آیا آمار من می خواهم یک مقایسه و نه خیر؛ حبّوش:
به تـبع آن پـیوستن وقتی عملیات کم می شود٬ و می شود نیروی پیوستی زیاد تعداد میشود٬

کاهش می یابد. نیز نیروها
فقط منطقه بودند. نفر منطقه شمال٬دستگیرشدگان فقط 120 فقط از دادم؛ عدد به شما رجوی:

... برابرسال قبل است. یعنی این 12 شمال؛
... می گردیم به عملیات شهری. ااۤلن باز حبّوش:

همان گونه که به آقای رئیس می توانستیم ـ ما اـگر روشن است. تمام جزئیات واضح و رجوی:
قبل ازانتخابات ریاست جمهوری ایران انجام این عملیات را رشته از هم گفتم ـچند جمهور

... نشان می دادیم. تزلزل دشمن را بدهیم٬
این عملیات چه تأثیری رویجناح های رقیب وچه تأثیری درانتخابات می گذارد؟ حبّوش:

اوًال... دقیقًا! رجوی:
است که عملیات با بلکه به این منظور بحث من به این دلیل نیست که مخالف عملیاتم؛ حبّوش:
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موفقیت بیشتری انجام شود.
[ ایـران] رژیم با شما انجام عملیات ما٬ و استمرار در آیا دارم... شما من یک سؤال از رجوی:

مشکل سیاسی دارید؟
که ااۤلن داریم انجام می دهیم. ما حبّوش:

دیگـر ماه پیش گـفتید٬ آن محدودیتی که یکی دو بشنوم. شخص شما می خواستم از رجوی:
ندارید؟

یک سری اصول درسیاست هست عراق٬ چون وزیرخارجه ایران می خواست بیاید ... حبّوش:
مراعات شود. ـکه باید

پس آن محدودیت منتفی است. رجوی:
دارد طرف ایران وجود وفشارهایی از که یک سری تالش ها ااۤلن تصورنمی کنید آیا ... حبّوش:

تحویل مابدهید؟! رجوی ومجاهدین را مسعود می گویند به ما ـکه مرتبًا
خیلی تالش می کنند... رجوی:

دودستگاه خرازی به عراق٬ ورود روز داده ایم... منفی به آنها و یک پاسخ کور ولی ما حبّوش:
دیگری را و شد منفجر استان «ذیقار» در آنها که یکی از عراق شد اتومبیل تلهـگذاری شده وارد
خودت به این هدیه هایی است که با آقای وزیر! «بفرمایید گفتیم: به وزیر ـکشف وخنثی کردیم.

عراق آورده ای!»
دوم به پادگان ماحمله کردند! روز و رجوی:

نیزحمله می شود؛ یعنی به شما وقتی می گوییم به ماحمله می شود٬ حبّوش:
قرار مدنظر را تمام واـکنش های دشمن خود باید شما امنیت مجاهدین است... چون امنیت ما

درست است؟ میبازید. کنید٬حتمًا اـگراحساساتی برخورد دهید؛
درست است. کامًال رجوی:

ناراحت دست ما از بدهیم تا می خواهیم یک زن عراقی به تو برای همین است که ما حبّوش:

.212 ـ صص 175 برای قضاوت تاریخ: .1

(خنده حضار)1 نشوی!

عملیات بی حاصل سازمان  عصبانیت از
حبوش انجام طاهر سپهبد رجوی و بین مسعود اواسط سال 2001 در این متن٬ مذاـکرات مندرج در



235 مزدوری   جاسوسی و همکاری تا از

عراق صورت شیرازی به دستور صیاد شهید که ترور حّبوش به این امر مکرر و تصریح مؤکد شده است.

اواسط خشنی است که از و لحن تند حساس ترین نکات این متن٬ از نکات جالب این متن است. از ـگرفته٬

عـراق بـا امکانات محدود ناهماهنگی سیاست های جاری و برده می شود. مذاـکره توسط حّبوش به کار

جمله علل عـصبانیت از بودن حرکت های تروریستی مجاهدین خلق٬ بی ثمر خواست های مجاهدین و

این نشست است. حبوش در
است؟ چطور بفرماییدبنشینید٬حال شما ... حبّوش:

درمصاحبه مطبوعاتی با صحبت کرده و تهران علیه ما در (عراق) شما کاردار رجوی: مسعود
حرف زده است. روزنامه رسالت علیه ما

ومصاحبه آن چه بوده است؟ این جریان کاردار طاهرجلیل حبّوش: سپهبد
ایـن عـملیات را شیرازی صورت گـرفته است و جریان صیاد از این مصاحبه بعد ... رجوی:
این تماس گرفته و طارق عزیز استاد آن زمان با من در تروریستی وناجوانمردانه خوانده است.
طرف من از گفت: طارق عزیز استاد من عذرخواهی کردند. از گفته ام وایشان (طارق ) مطالب را
که حاصل این پیام را اردیبهشت 1378 مه 30/1999 تاریخ 20 من هم در و کنید؛ اطالعیه صادر
این توافق کردم. صادر آن رامشاهده می کنید٬ داشتم وشما طارق عزیز استاد که با توافقی بود

قبل بوده است. باهماهنگی سیدالرئیس صدام حسین از طارق عزیز استاد و بین ما
می خواهم. من این نامه را حبّوش:

نامه سیدالرئیس رامشاهده کرده اید؟ آیا رجوی:
است. مربوط به سال 1988 بله؛ حبّوش:

وهمچنین استاد کرده اند روی این مطالب تأـکید نیز درسال 1999 یک مرتبه دیگر و بله؛ رجوی:
که دیپلمات های عراقی ورسانه های عراقی به دستورسیدالرئیس کرده اند نیزتأـکید طارق عزیز

... ندارند. کارمجاهدین را حق بیان مطالب ودخالت در
دارم...نصیحت من یک نصیحت برای شما ماهستید٬ وقتی با ...حقیقت این است که تا حبّوش:
جـمال نگـیرد. قرار افتاد همان مصیبت که جمال عبدالناصر این است که در مسعود به برادر
ماحامی کارمناسب و ... داده بود٬ به رسانه ها را که گوش خود این مشکل شد عبدالناصردچار
به ازآنجا خروج شما ازسیدالرئیس وسیدنایب[الرئیس] است که پس از دستور خوب هستیم.
یک هم پیمان تجاری غریبه یا رجوی رهبرمجاهدین خلق برای ما مسعود برادر من داده شده.
بر مابیاید سر چه بر چون که هر نداریم؛ تاـکتیکی باشما کار و هیچ برخورد ... نیستند؛ اینجا در
نیز به مسعود و می دهد [حبّوش] دستور یعنی سیدالرئیس وقتی به طاهر آمد؛ نیزخواهد سرشما
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مسـعود استاد می دهد٬ موردخطاب قرار را وزرا کدام از هر عزت و استاد و می دهد دستور
برای انجام این وقتی که من به شما سیدالرئیس)... (نزد می باشد مثل ما و ما رجوی یعنی جزء
زیرا معلوم است که بیان این مطالب تاـکتیکی است؛ دادم٬ شیرازی] دستور [ ترورصیاد عملیات
واخبار مشغول رسانه ها من نمی خواهم فکرشما یک جبهه بجنگیم... بیش از مانمی خواهیم در

آن طرف شود. این طرف و
من شکی ندارم. رجوی:

سؤال کردم که جواب می دهید؟ من ازشما آیا حبّوش:
بگویم که به شما این مطالب را باید چون مسئولیت مخابرات ومجاهدین باشماست٬ رجوی:
به عنوان را رژیم مالیان که ما نه کاردار می زند تهران این حرف را در شما کاردار زیرا بدانید؛

می دهد. قرار وضعیت سال 1999 در را ما و تروریست محکوم می کند
توضیح بخواهید. او از و کنید به بغداداحضار را کاردار حبّوش (خطاب به اطرافیان:)

عملیات متوقف می دهد... استکبارجهانی قرار جزء را ما [ رژیم ایران] درحال حاضر رجوی:
چه فایده ای دارد کنیم؛ زیاد را مانمی خواهیم کارشما روی زخم نمک نزنید... دیگر شده است.
حداقل تروریست و... می گوید هم به ما آمریکا بیان کند. ـکه یک مسئول عراقی این مطالب را
چنین چیزی نیست... که نه٬ تکذیب کنید را این موارد و یک اطالعیه بدهید این است که شما

... [ عزیز] ـگفتند. طارق همانگونه که استاد
برای من بیاورید. آن را حبّوش:

بـه را آنها دادیم وخودتان خواستید٬ نفراتی هم که به شما عملیات قطع می شود؛ ... رجوی:
حتی قطع کردید. نیز را ما اعالم (تبلیغات) و بگیرید؛ اسرای خودتان را تا رژیم تحویل دادید

یک پیام هم پخش نمی شود. دیگر
قطع شده است؟ تبلیغات رسانه های شما چطور حبّوش:

کارهای آنهاست که تحرکات و پیام هایی از اینها منظور قربان! خیر افسران مخابرات: یکی از
دررسانه های عراقی منعکس نمی شود. دیگر

دررسانه های عراقی قطع شده است. کامًال رجوی:
پـیام های قـطع شـده و فقط رسانه های ما فعال است؛ رسانه های خودشان مشغول و حبّوش:
دولت است که پخش مجلس و چون دستور پخش نمی شود؟ چرا پخش نمی کند٬ مجاهدین را

... ماه گذشته است. این مطالب هم مربوط به دو ایستگاه رسمی خودتان است؛ آن٬ نشود.
تـا پیش سیدالرئـیس بـبرید گفتم شکایت مرا تبلیغات بودم و وزیر گذشته با من روز رجوی:

نمی شود. دستورخودشان اجرا که چرا خودشان تصمیم بگیرند
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برای متوقف کردن نظریه ما روش و من خودم شکایت پیش سیدالرئیس خواهم برد... حبّوش:
برای اینکه به این باب جدیدی بود نبوده است؛ عملیات نظامی مجاهدین به دلیل خواست ما

... بیاوریم. بیشتر [ ایرانی ها] فشار آنها
درباره این خبر 300 200تا آلمان راهپیمایی داشتیم.حدود در هفته گذشته ـجمعه ـ در رجوی:
خـصوص رابـطه در آنها درصد 50 بیش از یا سؤال ها خیلی از راهپیمایی پخش شده است.
کردم٬ مطالعه کردم.سؤال هایی که ازشما من خودم گزارش آن را عراق بوده است. مجاهدین با

خیلی توجیه می کند. را دوستان ما کشورهاست و دیگر آلمان و در برای توجیه آنها
راجع به آلمان چیست؟ نظرشما حبّوش:

این شرایط آنها یکی از کنفرانس بُن٬ از بعد عمل می کند... ضدما آلمان درحال حاضر رجوی:
که برای بچه های ایرانی است ـ را این بهانه که این کمک ها با راجمع کنند؛ بوده است که پول ما
با به این دلیل رابطه ما برای ارتش آزادی بخش می فرستند. و ـمجاهدین به عراق منتقل می کنند
[وحواله کردن] پول به عراق فرستادن دارند٬ مواردی که روی آن تأـکید سردشده است. آلمان ها
تا می آورند به آلمان فشار تمام قوا که با دوربین کالهی است؛ GPS و تجهیزات مانند وخرید

آلمان توقیف کنند. در را اموال ما و به ماندهند را این موارد
آیا آلمان؛ با درمقایسه اینها وانگلستان است. فرانسه وایتالیا با من رابطه شما منظور نه؛ حبّوش:

آلمان سخت شده است؟
آلمان رابطه متوسط است. با بعدایتالیا؛ سپس بلژیک و فرانسه است؛ با بهترین رابطه ما رجوی:
با کدام سال رابطه بهتر سال گذشته و در بوده یا این سال بهتر آلمان در شما به نظر آیا حبّوش:

داشته است؟ شما
فرقی نداشته است. زیاد رجوی:

به من ارائه کنید. وضعیت آلمان داشتید٬ رابطه و گزارش جدیدی از اـگر حبّوش:
وضعیت آلمان بهترین گزارش از گزارش راهپیمایی جمعه گذشته به دست من رسیده و رجوی:
می بستند. را مرزها همیشه مانع می شدند؛چون همیشه وقتی می خواستیم تظاهرات بکنیم٬ است.
این کار و برای تظاهرات به آلمان بروند ایرانیان توانستند و بازگذاشتند را این مرحله مرزها در

انجام شد.
ما کمک کردیم.... این قضیه سهیم بودیم و هم در این است که ما دلیل این کارآلمان ها حبّوش:
سه ماه گذشته درخصوص وضعیت در همکاری داریم و سرویس اطالعاتی آلمان ارتباط و با
ایـن در مدارک کافی دادیم و تحلیل و گزارش کامل با نیز ما و گزارش خواستند ما مالیان از
نیز دادیم.اسپانیا همچنین گزارش تحلیلی ازمجاهدین خلق نیز ـگزارش صحیح وصادق بودیم.
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وآینده تان به صورت دقیق به آنها (مجاهدین) ماخواست که گزارش کامل درخصوص شما از
وضـعیت کـردم تـا آنها مالقات هایم با در کشورهای اروپایی و من تالش هایی در بدهیم؛...
ازمجاهدین برای آنها واقعی را یک تصویر توضیح دهم و برای آنها را آینده آنها مجاهدین و

ترسیم کنم.
سـیدالوزیـر من درخواست دارم که با خیلی ممنون هستم... این زحمت های ماست و رجوی:
درخواست های ما مالقات نکرده ام و وزیرجدید چون من با مالقات کنم؛ کشور) (وزیرجدید

امکان مالقات باشدخیلی خوب است. اـگر مانده است.
ترتیب مالقات رابدهید. [حبّوش خطاب به افسران مخابرات]:

ما... دفاع برای پیگیری امور وزیر همچنین مالقات با رجوی:
[خطاب به مسعود]: انجام دهید. دفاع را وزیر مالقات با [حبّوش خطاب به افسران مخابرات]:

کنید. امر
واقعًاخجالتم میدهید. رجوی:

نزنید. این حرف را ابدًا و اصًال حبّوش:
می کنم]. [هم تشکر برای هدیه کتاب الحکیم طاهرالموسوی الحسینی ... رجوی:
نسب من حسینی است. ریشه و من حبّوش و این لقب من است وجّد حبّوش:

است. کردم که این اسم مستعار من فکر رجوی:
من ازخانواده اهل بیت الحمدهلل طاهرالموسوی الحسینی ... این نسبت من است: نه؛ حبّوش:

هستم.
کتابفروشی های ایران در این کتاب را خواهش کنم که اجازه دهید شما می خواستم از رجوی:

شود. این طور مایل نیستید که شما گفتند بفروشیم... عرضه کنیم و
بـرادر درخواست وقت برای مـالقات بـا شما من از دفاع): وزیر تماس تلفنی با حبّوش (در
یک وقتی عید از بعد اـگر کارهایی دارید؛ است و می دانم که موقع عید رجوی کردم و مسعود
وزرا با می خواهد مسعود که وقتی برادر می دانید [خوب است]... برای مالقات مشخص کنید

همکاری کنیم... ماباید صدام است٬ همان گونه که دستور مالقات کند٬
داده ام؛احتیاجی خیریه قرار امور و برای شهدا سودش را که نوشته ام٬ کتاب] را ـ[ من این حقیقتًا

به پول آن ندارم.
ایران خواستم و... در من تعدادی برای انتشار رجوی:

این بابت از تهیه کنید. آن را نسخه از حتی 1000 می توانید است؛ درچاپخانه موجود حبّوش:
متشکرم...
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که مالحظه کنید؟ برای انجام عملیات نسخه ای دارید (خطاب به افسران مخابرات): ...
آن طی چند در داده و خدمت رئیس جمهور رجوی لیستی را مسعود برادر مخابرات: افسر ...
دفاع ابالغ به وزیر آن را دستور رئیس جمهور دفتر ارائه داده است... را درخواست های خود بند
یک بند در دستورچهارگانه به صورت کلی و به مخابرات داده است. رونوشت آن را ـکرده و
بـرای برنامه ریزی برای آزادسـازی شـهرها. طراحی و بررسی توانمندی و مبنی بر داده شده٬
وظـیفه این دسـتور در استان ها٬ چگونگی شروع در بررسی استراتژیک ارتش آزادی بخش یا

به ارتش داده شده است. زرهی و... بررسی امکانات نظامی و
از اول اینکه چگـونه مـی توانـیم طـرحـی داشـته بـاشیم و دارد: مسئله وجود دو ... حبّوش:
به تا [ ایرانی ها] دنبال فرصت هستند چون آنها پادگان های مجاهدین حمایت وحفاظت کنیم.
شویم بخواهیم تحت پوشش ارتش آزادی بخش وارد ما دوم اینکه اـگر حمله کنند... پادگان ها
مربوط به ارتش این بندها کدام از هر نکته رامی خواهیم انجام دهیم و این دو چگونه بایدباشد.
بحث مورد و آماده گردد مسعود هنگام مالقات با جواب آن طرح شود؛ بررسی و است وباید

... بگیرد. قرار
به صورتی خیلی ممنون می شوم و شوید٬ دفاع حاضر وزیر من نزد برای دفاع از اـگر رجوی:

کنند. کار و [نیروهای سازمان] دلخوش شوند که مقاتلین باشد
داده شده باشد؟ درخواست دیگری هست که دستور هستم ای دوست من! تو من با حبّوش:

که این نیزباید وامکانات حفاظتی پادگان هاست؛ درخواست پنجم درخصوص نیروها رجوی:
مطرح شود... وزیر با

یـا مـنطقه «ـکـوت» در آموزش تـانک ها محلی جهت تمرین و درخواست بعدی٬ ... حبّوش:
ندارید؟ «اشرف» در مگر گرفته شود. نظر در «صویره»

داریم که برای نیروهای منطقه را «صویره» یا «ـکوت» تمرین در درخواست آموزش و ما رجوی:
... است. «ـکوت»

ماه 6 میلیون بشکه نفت برای هر درخواست دهم تجارت است که سهمیه 18 مورد ... حبّوش:
مشخص کنید. عزت ابراهیم را استاد دستور برای من نامه و جهت فروش می باشد.

هست. دستورسیدالرئیس نیز طه خودش به من گفت و استاد رجوی:
گرفته بودیم؟ نظر برای مجاهدین نفت در درسال چقدر ما حبّوش:

میلیون بشکه درسال بوده است. 5 رجوی:
مسـعود اینکه بـرادر مبنی بر به سیدالرئیس نامه بنویسید٬ حبّوش (خطاب افسران مخابرات):

رجوی درخواست سهمیه بیشتری دارد.
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این 18 از و سنت آن هزینه جاری می شود سنت می گیریم که 10 بشکه 30 برای هر ما رجوی:
... می شود. ما میلیون بشکه ببینیدچه چیزی عاید

این گروه و میلیون چه قدرعایدمجاهدین می شود فروش 5 که از نامه توضیح دهید در حبّوش:
آنهاخواهدشد. فالن مبلغ عاید میلیون داده شود٬ 18 که اـگر به فالن مبلغ دارند نیاز

مرزپاـکستان. [ درخواست] برای دخول به عراق از رجوی:
صادر روز گذرنامه عراقی در 20 تا بگویم که اـگر درخصوص وضعیت پاـکستان باید حبّوش:
و دارند نیروهای آمریکایی درآنجاحضور می شود؛ برای نیروهای پاـکستانی سؤال برانگیز ـکنیم٬
مـتأسفانه همکاری کنید؛ و تند] مقداری کوتاه بیایید و صدای بلند [با مشکل درست می شود.
مقداری اوضاع را بگذارید پاـکستان خوب نیست و وضعیت در درک نمی کنید... وضعیت را
خوب٬ دارند. ونیروهای آمریکایی نیزحضور آرام کنیم؛چون نیروهای پاـکستان حساس هستند

می شود؟!... 15گذرنامه عراقی درپاـکستان صادر روز هر نمی گویندچگونه وچه طور
هم برای یک روز گذرنامه گرفته ایم؛ پاـکستان فقط 30 سفارت عراق در تاـکنون از ما رجوی:

ماه بوده است. نبوده بلکه برای چند
می گوید... این را من درخواست کرده اید٬ آنچه از درخواست های شما٬ عصبانیت): (با حبّوش:

دارید؟ درخواست دیگر
عراق کردیم؟ ازپاـکستان وارد نفر تاـکنون ماچند برادرابواحمد! نه؛ رجوی:

آیـا سـؤالی دارم؛ شـما من از لحن صدای وی مشخص است): عصبانیتی که در (با حبّوش:
درپاـکستان است. داریم٬ مشکلی که ما ترکیه دارید؟ در امارات یا مشکلی در

طریق پاـکستان کمک کنید. صورت ضرورت از می گوییم در ما رجوی:
وزارت کشورپاـکستان داشتیم٬ مقّری در فقط اـگر مشکلی نداریم؛ ما افسران مخابرات: یکی از

انجام می دادیم.
مسکوت باشد٬چون... و مطرح نکنید من می گویم فعًالپاـکستان را حبّوش:

چرا؟ رجوی:
افغانستان که عضومجاهدین افغان بودند٬ چون که تعدادی ازخانواده های عربی در حبّوش:
توسط سـفارتخانه های این خانواده ها تعدادی از طریق پاـکستان خارج شوند؛ از می خواستند
کمک با سرویس آمریکا را اینها از که 20خانوار داده شدند ـکشورهای عربی به پاـکستان عبور
... ازپاـکستان مثل این شود. نیروهای شما ممکن است عبور کردند. سرویس پاـکستان دستگیر
زیاد را نمی خواهیم مشکالت شما درک می کنم و را من مشکالت شما خیلی خوب؛ رجوی:
مشکـلی پـیش آمـد٬ کـه اـگـر پاـکستان توجیه باشند در ـکنیم ولی می خواهیم که برادران شما
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نکند. ایجاد تاجایی که مشکلی برای شما همکاری ومساعدت کنند
حبّوش:خوب...

مالحظه کنید؟... مجددًا درخواست اول را می شود رجوی:
که فرض کنید ابالغ شده؛ دادهام و «ابراهیم خلیل» مرز از ترّدد من دستوری مبنی بر حبّوش:

گذرنامه عراقی واردشوند. با «ابراهیم خلیل» مجاهدین از
اـکرادهماهنگی کرده ایم ولی مشکل با نداریم؛ «ابراهیم خلیل» مرز نیرویی در ما افسرمخابرات:

داریم.
اـکرادهماهنگی با مطرح کنیدتا عّصام خضر با را این مورد مخابرات): حبّوش (خطاب به افسر
درست می کنم من این مسئله را کاری نداشته باشید٬ راشما این مورد (خطاب به رجوی): ـکند...

راحت باشد. وخیال شما
می رویم برای عراق. ما و برادرابواحمد تمام شد ما موارد رجوی:

ساعت بـه 6 2 رسانه های مجاهدین از که مصوب شد به وزارت تبلیغات ابالغ شود حبّوش:
ساعت اضافه شود.
متشکرم. رجوی:

ترتیب تبلیغات برای مسعود وزیر مالقاتی هم با و تبلیغات مطرح کنید وزیر با این را حبّوش:
هستم. من متشکر دهید.

نـایب به سـید را می خواهم که زمان بندی این برنامه ها شما از هستم و متشکر من نیز رجوی:
[ عزت ابراهیم الّدوری] بدهید.

به ایشان بدهم؟! بایدزمان بندی را چرا من باسیدنایب کاری ندارم؛ حبّوش:
ایشان گفتند. چون خود رجوی:

من برای ایـن وزارت دفاع است و مربوط به وزارت تبلیغات و درخواست های شما حبّوش:
زمان بندی ندارم. ـکارها

که به من اعالم شود. چون خودسیدنائب گفتند نمی دانم؛ رجوی:
وزارت تبلیغات به وزارت دفاع و پس ازاخذزمان بندی از حبّوش (خطاب به افسرمخابرات):

خیلی خوش آمدید. سیدنایب اعالم شود.

.243 ـ صص 213 برای قضاوت تاریخ: .1

رجوی:خداحافظ...1



ـگفتاربیست وسوم:

یا «ارتش آزادیبخش»
لژیون خارجی عراق





فصل اول:

پیشینه ارتباطات
عراق  سازمان و

قبال عراق مواضع علنی سازمان در  
18 در پیروزی انقالب اسالمی٬ قبال عراق پس از ثبت شده سازمان در اولین موضع گیری علنی و

متهم ساختن سهـگانه خلیج فارس و جزایر مورد پی ادعای رژیم بعث عراق در در رخ داد. فروردین 1359

این نحوه برخورد سخنگوی سازمان «ضمن محکوم کردن شدید ایران به تحریم مخالفان دولت عراق٬

علیه ایران مستمسک نموده و سرباز مجددًا زخم های کهنه را «دولت بعث٬ که: کرد تأـکید رژیم عراق»

بوده دست امپریالیست ها پیوسته عامل تحریکی در مسئله جزایر٬ دعاوی ارضی نظیر ... داده است. قرار

این٬ بیش از به این فتنه انگیزی خاتمه داده و چه سریع تر آن هستیم که دولت بعث هر خواستار ما است...

ص 12. :59/1/19 روزنامه کیهان٬ ص 141. ج 3: مجموعه اعالمیه ها...٬ .1

فراهم نگرداند.»1 را تفرقه خلق ها و امپریالیست ها اسباب رضایت خاطر

تحت عنوان رویدادهای دنیا٬ و ستون نگاهی به اخبار در نیز٬ فروردین 59 مورخ 23 نشریه مجاهد در

«طرح مسائل انحرافـی چـون دعـاوی اقدام دولت بعث عراق در عمل...» حرف ضدامپریالیسم در «در

ص 8. ش 38: نشریه مجاهد٬ .2

توصیف گردید.2 دشمن اصلی یعنی آمریکا» منحرف کردن اذهان مردم از «سعی در ارضی»

پخش پس از ایران٬ نظامی بین عراق و اوج گیری تنش سیاسی و همزمان با فروردین ٬1359 27 در
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سخنگوی بغداد٬ بخش فارسی رادیو بنیانگذاران آن در سران و مجاهدین خلق و تجلیل از ـگفتاری در

داشت: چنین اظهار عراق» بخش فارسی رادیو «برنامه های اخیر مورد سازمان در
برخی نشریات مجاهدین اسـتفاده از برنامه های فارسی خود٬ در عراق٬ مّدتی است که رادیو
تجلیل قـرار مورد را برادران ما سیاسی سازمان و مواضع عقیدتی ـ و دفاعیات شهدا ـکرده و

می دهد.
ضـربه حاصلی جز این نحوه برخورد٬ ایران٬ افزایش اختالفات عراق با که همزمان با آنجا از

می دهیم که: هشدار به مسئوالن این رادیو لذا زدن به مجاهدین ندارد٬
همان معامالت و قرارندهند؛ ومعاملهـگری های سیاسی خود اسباب ترفندها ـمجاهدین را اّواًل
انقالبیون وقتی باشاه به توافق رسیدند٬ برحسب آنها ـکش وواـکش های سیاسی که درگذشته نیز
نمود دفعتًاچنان مواضعی اتّخاذ رادیوشان نیز عراق اخراج نموده و از ترقی خواهان ایران را و
درسال 49مجاهدین وانگهی مسئوالن عراقی٬خود ایران هیچ خبری نیست. در ـکه گویی دیگر
شکـنجه زیر به خوبی در رفته بودند هواپیمای مصادره شده ایرانی به بغداد دوبی با از که را
نه و خرید که نه می توان به هیچ قیمتی مجاهدین خلق ایران را پذیرفته باشند باید آزموده اند٬

داد. بازیچه معامالت سیاسی قرار را آنها
چـه چه انقالب فلسطین و ترقی خواهی است٬ عراق مّدعی انقالبیگری و کسی در اـگر ـ ثانیًا
بهترین صحنه آزمایش اوست و مردمی درداخل کشورخود٬ ـگسترش یک دموکراسی انقالبی و
بـهتر دارد٬ چهره های انقالبی ایـران را داعیه احترام گذاشتن به سازمان و بغداد رادیو اـگر لذا

ص 3. :59/1/28 روزنامه کیهان٬ ص 164. ج 3: مجموعه اعالمیه ها...٬ .1

عراق را)بپیماید. 1 (یعنی داخل خود است راه نزدیک تر
درباره مالقات مسعود فروردین 59 28 سخنگوی سازمان در اعالم موضع مزبور٬ پس از یک روز

شرایط پایان درگیری با مورد اظهارات صدام حسین در ایران٬ فلسطین در هانی الحسن سفیر رجوی با

تمایل وزیـر ابراز متعارض با آن را و توصیف نمود شگفت انگیزی» غیرعملی و «شرایط بسیار ایران را

طریق مذاـکره برشمرد: خارجه عراق به حل اختالفات از
آقای یا طبل میان تهی است و تبلیغاتی و مانور حرف های صدام حسین صرفًا پیداست که یا
مـقصر ایـران را عمومی بین المللی موجه جلوه کـرده و افکار در سعدون حمادی می خواهد
خارجـه عـراق که چنانچه وزیر این عقیده اند بر علی هذا٬«مجاهدین خلق ایران» معرفی کند.
عدم و به راستی به احترام متقابل کشورها و ندارد عمومی بین المللی را گمراه کردن افکار قصد
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کـه تـوطئه جـنگ افـروزانـه نمی خواهـد واقعًا داشته و اعتقاد داخلی ایران٬ امور مداخله در
شخص به توصیه های انقالبیون فلسطین و امپریالیستی میان ملت های مسلمان به نتیجه برسد٬

ص 9. :59/1/28 روزنامه کیهان٬ ص 169. ج 3: مجموعه اعالمیه ها...٬ .1

گوش فرادهد.1 مأیوس کردن امپریالیسم بین المللی٬ مبنی بر عرفات» «یاسر برادر
و صـدر مـحمدباقر شهادت آیة اهلل اردیبهشت 59 تاریخ 6 در نشریه رسمی سازمان٬ همچنین در

خوی فاشیستی عمال بعثی عراق» «خلق و نشانه دیگری بر و «مظلومانه ترین شهادت ها» ایشان ٬ خواهر

گشت: چنین تأـکید و توصیف شد
چـه پیروزی هر تمامی مردم٬ مجاهدین خلق ایران ضمن تسلیت این فاجعه به امام خمینی و

ص 1. ش 49: نشریه مجاهد٬ .2

همه انقالبیون راستین آن آرزومندند.2 عراق و برای ملت برادر عدالت را آزادی و سریع تر

جنگ تحمیلی  سازمان و
تیرماه قطع کرده بود٬ از را نشریه مجاهد حالی که انتشار در ماه ٬1359 شهریور تاریخ 20 در سازمان٬

مرزهای مزدوران آن در تحرکات تجاوزکارانه ارتش بعث عراق و حوادث و مورد طی اطالعیه ای که در

چنین اعالم داشت: عراق» حاـکم بر «محکوم کردن استبداد با داد٬ انتشار غربی کشور
مـالی هـمه خسـارات جـانی و از تأّسـف شـدید ضمن ابـراز سازمان مجاهدین خلق ایران٬
بدین وسیله اعالم آمادگی می کندتا تسلیت به تمامی خلق قهرمانمان٬ و جنگ های غرب کشور
هموطنانی که تحت تهاجم و شهرها و مرزها دفاع از در نمایند٬ مجاز چنانچه مقامات کشور

صفحه ای فوق العاده 6 این اطالعیه در .21 ـ صص 20 تحلیل...: جنگ تحمیلی در .59 شهریور متن اطالعیه 20 .3
کـودتای نـوژه٬ به عنوان پاسخ به اتهام مشـارکت سـازمان در 59 شهریور اواخر که بدون تاریخ در نشریه مجاهد

درج گردید. ص 5 در یافته بود٬ انتشار

شرکت کند. 3 واقع شده اند٬ مزدوران شاه خائن (امثال پالیزبان ) یا عراق و بعثی حاـکم بر استبداد
جـنوبی مرزهای غربی و ایران در اوج گیری برخوردهای نظامی عراق و شرایطی که همزمان با در

درگیری های داخلی و تنش ها کماـکان سازمان به مثابه یک عامل اصلی تشدید عرصه داخلی٬ در ـکشور٬

زمینه سازی شورش مسلحانه طـی سـال های تشنج آفرین سازمان و عملکرد مواضع و دوم کتاب حاضر٬ جلد در .4
تبیین شده است. تشریح و 60 و 59

سراسری رژیم صدام به تجاوز آغاز از ولی مع الوصف بعد محسوب می گردید4٬ شهرهای مختلف کشور در
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توسط سازمان تکرار مجددًا آمادگی برای دفاع٬ موضع تبلیغاتی قبلی مبنی بر ٬59 شهریور 31 ایران در

شد:
ضمن محکوم کردن تجاوزات سازمان مجاهدین خلق ایران طی اطالعیه ای به تاریخ اول مهر

ص 3. :59/8/10 ش فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .1

مردم اعالم آمادگی می کند.1 میهن و برای دفاع از عراق مجددًا
دهم آبان ماه که سازمان یک شماره فـوق العـاده تا بعدی٬ اطالعیه های قبلی و این اطالعیه و اما

وابستگان سازمان و اعضا و دفاتر هم٬ عمًال بازتاب چندانی نمی یافت. و انتشار ساخت٬ منتشر مجاهد

هیچ جایگاه موضوع تهاجم دشمن به کشور٬ و بودند خطوط تشکیالتی «افزایش تشنج اجتماعی» درگیر

نکرد. آینده هم پیدا چنانکه در نکرده بود٬ خط مشی سازمان پیدا مؤثری در جّدی و

است که روزنامه کیهان در مطبوعات الزم به ذـکر در چگونگی انعکاس اطالعیه های مذکور مورد در

که طی آن درج نمود خوزستان را به استاندار اهواز متن تلگرام هواداران سازمان در مهرماه 59 تاریخ 22

ص 4. :59/7/22 روزنامه کیهان٬ .2

شده بود.2 مضمون آن بازگو گشته و استناد اشاره و اول مهر و شهریور به اطالعیه های 20

کرد: طی اطالعیه ای تأـکید پنجم مهرماه ٬1359 در سازمان همچنین٬
دفاع در متّحدًا کلیه نیروهاباید این میهن حاـکم است٬ کنونی که بر شرایط حّساس وخطیر در ...

.59 مهر متن اطالعیه 5 .3

وتهاجم خارجی عمل کنند.3 تجاوز برابر در کشور از
قبال تجاوز در ـ به آن اذعان داشتند که مجاهدین خلق نیز ـ فراـگیر شرایطی که لزوم وحدت عام و در

سازمان از عرصه درگیری های سیاسی داخل کشور٬ در کسی پوشیده نبود٬ وسیع عراق به خاـک ایران بر

طبل اّدعاهای خود همچنان بر نهادهای نوپای آن دست برنداشته و قبال نظام و در مواضع واـگرایانه خود

ادعـاهای طـبعًا این رو از می کوبید. متهم کردن نهادهای نظام به اعمال غیرقانونی ـ تشنج آفرینی و ـ

اطالعیه بعدی نوشتند: بدین جهت در وحدت طلبانه ایشان جّدی گرفته نمی شد.
یکپارچگی صفوف تمام ووحدت و می گذرد میهن ما خطیری که بر شرایط حّساس و در ...
کمال در ما خارجی ایجاب می کند٬ تجاوز برای مقابله باتهاجم و را کلیه نیروها ملّت و اقشار
نیروهای بر فشار وتبلیغات تفرقه افکنانه وناقض وحدت عمل و برخی عملکردها تأسف شاهد
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.59 مهر متن اطالعیه 8 .1

انقالبی هستیم.1
راه ایجادش نقش اسـاسی داشت)٬ در نیز اغلب خود (و آن سخن می راند فشارهایی که سازمان از

اعضای بدیهی است که اـگر بود. هویت تشکیالتی به جبهه ها سازمان با عناصر راه نیافتِن ـ یا نداشتن ـ

قـالب نـیروهای تـحت هـدایت فـرماندهان ذیـربط قـرار در به اقتضائات نیروهای نظامی٬ سازمان بنا

به تـضییقات یـا که منجر دیگران نمی بود شناخته شدن آنان از و وجهی برای تمایز اساسًا می گرفتند٬

پیچیده جبهه های جنگ که صحنه حساس و می شود آغاز آنجا مشکل از محدودیت های ادعایی گردد.

خودمختاری نیروهای شبه نظامی تبلیغات گروهی و تشکیالتی و توسط سازمان به عرصه ای برای مانور

«جبهه سیاسی» عالوه بر کشور «جبهه نظامی» در تشنجات جدید مشکالت و و سازمان تبدیل می شد

که ضمن آن چنین آمده شد اطالعیه دیگری صادر اطالعیه قبلی٬ از هفته بعد دو حدود می آورد. پدید

بود:
و اقدامات سـازمان جـهت رفـع ایـن مـمانعت ها اینکه مراجعات و مجاهدین خلق ایران از
پای تصفیه حساب های تفرقه افکـنانه تاـکنون بی نتیجه مانده و مساعدت به نیروهای سازمان٬
از مـتأسف بـوده و بسیار کشیده شده٬ دفاع نیز انحصارطلبی به میدان های جنگ و ـگروهی و
زمینه را رفع این گونه ممانعت ها این شرایط حّساس با که در مقامات مسئول درخواست می کند

.59 مهر متن اطالعیه 23 .2

فراهم آورند. 2 مردمی کلیه نیروها برای انجام وظیفه میهنی و
این تشکـیالت تـداوم درونی سازمان٬ می یافت که طبق اسناد زمانی انتشار این مطالب درست در

آنان: به باور زیرا می کرد٬ برآورد جهت خواست خود در جنگ را
اـگرجنگ درازمّدت بشود٬ است٬ به لحاظ مسائل داخلی نیزچون مسائل داخلی ایران بیشتر ...
ولی عراق علی رغم داشتن یک سری مسائل داخلی چون باعث سقوط رژیم ایران خواهدشد؛

ص 20. تحلیل...: جنگ تحمیلی در .3

حل نماید...3 است که مسائلش را قادر قدرت سازماندهی دارد٬
جنگ تضییقات مشارکت نیروهای آن در و تبلیغات علنی سازمان به عنوان ممانعت ها آنچه که در اّما

متن در چه بود؟ صحنه دفاع تصریح می شد٬ در مؤثر عدم حضور بر عمًال به آنها٬ استناد با و می شدند ذـکر

چنین آمده جبهه های مقاومت» مجاهدین خلق در مفّصلی تحت عنوان «ـگزارش به خلق قهرمان ایران٬
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بود:
[ درجبهه های جنگ] صورت گرفته که به کلیه کارهای ما مضیقه سازی وایجادمحدودیت در ...

شرح زیرخالصه می شود:
مـقابل در مـا تـمام مـراجـعات بـی جواب مـاندیم. در زمینه تسلیحاتی تـقریبًا در الف ـ
عـلی رغم آنکـه نیروهای مـتجاوز٬ برابر درخواست تسلیحات مناسب جهت مقاومت در
باجواب های شویم٬ پذیرا نیز قبول آقایان را هستیم که هرگونه تضمین مورد بوده و حاضر
مواردی حتی سالح های محدودخودمان نیز آن که در تأسف آورتر گشته ایم. منفی روبرو

ضبط گردیده است... بارها
بوده آموزش نظامی ما به تعطیل کشاندن مراـکز و وتهدید فشار کارشکنی٬ نوع دیگر ب ـ

است...
بـلکه در نـمی گذارنـد مـا اختیار امکاناتی در برای حفرخندق های ضدتانک نه تنها ـ ج

اقدام کنند... به این کار خود ما... که افراد مواردی حتی مانع شده اند
جـراحـی و بـرپایی چـادرهای امـداد محدودیت حتی جهت اقداماتی نـظیر و فشار ـ د
به شدت اعمال تعاونی های صنفی نیز ایجاد اقدامات پشت جبهه ای مانند یا مجروحین و

ص 3. :59/8/10 ش فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .1

می شود...1
داشته انتظار تشکیالت سیاسی مزبور صریح نوشته رسمی سازمان٬ به مفاد که بنا مالحظه می شود

نهادهای کنار در و باشد دارا مستقًال خود٬ تسلیحاتی یک ارتش را لجستیکی و است که امکانات آموزشی٬

یک سازمان سیاسی و قصد اـگر واقعًا جداـگانه به ایفای نقش بپردازد. سپاه٬ ارتش و رسمی نظامی مانند

عرصه مشارکت فعال در که همراهی و آن می بود نظام٬ استقرار حتی شبه نظامی متعلق به دوران قبل از

یک نیروی نظامی مستقل راه آن برخورداری از تنها داشته باشد٬ را تجاوز مقابله با سرزمین و دفاع از

حالی که در می آمد. اغتشاشی پدید مرج و آن صورت چه هرج و در و بوده است؟ اختصاصی» «شخصی و

مـداخـله که بدون شـرطـگـذاری و ایجاب می کند قانونمند سیاسی یک سازمان قانونی و طبیعت رفتار

بـه سـمت مـخاطب خـویش را یـا نـیروی اجـتماعی هـوادار آمـوزش های خـود تبلیغات و با مستقیم٬

تقویت فراسازمانی را جبهه مقاومت ملی و و گسیل دارد نهادهای رسمی نظامی کشور سازمان دهی در

ـکند.



251 عراق   پیشینه ارتباطات سازمان و

پی تبلیغات مبنی بر پی در تکرار استدالل سازمان و نادرستی داعیه و بودن ضعف و آشکار وجود با

تجاوز مقابله با مانع مشارکت آن در سازمان٬ دشمنی با یا اینکه مسئوالن نظام به دلیل انحصارطلبی و

سایر کنار در یک سوژه جدید هم صرفًا که «جنگ عراق علیه ایران» می رسید به نظر دشمن شده است٬

می شده قلمداد نظام٬ برابر زمینه سازی تقابل آتی در سوژه های تبلیغاتی قبلی برای توجیه تشنج آفرینی و

است.

اتـخاذ و قبال جنگ٬ عمومی نسبت به موضع آن در فضای پرسش گری افکار بر تأـکید با سازمان٬

یک شماره فوق العاده دهم آبان 59 در ماهه سکوت نسبی تبلیغاتی٬ یک دوره 4 پس از ژست مظلومانه٬

ساخت. صفحه منتشر 12 در نشریه مجاهد

ذـکر و جبهه ها نیروهای سازمان در حضور مورد گزارش در مطالبی مانند کنار این فوق العاده در در

مـعرفی ماه به بعد) آذر (از نشریات مجاهد سایر این نشریه و در جبهه ها افرادی که به عنوان شهدای سازمان در .1
یا و بوده اند٬ عضو یا آنان هوادار که سازمان مدعی بود بودند اعضای نیروهای نظامی رسمی کشور از یا می شدند
حین مأموریت های سازمانی کشته شده بودند. مناطق جنگی در مسیر تصادف در بمباران یا اثر که در ـکسانی بودند

بیانیه تفصیلی سازمان جبهه های جنگ1٬ در مشخصات افرادی به عنوان «شهدای سازمان» اسامی و

عـراق»٬ «مـحکوم نـمودن تـجاوز بـر تأـکید این بیانیه با در درج گردید. نیز عراق» تجاوز رابطه با «در

آغاز جنگ را عراق که به دلیل توسعه طلبی های ارتجاعی» بعثی حاـکم بر «سیاست تجاوزکارانه استبداد

بـخشی از قسمت های مختلف این بیانیه «رژیم بعث عراق»٬ در گشته است. محکوم» «شدیدًا نموده٬

«مسیری انحرافی که در مبارزات ضدامپریالیستی» مسیر «مانعی در «جبهه کشورهای ارتجاعی منطقه»٬

هـدر مـنطقه را کـوشش های خـلق های آزادیـخواه ایـران و امکانات و صهیونیزم» به نفع امپریالیسم و

خط امپریالیسم «در «صداقت»٬ و بدون «حسن نّیت» «هدف های ارتجاعی توسعه طلبانه»٬ با و می دهد٬

ص 3. :59/8/10 ش فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .2

توصیف شده است.2 است٬ گرفته» قرار آمریکا

به سازمان برای باره مدعای عدم مساعدت مسئوالن کشور چند تکرار خاتمه این بیانیه پس از در

ضـدیت بـا تفرقه افکنی و اتهام «انحصارطلبی و طرح متعدد قبال جنگ و در «انجام وظیفه سازمان»

راه حـل هایی بـرای پـوشش پـیشنهاد که در سعی شده بود به مقامات رسمی کشور٬ نیروهای انقالبی»
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ص 12. همان: .1

توجیه شوند.1 تبلیغ و زیاده خواهانه سازمان٬ مطالبات سیاسی نامشروع و جنگ٬ در موفقیت کشور

اولین اطالعیه سازمان برای مشارکت در که در داشتن» صورت مجاز توضیح شرط «در همچنین در

در شـدیم؟» خواستار دفاع را شرکت در تجویز مقاله ای تحت عنوان «چرا شده بود٬ ذـکر کشور دفاع از

تشکیالتی مطالبات تسلیحاتی و چندباره دعاوی و که محتوای آن تکرار درج شده بود ویژه نامه مجاهد

.11 و صص 1 همان: .2

بود.2 عراق٬ تجاوز مقابله با مشارکت سازمان در شدن» برای «امکان پذیر

که: شده بود این مقاله تأـکید در
همه مـنجر و فضای سازنده ای برای ما می توانست به ایجاد نظامی ما رسمی حضور تأیید ...
خلق ستم کشیده بپردازد٬ را وندانم کاری ها این میان آن که بایستی تاوان غرض ها در شود...

ص 11. همان: .3

ماست.3
چنین اعالم شد: نیز جبهه ها در حضور مورد گزارش سازمان در بخشی از در

از تـضییقات را مقامات مسئول کشور] این است کـه شـما [ ـ= به امثال این آقایان حرف آخر
حـداقـل امکـانات بـا آنـجا کـه در آنـهایی را منطقه جنگ زده بردارید٬ در ما برادران حاضر
صورت دست برداشتن که در دیگری هستند مطمئن باشیدنیروهای زیاد می جنگندتسلیح کنید٬

ص 3. همان: .4

به جبهه اعزام خواهندشد.4 دادن امکانات نظامی٬ قرار صورت دراختیار در ازانحصارطلبی و
جواب به رقبای «پیکار»ی٬ رجوی در روشن شده بود٬ اهداف سازمان بیشتر که ماهیت و بعد٬ ماه ها

میهن وانـمود جهت دفاع از در مردمی و که به ظاهر چنان مواضعی ـ اتخاذ اهداف مجاهدین خلق از

بدین گونه سربسته قدری توضیح می دهد: روزهای شروع جنگ را٬ در می شده ـ
هـمه و آن هنگام احتیاجی به شرح ندارد می کنم احساسات سراسری توده های مردم در فکر
و دردها سایر یاحتی بیان) اصلی نمودن (و که کمترین شبهه ایجاداخالل درجنگ ویا می دانند
به بهترین بهانه را می نمود٬ جریحه دار که احساسات سراسری را ازآنجا قبال آن٬ مشکالت در
نسبت بـه انـقالبیون مـغشوش عمومی را افکار تحت الّشعاع جنگ٬ تا دست مرتجعین می داد

غـیرمستقیم اثـبات این مصاحبه تـالش مـی کند وی در رجوی . مصاحبه مسعود ص 37؛ ش 114: نشریه مجاهد .5

ضربه بزنند.5 به آنها نموده و
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ماهیت بوده و محدود مشروط و ابتدا همراهی سازمان در و جنگ حمایت نمی کند مورد موضع نظام در که از ـکند
ارائه نـقل قول هایی رجوی با نیستند. مشروعیت برخوردار از دو که هر دولت می داند تخاصم دو ناشی از جنگ را
نظام جمهوری اسالمی است. با تاـکتیک برخورد فقط در پیکار که اختالف سازمان با تصریح می کند مائو لنین و از

بهره برداری تبلیغاتی جدای از ـ چه اهدافی را جبهه چه بود؟! در عالقه سازمان برای حضور علت ابراز

ارتش مشـخص٬ کامًال یک مورِد که در جنگ نگذشته بود آغاز هفته ای از چند هنوز دنبال می کرد؟! ـ

و اهداف جنگ تشخیص داد امنیت ملی و متناقض با جبهه را سازمان در افراد جمهوری اسالمی رفتار

آن گردید. مقابله با از ناـگزیر

جمع آوری شروع به گرفتن عکس و به جبهه ها٬ ورود بدو از که مجاهدین خلق٬ بود این قرار از ماجرا

توسط مسئوالن ممانعت شده و بود آشکار جنبه بهره برداری تبلیغاتی آنها نشریه سازمان به مواردی که صرفًا در .1
کـه بـه وضـوح ایـن مـوارد اذعان شد درجه داران آزاده» سربازان و روزافزون مرتجعین بر تحت عنوان «فشار بود٬
روحـیه بـا امکانات نظامی برای تـبلیغات تشکـیالتی بـود٬ سوءاستفاده از انضباط نیروهای نظامی و نقض نظم و

حق به جانب سازمان این گونه بیان شده است: طلبکارانه و
فروش نشریه مجاهد [ نیروی هوایی] دزفول مانع از تاریخ 12/3/[ 59] ایادی منتجم امام جمعه پایگاه وحدتی «در
به دلیل گـرفتن عکس می کردند که روی تانک چیفتن کار دیگر سرباز به دو ضمنًا ... می شوند. توسط یک سرباز
ش 114: نشریه مجاهد٬ شد.» اخراج خواهند صورت تکرار که در کردند اخطار آرم سازمان٬ آن همراه با یادگاری با

ص 47.

که عکس های گفته می شود به آنها اعتراض مقامات ارتشی مواجه شدند.1 که با ـ اطالعات کرده بودند

به لحاظ امنیتی مسئله ای نداشته باشد. ببینند تا به آنان نشان بدهند کاری٬ انجام هر قبل از باید را خود

به کار ادامه می دهند. همچنان به کارهای خود و این مسئله مخالفت ضمنی می کنند سازمان با عناصر

را٬ مدارک موجود و می کند دستگیر را همه آنها محاصره و مجاهدین خلق را که ارتش مقّر جایی می کشد

و موقعیت جبهه ها عکس های بسیاری از ـکه شامل اطالعات وسیعی درباره وضعیت استراتژیک ارتش و

ص 26. تحلیل...: جنگ تحمیلی در .2

ضبط می کند.2 مدارک بوده است٬ دیگر

نشریات سازمان ممنوعیت انتشار مبنی بر تاریخ 59/8/7 اطالعیه دادستانی انقالب در پی صدور در

به دلیل مواضع منفی آنها می شد٬ منتشر گودنشین» «فریاد و آن زمان به نام های «بازوی انقالب» ـکه در

سازمان اطالعیه مفصلی مـنتشر رزمندگان»٬ «تضعیف روحیه سپاهیان و و «جنگ تحمیلی»٬ مورد در

چنین اعالم نمود: تصمیم دادستانی٬ مقابله با قبال جنگ و در ساخت که طی آن درباره مواضع خود
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گسترده ای شروع شده همچنان ادامه دارد٬ ابعاد نیم پیش در قریب یک ماه و جنگی که از ...
این اواخر در اشغال کرده اند را شهرهای ما اینکه برخی نواحی و عراقی پس از نیروهای متجاوز
مسئله ای که میهن ماحاـکم است... شرایط جنگی همچنان بر محاصره گرفته... در آبادان را شهر
ولی داشته اند درجبهه های مقاومت حضور همان ابتدا این است که مجاهدین از دارد وجود
این جـبهه ها از برکنار تامجاهدین را ارگان های ارتجاعی سعی می کردند محافل و و عناصر
صـدای شرایط جـنگ... سوءاستفاده از با به میدان نهاده تا پا دادستانی رسمًا کرده... قلمداد
دادستانی نباید هیچ پیام انقالبی به گوش مردم نرسد... دیگر تا مجاهدین خلق راخاموش کند
به دادستانی توصیه می کنیم کـه ما خاموش کند... صدای مجاهدین را که می تواند ـگمان بکند

.7 و صص 2 :1359/8/25 ش فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .1

بدین اختناق تن نمی دهند.1 که مجاهدین خلق هرگز چرا کند. لغو را تصمیم غیرقانونی خود
دامـن زده کلیه تبلیغات سـازمان٬ که در نهادهای قانونی کشور برابر ایستادگی در روحیه جسارت و

کشف می شد٬ سازمان نیز مواردی که تخلفات آشکار سایر نمونه فوق در جنگ عالوه بر مورد در می شد٬

آبادان خـبری شهر کشف یک خانه تیمی سازمان در مورد در آبان ماه 59 جمله در از می گشت. تکرار

یک بیسیم مسـروقه سـپاه بـرای اسـتراق سـمع مکـالمات قبضه سالح و 30 که طبق آن٬ شد منتشر

این خانه تیمی «اطالعات وسیعی راجـع بـه ارتش همچنین از به دست آمد. آنجا واحدهای نظامی در

سالح های سنگین جمله نقشه مقّر از به دست آمد اشکال مختلف تهیه شده بود٬ جمهوری اسالمی که در

ص 1. :59/8/17 روزنامه جمهوری اسالمی٬ .2

عالمت گذاری کلیه مناطق عملیاتی جنگی.»2 نیروهای مسلح رزمنده اسالم و

بدون آنکه توضیحی برای کار اساس همان روحیه قانون ستیزی٬ بر واـکنش به این خبر سازمان در

را خانه تیمی مزبور حاشیه پردازی کرده و منطقه جنگی ارائه کند٬ در خودسرانه خود اطالعاتی مشکوک و

مـصادیق اقـدامـات حـاـکـمیت از کشـف آن را و عراق تـوصیف کـرد تجاوز برابر در مقاومت » «سنگر

آقایان به جای پرداختن به دستگیری «خوب بود که: نمود طعنه تأـکید کنایه و با و انحصارطلب برشمرد

ص 5. :1359/8/25 ش فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .3

می کردند.»3 تجاوز صرف مبارزه با را هّم خود مجاهدین٬

مجاهدین خلق ایران در هشدار اطالعیه رسمی سازمان تحت عنوان «ـگزارش به خلق و همچنین در

نـظامی سـازمان حضور جبهه های مقاومت»٬ کف مجاهدین خلق در دستگیری نیروهای جان بر مورد
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از و توجیه شده بود به صورت تشکیالتی٬ و داشتن تحت پوشش نیروهای نظامی رسمی کشور بدون قرار

مـطابق نهادهای قانونی کشور٬ و گرفته شده بود دست باال مّدعی٬ موضع یک نیروی نظامی ذیحق و

داده شد: اتهام قرار حمله و انبوه سازمان مورد و معمول تبلیغات مکرر
برمجاهدین خلق (به مثابه استوارتـرین کشور سراسر به دنبال تمام فشارهایی که در اخیرًا ...
سنگرهای که در نیروهای ما وتهاجم بر فشار می آید... وارد گرایش به غرب) موانع سازش و
آیاوقاحت باالتر فزونی گرفته است... هستند نیروهای اشغالگر با مقدم مقاومت درحال پیکار

«ـکـمیته های انـقالب و سـازماندهی «سـپاه» شهرهای مناطق جـنگی تـحت پـوشش و نیروهای مردمی مسلح در .1
مـقاومت بـخش هایی از و حـال گسـترش بـود در نـیز بـود نـوپا که هنوز سازمان «بسیج» و داشتند قرار اسالمی»
هـم بـه تـازگی بـا جـنوب کشـور جـنگ های نـامنظم در هـمچنین سـتاد مدیریت می کرد. مردمی را غیررسمی و
ضـرورتی بـرای بنابراین هیچ مـحمل و شورای عالی دفاع شکل گرفته بود. چمران نماینده امام در مسئولیت دکتر

نداشت. یک تشکل سیاسی نظامی وجود حضور

درحال مقاومت هستند1 سنگرها شهری که همه سالح بردوش در این می توان یافت که در از
آالت جنگی درصحنه جنگ هم برای مجاهد و داشتن ابزار آیا ادعای کشف خانه تیمی بشود...
ادوات جنگی کشف کرده اند و ابزار ما میدان جنگ از در که می گویند این افراد آیا جرم است...
بارها و پیشاپیش برای هماهنگی بارها ما آیا می شمرند؟... مجرم بودن ما دلیل بر این مسئله را
داریم چنانچه انتظار مسئولین صحبت نکردیم؟... زمینه های طرح های دفاعی وتهاجمی با در
اقدامات الزم برای ممانعت از دارد٬ مسئولین برای توجه به این سخنان وجود ـگوش شنوایی در
این منافع خـلق٬ بیش از تا که فقط به نفع اشغالگران عراقی است به عمل آورند این رفتارها

ص 4. :1359/8/25 ش فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .2

نگیرد.2 تفرقه افکن قرار و بازیچه قدرت طلبی گروه های واپس گرا
نشان را خود هم عرض نیروهای نظامی کشور قامت رقیب و که در تشکل سیاسی بود سازمان که تنها

در و نادر یک رفتار در و نیروهای نظامی اقدام کرده٬ سایر که برای «هماهنگی با اعالم می کرد و می داد

مناطق جنگی داشته باشد٬ تشکیالتی نظامی مستقل در داشت که حضور اصرار به فرد٬ منحصر نوع خود

بر مجددًا رونوشت به رییس مجلس شورای اسالمی) (و رییس جمهور طی نامه ای خطاب به بنی صدر

پافشاری کرد: غیرقانونی خود دعاوی تبلیغاتی نادرست و
همچنین طی اطالعیه های رسـمی همان طوری که طی نامه هایی خطاب به مقامات مسئول و
عراق به تجاوز اولین روزهای آغاز از نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران٬ اعالم کرده ایم٬
مردم کشور و مرزها صفوف مقدم جبهه به دفاع از در نیروهای رزمنده و مردم و کنار در میهن ما
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نه تنها میان آنهادیده می شوند... در که متأسفانه برخی مقامات مسئول نیز این افراد پرداخته اند...
برآورده شدن چنین خواستی برای دریافت سالح های الزم مانع از ما علی رغم تقاضاهای مکرر
شـهرهای مـناطق جـنگ زده در بلکه به دستگیری وسـیع نـیروهای مـجاهدین خـلق٬ شدند٬
تجویز میهن مان... مردم و دفاع از برای شرکت در آغازجنگ تالش کردیم تا در ما پرداختند...
بـالجواب مـانده به حال این درخواست ما که متأسفانه تا کسب کنیم... نیز مقامات مسئول را
ازجنابعالی به عنوان است...مجاهدین خلق ایران به این وسیله وضمن اطالع این مطلب مؤکدًا

مـنصوب به مسـئولیت فـرماندهی کـل قـوا سوی حضرت امام خمینی٬ طی حکمی از آن زمان رییس جمهور در .1
عزل گردید. صالحیت٬ به دلیل عدم کفایت و سال 60 که در شده بود

رفع تـضییقات از و جهت توقف فشارها در فرمانده کل قوا1خواستاریم که اقدامات الزم را

ص 4. :1359/8/25 ش فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .2

فرمایید.2 مناطق جنگ زده معمول... و شهرها در نیروهای ما
مناطق جنگی٬ نظامی در برای حضور قانونی» عدم «مجوز اذعان سازمان مبنی بر به رغم تصریح و

سوژه تبلیغاتی سازمان سازمان٬ جرائم «تیم های نظامی» تخلفات و قانونی مسئوالن با برخورد مدت ها٬ تا

بـا قبال برخـورد این تبلیغات در نمونه هایی از (مورخ 59/12/26) ش 114 و ش 110 و ش 99 نشریه مجاهد٬ .3
دارند. دربر پایان سال ٬59 تا مناطق جنگی را سازمان در عناصر

محسوب می شد.3 شرایط جنگی٬ در علیه نهادهای قانونی کشور

مناطق در تشکیالتی نظامی خود به حضور ناـکامی سازمان برای «رسمیت بخشیدن» همچنین پس از

استراتژیک آرام آرام به متحد نیمه دوم سال 59 که در رییس جمهور توسل به بنی صدر حتی با جنگی٬

نیروهای نظامی گاه «شهادت» چند از جنگ به اعالم هر مورد تبلیغات سازمان در سازمان بدل شده بود٬

به مرور مواضع سیاسی سازمان علیه رژیم بعث نیز ضمنًا گردید. محدود منتسب می ساخت٬ ـکه به خود

تحلیل های در زمینه سازی جنگ٬ در نشان دادن نظام جمهوری اسالمی» غلظت «مقّصر و شد ـکم رنگ تر

در شورش مسلحانه سی خـرداد٬ قبل از سه روز ٬1360 خرداد که در آنجا تا کرد سازمان افزایش پیدا

دسـترسی مـلت های جـهت جـلوگیری از بـازتاب سـیاست مـنطقه ای رژیـم صـهیونیستی در اساسًا واقعه مزبور .4
یـا علل آن احـتمال پـیروزی جـمهوری اسـالمی و یکی از و مسلمان به فناوری انرژی هسته ای محسوب می شد
زیرساخت تأسـیسات آمریکا هماهنگی با که اسرائیل در آن مقطع زمانی بود در داخل عراق٬ نیروهای انقالبی در
رژیـم امـا ربطی به ماهیت وابسته رژیم بعث عـراق نـداشت. منهدم ساخت و بهره برداری نشده هستهای عراق را
دشـمن را خـود و این واقعه بهره برداری نماید بین کشورهای اسالمی از در تبلیغات منطقه ای و در صدام کوشید

نظام تلویحًا پیچیده تأسیسات هسته ای عراق توسط اسرائیل4٬ موضع گیری نسبت به بمباران مشکوک و
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سازمان علیه ایران جلب نماید. و به نفع خود مسلمانان را عمومی اعراب و افکار بتواند تا صهیونیسم معرفی کند
جـنگ مـورد در نـظام٬ آستانه رویارویی مسلحانه گسترده با در همین سیاست تبلیغاتی رژیم صدام٬ امتداد در نیز

تحلیل وارونه ارائه می داد.
ص 5. :60/3/27 ش ٬125 نشریه مجاهد٬ .1

رژیم صهیونیستی برشمرده شد.1 و آمریکا با جمهوری اسالمی هم سو

امـنیتی همکاری های گسـترده نـظامی و آغاز موضع و این تغییر کارشناسان٬ بسیاری از به اعتقاد

مـوضع ابتدا٬ که از اثبات نمود شد٬ به سرعت آشکار و غیرعلنی بود ابتدا رژیم عراق که در سازمان با

فرصت طلبانه بوده است. ناصادقانه و جنگ٬ مورد سازمان در

ارتش عراق همکاری اولیه سازمان با  
باالخص جامع آن٬ به دلیل نقش بااهمیت و «تخلیه تلفنی»٬ مورد مجموعه اولین اقدامات سازمان٬ از

می آید. اینجا در ـ نمونه وار ـ خدمت به عراق٬ در

تـهدید٬ اسـتنطاق٬ کشـی٬ تکنیک هایی چون زیرپا و شیوه ها جاسوسی تلفنی که با تخلیه تلفنی یا

پیروزی ابتدای پس از از غیره اقدام به کسب اطالعات محرمانه می شود٬ تجاهل و یکدستی٬ تطمیع٬

مهم ترین روش های گردآوری اطالعات طبقه بندی شده توسط سازمان محسوب انقالب تاـکنون یکی از

می گردد.

طـبق رهـنمود است. مـربوط بـه سـال 59 این زمینه٬ تالش سازمان در مورد در نخستین شواهد

از می توانید شما پیچیدگی الزم است و که نظام فاقد شده بود اعضای سازمان تأـکید مرکزیت به برخی از

سیاسی متن این مدرک درون گروهی که مربوط به فاز جهت کسب اطالعات استفاده نمایید. این روش ٬

است: به شرح زیر نظامی بدست آمده٬ دوره فاز است ولی در
مزدوران ارتجاع اطالعات گرفت: تلفن از چگونه می توان با

مستقیمی نـدارنـد مسئله حفاظت برخورد مسئولین ارگان های مختلف ارتجاع که با بعضی از
طریق تلفن از لذا نشده اند) آنتن دار (به قول معروف هنوز نسبت به مسائل حساس نشده اند هنوز

گرفت. آنها هست از مهم نیز که بعضًا می توان پاره ای اطالعات را
گیرد: استفاده قرار مورد می تواند بدست می آید طریق زیر اطالعاتی که از

سوژه مورد ارگان های مختلف در نداریم می توان از آنها موردسوژه هایی که هیچ رّدی از در 1ـ
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ارتباط این اطالعات می توان به سرنخ هایی رسید. با اطالعات گرفت و
کامل طریق تلفن این اطالعات را داریم از آنها سوژه هایی که اطالعات مختصری از مورد در 2ـ

توضیح می دهیم. دارد این زمینه وجود اـکنون تجربیاتی که در ـکنیم.
که اصًال محمل بایدخیلی جاافتاده وحساب شده باشد مهم ترین قسمت تلفن محمل آن است.
به پارامترهای برای انتخاب محمل باید که ممکن است تلفن مشکوک باشد. به ذهن طرف نرسد

توجه نمود: زیر
حوش مـحمل برای تمام سؤال هایی که ممکن است حول و و کرد روی محمل فکر قبًالباید

... مطرح شده جواب تهیه کرد.
افزایش همکاری های متقابل کردستان عراق و تشکیالتی در زمان حضور از دوران جنگ٬ سازمان در

مقامات امنیتی و زمینه اطالع رسانی به عراق (جهت افزایش اعتماد در بیشتر اطالعات به دست آمده را

آن در خرج می کرده است. نظامی) کسب امکانات مالی و و سرویس دهی بیشتر سیاسی رژیم صدام و

که: پی آن بود در چیز هر سازمان قبل از زمان٬

شناسایی نماید. را طرح های درازمدت ارتقای توان دفاعی کشور برنامه های جاری و روند 1ـ

مجریان نیروهای مسلح مطلع شود. به سیاست گذاران و محتوای فرمان های فرماندهی کل قوا از 2ـ

اهداف مشخصات و نوع مذاـکرات و سیاسی خارجی و هیئت های نظامی و انگیزه ورود زمان و 3ـ

پی ببرد. را کشور مأموران اعزامی نیروهای مسلح به خارج از

انـتقاالت نـقل و و مأمـوریت ها پـادگان ها٬ تحوالت پـایگاه های هـوایـی و و شناسایی تغییر با 4ـ

توان دفاعی و امکان ارزیابی دقیق تر کارخانجات نظامی٬ خطوط تولید تجهیزات و و فرماندهان٬

برای رژیم عراق تأمین نماید. تهاجمی را

سطح عالی ستادی تشکیل کمیسیون هایی که در محتوای مراسم مهم نظامی و مکان و زمان و از 5ــ

مطلع شود. می شد٬

به لجستیکی نیروهای مسلح را مشکالت ستادی و نارسایی های پرسنل و معضالت و مسائل و 6ـ

دست آورد.

کم هزینه روش های جاسوسی به دلیل سهل الوصول بودن٬ که تخلیه تلفنی نسبت به سایر آنجا از

افراد و امکان دستیابی به همه مراـکز انتقال اطالعات٬ دسترسی و در سرعت بیشتر بودن٬ کم خطر بودن٬

جلوگیری ضعف امکانات فنی در و مسئوالن٬ بین بسیاری از آموزش کافی در عدم هوشیاری و موردنظر٬
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استفاده سازمان قـرار سطح وسیعی مورد است در به فردی برخوردار امتیازات منحصر از این شیوه٬ از

مکالمات درصد 80» یک جمع خصوصی عنوان نموده است: در خارج کشور در بعدها رجوی ٬ ـگرفته است.

تلخیص. با 22؛ ـ صص 14 بررسی تخلیه تلفنی...: .1

بوده است.»1 داشته ایم موفقیت آمیز داخل کشور تخلیه تلفنی که با

مالقات که مقدمات علنی آن در سال ٬1365 عراق از کامل سازمان در اعالم رسمی حضور پس از

روابط اطالعاتی و و فراهم شد دی ماه ٬1361 رجوی در مسعود عراق با نایب نخست وزیر طارق عزیز

باالترین سطح خدمات رسانی ممکن به ارتش عراق در یافته بود٬ «رسمیت تبلیغاتی» عراق٬ نظامی با

سـابق سـازمان کـه خـود جـابانی عـضو مسـعود سوی سازمان انجام شده است. از تداوم علیه ایران٬

عـراق چـنین درباره نوع روابـط سـازمان و به شدت زخمی شده است٬ درعملیات نظامی داخل عراق٬

می نویسد:
هـزینه ارتش آزادیـبخش لجسـتیکی و تجهیزات نـظامی و تدارکات و زمین و عراق٬ ـکشور
تحرکات نظامی ایران و و مقابل٬مجاهدین اطالعات جبهه ها در و تأمین می کرد مجاهدین را
در سـازمان را که کـامًال این عراق بود ... به دولت عراق می داد. بی سیم ارتش ایران را شنود

ص 68. ترور: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .2

گرفته بود.2 خدمت خود
امنیتی سازمان درباره نحوه هماهنگی عراق و مسئوالن اسبق اطالعاتی و محمدحسین سبحانی از

زمینه کسب اطالعات می نویسد: سازمان در
«پـرسش های طریق مهدی ابـریشمچی ٬ سازمان اطالعات نظامی] از [ ـ= استخبارات عراق ...
بـرق٬ موردشناسایی مـحل پـل ها٬تأسـیسات آب و در ارتش عراق را نیاز مورد اطالعاتی»
سپس رهبری سازمان و رجوی میداد به مسعود نظامی ایران را اقتصادی و مراـکز و ـکارخانهها
«سـتاد سازمان ارجـاع مـی داد. اطالعات» به «ستاد عراق را نیازهای اطالعاتی «استخبارات»

ص 304. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .3

اقدام به تهیه پاسخ های آن می کرد.3 روی سؤاالت٬ اطالعاتی بر کار از بعد نیز اطالعات»
هادی [ 1383] مهدی افتخاری ٬ تاـکنون [ سازمان] را اطالعات» ستاد «مسئولیت» به نوشته سبحانی ٬

«سـتاد در زهره حسنی برعهده داشته انـد... باطبی ٬ حمید خدابنده ٬ مسعود مهدی براعی ٬ روشن روانی ٬
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همان. .1

بود.»1 تروریستی موردنظر جمع آوری اطالعات نظامی برای عملیات های نظامی و اطالعات»

کسب اطالعات برای رژیم منابع جاسوسی و داشت که «یکی از وجود «شبکه شنود» این ستاد در

می کرد. شنود و جبهه های جنگ مانیتور در مخابراتی ایران را شبکه های بی سیمی و و صدام حسین بود

به دلیل آشنایی به زبان فارسی و سپاه را فرماندهان ارتش و این بخش پیام های رمز اعضای سازمان در

به پیام های کشف شده را اطالعات» سپس مسئول «ستاد رمزگشایی کشف می کردند. با فرهنگ ایرانی٬

مسئولیت این بخش سال 1366 در می داد. ارتش صدام حسین قرار اختیار در نهایتًا مهدی ابریشمچی و

.307 ـ صص 306 همان: .2

اعضای مرکزیت سازمان بود.»2 محسن سیاهـکاله از با

هـمکاری های اطـالعاتی مدارکی کـه از و به اسناد استناد سابق سازمان با مهدی خوشحال عضو

شده است می نویسد: منتشر اروپا عراق در سازمان و
عراقی ها اختیار در به راحتی آب خوردن اطالعات سّری کشورشان را مجاهدین خلق نه تنها
ایـرانـی نه تنها افسران اطالعاتی عراق٬ بلکه رهبرشان برای خوش رقصی نزد میدادند٬ قرار
هـم «عـراقـی» را خـون خـود و «عـراق» را وطن خـود بلکه صریحًا می شد٬ منکر بودنش را

ص 13. برای قضاوت تاریخ: .3

می خواند.3
جداشدگان سازمان چنین نوشته است: از طهماسبی یکی دیگر جمشید

بـا ایـران شـدند٬ حـزب بـعث در مجاهدین خلق تبدیل به عوامل نفوذی ارتش عـراق و ...

ص 45. همان: .4

رژیم صدام حسین جاسوسی کردند... 4 به نفع ارتش عراق و «اخالص» و «خلوص»
سازمان از روش های مرسوم کسب اطالعات٬ عالوه بر مسئوالن جداشده سازمان٬ و نوشته اعضا به

بهره برداری نموده موافقت آنان٬ بسیاری اوقات بدون اطالع و در هواداران نیز و ارتباطات خانوادگی اعضا

.307 ـ صص 304 روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .5

به رژیم صدام انتقال می داد.5 گردآوری کرده و داخل کشور از اطالعات محرمانه نظامی را و



261 عراق    پیشینه ارتباطات سازمان و

 جاسوسی سازمان باامکانات صدام
که بخش قابل سازمان ـ تبلیغاتی رژیم بعثی صدام از اطالعاتی و مالی ـ پشتیبانی نظامی ـ کنار در

به نظر ـ سقوط صدام حسین به جزییات این مسائل اشاره دارد به دست آمده پس از اسناد توجهی از

شخص دستور گسترده ترین امکانات با بهترین و علیرغم مشکالت متنوع عراقی ها٬ اهمیت تخلیه تلفنی٬

می گرفته است. منافقین قرار اختیار صدام حسین در

صدام منتشره ارتباط منافقین و فروپاشی رژیم صدام حسین اسناد پس از پیشین اشاره شد٬ گفتار همانگونه که در .1
گرفت که روی سایت های اینترنتی قرار بر عرضه شده و خارج کشور مکتوب در تصویری و صوتی و اعم از
بخش های در نگهداری شده است. پژوهشهای سیاسی جمع آوری و توسط مؤسسه مطالعات و آنها بخشی از

نگاشته شده است. آنها مبتنی بر جمله بحث حاضر شده که از استناد مختلف کتاب به این موارد

ایران٬ با مناطق همجوار وظایف اصلی مقرهای مختلف سازمان در حاـکی است یکی از موجود1 اسناد

جنگ بوده است. جمع آوری اطالعات جبهه و تخلیه تلفنی و

نقش کاربردی عراق عالوه بر مقرهای تاـکتیکی سازمان در و راه اندازی شبکه ارتباطات بین پادگان ها

انتقال بسزایی در تأثیر سازمان٬ اعمال رهبری رجوی بر سازمان٬ خود به تعبیر انسجام تشکیالتی و در

انتقال به موقع این اطالعات به سرویس تخلیه تلفنی و و جاسوسی ها سریع اطالعات به دست آمده از

بعضی اطالعاتی رژیم بعث حمله کرده بودند٬ که به مراـکز مبارز توسط نیروهای مردمی و سقوط صدام ٬ پس از .2
سران سازمان (رجوی٬ جلسات فیمابین مقامات عراقی با نوارهای ویدیویی ضبط مخفی استخبارات از از
منتشر اروپا جداشدگان در طریق برخی فعاالن سیاسی مخالف سازمان و که از گردید افشا داوری و...) ابریشمچی٬
این در کند. دسترسی پیدا نوارها و این اسناد توانست به بخشی از پژوهشهای سیاسی نیز مؤسسه مطالعات و شد.

می شوند. منتشر برای اولین بار ترجمه٬ پس از این نوارها ـکتاب قسمت هایی از

که بین ـ سقوط صدام 2 شده پس از افشا اسناد از ـ جلسه شماره 40 نوار در اطالعاتی عراق داشته است.

خـود امنیتی عراق مذاـکـره مـی کرد٬ اطالعاتی و مقامات ارشد که با سران سازمان بود معدود عباس داوری که از .3
مقامات عراق یا رجوی با برخی مالقات های سّری مسعود در و مذاـکرات به زبان عربی صحبت می کرد در شخصًا

ترجمه می کرد. نیز صحبت های فیمابین را کشورهای عربی٬ سایر

چنین آمده است: شده٬ افسران سرویس اطالعاتی عراق برگزار و عباس داوری 3

ارتباط بین پادگان ها کار رسیده فعًال کار پروژه شبکه تلفنی که آخر رابطه با در عباس داوری:
پارازیت این تلفن هاخیلی ضعیف است و گویا درپادگان مرکزی فعال است اما است و برقرار
این مجموعه مسئولین می کنم اـگر ولی فکر آزمایش می کنند. این را می کنم دارند من فکر و دارد
یـعنی اـگـر صحبت کـنند٬ هماهنگی و مهندسین هدایتی ما همان پادگان مرکزی با در فنی ما
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هم نتیجه بهتری و شد اشکاالت مشخص خواهد هماهنگ کنند و بروندآنجا (مهندسین شما)
موافقت شـخص ریـیس جـمهور و تأـکید یعنی مسئله ارتباطات تلفنی مورد گرفت. خواهند
الزم است که شد. ارتباطات برقرار و این همه زحمت کشیدید شما حاال بوده است. (صدام )
که الزم است مسعود فرماندهی برادر رابطه با در مخصوصًا برطرف شود. اشکاالت جزئی نیز

کنند. این طریق برقرار از را فرماندهی خود
موارد زمینه بعضی از در رسیده و ما حضور اخیرًا نیروهای شما یکی از اطالعاتی عراق: افسر

پیگیری نمایند. را یک سری برنامه ها دارند قصد داشته است و ما صحبت هایی با
بـتوانـیم این همه زحمت کشیدیدباید که شما حاال هستند. بله برادران فنی ما عباس داوری:

بهره برداری کنیم.
مناطق کردنشین عراق مطرح می شود از طریق تخلیه تلفنی خارج٬ ادامه که موضوع جاسوسی از در

دارد: تأـکید امکانات بیشتر اخذ رابط سازمان بر
مضیقه خیلی در آنجا ااۤلن در تلفن سلیمانیه به خارج است که ما مسئله دیگر عباس داوری:
این امکان اـگر صحبت شود. که امکانش نیست ازسلیمانیه مستقیمًا گفتید یک بار شما هستیم.

استفاده بکنند. اپراتورشما از بتوانند آنها به شمابدهیم تا تلفن دیگر نیست ماچند
اصلی همه تماس های خارجی و اضافه کنیم. می شود ارقام را سرویس اطالعاتی عراق: افسر
و می دهند به شما است و وزارتخانه های دولتی درخدمت شما ادارات و بیش از است. نزدشما

کنید. صبر باید
کـرکوک یک شماره ای هـم در شمال است و ترددهای اضطراری در مورد در عباس داوری:

شود. آن باز صفر می خواستیم تا
مسـئوالن محمدحسین سبحانی از مقامات اطالعاتی عراق٬ روابط با نقش وی در درباره داوری و

سابق اطالعاتی سازمان چنین نوشته است:
اعضای قدیمی سازمان از 1322] و [متولد نام تشکیالتی رحمان اهل تبریز عباس داوری با ...
در و برعهده داشت... بهمن 1357مسئولیت روابط خارجی سازمان را 22 از وی بعد می باشد...
تحت مدت سه دهه گذشته سازمان خلع رده نشده و انگشت شماری است که در ردیف افراد
تحت مسئولیت ابتدا رفت و به بغداد سال 1361 وی از نگرفته است. تشکیالتی قرار برخورد
عـراق را بـا روابط» معاونت «ستاد سپس تحت مسئولیت مهدی ابریشمچی ٬ محمدحیاتی و
امنیتی عراق به مالقات بامقامات سیاسی و افرادی است که در عباس داوری از برعهده گرفت.
فیلم این مالقات های مخفی تـوسط نیز اخیرًا داشته است. ابریشمچی حضور همراه رجوی و
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پخش شده است که عباس داوری درحال شبکه انگلیسی «اسکای نیوز» و قطر شبکه «الجزیره»
نظامی ایران به مأموران صدام حسـین هـنگام اقتصادی و مراـکز و دادن اطالعات محل پلها

ص 233. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .1

عراق می باشد.1 جنگ ایران و
را افسران استخبارات عراق صـمیمیت خـود یکی از جلسات سری با یکی از مهدی ابریشمچی در

جهت راهپیمایی بـه اعضای سازمان را صورت عدم انجام درخواست وی٬ که در می کند این گونه اظهار

برد. درب خانه وی خواهد
اـگر بود. یک خط مستقیم برای کوت راه اندازی کنیدخیلی خوب خواهد اـگر مهدی ابریشمچی:

راه پیمایی کنند. و درب منزل شما راه نیندازی می گویم مجاهدین بیایند تلفن را
ایران به ارتباط از آماده همکاری هستیم مثًال درخصوص شبکه ارتباطات ما استخبارات: افسر

شبکه ارتباطات موفق بودید. اولین بخش از استفاده از در شما پاریس و...
اطالعاتی عراق می گوید: ارشد افسر رابط سازمان٬ مالقات با از بخشی دیگر در

اداری با نظر از ما درخصوص درخواست های قبلی ازجمله درخواست 100دستگاه خودرو
خصوص کسب موافـقت ادارات دیگـر موافقت داریم فقط پی گیری در این درخواست شما
مبادی ذیربط از مجوز به اخذ نیاز خودرو که ورود می دانید است که درحال پی گیری می باشد.
28 معامالت سابق٬ ضروری است مانند مجوز کاالهای خارجی اخذ توجه به ورود که با دارد

72دستگاه ازخارج خریداری خواهدشد. و داخل عراق خریداری می شود از خودرو
24خط آن که با درخواست کرده بودید 120خط تلفن برای بغداد تلفن هایی که شما رابطه با در
درخصوص مسئله خانه مسکونی که موافقت شده کهباقیمانده خطوط تلفن 96خط می باشد.
بـغداد] و [ در این مـجموعه کنار قطعه زمین خالی در 5 منزل ویالیی و 7 آپارتمان و 7 شما
که نسبت به این امـر درسلیمانیه خواسته اید تا 2 دستگاه برای موضوع حفاظت و همچنین 3
فقط شروط سابقی که به (ـکارمندمخابرات)هماهنگی کنید رضا برادر با موافقت شده است شما
مسئله حفاظت که به عهده شمامی باشد و اعالم کرده بودیم درخصوص مسئله اجاره بها شما
این که در دوخط تلفن ویژه درخواست کرده بودید امنیتی الزم است. رعایت قوانین اداری و

خصوص موافقت حاصل گردید.
اساس وضع موجود تهیه آن بر که با 21دستگاه مرکزی تقسیم خطوط تلفن درخواست داشتید

تماس بگیرید. دیگر روز سه یاچهار درخصوص تأمین نیازمندی ها موافقت شده است.
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طرح فریب سازمان  
دادن اطـالعات گـمراه کـننده با زمان جنگ٬ متخاصم به ویژه در کشور نبردهای اطالعاتی دو در

دشمن وارد ضربات کاری بر و اطالعات طبقه بندی شده جلوگیری نمود واقعی و افشای اسرار می توان از

به اجرا 8 عملیات والفجر که در طریق سازمان٬ این قسمت یک نمونه طرح فریب ارتش عراق از در ـکرد.

یک مسئول عملیات ضداطالعات زمـان به نقل از آورد٬ ضربات مهلکی به دشمن وارد و ـگذاشته شد

می آید: زیر جنگ در
[پرونده] درجریان کِیْس که فردای آن روز قرارگاه جلسه ای تشکیل شد در بود. اوایل سال 64
مسئولیت هدایت عملیات به عهده وزارت اطالعات گذاشته شده گرفتم. قرار جدیدخندق 3
اوضاع و آن زمان منافقین باجاسوسی تلفنی کمک شایانی به عراق برای آـگاهی از در ... بود.
به کشف و این حربه خطرناـک چندعملیات را استفاده از با و احوال جبهه های ایران می نمودند

باعث شکست عملیات شده بودند. اطالع نیروهای عراقی رسانده و
طوری منافقین درخواست می کردند ما مسئولین منطقه ای سپاه داشتیم آنان از درجلساتی که با
هورالعظیم است و العماره و اطراف شهر در عملیات زمستان 64 فریب دهیم که یقین کنند را
جـلسات یکی از در هویزه است. و سوسنگرد بستان٬ امکانات عمدتًا و نیروها محل استقرار
آن منطقه منافقین اسمی از تماس با الاقل در تا منطقه عملیاتی کجاست٬ که حدود سؤال شد
منطقه عملیاتی آینده را نیز ما که خود مسئولین حفاظت اطالعات سپاه پاسخ می دادند نبریم؟
ستون پنجم درحال جهت فریب جاسوسان و نیز خود رسیده و مرکز این طرح از نمی دانیم و

منطقه هستیم. انجام یک سری کارهای تاـکتیکی در
هـر پرونده سازی جداـگانه ای نـمودیم. منطقه٬ در سپاه مستقر و لشگر تیپ٬ یگان٬ برای هر ...
لذا آن یگان بود؛ محل استقرار فرماندهان و وضعیت نیروها٬ پرونده دارای اطالعات دقیقی از
آنها٬ درتماس با می دادیم و پرونده قرار در آماده و اطالعات غیرواقعی را برای فریب منافقین٬

می دادیم. اطالعات غیرواقعی را
برای اینکه اصلی شروع شد. کار گرفت و زیرپوشش قرار طریق طرح کامًال ارتباطات منافقین از
اینکه در یا و قطع می کردند هرازچندگاهی ارتباطات آنان را منافقین متوجه طرح فریب نشوند
چـند پس از می کردند. گوشزد هشدارهای حفاظتی را رفته و [مخابراتی] آنها میان ارتباطات
مـطلب و بهره دهی بود می رفت درحال پیشرفت و آنچه که انتظار از این طرح بیشتر روز...
به نحو نیز داشتند ارتباطات سروکار نیروهایی که با عراق تلقین شده بود٬ به منافقین و موردنظر
آورد. بوجود ضریب حفاظتی ارتباطات نتیجه مطلوبی را ارتباطات استفاده نموده و احسن از
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درارتباطاتی که ازمنافقین داشتیم آنان سرمست از اجرای طرح٬ گذشت مدت زیادی از از بعد
که عملیات بعدی به اعالم می کردند به دست آورند٬ اینکه توانسته بودنداطالعات ذی قیمتی را

شکست خواهدانجامید.
منافقین صحبت زبان با لهجه و چند با ضرورت٬ و نیرو ـگاهی اوقات برادران به علت کمبود
پـوشش سـرآشـپز٬ با شده بود استاد خود کار برادران که در به عنوان مثال یکی از می کردند.
عادی٬ سرباز فرمانده قرارگاه٬ مسئول جهاد٬ مسئول خط٬ مسئول موتوری٬ مسئول تدارکات٬
که مکالمات را بعد روز و منافقین صحبت می کرد با راننده آمبوالنس و... راننده خط٬ بسیجی٬
هنگامی که زیرا است. مربوط به یک نفر تمام صداها ـگوش می دادیم متوجه نمی شدیم که واقعًا
با محیط اطراف را و ماهرانه جواب می داد آن قدر می داد٬ جواب منافقین را پوشش سرآشپز با
رانندگان که برای گرفتن غذای رزمندگان آمده نوحه وصداهای دیگر نوار سروصدای قابلمه٬

تماس عادی است... واقعًا می شد که تصور طبیعی جلوه می داد بودند
منطقه به عراق در به منافقین ارائه می کردیم وآنان به عنوان ستون پنجم مستقر اطالعاتی که ما از
اطراف العماره حمله طریق هورالعظیم و از دارد که ایران قصد برای عراق مسجل شد می دادند
نمود. پشت جبهه خود خطوط مقدم و یک سری اقدامات تحکیمی در لذا انجام دهد٬ را خود

را منافقین تالش خود بیم عراق ازحمله قریب الوقوع ایران٬ توجه به رسیدن فصل زمستان و با
بـا باید نداشتیم و بردن توان کاری خود باال چاره ای جز نیز بنابراین ما دوچندان کرده بودند.
در مطالبی که به آنان تلقین کرده بودیم منحرف شـوند. تالش فراوان نمی گذاشتیم منافقین از
یا منشی ها از را طوری پیش می رفت که تمامی مسئوالنی که منافقین سراغ آنها کارها اواخر٬
سـوی از هویزه رفته است. بستان یا به سوسنگرد٬ مخاطبین می گفتند می گرفتند٬ خانواده آنها
شلوغ کرده بود. منطقه فریب را ادوات سیّار٬ و اردوگاِه تاـکتیکی نیرو استقرار با سپاه نیز دیگر
کار متوجه شدیم که یکی ازدستگاه های فنی از دقیقه بامداد ساعت 20 تاریخ 64/11/20 در
درتماس طریق تهران شدیم. پیگیری هایی که انجام دادیم متوجه قطع ارتباط از در افتاده است.
فـاو برای آزادسازی شـهر 8 که عملیات والفجر باحفاظت اطالعات سپاه آنان اعالم نمودند
و شـد آزاد فـاو 64/11/20 روز بامداد در نمی کردیم. فکرش را جایی که اصالً شروع شده٬
درجای ما که این عملیات ایذایی است و صدام اعالم کرد رزمندگان اسالم به پیش می رفتند.
ازحمله اصلی منصرف کردن ایران٬ به خیال خودقصد و نیروهای ایرانی هستیم٬ دیگری منتظر
عراق پس است. 8 اصلی ایران همان حمله والفجر و نمی دانست که حمله موردنظر داشت و را
انجام و جمع آوری نیروهای خود سرش رفته است با که متوجه شدچه کالهی بر روز ازچند
مقاومت قوه الهی و لیکن به حول و بازپس گیرد٬ را فاو تا تالش مستمری نمود چندین پاتک٬
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عملیاتی. مسئوالن اطالعاتی ـ یکی از با گو گفت و 138؛ ـ صص 135 بررسی اطالعاتی عملیات فروغ...: .1

آن مقطع بی نتیجه ماند.1 رزمندگان اسالم تمام تالش های دشمن در

مکه کشتار نقش سازمان در  
بـه شـهادت که مـنجر تهاجم خونینی به تظاهرات حجاج ایرانی رخ داد مراسم حّج سال 1366 در

نظام جمهوری اسالمی اعالم این فاجعه را دولت عربستان سعودی مقّصر آن زمان٬ در شد. نفر صدها

مسّببان حادثه هم از را منافقین» «عوامل عراق و رژیم آل سعود٬ عالوه بر جمهوری اسالمی نیز٬ ـکرد.

«طبق یک فرصت اّیام حّج ٬ استفاده از رجوی با سابق «سازمان»٬ عناصر به تصریح یکی از معرفی کرد.

«به خون تظاهرات آرام اعالم برائت زایران ایرانی را همکاری دولت عراق»٬ با قبل تعیین شده و طرح از

ص 330. بیانیه رضوانی: سازمان مجاهدین...٬ نشریه نگاه٬ .2

برسد»!2 به اهداف خاّص خود تا ـکشید

نوشته است: چاپ کرده و لباس احرام را همراهانش در عکس رجوی و کتاب خود سبحانی در
آشوب های مکه درسال رجوی به عربستان سعودی همزمان با مسعود مربوط به سفر تصویرباال
و به چاپ رسید نشریه مجاهد در 1379 اسفند 16 در این عکس برای اولین بار 1366می باشد.
برای زیارت به مکه رفـته سال 1366 که وی در سال اعالم کرد 13 از سازمان مجاهدین بعد
سال پنهان نگاه داشته شـده 13 عکس٬ و این خبر که چرا ندارد جای سؤال وجود آیا است.

ص 92. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .3

است. 3
سیدالمحدثین ٬ محمد باباخانی ٬ علیرضا عباس داوری ٬ از: عبارتند عکس مزبور همراه رجوی در افراد

اطـالعاتی و مسـئولین روابـط خـارجـی و که همگی از درودی ٬ رضا حاج سیدجوادی و صدر علی رضا

حفاظتی سازمان بودند.

تمایل داشت بسیاری از و حال نزدیک شدن به ایران بود دولت عربستان سعودی در سال ٬66 در

نـزدیکی عـربستان بخشد. ایران بهبود با را روابط خود و حل نماید٬ اختالفات فی مابین را مشکالت و

رسیده بود٬ حالی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اوج خود در سعودی به جمهوری اسالمی ایران٬

به کمک های مالی سعودی نیازمند دو که هر چرا هولناـک بود؛ هم برای رجوی بسیار هم برای صدام و

این از سازند. جمهوری اسالمی دور از ـ هرچه بیشتر ـ که آن رژیم را صورتی ممکن بود این در و بودند٬
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مانع شوند. را نزدیکی آن دو تا دامن بزنند را بین آنها می بایست تضاّد رو٬

بر پوشش مصونیت دیپلماتیک٬ در مأموران عراقی٬ مقدمات اجرای توطئه را تدارک امکانات اّولیه و

بدون آنکه بازرسی و به فرودگاه جده آوردند٬ خود با امام را تصاویر نیز منفجره و اینان مواد عهده داشتند.

خاـک عربستان وارد به عنوان حّجاج عراقی٬ گذرنامه های عراقی٬ با سازمان٬ افراد باشد. کار ـکنترلی در

نیروهای به عهده داشت. قدیمی مرکزیت عباس داوری (رحمان ) عنصر ریاست کاروان سازمان را شدند.

قـبل ریش هـفته ها از و اعزام شـدند منطقه جمع آوری و و خارج کشور که از این مأموریت٬ در رجوی 

پس از این جمع٬ حرکت کردند. بغداد در ساختمان موسوم به «سعادتی» یک اتوبوس از با ـگذاشته بودند٬

به نام ایرانیان تمام تحرّکات آنان٬ تا میان زایران ایرانی جای دادند به راحتی در را خود به عربستان٬ ورود

سابق سازمان می نویسد: عضو نوروزعلی رضوانی ٬ شود.
از: عبارت اند که توانسته ایم به دست آوریم٬ کاروان را٬ افراد اسامی بعضی از

(معروف به اصغر اصغر 5ــ بهرام (تقی) 1ــحاج مسیح 2ــحاج صادقی 3ــحسین مسلمی 4ــ
9ــ کاوه روابط 8ــحسین فیلی (عبّاس روابط) 7ــ جوادصالح تهرانی (بیژن روابط) 6ــ رادیو)

11ــحسن عنایت (صادق روابط). جواد 10ــ حمیدباطبی (رحیم روابط)

ص 331. بیانیه رضوانی: سازمان مجاهدین...: نشریه نگاه: .1

بود.1 فردی به نام «سروان خالد» رییس اـکیپ عراقی٬
و شدند «مسئله دار» زمان ـ به مرور ـ این افراد عّده ای از عربستان٬ از بازگشت کاروان مزبور پس از

جـلوگیری از «به منظور شده٬ جدا به تصریح همان عضو سازمان افزایش یافت. از احتمال جدایی آنها

همان. .2

مـوارد به نیست می کند»2 سر دیگری ـ یکی پس از ـ را مسئله دار سازمان افراد بیرون٬ در خبر انتشار

نقل شده است: بدین قرار شده اند٬ ذـکر صفحات پیشین نیز در آنها که تعدادی از این امر مستند

به پاـکستان اعزام کرد. را سازمان او و شد مجاهدین خلق جدا مدتی از وی پس از رادیو»: «اصغر (1

توسط مأموران جمهوری اسالمی به قتل رسیده است. که اصغر اعالم نمودند چندی٬ از بعد

گـرفته بـه رده قرار تحت برخورد و شد مسئله دار مّکه٬ کشتار پس از اهل تبریز (تقی): «بهرام» (2

نبودن شناو به علت بلد که نامبرده٬ سوی سازمان اعالم شد از چندی بعد٬ تشکیالتی تنّزل یافت. پایین تر

همان. .3

پایگاه بدیع زادگان غرق شده است.3 استخر در نبوده٬ استخر کسی در او حالی که جز در
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نامبرده دوستانش٬ به اظهار یافتند. قرارگاه ها تعمیرگاه یکی از آویخته در به دار وی را (؟)؛ «جواد» (3

به و کشته شد. عملیات مرصاد در اول جواد همسر شب حادثه وضع نامطلوب روحی نداشته است. در

بسیار صحنه حلق آویز قرارگاِه محل اتفاق٬ بنابه گفته افراد بوده است. باردار دوم او همسر هنگام قتل وی٬

این نکته ضرورت داشته است. دست کم ـ ـ دیگر نفر دخالت دو برای اجرای طرح٬ مرتفع بوده است و

ص 332. همان: .1

داشته است.1 سازمان را جدایی از قصد بوده و مسئله دار به هنگام مرگ٬ مسلّم است که جواد٬

روی داده «قرارگاه اشرف» در همان مقطع مرگ های مشکوک دیگری نیز در مذکور٬ موارد از به غیر

درباره مرگ مشکوک بـرادرش حسـن مـحمدی محمدی گرگانی٬ محمد گوها: گفت و .334 ـ صص 333 همان: .2
ـگرگانی .

ولی معلوم نیست شده اند2٬ تاـکنون توسط برخی اعضای سابق سازمان افشا آنها مورد است که حداقل 18

لیکن قطعی است که هـمه ایـن خیر؛ یا دخالت داشته اند واقعه حّج سال 66 متوّفی در مقتول یا افراد

آن حادثه پیش آمده است. مدتی پس از مرگ ها

کشتار نقش سازمان در اطالع از مبنی بر اروپا جداشدگان سازمان در گواهی های برخی از اظهارات و

نشریات فارسی زبان خارج از بازتاب وسیعی در 71 بهار و اسفندماه 73 در سال ٬66 حجاج ایرانی در

نوشته های آنان به این موضوع اشاره شده است. و مصاحبه ها به تناوب در آن نیز از بعد یافت و ـکشور

در تالش برای نـفوذ هویت عراقی و به حج با همچنین سابقه اقدام سازمان برای اعزام مخفیانه افراد

دارد. وجود مقامات استخبارات عراق٬ نوارهای ویدئویی مذاـکرات رابط سازمان و در ـکاروان های ایرانی٬

افسران امنیتی عراق که بعد جلسه با شده عباس داوری نماینده سازمان در مذاـکرات افشا بخشی از در

حج اینگونه اشاره می شود: سازمان در افراد به موضوع حضور سقوط صدام به دست آمده است٬ از
درون هیئت های عراقی اعزامی به حج در امکان داشته باشد مامی خواستیم اـگر عباس داوری:
همان روزی غیرعراقی هستیم و که ازمجاهدین و به گونه ای که مشخص نگردد حضوریابیم و
به صورت کاروانی به که ایرانی ها هم ملحق شویم البته می دانید ما می شوند وارد ـکه ایرانی ها

ارتباطـگیری کنند. دهیم و نفوذ آنها در را ومی خواهیم نیروهای خود حج می آیند
ارتباطـگیری می خواهند کجا این نیروهای شما بگیریم؟ ویزا چگونه برای شما ما امنیتی: افسر

ـکنند.
است ما مدنظر نفر فعًالچند و پیاده می شوند. آنجا که همه زائرین ابتدا درجده٬ عباس داوری:
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عراق نیستند. [هم اـکنون] در ـکه
به همراه موافقت می توانیم برای آنهاگذرنامه عراقی درست کنیم و پس از ما امنیتی عراق: افسر
و به دست اومی رسانند و می فرستند فردگذرنامه را برای هر کاروان های حج بفرستیم. از برخی

راه دیگری نداریم. بازگرداند. هم گذرنامه را مقرر موعد در
ازآنجا و دیگری باشد که بازگشتش به کشور بشود اـگر به خاطرحساسیت موجود عباس داوری:

است. بهتر به عراق بیاید
ایـن بـا رفت نمی تواند خواهد کاروان های ما یکی از چون گذرنامه اش با امنیتی عراق: افسر
رسیدن به مجرد می تواند نفرشما و کاروانی لیست دارد هر چون عربستان از ـکاروان بازنگردد.
پایان به در و کرد راشناسایی نخواهد کسی او و دنبال کارش برود و شود بعثه جدا از آنجا به

می آید. و تحویل می گیرد وگذرنامه اش را مراجعه می کند سوی ما تعیین شده از فرد
شب و و داخل کاروان های ایرانی جای بگیرند در نفرات مجاهدین می خواهند عباس داوری:

کاروان دیگری آمده اند. که از مشخص نگردد و آنهاباشند با روز
خونین سوق دادن دولت وقت عربستان به کشتار زمینه سازی و البته جزئیات پیچیده نقش سازمان در

مسلم این واقعیت٬ اما روشن نشده است. کامًال هنوز عملیات کشتار٬ حتی مشارکت در حجاج ایرانی و

به عنوان عوامل دولت ایران برای انجام را خود افراد یک سو ایفای نقش دوگانه از است که سازمان با

ارائه اطالعاتی گمراهـکننده به با سوی دیگر از و عربستان به داخل ایرانیان فرستاد اقدامات تخریبی در

تـحریک و فـریب داد علیه حجاج ایرانی٬ خشونت بار برای اقدام پیشگیرانه و مقامات عربستان آنان را

نمود.
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محرمانه رجوی به عربستان سفر  

انتشار از که بعد حکومت عربستان٬ جلب اعتماد موفقیت سازمان به کمک رژیم بعث عراق در از بعد

انتساب مسئولیت آن به جمهوری اسالمی به باالترین حّد محکومیت فاجعه مکه و اطالعیه سازمان در

خـونین حـجاج ایـرانـی را مسئولیت وقوع کشتار شد٬ صادر آبان 1366 تاریخ 14 این اطالعیه که در سازمان در .1
به تبرئه دولت عربستان پرداخت. و برعهده دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم نمود

ویدئویی مذاـکـرات مهدی یک نوار در عربستان سعودی توسعه یافت. روابط تشکیالت با رسید1٬ خود

چنین آمده است: آبان ٬1366 در اطالعاتی عراق٬ افسران ارشد ابریشمچی با
راجع به قضیه مکه اطالعیه ای که ما از سفارت سعودی بعد پنجشنبه از روز مهدی ابریشمچی:
بـه خـاطر ما پیامی فرستاده است. برای شما که ملک فهد گفتند و کردیم تماس گرفتند صادر
جلسه ای ما شنبه با که روز سعودی هاخواستند مشورت نمودیم. شما رعایت مسائل امنیتی با
کـه بـود شنبه درساختمانی خواهـد روز در موافقت کردیم مالقات ما امروز و داشته باشند

مالحظه ای داریدبفرمایید. اـگر می شناسید.
[ رجوی] به وزارت خارجه ارسال نموده مسعود راجع به مطلبی که برادر اطالعاتی عراق: افسر

چه اطالعاتی راجع به این موضوع دارید؟ است شما
مـن طرح ننموده ایـد. قبًال سعودی را سفیر موضوع مالقات با هماهنگی صورت پذیرد. باید
چون گمان خواهدشد این رابطه به وزارت خارجه فرستاده شده است. مطلبی در گویا نمی دانم٬
در را مناسب است ما لذا انجام داده اید٬ ما هماهنگی قبلی با با مالقات را این رابطه و ـکه شما
من به عنوان یک فـرد زمینه می خواهیم آبروی سازمان حفظ شود. هر در ما جریان بگذارید.
این رابطه احساس مسئولیت رییس سازمان اطالعات عراق] هم در [ ـ= ـکارشناس وجناب دکتر

می کنیم.
و مسـعود برای تحرک برادر ما جریان می گذاشتید. در را ما که خوب بود نمی رسد به نظر آیا

سعودی محدودیتی نمی گذاریم. سفیر ایشان با دیدار
می کردیم فکر فرستاده است ما برای ما که ملک فهد این دعوتنامه رسمی را مهدی ابریشمچی:
ما لذا تحویل دادند٬ به ما بوده است ولی وقتی رفتیم این دعوتنامه را اطالعیه ما رابطه با در
در را نقطه نظرات شما بیان نمودیم تامالحظات و این مسئله را جهت هماهنگی باشمامستقیمًا
قضیه مکه دادیم که رونوشت آن به سفارت سعودی از به دنبال اطالعیه ای که بعد بگیریم. نظر
بوده و که حامل پیام ملک فهد گفته بود تماس گرفته و آقای سفیر فرستاده شده بود٬ بغداد در
به جده ازسازمان جهت سفر هیئتی را ابالغ توجهات ملک فهد٬ با سفیر من آمد. به دیدار امروز
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کـه روز تاریخی مشخص کرده اند و مسئولین عربستان سعودی دعوت نموده اند مالقات با و
هیئت هستند. منتظر سه شنبه این هفته را

ارتباط باتوصیه هایی هیئت ممکن است در از گفت حدس می زنم این دعوت ملک فهد مسعود
گفته اند. [صدام] ) که جناب رییس جمهور باشد

قرائت می کند پیام رجوی خطاب به رییس سازمان اطالعات عراق را ادامه این جلسه٬ ابریشمچی در

آن چنین آمده است: بخشی از ـکه در
عراق کردن سعودی به برقراری ارتباط مستحکم با به دنبال متقاعد ما می دانند آن چنان که دکتر
وجناب کنند به قوی ترین صورت طرد این هستیم که خمینی را خواستار همین طور هستیم و
دکـتر هـمچنین اـگـر محفوظ بماند. شما و بین ما این رابطه باید که خبر خوب می دانند دکتر
به اطالع می رسانم که هیئت 3 و سه شنبه برودبیان کنند. آنکه هیئت روز قبل از مالحظهای دارند

است که مسئول آنسیدالمحدثین می باشد. نفر
اـگر درخدمتتان هستیم. ما تلفنی تماس بگیرید داشتید موقع کار هر شما اطالعاتی عراق: افسر
همه کشورهامی خواهیم. با می کنیم ارتباط سازمان را سعودی دیدار سفیر با نیز ما الزم باشد

در محرمانه رجوی بـه عـربستان٬ مدتی مقدمات سفر از بعد و نمود به عربستان سفر هیئت مزبور

عـمق نشـانه ای از شـخص رجـوی بـه عـربستان٬ سـفر برخی اعضای سابق٬ کارشناسان مسائل سازمان و به نظر .1
آن مـقطع زمـانی بـوده است و سـازمان در عـربستان و امنیتی مشترک عراق و همکاری های اطالعاتی و روابط و
مسئله فـقط اـگر زیرا یک اطالعیه محسوب نمود. صدور ساده عربستان به خاطر یک تشکر صرفًا نمی توان آن را
نیازی به اعزام یک هـیئت مـقدماتی و دعوت رجوی برای انجام مناسک عمره به میزبانی دولت عربستان می بود٬

دخالت سازمان اطالعات عراق نبود.

اطالعات عراق می گوید: افسر مذاـکرات٬ از بخشی دیگر در پوشش انجام مناسک عمره فراهم شد.1
کارکنان فرودگاه٬ دید تأمین کنیم حتی برای مخفی ماندن از را برای اینکه مخفی بودن سفر ما
انتظار و اساس آن عمل شود بر اطالع می دهیم تا یک جدول زمان بندی شده داریم که به شما

آن اطالع ندارد. هیچ کس از سه نفر ما از غیر و اساس آن عمل شود داریم بر
و 380می باشد شماره پرواز g3 و هواپیما رسید. خارجه بما امور از ااۤلن اطالعات هواپیما ...

فرودگاه هستند. صبح نفراتمان در ساعت 8 از ما است... ساعت 10 پرواز
مزبور که سفر می شود سازمان اطالعاتی عراق تأـکید بین رابط سازمان مجاهدین و جلسات دیگر در

جمهوری اسالمی ایران بوده است. سازمان برای مقابله با عربستان از جهت جلب حمایت بیشتر در

در اولین بار سال مخفی نگاه داشت و 13 این مسافرت را سازمان خبر اشاره شد٬ همان گونه که قبًال



273 عراق   پیشینه ارتباطات سازمان و

علنی نمود. آن را لباس احرام حج٬ چاپ عکس رجوی در به دلیل استفاده تبلیغاتی از ظاهرًا سال ٬1379

سـایر مانند تکذیب نموده و را سال 1366 حجاج در کشتار در البته همواره سازمان موضوع نقش خود

گردیده است. اساس منکر از را ماجرا سوی جداشدگان٬ شده از افشا موارد
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فصل دوم:

ارتش «سازمان»
استراتژی عراق  در

استراتژی جنگ جبهه ای سازمان  
که سرنوشت جمهوری اسالمی به نتیجه جنگ عراق علیه ایران گـره این تصور رهبری سازمان با

بنابراین رژیم صدام و شود جنگ پیروز ایران در مایل نبودند توجه به اینکه ابرقدرت ها با خورده است و

مـتحدانش بـرای بـرانـدازی نـظام جـمهوری و چارچوب طرح آمریکا در بود٬ نهایت بازنده نخواهد در

فرانسه با پی امضای معاهده ای در رجوی در این رو از گرفت. عراق قرار کنار در علنًا و رسمًا اسالمی٬

سوی دولت فرانسه٬ گرفتن از قرار به بهانه تحت فشار و وقت عراق ـ معاون نخست وزیر ـ «طارق عزیز»

سال 61 نیروهای نظامی سازمان که از وی به عراق٬ ورود پس از گردید. بغداد وارد سال 65 خرداد 17 در

ترکیه و داخل ایران و نیروهای گردآوری شده از سایر و شده بودند کردستان عراق مستقر به تدریج در

طول نوار در سلسله عملیات متعددی را و داخل قرارگاه های تشکیالتی سازماندهی شدند در پاـکستان٬

دهلران٬ سردشت٬ مناطقی مانند پشتیبانی ارتش عراق علیه نیروهای ایران در حمایت و مرزی ایران با

سال 1367. قرارگاه غرب ـ تحلیلی سپاه پاسداران٬ بولتن نظامی ـ برگرفته از .1

تلفات جانی و این عملیات ها در ارتفاعات کرمانشاه به انجام رساندند.1 جنوب بانه٬ سرپل ذهاب٬ مریوان٬

گردید. پایگاه های پراـکنده نیروهای نظامی ایران وارد و تسلیحاتی قابل توجهی به برخی یگان ها
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طرف از و یک طرف برای سازمان یک موفقیت محسوب می شد از این عملیات ها اساس آمار٬ بر

با صعودی داشت. قالب برنامه های جنگی رژیم صدام سیر در خواست ارتش عراق و طراحی و با دیگر

ضربات وارده به تیم های ترور آن زمان و پاـکستان در ضربه وارده به سازمان در توجه به این نکته و

ابتدای که از قبول شکست استراتژی جنگ چریک شهری٬ با تشکیالت عمًال داخل کشور٬ سازمان در

روی «جنگ آزادیبخش» خود به تعبیر یا به استراتژی «جنگ جبهه ای» تشکیل سازمان مدعی آن بود٬

آورد.

این باره می نویسد: جابانی در
از نظامی و به علل مختلف تدارکاتی وتاـکتیکی و مبارزه مسلحانه چریکی وقتی درداخل کشور
باید ادامه دهد٬ به حیات خود نتواند همراهی توده ها [شکست در] جلب حمایت و همه مهم تر
سـازمان بـیابد. باحمایت خارجی راهی برای ادامه حیات خود و مرزها نقطه ای خارج از از
را همه نیروهای خود طریق عملیات نظامی جبهه ای... کسب سریع قدرت از مجاهدین به خاطر
بهره عراق برای بسط قدرت نظامی خود نعمت جنگ ایران و از تا به عراق اعزام نمود بسیج و

ص 67. ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .1

جوید.1
چنین توجیه کرد: استراتژی را این تغییر نشست های خصوصی٬ رجوی در

شکستن طلسم (پاسدارکشی و شهرها هدف زدن سرانگشتان رژیم در جنگ چریک شهری با
و نـیازها کـه بـا زیـرا ـ دارد مترقی تری قرار فاز اـگرچه نسبت به جنگ منطقه ای در اختناق)
در مکان عملش را و منبع نیرو ملزومات فرماسیون بورژوازی وابسته انطباق بیشتری داشته و
دراحاطه کامل پلیس نظامی و تور در است و که زمان بر ازآنجا اما ـ می کند شهرجست وجو

درکوتاه مدت بالجواب است. و میکرو دشمن عمل می کند٬
و بـه اثـبات مـی انگـارد رژیـم را مـی کند٬ دستگاه ذهنی خود در وقتی کسی پاسدارکُشی را
تشکـیل ارتش قـبل از این دستگاه تـا در هست. که این رژیم پوسیدهحاالحاالها میپندارد
سـرنگونی که سقوط شتابان یـا دشمن به وضوح مبیّن آن بود و بین ما آزادیبخش تعادل قوا

سریع جواب نداشت. ضربه ای و
شعارمان درحالی که این با نه روی جنگ؛ می کردیم و روی آزادی کار پاسدارکشی عمالً در
عملیات قهرمانانه و [تیم های ترور] به داخل می رفتند تنها آزادی»نمی خواند. «صلح صلح تا

نکردیم. روی پایه اساسی رژیم یعنی جنگ کار ما و انجام می دادند
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و کیفی تر و مداری چپ تر در تاریخ معاصرجهان و جنگ آزادیبخش تجربه کامالًجدیدی در
بـا کـوتاه مـدت و هدف طلسم شکنی در با دارد. همه استراتژی های نظامی قرار از تکاملی تر
جـنگ در را خـود تحرک مطلق٬ و جنگ تمام عیار توسل به اصل طالیی حّداـکثرتهاجم در

انقالبی تجلی می کند.
از: مهمترین مختصات جنگ آزادیبخش نوین عبارت اند

دسـتگاه نـظامی رژیـم را بار مقابل جنگ آزادیبخش گسترده است که چند این افق در الف:
بـنابرایـن ـ می رویم که می رویم. هم می زنیم و یک بار برمی گردیم و می رویم و می لرزانیم و

دارد. سرنگونی وجود چشم انداز
بـین راه خـبری در اسـتقرار سکون و توقف و مرحله نهایی جنگ آزادیبخش نوین از در ب:
و می شکند را ما رژیم کمر این راه یا در هم هست. آخر تهران خیز اول برای تسخیر خیز نیست.

رژیم را. کمر ما یا
جنگ آزادیبخش نوین این است که اولی فقط بـه جنگ شهری و تفاوت طلسم شکنی در ج:
تـزریق [یعنی جـنگ]. هم به سرپوش اختناق و دومی هم به اختناق می زند و اختناق می زند
بـرقرار آنـچنان کـه بـاید را توده ها و ما ریشه خطوطمان پیوند رگ و جنگ در نکردن عنصر
جنگ رنج کم توجهی به عنصر بی توجهی یا از گذشته اساسًا استراتژی مجاهدین در نمی کرد.
ما جنگ آزادیبخش نوین٬ جوهر در نمی یافته٬ در عمق دیالکتیک جنگ واختناق را و می برد
عراق است و آن جنگ ایران و و رفته بود دست در از چنگ زده ایم که قبالً درست حلقه ای را
جنگ آزادیبخش در می گشتیم اما بایددنبال پاسدارها دستگاه چریک شهری ما اینکه در دیگر
پـای مـرز کـمرش را بـاید ما آمده و پای خودش به مرز نوین این رژیم است که خودش با

ویدئویی سخنرانی رجوی . متن نوار برگرفته از 23؛ ـ صص 22 بررسی اطالعاتی عملیات فروغ...: .1

بشکنیم.1
«جایگزینی جنگ جبهه ای به جـای جـنگ چـریک سابق سازمان: جابانی عضو به نوشته مسعود

که ضرورت وابستگی به دولت عراق را داخل ایران٬ به دلیل شکست جنگ چریک شهری در شهری٬
آن را مرزی که دشمن متجاوز٬ پذیرش جنگ جبهه ای آن هم از ایران بودمی طلبید... درحال جنگ با
وخانههای مردم میآمد فرود بازار مردم کوچه و سر بر روز وموشکهای آن هر شروع کرده وبمبها
جنگ چریک شهری بود... از نامشروع تر ضدملی و بسیار می نشاند٬ به عزا مردم را و می کرد خراب را
نشستی اعالم داشت آقای رجوی در [شد] و علنًاپایان جنگ بی نتیجه شهری اعالم و رسمًا سال 1365
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ادای دین به این سرآغاز و به جنگ ماـکروی مرزی می دهد. را ـکه من بعدجنگ میکروشهری جای خود

.69 ـ صص 68 ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .1

درمناسبات رژیم صدام به سمت حل شدگی سوق داد.»1 وسازمان مجاهدین را رژیم بعثی بود
بخش نـظامی مسئوالن سابق روابط خارجی سازمان که مدتی هم در از راستگو مهندس علی اـکبر

این گونه توضیح می دهد: استراتژی سازمان را چگونگی تغییر داخل عراق فعالیت داشته است٬

دست غـیبی بـه استراتژیک سازمان٬ اوج دوران آشفتگی های سیاسی ـ در و اوایل سال 1365 در

امنیتی کشور به دلیل عدم توجه به قوانین داخلی و رجوی را دولت ژاـک شیراـک ٬ رجوی آمد. یاری مسعود

طی بیانیه ای خود اردیبهشت ماه 65 نشست 23 شورای ملی مقاومت در اخراج کرد. این کشور فرانسه از

پاسخ گویی به الزام های مرحله جـدید و یک سو که «برای خنثی کردن توطئه های دشمن از اعالم کرد

عراق منتقل به کشور اروپا از رجوی مسئول شورا محل اقامت آقای مسعود سوی دیگر٬ تدارک قیام از

سـازماندهی نـیروهای مسـلح انـقالب از برای گسـترش و شورای ملی مقاومت این انتقال را می شود.

رجوی از به دنبال عزیمت مسعود ...» به خاـک میهن می داند. آخرین گام برای عبور امری الزم و نزدیک٬

و شیوه سـازماندهی نـیروها این تغییرات در شد. سازمان تغییراتی ایجاد همه امور در پاریس به بغداد٬

که شیوه جنگ ها همین راستا٬ در گرفته شده بود. نظر جنگ برای سرنگون کردن حکومت اسالمی در

به شکل جـنگ های شهرهای ایران بود٬ جنگ چریک شهری در کردستان و آن پارتیزانی در پیش از

ضمن اینکه این دوران مصادف سپاه پاسداران ایران سازماندهی شد. ارتش و مناطق مرزی با ـگردانی در

عراق. شدت گرفتن جنگ هشت ساله بین ایران و با بود

اسـتراتـژی جـنگ پارتیزانی نامگذاری شد٬ عملیات گردانی که تکامل جنگ های چریکی و آغاز با

طرف عراقی تمام نهایت به سود چون این استراتژی در این راستا در پاـگرفت. آذرماه 1365 آزادیبخش در

اطـالعاتی و لجسـتیکی٬ پشـتیبانی٬ تسـلیحاتی٬ کمک های مـادی٬ سیل آموزش های نظامی٬ می شد٬

.3693 ـ صص 392 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

شد.2 سالح های عراقی به سمت سازمان مجاهدین خلق سرازیر

تشکیالت عراق با در سال 1370 تا سابق شورای مرکزی سازمان که خود هادی شمس حائری عضو

استراتژی سازمان چنین نوشته است: تغییر عراق و رجوی در مسعود درباره حضور همکاری می کرد٬
در که مجاهدین می گویند آن طور و معلوم نیست٬ ما به دلیل پاره ای مسائل که بر درسال 1365
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به عـراق فرانسه اخراج و رجوی از رژیم جمهوری اسالمی٬ یک معامله پنهانی بین فرانسه و
داشته که به عـراق قبل قصد مدت ها که از کرد درون روابط ادعا رجوی در عزیمت می کند.
طـی یک مکـالمه بغداد محل اقامتش در ورودش به عراق از پس از روز (رجوی چند بیاید.
شرایط اجازه نمی داد.) پیش می خواستم به عراق بیایم اما تلفنی به نگارنده گفت که من مدت ها
بندهای امپریالیستی و و زد اثر که دولت فرانسه در می کرد روابط بیرونی چنین وانمود در اما
آمدن رجوی با گشته به عراق بیاید. ناـگزیر اخراج نموده و را او توطئه چریک های فدایی خلق٬
طـی و افـتاد ماشین تحلیل سازمان به کار دیگر بار بود٬ اجبار روی ناچاری و به عراق که از
بـرکت بـرای و نـقطه عـطف پـرخـیر و سـرنوشت ساز پرواز را این پرواز نشست های متعدد
سـرنگونی فـاز اـکنون در آمدن رهبری به عراق ما «با گفتند: و کردند ایران برآورد «مقاومت»
که «سازمان به این نتیجه رسیده که ماه گفتند پس ازچند گرفته ایم»... [جمهوری اسالمی] قرار

جوابگوی به میدان راست روی بوده و پشت خط تلفن٬ فرماندهی از جنگ چریک شهری و
سوراخ سـوزن است وحـالت از به منزله عبور سرنگونی نیست و اجتماعی و ـکشیدن عنصر
آسـتانه حـاـکـمیت قـرار در ما به عراق اوضاع دگرگون شده و آمدن «برادر» با دارد... میکرو
ما طرف دیگر از یعنی ماـکروباشد. این مرحله٬ عملیات نظامی هم بایدمتناسب با ـگرفته ایم ولذا
به آن بهای وشایداستفاده نکرده ایم و آنچنان که باید عراق٬ فرصت جنگ ایران و بهحال از تا
می توانیم جنگ جبهه ای ما و دارد ماوجود کنار صورتی که چنین موهبتی در در ـکافی نداده ایم.
بـرکات و و مزایـا اندر درستی خط تشکیل ارتش و در اثبات و رژیم شروع کنیم...»... با را
این آدم های آنها که گویا شوق وخوش باوری سخن می گفتند و شور تردیدناپذیری آن٬چنان با
درست تـرین را آنـها پـافشاری٬ و همین اصرار خطوط قبلی هم با خط و مورد که در نبودند

.56 ـ صص 55 مرداب (نسخه اینترنتی): شمس حائری٬ .1

می خواندند.1
ماجرای یافت٬ انتشار (1373) سال 1994 درباره سازمان که در خارجه آمریکا گزارش وزارت امور در

این گونه تشریح شد: ارتش صدام ٬ رفتن رجوی به عراق برای همکاری نظامی مستقیم با
حـدس مـی زدند طبق آنـچه رسـانه ها فرانسه رجوی را ٬ [1365 [خرداد ژوئن سال 1986 در
سـفر طبق ایـن گـزارشـات٬ به ترک آن کشورساخت. مجبور دولت ایران باشد٬ معامله ای با
سـازمان لبـنان پـرداخت. که فرانسه برای آزادی گروگان های فرانسوی در بهایی بود رجوی ٬
جـلوه آزادی» رجوی برای صـلح و تاریخ ساز به عنوان «پرواز مجاهدین خلق این اخراج را
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مـرکزیت سـازمان در سـعادتی عـضو وکـیل مـحمدرضا 59 و سـال 58 عبدالکریم الهـیجی است کـه در منظور .1
از نیز خارج کشور در و سازمان حمایت می کرد از مدت ها وی تا بود. شوروی٬ کشور ماجرای رابطه اطالعاتی با
زمره در و سازمان تیره شد با به تدریج روابط او به بعد سال 62 از امّا وابستگان سازمان محسوب می شد حامیان و
در و بـود سـال 58 الهیجی کاندیدای سـازمان بـرای مـجلس بـررسی قـانون سـاسی در مخالفان سازمان درآمد.
کـنار اصلی شورای معرفی نمایندگان تـرقی خواه در عضو هم خود انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسالمی٬
امکانات الهیجی ارتباطات و پاریس نیز در هم به عنوان کاندیدای سازمان معرفی گردید. و خیابانی بود رجوی و
ش فوق العاده 5 و ش 2 و ش 1 نشریه مجاهد٬ گرفت. شورای مقاومت قرار خدمت تثبیت موقعیت سازمان و در

ش 58. و ش 27 و

چنین بیان این حرکت را که یک حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه بود1٬ وکیل سابق رجوی ٬ دادند.
پول مواجه شدند. کمبود هوادارانش به سرعت با و او «وقتی رجوی به فرانسه آمد٬ می دارد:
آنان به عوامل رژیـم درازمدت٬ در آنان پذیرفتند. و دولت عراق به وی پیشنهادحمایت داد

دست دادند.» ایران از در را اعتبارخود بیشتر و عراق مبدل گشتند
«نتیجه نهایی اقـدام ارائه داد: تحلیل دیگری را تجزیه و نظامی «آنتونی کوردزمن» پژوهشگر
رجوی به تسلیحات٬امکانات آموزش در بیشتر دادن امکان دسترسی بسیار هرحال٬ در فرانسه٬

منابع مالی بیشتری بود.» و نزدیکی مرز٬
بـه وی بـغداد رجـوی در اسقرار عضومجاهدین در هزار بیش از طبق گزارشات مطبوعات٬
رهبر مورد در مراسمی که معموًال در او از برای دهن کجی به دولت ایران٬ نیز عراقی ها پیوستند.

استقبال نمودند... یک دولت صورت می گرفت٬
مقایسه شده «پشه» مضحکی با آن برای ایران به طرز برای انجام عملیات نظامی که میزان تهدید
ارتش عراق تحت حاـکمیت صدام حسین به پیش برده٬ است٬مجاهدین اتحادجانبدارانه ای با
اجـازه وارد پایگاه و 5 پایگاه (تقریبًا تسلیحات٬ آزادیبخش ملی مجاهدین که به لحاظ پول٬

.20 و صص 18 بال شکسته: .2

ایران مبدل گشت.2 به ابزاری درجنگ عراق با به صدام متکی بود٬ آوردن ضربه)
بودن انتقال تشکیالت به عراق٬ ناـگزیر بر تأـکید با پاسخ به بیانیه وزارت خارجه آمریکا سازمان هم در

آن توسط رژیم آلت دست بودن» «و خواند «موجب شکوفایی» را ادامه «سیاست صلح» تشکیل ارتش در

.153 ـ صص 148 دموکراسی خیانت شده: .3

عراق به دلیل همکاری با دول غربی در هم سویی سازمان با و توصیف نمود3٬ «ادعای کذب» صدام را

یادآوری کرد: را آن مقطع (65) رژیم صدام در و اروپا و روابط حسنه آمریکا
که٬ که مجاهدین زمانی به عراق رفتند می برند یاد از تهیهـکنندگان گزارش وزارت خارجه عمدًا
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عـالی رتبه ترین و بـود عراق بـرقرار با اروپا و عالی ترین روابط بین آمریکا آن٬ از بعد قبل و
داشته ومقام های عراقی آمد سناتورهای آمریکایی یامقام های وزارت خارجه به عراق رفت و

ص 157. همان: .1

پذیرفته می شدند.1 آمریکا٬ توسط رییس جمهور
پیام رجوی در عراق٬ کامل تشکیالت سازمان در استقرار یک سال پس از ٬1366 خرداد تاریخ 29 در

ص 1. ش 98: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .2

به خرداد 30 روز بعدها شد.2 منتشر اعالم تأسیس «ارتش آزادیبخش ملی» مبنی بر خرداد آستانه 30

شـورش دادن این مـوضوع بـه آغـاز پیوند سازمان با و عنوان زمان تأسیس ارتش سازمان تثبیت شد

60 ادامه همان استراتژی خرداد در داشت که استراتژی جدید تأـکید سال 60 مسلحانه علنی سازمان در

شکل گرفته است.

رجوی چنین اعالم کرد: اطالعیه تأسیس ارتش سازمان٬ در
صـدر در دیـرباز خـلق از پـراقـتدار و تأسیس ارتش آزادیبخش ملی به مثابه بازوی استقرار
کمبود و همه مشتاقان استقالل بود بوم و و آزادیخواهان این مرز آرزوهای عموم وطن دوستان و
دوران تاریخ جنبش های رهایی بخش مردم ایران در در مهمترین حلقه های مفقود آن یکی از

نشـریه اتـحادیه رجوی مـندرج در خرداد متن اصلی اطالعیه 29 نیز ص 23. بررسی اطالعاتی عملیات فروغ...: .3
ص 1. :66/3/29 ش ٬98 انجمن های...٬

است.3 معاصر
صدام حسین انتشار رجوی و مسعود یک مالقات دیگر خبر تشکیل ارتش سازمان٬ هفته پس از دو

یافت:
مـقاومت به رهـبر عراق تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران را رییس جمهور این دیدار٬ در
مـجاهد بـرادر مـتقابًال ارتشی که برای صلح مبارزه می کندنامید. آن را و ایران تبریک گفت٬
مـلی عـراق و روز آزادی٬ سوی مقاومت عادالنه مردم ایران برای صـلح و رجوی از مسعود

ص 1. ش 101: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .4

عراق تهنیت گفت.4 به رییس جمهور جشن های سی ژوئیه را
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 عملیات های سال 1366
رسانه های گـروهی مـنطقه و در اغراق آمیز و تبلیغات زیاد اعالم تشکیل ارتش آزادیبخش که با با

شدت بخشید. را کیفیت عملیات های خود کمیت و کمک ارتش عراق٬ سازمان با غرب مطرح شد٬

نزدیک شورای مرکزی از به عنوان عضو داخل تشکیالت و آن زمان در در شمس حائری که خود

می نویسد: وقایع بوده است٬ ناظر
نفرات این تعداد که به گل نشسته بود. نوع مسلحانه بود ارتش آزادیبخش آخرین استراتژی از
آمریکا و تمامی اروپا مقطع عملیات فروغ جاویدان که از در (جز نفر هزار دو از ارتش هرگز
و آن واردنمودند تطمیع] در و [باتهدید نیز وعده زیادی اسرای جنگی را نیروبسیج کرده بودند
مریم (اصطالحی که و سربازان مسعود نکرد. تجاوز رساندند)٬ نفر به شش هزار رقم نفرات را
تـعدادی از و ضـرباتی بـه رژیـم بـزنند عملیات توانستند طی چند به رزمندگان داده بودند)
تـوپخانه دیده بانی و تمامی این عملیات٬ در به اسارت بگیرند. سربازان ایرانی را پاسداران و
کدام نقطه باید که از تعیین می کردند آنها و ارتش عراق به کمک ارتش آزادیبخش می آمدند
ازخاـک دشمن این حمالت اما بدون حمایت عراق عملیات غیرممکن بود. واساسًا حمله شود
اینکه نتایج ودستاوردهای مثبت سیاسی داشته باشد٬ عراق قبل از دربحبوحه جنگ ایران و و
به علت نامشروع بودن نـتوانست و تبدیل شد٬ خود به ضد منفی روی مردم گذاشت و تأثیر
این حمالت اـگـرچـه پـیروزی های جلب کند. به سوی خود مردم ایران را نیروهای نظامی و
بهره های تبلیغاتی وسیاسی آن به جیب رژیم جمهوری اما داشت٬ نظامی دربر مقطعی وناچیز

ص 57. مرداب (نسخه اینترنتی): شمس حائری٬ .1

اسالمی ریخته می شد. 1
جـز واقع چیزی نـبود در عرصه تبلیغات ارائه می شد٬ در آنچه که به نام ارتش آزادیبخش سازمان٬

به زبان فـارسی سـخن و این تفاوت که نفرات آن دارای ملیت عراقی نبودند با ارتش عراق٬ بخشی از

به طول جنگ هشت ساله٬ در می جنگیدند. سابق خود نیروهای صدام علیه کشور کنار ولی در می گفتند

نـظامی٬ نوسانات وضعیت سیاسی و و کشور تاـکتیک دو جمله تحوالت استراتژی و دالیل مختلفی از

ابتدا البته از دست به دست می گشت. و عراق مدتی توسط دیگری تصرف می شد خاـک ایران و مناطقی از

غربی متحدان منطقه ای و سایر و حمایت ابرقدرت ها رژیم بعث عراق که با ارتش متجاوز پایان جنگ ٬ تا

داشته است. تصرف خود در خاـک ایران را همواره قسمت هایی از کرده بود٬ به سرزمین ایران تجاوز
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عـراق بـا واـکنش به پیروزی های قبلی نیروهای نظامی جمهوری اسالمی ایران٬ در و سال 66 در

سازمان رزم و داد تغییر را استراتژی نظامی خود اروپای غربی٬ و آمریکا افزایش پشتیبانی علنی شوروی٬

تجهیزات مدرن جمعی و انبوه سالح های کشتار گسترش بخشید. استراتژی جدید متناسب با را ارتش خود

«انقالب آن سال٬ که شتاب برنامه های تسلیحاتی عراق در آنجا تا شد٬ به سوی عراق سرازیر نظامی نیز

.33 ـ صص 20 پایان جنگ...: .1

متن اسـتراتـژی جـدید تشکیل ارتش سازمان در خوانده شد.1 این کشور نظامی» نهاد تأسیسات و در

سیاسی رژیم بعث عراق صورت پذیرفت. منافع نظامی و جهت اهداف و در ارتش صدام و «تهاجمی»

و مـجهز لشکـر 50 سال ٬1366 در به ایران حمله کرده بود٬ لشکر 12 با سال 1359 عراق که در

دل ایـن که ارتش کـوچک سـازمان در آموزش دیده به مصاف نیروهای جمهوری اسالمی ایران آورد

صدمه زدن به واحدهای کـوچک پـراـکـنده برخی عملیات ایذایی و مجموعه بزرگ وظیفه مشارکت در

پوشیدن لباس شبیه نیروهای چون نیروهای سازمان با و برعهده داشت. مناطق مرزی را نظامی ایران در

تـخلیه و کـنند زیادی اجرا موارد در عملیات فریب را سخن گفتن به زبان فارسی می توانستند ایرانی و

ارتش کارکردهای اختصاصی در و توانایی ها به یگان ویژه ای با به انجام برسانند٬ را اطالعاتی سریع اسرا

مـناطق در مثًال تحقیقات جنگ٬ مطالعات و سوی مرکز به نوشته کتاب منتشره از تبدیل شدند. عراق٬

تـخلیه و هـدف گـرفتن اسـیر بـا خطوط پدافندی ارتش ایـران و جنوبی «بیشترین تالش منافقین در

ص 51. همان: .2

انجام می شد.»2 اطالعاتی آنجا

و تشکل نظامی یافته بودند حمایت جمهوری اسالمی ایران٬ عراقی با نیروهای مبارز سوی دیگر از

به به افزایشی یافته بود. رو مناطق جنگی علیه ارتش صدام روند داخل خاـک عراق و در عملیات آنها

مقابل حرکت انفعالی رژیم بعث در واـکنش و این زوایه٬ از تشکیل ارتش سازمان را ـگونه ای که می توان٬

نـیز مجلس اعـالی انـقالب اسـالمی عـراق٬ لشکرهای مبارزان عراقی تحت نظر و شکل گیری تیپ ها

از مؤثرتر و بیشتر عراقی به مراتب بسیار کیفیت عملیات های نیروهای مبارز البته کمیت و محسوب نمود.

120 «بیش از این نیروها ٬1366 شهریور و ماهه مرداد طول دو نمونه در به طور اقدامات سازمان بود.

ص 14. ج 50: جنگ...٬ روزشمار .3

انجام دادند.3 شمال عراق» کمین در تدافعی و عملیات تهاجمی و مورد
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نیروهای بعضی حمالت پراـکنده٬ در جنگ روانی٬ برای بهره برداری های اطالعاتی و ارتش عراق نیز

و مـی کرد مسـتقر برخی مناطق متصرفی خود در را آنها گاه گروه هایی از می گرفت و به کار سازمان را

مواردی هم نیروهای در به نام سازمان ثبت می نمود. متداول دوران جنگ را ضربات معمول و تعدادی از

به تـنهایی اقـدام خود پراـکنده مناطق جنگی٬ عملیات های ایذایی علیه واحدهای کوچک و سازمان در

داشت. لجستیکی ارتش عراق کماـکان وجود پشتیبانی الزم اطالعاتی و هم٬ این موارد که در می کردند٬

سـازمان قـرار اختیار اسرای ایرانی در غنائم جنگی متصرفی ارتش عراق و بخشی از نیز مورد چند در

برای ارتش آزادیبخش سـازمان هـویت و و به نمایش گذاشته شوند تبلیغات رسانه ای٬ در می گرفت تا

ابهت فراهم سازند. عظمت و

عـملیات های خالف واقـعی از به شدت اغراق شده و تصویر موارد٬ سایر تبلیغات سازمان مانند در

تن از هزار ده ها این ارتش کوچک توانسته بود٬ اساس آن٬ که بر نظامی ارتش آزادیبخش ارائه می گردید

کند. اسیر هزاران تن را کشته و نیروهای مسلح ایران را

تـیر 29 عـراق در شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ ایـران و تصویب قطع نامه 598 پس از

به شکل را حمالت نظامی خود سازمان٬ ارتش عراق و عدم پذیرش فوری آن توسط ایران٬ و ٬1366

وسیعی افزایش دادند.

نیمه شب به یک پایگاه کوچک نظامی در نیروهای ارتش سازمان در زیادی از تعداد 66 اول مرداد در

آن به در مستقر افراد تن از که طی آن 16 حمله کردند مهران٬ نزدیکی شهر منطقه مرزی چنگوله در

ص 59. همان: .1

نفر 78 و پایگاه سپاه منهدم گردید 3 عملیات مزبور که در نشریه سازمان اعالم کرد اما اسارت درآمدند.1

.3 ـ صص 1 ش 103: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .2

تن به اسارت درآمدند.2 16 و مجروح شدند کشته و نیروهای آن ها از

نـیروهای مـرداد٬ نیمه شب 3 در سومار٬ منطقه میمک و ادامه عملیات نظامی ارتش عراق در در

بـا ارتش عـراق] و [ نیروهای محلی سازمان دهی شده در ارتش سازمان «به همراه نیروهای «فرسان»

منطقه عمومی سرپل زرهی باختران در 81 پایگاه های لشکر پشتیبانی آتش تهیه ارتش عراق به یکی از

20 نیروی ایرانی موجود٬ نفر 24 از عملیات فریب٬ استفاده از این شبیخون با در ذهاب هجوم آوردند.»
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.89 ـ صص 88 ج 50: جنگ...٬ روزشمار .1

پایگاه که 8 نتایج این عملیات اعالم نمود مورد نشریه سازمان در زخمی شد.1 یک نفر و شدند اسیر نفر

.5 ـ 4 و صص 1 ش 103: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .2

مجروح بوده است.2 کشته و 67 و اسیر 21 تلفات نیروهای ایران٬ منهدم ساخته و ارتش را

که طی منطقه گیالنغرب تهاجم شد پایگاه سپاه در به 9 مرداد عملیات مورخ 9 در به گزارش سازمان٬

.5 ـ 4 و صص 1 ش 104: همان٬ .3

حالی که بنا در هم به اسارت درآمدند.3 نفر 3 و تن مجروح شدند 75 نیروهای ایران کشته و از نفر آن 76

مسلم بن موقعیت تیپ 59 «این حمله که در همان زمان٬ به گزارش محرمانه حفاظت اطالعات سپاه در

نیروهای تن از 12 این حمله٬ در شد. به رو نیروهای خودی رو مقاومت شدید با عقیل سپاه انجام گرفت٬

.159 ـ صص 158 ج 50: جنگ...٬ روزشمار .4

مجروح شدند.»4 تن دیگر 20 و خودی شهید

نـوار راه نیروهای ارتش در سر کمین در نیروهای ارتش سازمان «با تعدادی از مرداد تاریخ 26 در

سیزده و زخمی کردند سه تن را و شهید نیروهای ایران را تن از چهار بانه٬ توابع شهر از مرزی «سورن»

ص 340. همان: .5

گلوگاه استراتژیک سورن» پیروزمند «نبرد نشریه سازمان این اقدام را اما به اسارت درآوردند.»5 نیز تن را

.4 ـ صص 1 ش 106: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .6

برشمرد.6 مجروح٬ کشته و نفر 140 و اسیر نفر 14 تلفات نیروهای ایران را و نامید

منطقه سردشت [جمهوری اسالمی ایران] در پایگاه ارتش ارتش سازمان «به دو مرداد٬ تاریخ 31 در

ص 401. ج 50: جنگ...٬ روزشمار .7

اعالم آمار ده تن به اسارت درآمدند.»7 و تن زخمی شدند چهار و سه تن شهید این حمله٬ در حمله کرد...

.14 ـ 12 و صص 1 ش 107: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .8

بود.8 تن اسیر٬ 11 مجروح و کشته و نفر 110 این تهاجم٬ شده سازمان درباره تلفات ایران در

تاریخ 11 دهلران در منطقه موسیان و پایگاه ایران در عملیات تهاجمی علیه 3 به گزارش سازمان در

.11 ـ 10 و صص 1 همان: .9

آن گزارش محرمانه نظامی ایـران در شدند.9 تن اسیر 16 نیروهای ایران کشته و از نفر 113 شهریور٬

بـا سـاعت 22 حـدود سازمان مجاهدین خـلق از افراد تن از که «نزدیک به 300 زمان نشان می دهد

شـرق توابـع دهـلران] در [ از منطقه در ژاندارمری را پایگاه گردان 205 پشتیبانی آتش توپخانه عراق٬
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در [ و شدند... تن اسیر 16 و نیروهای پایگاه به شهادت رسیدند تن] از 6 ] دادند حمله قرار مهران مورد

دادن پنج مهاجمان با و دفع شد که این حمله... حمله کردند سقز شهریور] به یک پایگاه نظامی در 12 روز

.540 و صص 532 ج 50: جنگ...٬ روزشمار .1

به عقب نشینی شدند.»1 ـکشته مجبور

منطقه مهران هـدف حـمله پایگاه های مرزی سپاه پاسداران در «یکی از شهریور نیمه شب 31 در

تـعدادی نیروهای خودی شـهید٬ هشت تن از گرفت... غافلگیرانه اعضای سازمان مجاهدین خلق قرار

شدن نیروهای عامل غافلگیر گزارشی٬ قرارگاه نیروی زمینی جنوب در شدند. اسیر تن نیز 18 زخمی و

به کمین را وظیفه مسئولیت سنگر به عنوان پاسدار که قبًال نفوذی اعالم کرد یک فرد وجود خودی را

ص 740. همان: .2

18 نیروهای ایران را تلفات وارده بر و نامید «پیروزی درخشان» سازمان این عملیات را عهده داشت.»2

.5 ـ 4 و صص 1 ش 109: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ .3

زخمی اعالم نمود.3 کشته و 50 و اسیر

این گونه اعالم کرد: مصاحبه ای کارنامه ارتش سازمان را در رجوی ٬ مسعود ٬66 مرداد
بسیار رشته عمل بزرگ و 1366] ده ها [ مرداد به حال تا ارتش آزادیبخش٬چنانکه اعالم شده٬
و یکصد است وحدود نفر 2500 کرده حدود تلفاتی که به دشمن وارد آمار موفق داشته است.
مجموع این در مجروحین جدی خودمان٬ و شهدا مقابل٬ در گرفته است. هم اسیر را سی نفر

ص 6. ش 108: همان٬ .4

نبوده است.4 سه درصد بیش از عملیات که نگاه کنیم٬
که: نمود تأـکید جایگاه نظامی ارتش سازمان٬ توان و توصیف های اغراق شده از وی با

به رودررویی هایی نزدیک و پیشرفت هایش پیوسته به درگیری ها مسیر ارتش آزادیبخش در ...

ص 34. همان: .5

کمرش راخواهدشکست. 5 داده است و هدف قرار دشمن را که کمر می شود
به سخنان صدام استشهاد رژیم عراق٬ ارتش آن با توضیح نوع رابطه سازمان و رجوی همچنین در

چنین گفت: و ـکرد
رییس جمهور من با اولین دیدار یادتان هست که در ندارد. کاری به این کارهای ما عراق اصًال
به رسمیت شناختن استقالل کامل اعالمیه رسمی روی آن تأـکیدشد٬ در ابتدا آنچه که در عراق٬
رسیدن به تا احترام گذاشتن به آزادی عمل کامل ما به رسمیت شناختن و درجمیع جهات و ما
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«مـعمای بـزرگ ایـنکه چگـونه رجوی چـنین نـوشته است: صدام و سابق سازمان درباره پیوند یک عضو همان. .1
انـطباق از بـدین حـد آزادی خـواهـی تـا تـعدادی ایـرانـی مـدعی انسـان دوستی و با دیکتاتور٬ صدام ضدایرانی و
اقوام خود بعضی از بهترین دوستان و صدام حسین بعضی از یافت. وحدت ایدئولوژیک آنها در باید را می رسند٬
روانشناسی خشـونت و جابانی٬ چرای مجاهدین بود.» ولی همواره حامی بی چون و کرد٬ آشنا تیغ کینه خود با را

.70 ـ صص 69 ترور:

نزدیک ببیند.1 از و می تواندبیاید دعوت می کنیم٬ ما کس هم شک دارد هر اهدافمان بود...
ارقام شگفت عملیات های نظامی ارتش سازمان٬ و آمار برای کسانی که در ظاهرًا به همین ترتیب٬

راه دیگری وجود نزدیک٬ مشاهده از رفتن به عراق و قبول دعوت سازمان و جز نیز٬ داشتند تردید شک و

نداشت.

وقـوع عـملیات های نـظامی مـتعددی تـوسط ارتش آزادیـبخش اعـالم اخـبار تبلیغات سازمان٬ در

گزارش های نیروهای ایران به ثبت نـرسیده هیچ یک از هیچ گاه در و رخ نداده بود که هرگز می گردید٬

و رشته عملیات٬ 99 به این شرح اعالم نمود: را ارتش خود سازمان بیالن کار پایان سال ٬66 در است.

ص 54. ش 131: همان٬ .2

تن اسیر.2 گرفتن 860 تن تلفات به نیروهای ایران و ساختن 9300 وارد

ارتش دی مـاه ٬66 تـا تـیر که از نشان می دهد سال ٬66 مجموع گزارش های نیروهای نظامی در

یک صدم از کمتر تلفات وارده به نیروهای ایران نیز و عملیات انجام داده بود مورد 40 از سازمان کمتر

تـا تـاریخ 1366/1/21 از نـیروهای مسـلح غـرب کشـور مــجموعه گــزارش هــای حــفاظت اطــالعات سـتاد .3
.1366/9/18

بوده است.3 اعالمی سازمان٬ آمار

دوره توقف عـملیات های ارتش سه ماهه زمستان 1366 منطقه جنوب٬ عملیات سازمان در از پس

برنامه ریزی پـرداخت و تبلیغ و آموزش٬ جمع آوری٬ سازمان به شناسایی٬ این مدت٬ در سازمان است.

این که در قراین نشان می دهد و شواهد به درگیری پراـکنده می پرداخت. مرز جدار ـگاهی برای شناسایی در

برای بـهار توسط ارتش عراق٬ طراحی عملیات بازپس گیری فاو چارچوب آماده سازی و در دوره توقف٬

ارتقای توان نظامی خویش و انتقال نیرو نقل و سازماندهی و آموزش نظامی کافی و سازمان قصد ٬1367

توجه داشت: باید این راستا همچنین در داشته است. را

براندازی مسـلحانه نـظامی ادامـه داشت. حول محور فعال و این دوره کامًال تبلیغات سازمان در ـ
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تبلیغاتی سازمان در حضور و انجام دادند چندین تظاهرات نیز کشور خارج از هواداران سازمان در

تأمین می کردند. رسانه های غربی را

فعال بود. این دوره کامًال آموزش سازمان در ـ

به صورت گسترده دنبال می شد. برای پیوستن به ارتش سازمان٬ کشور خروج باقیمانده هواداران از ـ

به حال تعلیق درآمده شهرها این دوره عملیات تروریستی در در خّط عملیات شهری متوقف شده و ـ

بود.

طریق تلفن ادامه داشت. کماـکان از خّط جاسوسی تلفنی (تخلیه تلفنی) ـ

67  عملیات های بهار
سـازمان٬ افزایش حمایت حامیان عـراق از و تبلیغات گسترده روی آنها عملیات های نظامی و سیر

استراتژی نقش بیشتری در سهم و خواستار و روی آورد که سازمان به حرکت جهشی (ماـکرو) موجب شد

تقویت سازماندهی ارتش سازمان و تغییر ماه توقف٬ چند نتیجه آن پس از نظامی رژیم بعث عراق گردد.

آسـتانه حـمله گسـترده عـراق بـرای در آن اقدام به عـملیات مـوسوم بـه «آفـتاب» که اولین نمود بود

منطقه فّکه بود. در بازپس گیری فاو٬

زمینه شناخت بهتر که یادآوری آن٬ حال تغییراتی بود در 67 بهار سیاسی ایران در شرایط نظامی و

به نوشته کتاب «پایان جنگ»: می سازد. امکان پذیر نظامی سازمان را اقدامات گسترده تر
الگـوهای به دلیل تحوالتی که به تدریج درحال وقوع بود٬ساختار فروردین سال 1367 در
مالحظات از صرف نظر شد... جنگ دستخوش تغییر واـکنش های حاـکم بر کنش و از موجود
به اوضاع داخلی ایران نیز بود٬ عراق درحال تغییر آشکاری به سود نظامی که به طور سیاسی و
آستانه فرارسیدن انتخابات سومین دلیل افزایش اختالف نظرات سیاسی ومناقشات جناحی در
فضای بود. ازحساسیت خاصی برخوردار نیمه دوم فروردین٬ دوره مجلس شورای اسالمی در
نگران کننده روندجنگ روندحساس و فارغ از درگیرانتخابات مجلس و عمیقًا داخلی کشور
نوعی احساس آرامش نسبت به ٬ [66/12/23 [ در 10 عملیات والفجر که پیروزی در چرا بود٬

ص 62. پایان جنگ...: .1

کرده بود.1 ایجاد جبهه ها



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  290

و شده بود تهران آغاز حمالت موشکی عراق به شهر 66 نیمه اسفند شرایطی که از در سوی دیگر از

اجرای طرح تمهید برخی عملیات های نظامی عراق برای زمینه سازی و ادامه داشت٬ نیز (67) سال نو در

صورت می گرفت. برنامه ریزی شده بود٬ فاو فروردین برای تسخیر اواخر جنوب که در عملیات بزرگ در

برای ارتش عراق بود. این زمینه «ـکمکی» سازمان هم در

منطقه در دقیقه نیمه شب) 30 و ساعت 12 (حدود هشتم فروردین ماه 1367 ساعات اولیه بامداد در

شرکت عملیاتی صورت گرفت که به گفته سازمان با ارتش سازمان٬ سوی ارتش عراق و از مرزی فّکه٬

اردوگـاه های اسـرا اسرای ایرانی از تعدادی از اعالم می شد. نیرو نفر تیپ دارای 250 منابع داخلی سازمان هر در .1
سازماندهی شده این تیپ ها در گردآوری شده و نیز زیستی٬ وعده شرایط بهتر فریب و تطمیع و عراق با سراسر در

بودند.

در و بودند) زمره این تیپ ها در یک تیپ زرهی جدیدالتأسیس نیز تیپ رزمی زنان و (دو تیپ رزمی 1 15

منطقه وسیعی شروع شد.

خراسان (مستقر 77 هدف انهدام لشکر با نام گرفته بود سوی سازمان «آفتاب» این عملیات که از در

با آنها می کردند. ایفا تیپ مکانیزه ارتش عراق نقش اصلی را چند صورت گرفت٬ غرب منطقه شوش) در

در به گروهان تانک مستقر را زده خود دور نیروهای خط پدافندی را فریب٬ اصل غافلگیری و استفاده از

کردن این گروهان به سمت بقیه خطوط پدافندی حرکت کردند. بی اثر پس از منطقه رسانده و

تصرف خط پدافندی ارتش جمهوری اسالمی توسط ارتش عـراق٬ نیروهای ارتش سازمان پس از

روی سپس به برافراشتن پرچم های سازمان بر و به آتش کشیدند را استحکامات موجود و تمامی سنگرها

پخش اعالمیه اقدام نمودند. و خاـکریزها

تجهیزات به غنیمت گرفته تمامی امکانات و تهاجم٬ روز ظهر حدود نیروهای سازمان تا و عراقی ها

ساعت حدود در انتقال داده و را کلیه اسرا نیز و به درون خاـک عراق منتقل کردند به پشت خط و شده را

براساس گزارش منابع نظامی پشت خط پدافندی رژیم بعث عراق عقب نشینی کردند. خاـک ایران تا از 13

خاـک ایران شدند. به عقب نشینی از آنان مجبور و آمد تلفات سنگینی به مهاجمان وارد ایران٬

به منابع سازمان می نویسد: استناد با راستگو این عملیات٬ سازمان از درباره دستاورد
طرف سازمان اعالم از اسیر٬ 508 مجروح و تن کشته و 77خراسان 3500 تلفات وارده به لشگر
دشمن همکاری ارتش کشور همراهی و توانست با سازمان مجاهدین (ارتش آزادیبخش) شد...
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یکی از و ایران عملی سازد٬انجام دهد علیه کشور بر که آن ارتش نتوانسته بود کاری را (عراق)
همین نشستی در رجوی در کاربیاندازد... به نفع طرف عراقی از لشگرهای زبده رژیم ایران را
به خاـک ایران برای سرنگون کردن جمهوری اسالمی ما رابطه گفت که «این سربازان مانع ورود

.398 ـ صص 396 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

زده شوند.1 راه کنار سر از وباید هستند
تاریخ در آمریکایی ها ...» نیمه دوم فروردین ٬67 عملیات نظامی انحرافی ارتش عراق در چند پس از

غافلگیرانه و عراقی ها آن٬ همزمان با و خلیج فارس حمله کردند سکوی نفتی ایران در به دو 1367/1/28

یورش آوردند... به فاو سپاهی مجهز با فاو٬ حمله گسترده شیمیایی به خطوط پدافندی خودی در پس از

حالی که عراق از در و ـ ایران بود اختیار ماه در 3 سال و آنکه دو پس از ساعت ـ عرض 36 در سقوط فاو

استفاده از با و به کارگیری سالح های شیمیایی٬ با منطقه غرب اطالع داشت٬ عمده قوای ایران در حضور

نـیروهای اسناد مبتنی بر تحقیقات جنگ و مطالعات و این کتاب توسط مرکز ٬198 ـ صص 197 پایان...: تا آغاز .2
نظامی تهیه شده است.

انجام گرفت.»2 سیانور٬ خردل و ـگاز

نیروهای نظامی و وضعیت جبهه ها که اطالعات گردآوری شده توسط سازمان از روشن شد بعدها

ص 77. پایان جنگ...: .3

و عملیات «آفتاب» ضمن آنکه ارتش سازمان با نقش داشت.3 رسیدن عملیات مزبور به ثمر در ایران٬

مقدمات آن سهیم بود. در اقدامات ایذایی٬ سایر

قرار عملیات های گسترده تر جدیدی از مسیر در دستاوردهای تبلیغاتی آن سازمان را عملیات آفتاب و

در سازمان٬ عملیات ارتش عراق و 67 خرداد 28 در تأسیس ارتش سازمان٬ آستانه اولین سالگرد در و داد

عراق درباره این عملیات چنین آمده است: سالنمای تحلیلی جنگ ایران و در منطقه مهران انجام شد.
کنترل که در دهلران ـ منافقین به کمک ارتش عراق به مهران و ٬1367 روزهای پایانی خرداد در
نشست محرمانه رجوی و از همین سال بعد بهار در داشت ـحمله کردند... پدافندی ارتش قرار
گرفت نفربرهای پی ام پی دراختیارمنافقین قرار و تجهیزات سنگین شامل تانک تی 55 صدام ٬
عملیات تهران طی رجوی قبل از کردند. برگزار برای آنها افسران عراقی آموزش فشرده ای را و
«تـوان یک تشویق نیروهایش جهت حمله به خطوط ارتش می گوید: نشستی برای تحریک و
گـردان یک گردان برای درهم شکسـتن چـند است. یگان ارتش ایران برابر 4 یا 3 با یگان ما
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ص 202. پایان...: تا آغاز .1

دادند.1 سر را تهران» مهران فردا «امروز منافقین پس ازحمله به مهران شعار ـکالسیک ارتش.»
اقدام بـه راه انـدازی یک بـرنامه به مهران٬ ورود خبرگزاری های خارجی پس از دعوت از سازمان با

یک کـه «وقـتی مـی توانـیم در این عملیات رهبری تشکیالت مدعی شد پس از بزرگ تبلیغاتی نمود.

تیرماه 1367. عملیات تصرف مهران ـ پس از سخنرانی رجوی٬ اصل نوار برگرفته از .2

بود.»2 نماییم پس دسترسی به تهران چندان مشکل نخواهد آزاد شهری را عملیات٬

پـیاده توسط تیپ های زرهی عـراق و نام گرفته بود٬ سوی سازمان «چلچراغ» که از عملیات مزبور

نیروهای جمهوری اسالمی کیلومتر عمق 20 و کیلومتر به طول 50 محور چهار در و سازمان انجام شد

انجام گردید.

آتش ابتدای شب تمام محورهای منطقه توسط توپخانه ارتش عراق زیر از شروع عملیات٬ قبل از

تبدیل به آتش تهیه پیشروی مقدماتی شد. شروع عملیات٬ با گرفت و قرار

مطابق منافع سازمان: این عملیات٬ از به گزارش راستگو
آن شهر و جنوب غربی استان ایالم حمله بردند مرزی مهران واقع در به شهر محور ازچهار ...
بین طرفین دست به دست شده عراق چندبار طول جنگ ایران و مهران در شهر کردند. تسخیر را
به علت شدت آتش توپخانه عراقی ها٬حتی یک این شهر در سکنه بود. آن تاریخ٬خالی از در و
زرهی 16 لشگر «عملیات چلچراغ» در به گفته سازمان٬ برجای نمانده بود. ساختمان سالم نیز
گردان های مختلف توپخانه وکاتیوشای حکومت اسالمی به 11سپاه پاسداران و لشگر قزوین٬
زخمی شدند. نیروهای حکومت اسالمی کشته و تن از هزار 8 و هم کوبیده شد کامل در طور

.399 ـ صص 398 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .3

داخل این عملیات اسیرشدند. 3 در نیز نفر 1500
که قابل انتقال بـوده بـه پشت خـّط کلیه امکاناتی را نیروهای ارتش سازمان٬ تهاجم٬ روز عصر در

پایگاه های مقرهای خطوط و و سوله ها و سنگرها اـکثر مقرهای خط عقب و و سنگرها عملیاتی منتقل و

به آتش کشیدند. منهدم کرده٬ بعدی را

و به داخل عراق عقب نشینی کردند ترک و نیروهای سازمان منطقه را دیگری از دوم تهاجم تعداد روز

تخلیه کردند. کل منطقه را سوم٬ روز

این تهاجم به شرح ذیل بود: کمک های ارتش عراق در امکانات و بخشی از
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طول مدت شناسایی منطقه امکانات الزم در و گذاشتن معابر اختیار در 1ـ

معبر کردن میدان مین و باز 2ـ

نفربرهای عملیاتی سازمان و تأمین عمده تانک ها 3ـ

به همراه مهّمات مربوطه ادوات دیگر تأمین توپخانه و 4ـ

حین عملیات قبل و آتش تهیه٬ آتش پشتیبانی و 5ـ

طول عملیات منطقه در بمباران شدید پشتیبانی هوایی و 6ـ

تخلیه غنایم به پشت خط پشتیبانی ترابری جهت انتقال امکانات به خط حمله و 7ـ

به پشت خط به صورت جداـگانه اسرا جابه جایی نیروهای سازمان و 8ـ

ارتش نسـبت دادن انـجام کـامل آن بـه سـازمان و سـوی عـراق و تکذیب انـجام عـملیات از 9ـ

.157 ـ صص 156 دانشکده امام باقر(ع): در موجود بولتن ویژه ارتش آزادی بخش؛ .1

آزادی بخش.1

عراق روابط نظامی سازمان با اسنادی از  
کـوچک گزارش عـملیات نـظامی پـراـکـنده و کردستان عراق٬ نظامی سازمان در ابتدای استقرار در

قبلی ارتش عراق انجام مـی گرفت٬ مجوز مناطق مرزی علیه جمهوری اسالمی ایران که با سازمان در

همچنین سوی سازمان به صورت کتبی به سرویس اطالعاتی عراق تحویل می گشت. می بایست از تمامًا

موضوعات مختلفی و می شد مسئوالن سازمان برگزار جلسات کارشناسی بین فرماندهان نظامی عراق با

می گرفت. قرار گفتگو بحث و مورد غنایم و... تلفات و اقدامات نظامی ایران٬ نتایج عملیات٬ نظیر

مدارک محرمانه سـازمان های امـنیتی عـراق بـه دست و اسناد سقوط صدام٬ پس از اشاره شد٬ همان گونه که قبًال .2
در نـیافته٬ که تاـکنون انتشار این اسناد بخشی از یافت. انتشار اروپا در داخل عراق یا در آنها برخی از و مردم افتاد
فیلم های ویدئویی بـرخـی و پژوهشهای سیاسی تهیه گردیده که صورت جلسه ها توسط مؤسسه مطالعات و اروپا

آن جمله می باشند. از فرماندهان ارتش عراق٬ جلسات مسئوالن نظامی سازمان با

و سازمان نگرانی دارند با کشف اطالعات همکاری نظامی خود از عراقی ها جلسات اولیه 2 یکی از در

بلکه می خواهیم نسبت به این مسئله به «این جلسه بازجویی نمی باشد می کند: عالیرتبه عراقی تأـکید افسر

انجام عملیات ارتش عراق در همکاری سازمان و [ ایران] اطالعاتی دال بر دشمن نتیجه برسیم که آیا
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خیر؟» نظامی داشته است یا

مهدی ابریشمچی عالوه بر شده٬ برگزار تیرماه 1362 توجه به مطالب مطروحه در این جلسه که با در

کـردستان را آن زمان مسئولیت فـرماندهی نـظامی سـازمان در ابراهیم ذاـکری که در عباس داوری ٬ و

این مذاـکرات که به جزئیات همکاری های نظامی اشـاره قسمتی از داشته است. حضور برعهده داشت٬

می باشد: به شرح زیر می شود
درجلسه: سازمان اطالعات نظامی عراق خطاب به نظامیان عراقی حاضر افسر

این یک تحقیق و و هم صحبت کرده ایم به اینجاآمده اند این آقایان درخصوص موضوعی که با
عملیات انجام شده٬ از بازجویی نیست بلکه می خواهیم به یک نتیجه برسیم درخصوص بعد یا
اینکه سازمان دال بر دشمن اطالعاتی دارد [ ذاـکری] من سؤال کرده بودم که آیا ابراهیم برادر از
این سؤال علیه نیروهای ایران می کند؟ بر همکاری نیروهای نظامی ما اقدام به انجام عملیات با
اثنای سؤال دوم این است که در این جلسه به بررسی آن بپردازیم و اول است که می خواهیم در
می خواهـیم کـه بـرادر آمده اند؟ نظامیان دشمن به طرف نیروهای ما نیروهایی از عملیات آیا

ابراهیم نسبت به این موضوع توضیح دهد.
استخبارات ارتش عراق است می افزاید: یکی ازنظامیان عراقی شرکت کننده درجلسه که از

هـمکاری که ارتش عراق با این مسئله اطالع داشتند به اظهارات ابراهیم نیروهای رژیم از بنا
که این مسئله را کرده اند منطقه «ـگرمی گردکوی» نیروهای مجاهدین اقدام به انجام عملیات در
مامی خواهیم گفته اند عالی رتبه دیگرشنیده ام وهمان گونه که ابوعمر یک افسر و ابوعمر من از

رسیدگی کنیم. می گردد بر شرایط که به نیروهای ما اوضاع و رابطه با در
هم بوده همکاری با با این منطقه بسیارسهمگین و ضربه ای که به دشمن زدیم در ابراهیم ذاـکری:
که تذکر بزنیم واشتباهاتی هم بود نمی توانستیم این ضربه را ما نبود همکاری شما اـگر ـکه طبعًا
من درهمان روز این مطلب را کاهش ندهد. را کار اجر هم دادیم وتأـکیدداشتیم که انتقادات ما
یک داشتم٬ اظهار موضوعی که من درجریان صرف غذا رابطه با در اما دادم. به فرماندهان تذکر
مطالبی که من گفتم نزدیک به مطالب و بود طریق اسرا سری اطالعات اولیه به دست آمده از
سؤال اول گفتم که ماسندی[ از مورد در ظرافت کالم است. نزدیک٬ از مقصود و اصلی می باشد
همکاری مجاهدین عملیاتی راانجام دهند٬ با ایران] به دست آوردیم که ارتش عراق می خواهد
قبل منطقه «رواندوز» در مطلب دیگری هم گفتم که رژیم ازتجمع ما و [ ذـکر] تاریخ معینی. بدون
تحرکات ارتش رابطه با در رژیم یک آماده باشی داده بود آن تاریخ٬ که در یک هفته مطلع بود. از

عراق.
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عملیات به منطقه گودی کوران منتقل قبل از من این گونه فهمیدم که نیروهای شما عراقی: افسر
سندی به که بنده یک مدرک و داشتید اظهار درجریان نهار من این طورفهمیدم که شما شدند.
همکاری مجاهدین هماهنگی و با می خواهند [ ایران مطلع شده بود] عراقی ها دست آوردم که
و عملیات به منطقه منتقل شدند. ومجاهدین یک شب قبل از به ایران انجام دهند حمله ای را
دادند. این موضوع یک سری موانع برای هرگونه حمله قرار نیروهای رژیم باتوجه به آـگاهی از
خصوص اطالع ایران از دوم در خبر و «رواندوز» مورد یکی در بود: خبر دو ابراهیم ذاـکری:
طریق مدرک وسند که یکی از خبرجداـگانه بودند. دو همکاری بامجاهدین٬ نیت حمله عراق و
بر منطقه گردهـکوه٬ در آماده باش اینها اسرامی باشد. از طریق کسب اخبار دیگری از و می باشد
این به واسطه تحرکات اسرای دستگیرشده٬ و طریق نیروهای استراق سمع ما از ما اساس اخبار
ظرافت کامل دقت و بنده می خواهم با این خصوص٬ در باتوجه به دقت شما بود. امکانات شما
می خواستم بگویم که رژیم داشتم این را که اظهار این موارد من از مقصود کنم. بازگو مطلب را
از را نـیروهای خـود ما یک هفته قبل و اطالعاتش کلی بوده از اطالعی نداشته و ما قصد از
شنود٬ و به اظهارات اسرا بنا و دست نداشته باشد رژیم اطالعاتی در برگرداندیم تا «رواندوز»

انتقال نیروهایمان نداشته. نقل و مورد ایران اطالعی در
درجلسه سند کهنمایندگان سازمان حاضر می کند ارتش عراق درخواست سندسازمان را افسر

می دهند. قرار عراقی ها دراختیار را
می گوید: و رامی خواند ارتش عراق متن سند سپس افسر

تیپ دوم رکن دو. «از نوشته شده: که به صورت تلفنگرام می باشد این سند در
تک احتمالی دشمن. موضوع:

دارند کومله قصد دمکرات و همکاری گروه های منافق و واصله دشمن بعثی با اساس اخبار بر
آتش توپخانه دشمن فوق با اخبار روزهای آینده علیه یگان های لشکرانجام دهند. اقداماتی در
در منطقه کونشین احتمال تک دشمن علیه یگان های تیپ به خـصوص احـتمال هـلی برد در

آخر. تا است»٬ متصور همکاری گروه ها و عقب یگان ها جناحین و
شب آینده با یا امشب و دارد دشمن بعثی قصد آنان٬ نظر این است که از حاـکی از سندشما
این طور آیا منطقه کونشین انجام دهد٬ در کومله عملیاتی را یا همکاری نیروهای مجاهدین و

نیست؟
بله. ابراهیم ذاـکری:

پشت خط به دشمن حمله کرده بودید؟ از آیاشما نکته دیگر٬ ارتش عراق: افسر
بله. ابراهیم ذاـکری:
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کرده بودید پشت وارد ضربه از به آنها که نیروهایی که شما آیامشاهده کردید ارتش عراق: افسر
حمله ورشوند؟ به طرف قسمت هایی دریگان های ما کردید٬ وارد فشار به آنها و

طرح اوًال توضیح می دهم. برای شما منطقه عملیاتی را اول من یک کروکی از ابراهیم ذاـکری:
پیشروی آنهاساعت 3/30 شروع شده٬ ساعت 4 عملیات در توضیح می دهم. برای شما رژیم را

انجام شده بود.
منطقه حاج عمران در را 2 که عملیات فجر اطالعیه نظامی دشمن اعالن می داد عراقی: افسر

و اجـرا 1362 تـیر 29 تـمرچـین در حدفاصل ارتـفاعات قـمطره و در غرب پیرانشهر٬ در 2 عملیات والفجر ...» .1
ص 79. پایان...: تا آغاز شد.» مربع آزاد کیلومتر منطقه حاج عمران به وسعت 30

مهم نیست. البته این برای ما دقیقه صبح٬ ساعت 4/30 در انجام داده1٬
مهم است. ولی به این دلیل که می گویم برای ما ابراهیم ذاـکری:

[ارتفاع] تخته سنگی٬ یکی از حرانه٬ یکی از نقطه درحالت پیشروی بودند چهار عملیات در
تا گردمند که از این بود وهدف آنها یکی به طرف[ارتفاعات] گردمند و [ارتفاع] 1885 یکی از
یکی تخته سنگی و یکی مرانه ـ سه نقطه آتش باری داشتیم ـ در ولی ما تاچومان بروند دربند

سوم گردمند.
ولی مـتوقف شـدند٬ بودند سنگر این سه نقطه چون خارج از در به همین دلیل نیروهای آنها
اهداف ما گرفتن در به علت عدم قرار شروع به پیشروی کرده بودند 1885 از نیروهایی که ابتدا

به گردمندبرسانند. توانستندخودشان را
نـیروهای ایـران از تـخته سنگی بـه مـن گـفته انـد رابطه با می دهم در را من جواب شما حاال
گفتم من به برادران ارتش شما و که این مطلب برایم منطقی نبود تخته سنگی پایین آمده بودند
به عبارت کرده اندچون پایین آمدن امکان نداشت. فرار ازتخته سنگی پایین آمده باشند اینها اـگر
من می خواهم و کالم. رّدتهاجم گفتم نه درتأیید من در و نبود آمدن آنها حرف من تأیید دیگر
به اینها دارد بلکه راهی وجود ندارد وجود تخته سنگی امکان آمدن نیرو از یکتوضیح دهم٬

طرف محل گردان سرازیرشدند.
نیازی به بحث نمی باشد. دیگر و روشن شد برایمان واضح و همه چیز اینجا در عراقی: افسر

و برای هرگونه اتفاق آمـاده مـی کرد را [ رجوی] همواره ذهن ما مسعود برادر ابراهیم ذاـکری:
مـا و نگـران نـباشید حتی یک گردان٬ دست بروند عملیات از در نیروهای شما میگفت اـگر
ازخودمان بهتر را آنها متشکریم و نیروهای شما از ما به این وضع عادت دادیم و خودمان را

می دانیم.
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کارت های سربازان کارت می خواستند. حتی از و صحنه اطالعاتی بوده اند در بچه های درگیر
نمی دانیم. را آنها ابعاد نمی دانیم و ما را وحجم این نیروها داشتند سپاه دراختیار

قطعًاسپاهی و ارتشی می باشند و 64هستند تیپ سوم لشکر نیروهای جنگاور اینها عراقی: افسر
نیست. میان آنها در

دادیم و به شما را ریزسازماندهی آنها ما و نیروهایی ازسپاه دارند گفتیم اینها ما ابراهیم ذاـکری:
داریم البته تکاور ده گردان اسیر از ما تشکیل دهند. که تیپ جنگاوران را دارند قصد بعدًا آنها

هستند. آنها از غیر اینها و دارند هم وجود
شمال شـرقی کـه سیرآباد منطقه محصوره گرمین و از که دفاع می کند 64 لشکر عراقی: افسر
آنها دراختیار و همه پیاده هستند و ندارد گردان بیشتر 12 از منطقه گستردگی حاج عمران است٬
گردان گردان 209 ولی امکانات تهاجمی ندارند. نیروهای مهندسی٬ تانک است و ـگردان 209
تانک منطقه کوهستانی محلی برای مانور بین بردیم. از دودستگاه تانک آن را تانک است که ما

ندارد.
مستقر می توانند رواندوز طریق مشخص تا راه و تانک از نیروهای پیاده و همان گونه که گفتند
با می رسد مجموع به نظر در تانک استفاده نشده. از [میالدی] به بعد [سال] 82 ولی از شوند.
زدن نـیروهای از شـما منطقه به گستردگی حاج عمران٬ نیروهای پشتیبانی در توجه به وجود

به نیروهای عملیاتی. تارسیدید و عمق عمل کردید پشتیبانی از
بله درسته. ابراهیم ذاـکری:

بشمارید. نیروهای ایران را شما ارتش عراق: افسر
گردان 117 آن مانده اند. گروهان از تیپ دوم که دو تیپ سوم 777 گردان 109 ابراهیم ذاـکری:
[ارتفاعات] در آنها محل استقرار اعزام کرده ولی در به 109 برای پدافند یک تعدادی را تیپ دو
دشت رایات داشته و گردهـکوه و گروهان در مستقل تانک٬ گردان 209 ضربه رفتند. رایات زیر

این عملیات شرکت داشتند. در نفر ولی 300 ـگردمند٬
گروهان چندتانک دارد؟ هر عراقی: افسر

نمی دانم. ابراهیم ذاـکری:
7تانک. گروهان٬ هر عراقی: افسر

گردهـکوه و در زدند رابچه ها تانک بیشتر٬ تا 10 زدیم. باال زیاد ما را آنها تعداد ابراهیم ذاـکری:
تخته سنگی زدند. پنجوین و

این هم و 20تانک٬ یا 30تانک داشت و تا گردان 28 زمان شاه ٬ نظام جنگی در در عراقی: افسر
هـیچ هـیچ درگـیری در در نمی شود. تمام امکانات حاضر جنگ با گردان در اشکالی ندارد٬
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جـنگ به صورت پـیاده روی وارد و داخل تانک خارج نمی شوند نیروهای جنگی از جنگی٬
و افسران که آدم های کم سوادی هسـتند زمان به اسارت درآوردن سربازان و هم در و شوند.
نفرمی شوند هرتانکی هم 4 صورتی اـگرحساب کنیم 20تانک و در نفرهستیم٬ 300 می گویندما
کـه گـردان امکـان دارد یعنی آیا نفرحساب کردید؟ 300 پس چگونه شما می شوند٬ نفر 80
نفر قبول نمی کنم که این 300 ابدًا رفیق ابراهیم ٬ من شخصًا٬ عملیات شرکت کنند٬ همهاش در

عملیات شرکت نکردند. ولی همه در منطقه بودند در حمله کردند٬شاید
پیاده آمده اند؟ من کی گفتم اینها ابراهیم ذاـکری:

من اینگونه فهمیدم. عراقی: افسر
توضیح می دادم. بودم برای شما من عربی بلد اـگر ابراهیم ذاـکری:

کمک کند... مترجم را عراقی:خداوند افسر
به روحیات بهتر به مرور نظامی٬ سیاسی و روابط فی مابین اعم از رابطه با در ابراهیم ذاـکری:
ترجمه بایدکارشناسانه انجام شود می رسد نظامی به نظر امور رابطه با البته در دست می آید.
اطـالعاتی] دیگـر [ افسر ابوخلود با ماحاال مثًال این طورنباشد. مسائل سیاسی شاید ولی در

مشکلی نداریم.
درست است. کامًال اطالعاتی عراق: افسر

گـردان 103 از: عـبارتند تـهاجم شـرکت داشـتند نیروهایی که در و گردان ها ابراهیم ذاـکری:
ایـن گـردان ٬198 گردان جنگاوران٬ که همه شرکت کرده بودند. گردان مستقل 795 تکاوران٬
گـردان بـودند٬ مأمـور به گـردان 109 نیز آنها جمله تعدادی از از کامل بودند ـگردان به طور

هم به خاطرحمله آمده بودند. نیز مهندسی 407
جـریان جـنگ گـردان تکـاور٬ در من می خواستم حـقیقت روشـن شـود. ارتش عراق: افسر
اضافه می کنم که اطالعات به دست آمده من این را و شرکت داشتند. گردان 103 جنگاوران و
این که نیروهای نظام ایران ازهماهنگی فی مابین ارتش عراق ومجاهدین کامًال حاـکی است از
هفت روز و بودند٬ کومله نیز دمکراتیک و که همراه مجاهدین معارضه کردی ـ اطالع داشتند
بـدین وسـیله نـیروهای نـظام٬ [ ایران] نسبت به موضوع اطالع داشت. نظام عملیات٬ قبل از
که نیروهای مجاهدین طرفی نظام فهمیده بود از و به دست آورده بود نیت های نیروهای عراق را
این اطالعات حاـکی است که به و نقل مکان کرده بودند. یک شب قبل ازعملیات به نقطه 1885

.133 سند نمایندگان سازمان٬ مذاـکرات فرماندهان نظامی عراق و متن پیاده شده نوار .1

موانع نموده است.1 و خاـک ریز نظام اقدام به ایجاد این تهاجم٬ مقابله با منظور
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مسـئوالن اسـتخبارات ارتش عـراق و حضور که با جلسه مزبور در همان گونه که مشاهده می شود

در و بررسی مـی پردازنـد پیرامون جزیی ترین مسائل جبهه به بحث و نمایندگان سازمان تشکیل شده٬

جستجوی رژیم بعث عراق در سازمان و کنند٬ غافلگیر را عراقی ها مواردی که نیروهای ایران توانسته اند

شده اند. خود ـکشف نقاط ضعف کار

گرفته بررسی قرار منطقه فکه مورد که عملیات نظامی سازمان در فروردین 67 جلسه دیگری در در

اطالعاتی ارتش عراق درخواست افسر اشاره به جزئیات عملیات سازمان از مهدی ابریشمچی با است٬

می گوید: او ببینند. دست سازمان را در غنایم موجود و سازمان اطالعات بیایند یک گروه از می کند
به این عملیات را و که می دانیددشمن اعالم نموده نیروهای عراقی حمالتی کرده اند همان طور
تـیپ یک مکـانیزه را و 4 لشکـر منطقه فکه تیپ کـماندو آنان در نسبت داده است. عراقی ها

راحمایت می کردند. گردان آنها که دو آورده اند
وزیرتبلیغات مالقات داشتم که به توافقاتی اینکه به جلسه بیایم با قبل از اطالعاتی عراق: افسر
رادیو در و شود که تکذیبیه صادر دادند تبلیغات دستور وزیر ایشان سالم رساندند. رسیدیم.
مطبوعات و به تمامی خبرگزاری های خارجی و و انتشاریابد بخش] فارسی منعکس و [بغداد٬
ارتش مضمون این تکذیبیه این است که این عملیات را روزنامه های خارجی داده خواهدشد.

آن سرپوش می گذارد. رژیم بر داخل خاـک ایران انجام داده و در آزادیبخش ایران و
متشکرم کـه دیگرمساعدت های شما و این مساعدت های سیاسی شما از مهدی ابریشمچی:
مسـاعدت های است. ایـن مسـاعدت های شـما از تشکـر مسـعود دستورات بـرادر روش و

است. مؤثر چقدر ولی ببینیدمساعدت سیاسی شما است. غیرسیاسی شماخیلی زیاد
مـالقات فـوری و بـود مـطلب جـدید اـگـر نوشتم. من خالصه بیانیه را سرویس عراق: افسر
آینده بتوانیم در نواقصی باشدتکمیل کنیم. اـگر اضطراری تشکیل می دهیم.عملیات تشریح شود

نقاط منفی کم کنیم. از
مقابل رییس [ رجوی] در مسعود برادر که درجمع بندی عملیات٬ همانطور مهدی ابریشمچی:
ازنتایج این عملیات گفت ماهنگامی موفق شدیم که توانستیم و [صدام حسین] بیان کرد جمهور
و یعنی 3500جنگجو افزایش دهیم٬ به هفت برابر را نیروهای خود نسبت به عملیات گذشته٬

رزمنده.
[صدام] اجرای چـنین عـملیاتی رهنمودهای] سیدالرییس [ ـ= بدیهی است که بدون توجیهات

نبود. امکان پذیر
اشاره کرد: درس های اخذشده می توان به این موارد درجمع بندی کامل این عملیات و
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[ عراق] نیروهای مسلح هماهنگی قبلی با ـ
ـپیش بینی های مربوط به آتش باری وتوپخانه

حل نمودن مشکل ارتباطات ـ
تعیین کردن پیشاپیش موقعیت فرماندهی برای عملیات های آینده. ـ

به موردنیازمندی های خود این پس مابایستی مورد به این نتیجه رسیدیم که از ما مخصوصًا
ارائه خواهیم داد. را بهارنیازمندی های خود ماه آینده در برای 3 ما قبل مشخص کنیم. از را

به آموزش ازجانب ارتش عراق داریم: نیاز این زمینه ها در
تانک ـ

دوره های مشابه قبلی برای نفربرهای زرهی تکرار ـ
آموزش ماشین های فرماندهی ـ

آموزش توپ 106 ـ
مینی کاتیوشا و آموزش کاتیوشا ـ

آموزش توپ 122 ـ
آموزش شناسایی. ـ

نمی دانیم هنوز انتخاب نکرده ایم چون احتیاج به بررسی داریم و هنوزهدف عملیات آینده را ما
[ عراق] مستقرخواهیم شد. کدام سپاه در

جواب شماچیست؟ منطقه بصره بخواهدانجام شود سؤال داریم اـگرعملیات در لذا
مشخص کرده اید؟ منطقه را شما عراقی: افسر

هـم بـاز می خواهیم ببینیم آیا مناطق پیشنهادی است ما این منطقه یکی از مهدی ابریشمچی:
است؟ باز دست ما٬

به بررسی وشناسایی منطقه جنوبی نیاز در فراهم است. امکان انتخاب برای شما عراقی: افسر
مثبت و روش هایی اعم از هرعملیاتی برای خود درخصوص مشکالتی که اشاره کردید است.
اندازه که روی مشکالت واقعی انگشت بگذاریم درعـملیات های بـعدی ولی هر منفی دارد
و مشکالت چه کوچک وچه بزرگ مشخص شود. اـگر موفق خواهیم بود.خوشحال خواهیم شد
روش دمکراتیک همین و بود بلکه به نفع طرفین خواهد به عنوان شکایت تلقی نخواهیم کرد ما
چارچوب عملیات نظامی مسئله بزرگی است مثل کوچک است ولی در امور برخی از است.

ارتباطات. ایجاد
را این موارد پیگیری کرده ام وشما من خود و بود نیز ما نظر مورد درخصوص دوره آموزش٬
سـالح و رابـطه بـا در مشخص کنید. آموزش را هر شرکت کنندگان در تعداد شما آماده کنید:
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هم ظرف این هفته به درخصوص زمین مانور مهمات ماه های آینده هم مشکلی نخواهیم داشت.

مسئوالن اطالعات نظامی ارتش عراق. متن پیاده شده نوارهای مذاـکرات نمایندگان سازمان و .1

جواب می دهیم.1 شما

تأمین نیازهای سازمان ویژه صدام در دستور  
می کند مهدی ابریشمچی تأـکید سال ٬67 سازمان اطالعاتی عراق در مذاـکرات با جلسه دیگری از در

ضربه زدن با باعث شده تا می دهد سازمان قرار اختیار در صدام ٬ به دستور امکانات ویژه ای که عراق بنا

جنگ علیه عراق موفق نباشد. جمهوری اسالمی ایران در سازمان٬

وی تصریح می کند:
درحالت جنگ تمام امکانات شما [صدام] است. دستورات سیدالرییس اینهاتوجهات ناشی از
احسـاس بـا این نشانه آن است که شما گذاشته اید٬ ما اختیار نیازخودتان هست در ـکه مورد
ضربه به داخل ایران می فرستیم و نیرو این خدمت شما٬ برابر در دارید. مسئولیت این اهتمام را

همان. .2

موفق نباشند.2 درجنگ علیه شما می زنیم تا
نظامی چنین آمده است: به اسناد استناد با تحقیقات جنگ٬ مطالعات و سوی مرکز کتاب منتشره از در
تجهیزات سنگین شامل صدام ٬ نشست محرمانه رجوی و از [ـ=1367] بعد همین سال بهار در
افسـران عـراقـی آمـوزش گرفت و منافقین قرار اختیار نفربرهای پی ام پی در و تانک تی 55

ص 202. پایان...: تا آغاز .3

کردند. 3 برگزار برای آنها فشرده ای را
که در ارتش عراق٬ بین سازمان و انسجام بیشتر جلسه دیگری برای بررسی نقاط ضعف عملیات و در

شده ابریشمچی می گوید: برگزار تیرماه 66
همیشه به فـرماندهان نـظامی مسعود برادر بگویم. نکته ای را ضرورت نشست ها تأیید من در
سالح در پادگان و راه٬ «درست است که مسئولین عراقی تسهیالت زیادی مانند که: می گوید
عبارت است مهمتر همه اینها ولی از که به جای خودش خیلی مهم است٬ اختیارشمامی گذارند
مـنفی مـوارد بـه خـصوص در مـی گیرند نظامی شما کار اشکاالتی که مسئولین عراقی از از
بـه طـرف بیشتر و عجله زیادی برای کشتن پاسداران دارید درست است که شما ـکارهایتان.
با تاریخ را زمان و ومی خواهید کنید باز خون جاده را با پیوسته می خواهید شهرهای ایرانی و



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  302

نمی شود. دانش پیروز ولی هیچ کس بدون تجربه و خون کوتاه کنید٬
است.» می دهندشناخت نقاط منفی کـار بنابراین بهترین هدیه ای که فرماندهان عراقی به شما

صـورت اول تـیرماه 1366 منطقه مرزی دهلران بوده است کـه در عملیات حمله به پایگاه ژاندارمری در منظور٬ .1
تن از که 138 داد ولی سازمان آمار تن مجروح شدند 7 و سربازان ایران به شهادت رسیدند تن از طی آن 5 ـگرفت و

.3 ـ صص 1 ش 100: نشریه اتحادیه انجمن های...٬ زخمی کرده است٬ کشته و نیروهای ایران را

بـه تـجربیات عملیات دهـلران1٬ عملیات موفقی مانند بنابراین من مطمئن هستم که حتی در
می توانیم وتجربیات شما آموزش های مسعود با ولی به هرحال ما فرماندهان شمانیازمندیم...
[ ارتش به فرماندهان [ـگفته شده توسط فرماندهان عراقی] را من عین این نکات موفق باشیم و

بود. آن زمان رییس سازمان کل اطالعات عراق (مخابرات) فاضل بّراـک است که در دکتر منظور٬ .2
مذاـکرات. متن پیاده شده نوار .3

کرد.3 راخواهد مهدی این کار به آقای دکتر2بگویید سازمان] خواهم گفت وشما



فصل سوم:

«فروغ جاویدان» از
«مرصاد»  تا

گام به تهران چند «فروغ جاویدان»:  
طی یک سـخنرانـی هشتم تیرماه 1367 در سازمان٬ حامی تمام عیار عراق و صدام رییس جمهور

محکوم نمودن ایران به دلیل تـداوم و ادعای صلح طلبی خود ضمن تکرار ایران٬ درباره جنگ عراق و

و مـداخـله عـلنی آمـریکا شرایطی که بـا در مجازات متجاوز٬ مقاومت برای تحقق هدف محکومیت و

ایـنگونه دربـاره سـازمان رسـمًا احساس پیروزی می کرد٬ جنگ به نفع رژیم بعث عراق٬ متحدانش در

نمود: اظهارنظر
سـرزمینش نابودی دشمن در روزی حس کند آـگاهی رسیده است که اـگر عراق به سطحی از
این مسائلی که من اشاره ایران به هیچ یک از اـگر زد... خدمت به صلح است به آن دست خواهد
این چیزی و دهند که به صلح تن در کرد مجبورخواهند را مردم خودشان آنها ـکردم توجه نکند
ایـن سـخن مـهران مـؤید قهرمانی های مجاهدین خلق در است که به آن ایمان راسخ دارم و
از بعد و آمد که برای جنگیدن کسی به کمک آنهانخواهد رسید باالخره روزی خواهد میباشد.
و کـرد که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاـک خودشان نفوذخـواهـند دید مدتی خواهید

.1367/4/8 بولتن خبرگزاری جمهوری اسالمی٬ .1

به صفوف آنهاخواهنددید.1 پیوستن مردم ایران را همین طور
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تصویب بدو حالی که از در پذیرفت. را قطعنامه 598 جمهوری اسالمی ایران رسماً ماه 1367 تیر در

طریق مذاـکره با از برای تأمین اهداف خود٬ و نکرده بود «رد» ایران آن را ٬1366 تیر 30 این قطعنامه در

به صورت آن را واقع عمًال در و طرح نموده بود برای پذیرش قطعنامه شروطی را دبیرکل سازمان ملل٬

مستقیم ورود طول مذاـکرات و فرانسه در انگلیس و به دلیل کارشکنی آمریکا٬ اما پذیرفته بود. «مشروط»

27 در موافقت امام خمینی ٬ با تصمیم مسئوالن عالی رتبه٬ مشورت و پس از ایران٬ به جنگ با آمریکا

.163 ـ صص 147 پایان جنگ...: .1

ارتش صدام در اما شرط پذیرفته است.1 و بدون قید را قطعنامه 598 ایران اعالم کرد تیرماه سال 67

پس پیشروی نمود. اهواز و منطقه جنوب به سمت خرمشهر از و تیرماه به خاـک ایران حمله کرد تاریخ 31

به عملیات نظامی مبادرت نیز غرب کشور جبهه های میانی و ارتش عراق در ضدحمالت موفق ایران٬ از

.180 ـ صص 175 همان: .2

نتیجه در ناموفق شدند.2 نظامی جمهوری اسالمی٬ نیروهای مردمی و بسیج مجدد هم با که آنها ـکرد

از را عـقب نشینی خـود سوم مردادماه رسمًا اول و رژیم عراق در و نیروهای عراقی عقب نشینی کردند

سازمان آغاز همزمان عملیات مشترک عراق و اما اعالم نمود. غرب کشور میانی و جبهه های جنوب و

بررسی هستند: زمینه های شکل گیری این عملیات قابل توجه و علل و در نکاتی چند ـگردید.

برای و شد تهران منظور هدف عملیات بعدی٬ جمع بندی رهبری سازمان٬ در عملیات مهران٬ از پس 

بالفاصله اعزام و گرفته شد نظر ماهه در توان برای انجام این عملیات یک مقطع 3 رسیدن به حّداـکثر

همچنین سازمان در شد. وسیعی آغاز به طور به عراق٬ خارج کشور ایران و مرتبطان سازمان از و اعضا

و تـازه وارد افـراد شـده بـود. عملیات نهایی فعالتر در آنها استفاده از و جذب اسرا این مقطع به منظور

آمـوزش های جـدید٬ در و گرفته بـودند مانورهای فشرده قرار نیروهای ارتش سازمان تحت آموزش و

.49 ـ صص 48 بررسی اطالعاتی عملیات فروغ...: .3

شده بود.3 آموزش سالح های ضدهوایی هم منظور

غـیرممکن قـطعنامه را امکان موافقت ایران با تحلیل درون گروهی خود٬ این منافقین در «پیش از

پذیرفت که به خواهد صورتی جمهوری اسالمی قطعنامه را در تنها به صراحت اعالم می کردند: دانسته و

این اقدام به منزله فروپاشی به عقیده آنان٬ اقتصادی به بن بست کامل برسد. نظامی و لحاظ سیاسی ـ



305 «مرصاد»  تا «فروغ جاویدان»  از

ص 184. همان: .1

بود...»1 نظام خواهد

که ایران به دلیل بسته بودن تمامی راه های بازگشت به نتیجه جنگ این بود مورد تحلیل رجوی در

یک طرف توان از هم جنگ به طول بینجامد٬ قدر هر بود. به ادامه جنگ خواهد ناچار عراق٬ صلح با

صـلح بـازگشت بـه سـمت آتش بس و طرف دیگـر از و تحلیل می رود اقتصادی ایران بیشتر نظامی و

یافت. شکست ایران ادامه خواهد این جنگ تا و می شود غیرممکن تر

بن بست مواجه شد. طرح های قبلی سازمان با و نقشه ها سوی ایران٬ پذیرش قطعنامه از اعالم خبر با

حمایت نمایندگان امیدواری به داشتن پشتوانه خرده عملیات های مرزی٬ کنار سازمان در آن شرایط٬ در

آمریکایی سناتور 14 نماینده کنگره و 138 ٬67 خرداد 30 در یدک می کشید. نیز را سنای آمریکا ـکنگره و

که به جنبش های مقاومت وی خواسته بودند از خارجه وقت آمریکا٬ وزیر طّی نامه ای به «جرج شولتز»

توصیه کرده اـکیدًا را عراق ـ در مستقر سازمان ـ حمایت از همین راستا در و ایران توجه کند٬ داخلی در

تـظاهرات سـازمان در در مـاه 67 تیر دوشنبه 6 روز در نماینده کنگره آمریکا «مروین دایملی» بودند.

اظـهار هم پخش شد شبکه های تلویزیونی آمریکا یکی از طی سخنانی که از واشنگتن شرکت کرده و

مهران به به زودی از تالش بیشتر و کمی صبر که با مطمئن باشید تالش کشید٬ دست از «نباید داشت:

.1367 تیر 6 ژوئن 1988/ به تاریخ 27 «مروین دایملی » اصل نوار ترجمه از .2

برای کلیه کادرهای سازمان پخش را ویدئویی سخنرانی مزبور سازمان نوار رفت.»ـ2 تهران رژه خواهید

ـکرد.

بود. اعضا برگزاری نشست رجوی با سوی ایران٬ پذیرش قطعنامه از مورد اولین واـکنش سازمان در

چنین آمده است: کتاب منتشره اعضای سابق سازمان٬ نیروهای سازمان در شرح نشست عمومی با

قرارگاه اشرف در به قسمت های مختلف مستقر بعدازظهر ساعت 6 حدود جمعه ٬67/4/31 روز عصر

سـالن عـمومی حـضور در که همه برای سخنرانی رجوی رأس ساعت 8 ابالغ شد اردوگاه های دیگر و

داشته باشند...

رجوی شروع به سخنرانی کرد. سالن شدند... مریم وارد و که مسعود شب بود 11/30 حدود ساعت در

گفت: و قطع کرد که ناـگهان آن را شروع صحبتش گذشته بود نیم ساعت از حدود
[دست زدن تـهران»؟ بعدًا نگفته بودیم که «اول مهران٬ ما مگر پیش داریم. ـکارهای بزرگ در
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تهران»] فردا مهران٬ «امروز شعار همراه با حضار
نقشه دیگری که قبًال کنار در سمت چپ او٬ در و آوردند ایران را نقشه بزرگی از نفر همین زمان دو در

جلسه بدین رجوی به جلوی نقشه رفت و ساـکت شدن جمعیت٬ پس از رفتند. و نصب کردند داشت٬ وجود

ـگونه ادامه یافت:
کشیده ایم که در طرح عملیات بزرگی را وقت آن رسیده است که به ایران برویم. دیگر رجوی:
البته این دفعه احتیاج به (هورای جمعیت) سقوط رژیم می شود. به فتح تهران و نهایت منجر
و [دست زدن حضار است به تهران برویم. قرار کالک منطقه ای نداشتیم چون این بار ماـکت و

عنوان در مهرماه سال 1351 این توسط رژیم شاه در سطح تبلیغات وسیع پیش از در «فروغ جاویدان» تعبیر .1
با جشن های تاریخی قرن ما» «فیلم بزرگ رخداد رفته بود. به کار ساله٬ تصویری جشن های سلطنتی 2500 رپرتاژ
سینمای تهران 30 در هم زمان٬ به طور 51 مهر اواخر در تهیه شده بود٬ فیلمبردار که توسط 32 نام «فروغ جاویدان»

نمایش داده شد. سینمای شهرستان ها 40 و

اسالم «فروغ جاویدان»1 عنایت به نام پیامبر با تهران»] البته نام آن را فردا مهران٬ «امروز شعار
چون خواهیم کرد. آغاز به اسم امام حسین(ع) عملیات را و (صلوات حضار) نام گذارده ایم.
(بـا بـیاورید! نقشه ایـران را خود این باراحتیاج به ماـکت نداشتیم گفتیم چه ضرورتی دارد؟
شهاب نشان می دهد)همانند تهران را باختران و شیرین٬ سمت چپ نقشه قصر چوب دستی از
هـیچ نـباید اسـتفاده کـرده٬ باید ـ حتی کوچکترین لحظه ها ـ لحظه ها از به تهران برویم. باید
ایـن سرنوشت سازند. تعیین کننده و این عملیات لحظه ها در دست بدهیم زیرا از لحظه ای را
این سرعت انجام شود عملیات با چون فقط اـگر روزانجام شود 3 یا عرض 2 در عملیات باید
بتوانیم در که ما به فکرش هم نمی رسد چون اصًال کرد؛ نخواهد پیدا رژیم فرصت بسیج نیرو
البته هیچ عکس العمل مؤثری انجام بدهد. نمی تواند عرض این مدت به تهران برسیم واحتماًال
جـریان عـملیات پس از بـاشد. آن حد خواستم که سرعتتان در شما عملیات چلچراغ از در
بررسی پرداختیم که عملیات بعدی چه باشد؟ به جمع بندی و فرماندهان نشستیم و چلچراغ با
مشکلترین از عملیات قبلی که مهران بوده است و دیدیم در بررسی های زیاد بحث و پس از
هیچ نیرویی هم بر برویم و می توانستیم جلوتر لشگر گرفتن ستاد از بعد عملیاتهای مرزی بود٬
یعنی به صورت تصاعدی عمل کرده اید٬ باتوجه به اینکه همیشه درعملیات ها راهمان نبود. سر
آفتاب ـ مهران از و وسیعتر پیرانشهر آفتاب از بوده است ـ قبلی بیشتر وسعت هرعملیاتتان از
کردیم که در بنابراین فکر این عملیات هم نسبت به چلچراغ تفاوت کیفی داشته باشد. حاالباید
این در بگیریم. استان را یک مرکز ـحداقل این است که باید هرچه که بایدباشد عملیات بعدی ـ
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یـا خوب٬ برگردیم؟! ول کنیم و استان آن را گرفتن مرکز دیوانه ایم که پس از ما صورت مگر
قبلی دیدیم استان کار مقایسه با در ولی باز به طرف تهران حرکت می کنیم. یا می مانیم٬ همان جا
را یک شهر که بروید بچه نیستید دیگر شما آخر لحن طنزآلود:) (با کوچک است. خیلی کم و
فتح تهران ندارید از ازعملیات های قبلی عمل کنیدهیچ راهی غیر وسیعتر اـگربخواهید بگیرید!
یک بگیریم و را برویم اهواز البته یک سری می گفتند احساسات.) ابراز و (دست زدن حضار
طـریق از دیـدیم بـاید کـردیم و فکـر نشستیم و ما بگیریم. برویم کرمانشاه را سری می گفتند
شرایط مسیری که انتخاب کرده ایم نسبت به قبل تاحدودی وضع و اوًال ـکرمانشاه برویم زیرا
به نیاز این بار سرپل ذهاب پیش رفته است و قصرشیرین و است٬چون عراق تا بهتر و مناسب تر
نزدیکترین نقطه مرزی بـرای ثانیًا کرمانشاه برویم. به راحتی می توانیم تا خط شکنی نداریم و
اساس تقسیمات انجام شده 48ساعته به تهران بر آن به بعد از رسیدن به تهران کرمانشاه است.
موقعیت سیاسی مثل قبول 88شناسایی انجام داده ایم اـگر و 84 البته روی لشگر خواهیم رسید.
عمل (ـکرمانشاه) فقط درهمان جا طرف ایران پیش نمی آمدشاید شورای امنیت از قطعنامه 598

چون تشبیه می کنند. به عملیات «ـکرگدن وار» عملیات فروغ را کارشناسان سیاسی نظامی٬ تعدادی از همین رو از .1
به شاخص روبروی دیده و را جلوی خود صرفًا و ندارد توان دیدن اطراف را چاق عمًال گردنی کوتاه و ـکرگدن با

است. امیدوار خود

می گیریم.1 تهران را یکراست می رویم و ما ایران خیلی ضعیف شده است و می کردیم ولی حاال
دیرتر می خواستیم آن را داشتیم و قبل تصمیم انجام این عملیات بزرگ را از که ما بایدبدانید
یعنی به دلیـل شـرایـط سـیاسی جـدید تسریع کرد؛ را ما پذیرش قطعنامه کار انجام دهیم اما
گرفتیم تصمیم بسیارحساس و تصمیمی که ما انجام دهیم. زودتر ماه آن را مجبوریم یکی دو
رفت دست خواهد ااۤلن اقدام نکنیم فرصت از اـگر عمل نداریم و چاره ای جز ما و مشکلی بود
نمی توانیم کاری دیگر قفل می شویم و دراینجا ما عراق صلح شود اینکه بین ایران و از بعد زیرا
پس بایستی آخرین تالش خودمان را لحاظ سیاسی تبدیل به فسیل می شویم. از انجام بدهیم و
از مطمئن هستیم کـه پـیروزیم و به صحنه بفرستیم و کّل سازمان را دیگر یک بار هم بکنیم و

وخلق قهرمان ایران تبریک می گویم. به شما هم اـکنون من این پیروزی را
به وجود هستیم زمان مناسبی برای ما رژیم داشته ایم معتقد مورد به تحلیل هایی که در ما اـگر
به توقف جنگ می شود درتحلیل ازجنگ گفتیم که رژیم درمنتهای ضعف حاضر ما آمده است.
دست از این فـرصت تـاریخی را نباید ما هم همین است. طرف آنها دلیل قبول قطعنامه از و
و نـدارد نـیروی جـنگی الزم را رژیم دیگـر یکسره کنیم. کارش را حمله کنیم و باید بدهیم.



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  308

همین چندعملیاتی که کرده است به راحتی عراق در مثًال تأمین کند؛ نیروی جبهه را نمی تواند
مجنون و جزایر گرفته و را «فاو» رفته است. هرچه خواسته جلو و پس بگیرد توانسته مناطقی را
و ازجنگ خسته شده اند ملت دیگر پس گرفته است. باچندساعت جنگ باز را نقطه دیگر چند
که افرادی هستند کسانی که درجبهه هستند کسی به جبهه نمی آید. و همه مخالف جنگ هستند
میلی به جنگیدن و به جبهه فرستاده اند و کرده اند دستگیر روستاها و شهرها از به زور را آنها
و پراـکنده هستند نیروهای رژیم درحمالت عراق ضربه کاری خورده و و تمام لشگرها ندارند.
هم از دست داده است و از را لحاظ نظامی تعادل خود پس هم از ندارند. را ما یارای مقابله با
به کمک شما عملیات چلچراغ یک نفر البته در دارد. انزوای بین المللی قرار لحاظ سیاسی در
امام و هم حضرت محمد(ص) این بار و کمک کرد که به شما بود آن حضرت علی(ع) و آمد
تحمل کنید. وسختی را کنید کار به اندازه چندین نفر وشماباید می آیند به کمک شما حسین(ع)
3 در ماه را دو یکی یا کار و کردید که اعالم آماده باش بودشماخیلی کار روز این چند البته در
وقت گفتیم حرکت می کنیم آماده بـاشید. که هر همگی آماده باشید ازحاالباید کرده اید. روز

درچنین روزی به چنین کاری دست بزند. تا آمد شایدسازمان 25سال پیش به وجود
در 88 لشگر و 58 لشگر است٬ عراق درگیر 81با لشگر درآنجا طرف قصرشیرین می رویم. از ما
راه به استقبال ما در 28 لشگر امکان دارد است وتنها پیرانشهر در 64 لشگر درگیرهستند٬ سومار
لشکرسنندج بیاید می پرسد:] اـگر و می زند میان جمعیت صدا از رجوی فردی را [ دراینجا بیاید.

می کنی؟ چه کار
نمی آید. جواب داد]: [ آن فرد

روی نقشه به دنبال شهرها و می شود [بلند داغانش می کنیم. آمد اـگر بگو نمی آید؛ نگو رجوی:
ِاشل یک ابرقدرت است؛چون فقط توان و می گردد.] ـکاری که مامی خواهیم انجام دهیم درحّد
ایران مرز تا مثال بغداد به طور کند؛ ظرف این مدت تسخیر کشوری را یک ابرقدرت می تواند
و نکـرده است؛ سال جنگ ایران ادعـای گـرفتن آن را طول 8 در و فاصله دارد کیلومتر 180
بگیریم. مامی خواهیم برویم تهران را نکرده است اما عراق هم ادعای گرفتن تهران را همین طور
[دوباره به نقشه دیگه! پیش میاد این طور بعضی وقت ها دیگه! چه میشه کرد خوب٬ طنز:) (با
بعد وبعدکرمانشاه می رویم. سرپل ذهاب٬اسالم آباد به ترتیب به قصرشیرین٬ اشاره می کند.] ما
مـحور از ابـتدا (ـکـف زدن حـضار) باالخره تهران. و کرج٬ تاـکستان٬ قزوین٬ آن همدان٬ از
طریق البته از سرپل ذهاب می رویم؛ تا می شویم و دست عراق است وارد قصرشیرین که در
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نبوده است. جلسه حاضر در که گویا مهدی براعی؛ .1

پس است. واقف 1 که فرمانده آن احمد توسط یک لشگر را اسالم آباد و کرند بعد جاده آسفالته.
ضـمن راه کـه در می شوند٬ مستقر اسالم آباد تیپ در 2 و کرند یک تیپ در فتح اسالم آباد از
نامگذاری به نام «حنیف» را اسم عملیات این محور تحت کنترل می گیرند. نیز را ورودی شهر
که اسـم ایـن عـملیات «سـعید به سمت کرمانشاه حرکت می کنیم٬ اسالم آباد از بعد ـکرده ایم.

ابراهیم ذاـکری . .2

آماده ای؟ صالح ٬ کرمانشاه عمل می کنند. در به مسئولیت صالح 2 لشگر دو است و محسن»
بله. صالح:

مسئولین همه آماده اند؟ رجوی:
بله. صالح:

بروید؟ به کجا شد قرار شما رجوی:
به تیپ ... کدام نقاط متمرکزشوند. در صالح:کرمانشاه.تقسیم بندی هم شده است که تیپ هاباید
و می کند آزاد زندانیان را و می رود به سراغ زندان دیزل آباد تیپ ... می رود٬ سراغ صداوسیما
بـه و می گیرد قرارگاه نجف را سپاه بعثت و تیپ ... و مسلح می کند٬ که می خواهند آنهایی را

مهدی مددی . .3

دروازه تیپ جلیل 3 و تیپ افسانه پادگان نزدیک آن٬ راه ورودی کرمانشاه٬ همین ترتیب جعفر
را می فرستیم که زندانیان دیزل آباد البته مردم را دارند. به اضافه هوانیروز خروجی کرمانشاه را

کنند. آزاد
کرمانشاه اعالم در ما است. مهمتر چون تصرف شهر زندان را؛ بعد بگیرید٬ را اول شهر رجوی:
تـیپ بـه 2 و می شوند کرمانشاه مستقر در این تیپ ها جمهوری دموکراتیک اسالمی می کنیم.
به نام «بدیع زادگان» همدان را نام عملیات محور بقیه به سمت همدان حرکت می کنند. سنندج و

مهدوی . محمود .4

آماده ای؟ قائم شهر ٬4 محمود ـگذاشته ایم.
بله. محمود:

دست بگیرید؟ در شهر در وچه هدف هایی را بروید به کجا می دانی باید رجوی:
همدان. بله٬ محمود:

برای تیپ های زیرنظرخودت را یکی از مستقرشدید و آنکه به همدان رسیدید از بعد رجوی:
به و پخش کنید را گرفتیدصدای مجاهد وقتی همدان وصداوسیمای آن را ـکمک به تهران بده.

داریم می آییم. که ما مردم اعالم کنید
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محمود:باشد.
پایگاه نوژه هم از کنند. درست کار نتوانند تاهواپیماها منهدم شود همدان باید رادار رجوی:
وآنجا میدهمهواپیماهای عراقیبیایند سه ساعت به سه ساعت دستور هر ترسی نداشته باشید؛
سه ساعت به سه ساعت موردهدف قرار هر هم باهواپیما را بمباران کنند.پایگاه هوایی تبریز را

خواهیم داد.

حسن نظام الملکی . .1

ازلحاظ پوشش هوایی چطوری؟ نادر٬1
می توانیم کنترل کنیم. دست ماست و در نادر:

می کنید؟ شودچهـکار نوژه بلند از اـگرهواپیمایی بخواهد رجوی:
می زنیم. فرودگاه را کاّلً کند پرواز چیزی بخواهد اـگر می زنیم. نادر:

مطمئن هستید؟ کامالً رجوی:
می توانیم. بله٬ نادر:

هم که داریم؟ موشک سام 7 آن ضّدهوایی و عالوه بر رجوی:
داریم. بله٬ نادر:

مهدی افتخاری . .2

مراـکزسپاه عالوه بر یکی ازهدفها میگیری. میروی قزوین وتاـکستان را تو فتح اهلل٬2 رجوی:
مسـتقر آنـجا انـتظامی در خلع سالح تمام نیروهای نـظامی و پس از قزوین است. 16 لشگر
نیاز به کمک تهران بفرست چون درآنجا را وقتی مستقرشدی یکی ازتیپ های خود می شوی و

الفت . فرهاد .3

آن منوچهر 3 با پشت سر و می شود مستقر درآنجا تیپ راهی تاـکستان شده و آن 2 پس از هست.
البته نام عملیات محورهای قزوین و تصرف می کند. را آنجا و راهی کرج می شود یک لشگر
و تیپ تحت نام کلی «سیمرغ» 2 و لشگر آن 4 پس از نام گذارده ایم. به نام «سردار» تاـکستان را
این در که مهدی ابریشمچی هم معاون او عطایی راهی تهران می شوند٬ تحت فرماندهی محمود
اـگـر می فشارند.] ضمنًا را مهدی ابریشمچی دست یکدیگر عطایی و [محمود عملیات است.
هم آن روز و که به کوه قاف رسید انقالب ایدئولوژیک گفتم که یک سیمرغ بود در یادتان باشد
انتخاب کردم حرف هـمان روز را علت اینکه این اسم «سیمرغ» بود. ـگفتم که سیمرغ «مریم»

(ـکف زدن حضار) است.
گذاشتی؟ این اسم را چرا اطوار:) (با مریم:
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گذاشتم. که بدون مشورت جناب عالی این اسم را رجوی:می بخشید
تـیپ فـرشید تیپ فرهادصداوسیما٬ سلطنت آباد٬ تیپ ... فرودگاه مهرآباد٬ تیپ لیال آنجا در

شـد. که به زودی نظام جمهوری اسالمی سـرنگون خـواهـد اطالع داده بود سازمان به تشکیالت درون زندان ها .1
سیاسی حوزه دفتر ر.ـک: باشند. برخوردار کمک به آزادسازی شهرها آمادگی برای پیوستن به سازمان و از بنابراین٬

ص 22. :1367/5/29 ش ٬46 تحلیل»٬ و بولتن «رویدادها سپاه٬ نمایندگی ولی فقیه در

سـتاد تیپ ... مجلس شورا٬ تیپ ... نخستوزیری٬ تیپ ... سپاه٬ مراـکز تیپ ... زندان اوین1٬

حسین ابریشمچی . .2

عـراق تـا هوانیروز کف زدن حضار.) و (هورا جماران عمل می کند. در تیپ کاظم 2 ارتش و
چـون هـواپـیماهای هوایی ناراحت نباشید نظر از بود. سرپل ذهاب به همراه ستون هاخواهد

به صورت ستون حرکت می کنند. تمام ماشین ها و هستند عراقی پشتیبان ما
طرف رژیـم خـمینی از یکی اینکه از می کند؛ عامل درجه یک تهدید دو البته این عملیات را
بگیریم چون روی جاده همه به یک سـتون حـرکت بمباران قرار حمله و مورد طریق هواپیما
دور از یا و چون صف ماشین هاخیلی طوالنی است اـگرماشین هایی خراب شوند می کنیم؛ثانیًا
دورخارج به سرعت از بایستی آن را و آن همه ستون متوقف شوند به خاطر خارج شوندنباید
ضمن در معطل آن نشد. و دورخارج کرد از آن را کاّلً یا و ازماشین زاپاس استفاده کرد و ـکرد
هم ندارد. حق عقب افتادن را همین طور و ندارد جلویی را هیچ ماشینی حق سبقت گرفتن از
تأمین جاده های آن مأمور شهر در تیپ های مأمور کنید. باز را راه جاده ها سر که رسیدید هرجا
بقیه ستون بالفاصله به حرکت خود آن شده و وارد رسیدن به آن شهر تیپ با هر و شهرمی باشند
کـدام از کدام جـاده و عملیات که از راجع به خط سیر شدید اسیر اـگر ضمنًا ادامه می دهند.
بـه مـحمود (رو بـاشد. تاهـمین جا بود که عملیات قرار بگویید و چیزی نگویید شهرهاست٬
اول به تو نروی! یکدفعه به قائم شهر بروی؟ به کجا خوب فهمیدی که باید محمود٬ قائمشهر:)
بـه تـو که به تهران آمدی مازندران را بعدًا انجام بده٬ مسئولیت خودت را و کار همدان برو٬

محمدعلی جابرزاده . .3

می دادم که هم به تو یک تیپ را ااّل و به قاسم 3:)حیف که مردم اصفهان بی بخارند (رو می دهم.
پـای مـیکروفون او و می کند صدا تهران را عطایی فرمانده محور [محمود به اصفهان برویم.

است؟ پرسید:] وضعیت چطور او از می آید
آمـاده مـاشین ها عراق هماهنگ شده است. هوانیروز نیروی هوایی و با خوب است. عطایی:
بهداری رسیدن به شهرها تا و تاحدودی توجیه شده اند وتیپ ها مهمات بارگیری شده٬ است٬
و سـیّار البه الی ستون تـعمیرکار در ندارد. هیچ گونه نگرانی وجود و دارد هم آمادگی الزم را
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هم درحال حرکت هستند. سیّار فیلمبردار
از را مابیایند با کسانی که حاضرند برمی خیزند. ما این عملیات مردم به حمایت از در رجوی:
در باخودتان ببرید. را آنها تهران بیایند تا هرچه خواستند و سپاه مسلح کنید مراـکز و پادگان ها
آنها شود که باز طرفی درب زندان ها از کرد. کمک خواهند این عملیات نیروهای زیادی به ما

رجوی تحلیل مسعود به زعم و می برند زندان های جمهوری اسالمی به سر آن زمان در هواداران مجاهدین که در .1
به سه گروه تقسیم می شدند:

یک آن را و تاریخی می دانستند یک اشتباه اعتقادی و جنبش مجاهدین را با کسانی که همراهی خود خائنین ـ 1ـ
به مردم بودند. جبران بدهی خود مترصد و حرکت ضدخلقی قلمداد

از پشیمان جلوه داده تا نادم و را خود به شرایط سخت زندان٬ کسانی که بنا شامل آن دسته از ـ خرده بورژوازها 2ـ
پی آینده سازی برای مبارزاتی در پروسه سیاسی و محافظهـکارانه از عبور با تسهیالت زندان بهره برده و حداـکثر

خانواده هایشان می باشند. و خود
مواضع سازمانی مانده سر بر علنًا که یا افرادی اطالق می شد دسته سوم به آن دسته از خلق ـ اسرای مجاهد 3ـ
ـ فراهم آید X (وضعیتی غیرقابل پیش بینی) شرایط موسوم به تا می کردند تاـکتیکی برخورد کامًال یا و بودند
طریق آن از خبر و آمده بود به وجود زندان های کشور تعدادی از در طریق این افراد تشکیالت نیم بندی که از
به عنوان آن داشت که روی این نیروها بر مجاهدین را منتقل گردیده بود٬ اروپا خانواده هایشان به سازمان در
در آنها یک از داشت که رهایی هر رجوی باور مسعود ـ کنند ذخیره ای برای عملیات فروغ حساب ویژه ای باز
انگیزه به رزمندگان ارتش آزادیبخش باشد. نیروی با به مثابه اضافه شدن صد می تواند جریان فتح نظامی شهرها؛

تعدادی از مشخص گردید شده٬ دستگیر اعترافات عناصر به دست آمده و اسناد از شکست عملیات فروغ؛ پس از
به همین دلیل تجدید حتی شورش کرده بودند٬ فاتحین جنگ اعالم آمادگی و برای همراهی با زندانیان منافق٬

محاـکمه گردیدند.

مردم اـگر رفتید البته هرجا ماهستند.1 نیروهای زندان بالقّوه با ماخواهندآمد. وبا ماهستند هم با
مردم از هرجارسیدید و آنهابجنگید٬ اـگرجنگیدندبا و آنهاندارید که کاری با تسلیم شدند آن جا
وچه می شوند که مردم اسلحه دار این نترسید از و مردم بدهید به خود را کارها و ـکمک بگیرید
عـلوی گرفتی درخیابان طـالقانی بـه سـاختمان بـنیاد وقتی که تهران را محمود٬ شد. خواهد
سالم موسی بوده است. اشرف و اتاقی است که روزی اتاق من و طبقه پنجم آنجا در می روی.
بعد را بده چون ما به آنها مردم آنجابودندجای دیگری را اـگر می رسانی و به ساـکنین آنجا من را
وقتی که به تهران آمدم در تا برای من نگه دار آن اتاق را بیرون کردند. ازآنجا انقالب به زور از

محمدعلی توحیدی . .2

به اولین روزی که نیروها در فرید٬شماچهـکارمی کنید؟ به فرید2:] خوب٬ [ رو مستقرشوم. آنجا
به گـوش هـمه مـلت ایـران مسئله را و ساعته برنامه داشته باشید 24 باید شما مقصدرسیدند

هست؟برنامه تان تنظیم شده است؟ جور بارتان جفت و و کار برسانید.
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24ساعته برنامه خواهیم داشت. ما فرید:
[همه کند. این طرح موافق است دست بلند کس با تاریخ می خواهم هر برای ثبت در رجوی:
چرا وانتظامات:] شما به فیلمبردارها رو رجوی تک تک به همه نگاه کرد. کردند. بلند را دست ها
دیوانه نیستیم که ما به حضار:] آیا رو کردند. بلند هم دستشان را [آنها بلندنمی کنید؟ دستتان را
اـگر آیااحمقانه نیست؟ به نظرشماچنین کاری شدنی است و آیا می خواهیم چنین کاری بکنیم؟

اومخالفت کند. با کسی هم حق ندارد و وصحبت کند ـکسی مخالفتی داردبیاید
را دست خود و شد میان جمعیت بلند همین حین زنی از در روشن کرد. یک سیگار رجوی نشست و

نگاه می کردند. تعجب به او با همه حضار کرد. بلند
بگو. وحرف های خودت را پشت میکروفون بیا رجوی:

مـن و نمی کنم چـنین بـاشد. فکر هستند ما مردم با اینکه می گویید اما من مخالف نیستم٬ زن:

حـمالت عـراق اثـر که نـیروهای نـظامی ایـران بـر منافقین تقویت کرده بود در را حوادث نظامی این باور «روند .1
بیرون٬ برای سازماندهی در داخل کشور خروج منافقین از ماه قبل٬ چند از پایه این تصور٬ بر و... متالشی شده اند
نـیروهای سـازمان بـه عـراق مـنتقل (1366 پـاییز این مرحله (طی مـردادمـاه و در گرفت٬ شتاب بیشتری به خود

ص 22. :1367/5/29 ش ٬46 تحلیل»٬ و رویدادها ر.ـک: شدند.».

مردمی که ایران آمده ام.1 ماه است که از من 4 خود خارج آمده ایم و شب قبل از شوهرم چند
هیچ گونه کمک کنند. به ما نمی کنم آنها فکر تفاوت دارند. می گویید آنچه که شما من دیدهام با
در ایران به وجودنیامده است٬چون خیلی ها در به آن اشاره می کنید آنچه شما جّوسیاسی نظیر
شما ازمجاهدین هم به کلی بی خبرند. و گوش نمی دهند را که حتی رادیومجاهد ایران هستند
ما از و تهران بلندشوند داردچنین کسانی در بااختناق شدیدی که وجود دارید انتظار چطور

حمایت کنند؟
به تو این نظر قانع می کنم. را درست صحبت کردی ولی من ااۤلن تو درست می گویی و رجوی:
نکنیم آزاد شهری را ما آن گذشته تا از ااۤلن ایران خیلی فرق کرده است. و ماه پیش برمی گردد 4
وهله اول نخواهندآمد مردم در روی نیروی خودمان حساب می کنیم. ما مانخواهندشد. مردم با
ولی وقتی که ببندند؛ ودرهایشان را که گفتی بروند همانطور و بترسند ما حتی ممکن است از و

کسی است «حق با که «الحُق لمن غلب» بود این باور بر عراقی ها٬ منظر جامعه شناسی قدرت از از رجوی متأثر .2
ـکه غلبه دارد».

عمومًا کرده بود٬ پیدا خواسته های آنها مردم ایران و فاصله ای که با عراق و در طوالنی خود حضور رجوی با
تنطیم شده بود. مردم آن کشور فضای عراق و تحلیل هایش متناسب با

یک قدم می چرخد2 به سمت ما که تعادل قوا مردم دیدند شدیم و کرمانشاه مستقر در رفتیم و
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آن وقت مـردم جـرئت اعالم می کنیم که هستیم و می گردیم و شهر در ما و بیرون می گذارند
به دست مردم را هم کارها ما و ماحمایت می کنند آمده از بعدجلو و کنند باز را درها می کنند
از ایران بودیدچقدر در آن موقع که شما در گفتی درست است. آنچه تو ابتدا ولی در می دهیم٬

مردم مخالف خمینی بودند؟
درصد. 90 زن:

ازآنهاحمایت می کنند کهمجاهدین به شهرشان آمدهاندحتمًا اـگربفهمند درصد این 90 رجوی:
وقتی که اسـلحه گـرفتند و نمی ترسند نیست حتمًا کمیته دیگر سپاه و مردم وقتی که دیدند و
ایـن عـملیات در البته اـگـر راهنمایی می کنید. را فقط آنها شما و خودشان همهـکاره می شوند
چون رژیم هست که باعث برپایی قیام توسط مردم شود٬ شکست هم بخوریم تأثیرش آن قدر
به این داریم وباید قرار وضعیتی مثل 30خرداد در ولی ما دوام بیاورد. که تاعید وضعیتی ندارد
نفراتی و مشکل بودچون بهترین نیروها این مورد البته برای من تصمیم گیری در تن بدهیم. ـکار
این عملیات می خواهیم در ما هم بودیم به داخل صحنه می فرستیم. که درسال های زندان با را
این٬خودش ریسک باالیی دارد٬ به میدان جنگ ببریم. تمام سازمان وتمام ارتش آزادیبخش را
مـوجودیت صورتی کـه شکست بـاشد در پیروزی. شکست یا یا وجه دارد؛ چون جنگ دو
در مسعودمی خروشد.] ما خون اشرف می جوشد٬ ته سالن: از [یک نفر می افتد. سازمان به خطر
هیچ کاری که سپاه وکمیته ها می کردند را ایران داشتیم که آن عملیات ها در را نفر 4 یا قدیم 3

مهدی کتیرایی . .1

درعملیات های سال 60 در شما به ساسان :) (رو این ساسان 1 کجاست؟ بکنند. نمی توانستند
می کردید؟ تهران چه کار

در زیرا بود برایمان موفقیت آمیزخواهد این نیرویی که داریم می رویم وحتمًا بالطّبع با ساسان:
تهران داشتیم که نیروهای کمیته و سراسر تیم نظامی در 10 تا تهران فقط 8 در 61 و سال 60
این طرف میدان مصدق می ایستاد٬ نفره ما یک تیم 3 مثًال امان نبودند. در دست ما پاسداران از
کمیته هم کـاری و نیروهای پاسدار و به راحتی می بستند را مسیر سراسر یک تیم آن طرف و

مامی خوردند. از و نمی توانستندبکنند
شما دقیق می باشد. طرح ها آماده است و همه چیز شماخیالتان راحت باشد. به زن:) (رو مریم:
هـم عـده ما میان خود چراـکه در هم دست کم بگیریم؛ زیاد مردم را نباید ما ناراحت نباشید.
این نشان دهنده حمایت زیادی است که در و پیوسته اند که به ما دارند وجود اسرا زیادی از
می کنند.] دست بلند نفر 500 ـ 400 [حدود کنند! بلند دستشان را اسرا ماخواهدشد. از شهرها
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موضع قدرت با از کردیم ولی امروز رژیم برخورد ضعف با روی استیصال و از 30خرداد در ما
دست به این عملیات بزنیم زود البته دلیل اینکه مامی خواهیم این قدر برخوردخواهیم کرد. او
هم روحیه نیروهایش به دلیل بحران نیرویی شده و هم دچار این است که رژیم درحال حاضر
وقت پیدا تا صلح صوری کند برای همین هم می خواهد شکست های پیاپی ضعیف شده است.
این عملیات این فرصت استفاده کنیم و دیرنشده از به همین دلیل مابایدتا وبسیج نیروکند. ـکند
ازجمله شناسایی و ماه برای کارهای مقدماتی٬ بین هرعملیات یکی دو راانجام دهیم ولی قبًال
موفق شدیم که درحال حاضر وقت الزم داشتیم٬ مانور وسایل و دیگر و آماده کردن خودروها
بسـیار عملیات چلچراغ انجام دهیم که کـار از عرض همین مدت کوتاه بعد در را همه کارها
در همه بوده است این کار بودن که در عنصرمجاهد و ما روحیه باالی افراد ولی با شاّقی بود
بـا کار آموزش های پیچیده ای نظیر این مدت کوتاه٬ در وخیلی ها این مدت کوتاه عملی شد
عده ای هم راجع به وضعیت بچه های کـوچک آماده عملیات شدند. و گرفتند هم یاد تانک را
بـه تـهران اتـوبوس مـی کنیم و سـوار آنکه تهران فتح شد از بعد را بچه ها که ما سؤال کردند

می آوریم.

جنگی. ابزار تقسیم مهمات و ناظر شهری٬ ثریّا .1

روبه راه کارها کردی؟ چه کار طاهره ٬1 جواب بدهد. و شود کس می پرسم بلند هر از رجوی:
آب میوه به اندازه کافی داریم؟ و کنسرو فشنگ کم نمی آورید؟ دیگر است؟

مهمات به اندازه داریم وتقسیمات وسایل هم انجام شده است. این دفعه خیلی زیاد نه٬ طاهره:
تفنگ اضافی رسیده است وتانک ها هزار است برداشته اند. نیاز آنچه مورد از ـکافی وحتی بیشتر
کافی تهیه شده که هم به تعداد کنسرو می رسد. ظهر فردا بقیه هم تا رسیده و هم اـکثرًا وخودروها

هم بیاید. حتی ممکن است زیاد

مسئول ترابری. عضدانلو٬ محمود .2

هـمه کسـری نـداریـد؟ کـم و است؟ وضعیت به لحـاظ امکـانات چـطور محمود٬2 رجوی:
رسیده است؟ خودروهای موردنیاز

تمام می شود. ظهر فردا که تا کمی مانده٬ فقط مقدار بله٬ محمود:

مسئول امداد. .3

نه؟ یا آمبوالنس همه آماده هستند پزشک و و وضعیت درمانی به لحاظ دارو فاطمه ٬3 رجوی:
آماده است. بله٬ فاطمه:

گرفته اید؟ داشته باشید. و بگیرید برای حمل مجروحین هلی کوپتر بود قرار رجوی:
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حل خواهدشد. فردا مسئله آن هم تا فاطمه:

حسن جزایری . .1
کاظم رجوی . .2

کاظم مسئولیتش با مسئله درمانی اینجا هم آمده است. کاظم 2 هم ببرید. را دکترحمید1 رجوی:
این زمینه چیزی کم نیاورید. که در باشد

شروع کردیم فرق 60 خرداد 30 زمانی که در با این بار این راه عاشوراـگونه می رویم اما در ما
عاشوراـگونه شروع کردیم ولی این بار پیروزی نداشتیم و آن موقع چشم انداز چون در می کند٬
کـه مـی خواهـند بایدبدانند البته همه افراد پیروزی داریم که خیلی ملموس است. چشم انداز
تهران در که ما ویکدفعه بفهمند تعجب کنند کاری می خواهیم بکنیم که همه دنیا ما کنند. چهـکار

ندارد. هستیم وخمینی دیگروجود
اینکه ما می شویم ولی در وظیفه ای که داریم عاشوراـگونه وارد به خاطر درست است که ما مریم:
وقتی که ازجبهه آن طرف تر ااۤلن جبهه هاخالی شده و می شویم هیچ شکی نداریم. پیروز حتمًا
کس سرعت پیش برویم که هر آن قدرمی خواهیم با ما و بگیرد را ما برویم کسی نیست که جلو

که باعث کندی ستون نشود. حل کند ـکه مجروح شدبایدخودش مسئله اش را
وجـمع بندی میدان آزادی تهران بگوید در بگذارد باید کس دیگری حرفی دارد اـگر رجوی:
بوده ایم اردوگاه قدم زده ایم شاهد در روزی که ما طی چند عملیات هم درهمان جاخواهدشد.
که اینها زرهی کرده اند٬ وتویوتایی را کرده اند نفربر دیدم جیپی را کرده اند. کار چقدر ـکه بچه ها
که ماخیلی زده اند [باخنده:] روی جیپ های رزمی آرم ایران را همه نشان دهنده آمادگی ماست

«پـایان جـنگ» ر.ـک: سوی منافقین توسط دولت بعثی تـدارک شـده بـود. گرفته شده از تمامی سالح های به کار .3
تحقیقات جنگ. مطالعات و مرکز ص ٬185 ج 5: عراق٬ جنگ ایران و سیری در

را فرماندهان:] کمرشکن ها به یکی از [ رو خوشحال هستیم که کشورمان سازنده شده است. 3
چرخ آماده اند؟ خالی کرده ایم؟تانک های 6

بله. فرمانده:
همان شود یک شهر که وارد آنها از سه تا هر است و چرخ سرعتشان زیاد رجوی:تانک های 6

استفاده می کنیم. این تانک ها برای همین از ما رژه اش جووحشت راحاـکم می کند.
می خواهم که فرماندهان تیپ ها آن اینکه از که می خواستم بگویم و پایان مطلبی بود در مریم:
همخداحافظی کنند. از و ببینند را همدیگر فرصت بدهندتابچه ها نشست ساعتی به شما از بعد
شروع به افراد و سرودی پخش شد نهایتًا و دادند شعار و همه دست زدند و نشست تمام شد اینجا در
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نیمه شب از بعد 3/30 تا افراد که سخنرانی پایان پذیرفت و بود ساعت 2/30 سالن کردند. بیرون رفتن از

فروغ بی دروغ. نقل از ٬64 ـ صص 53 بررسی اطالعاتی عملیات فروغ: .1

خداحافظی می کردند.1 یکدیگر از

عملیات شرکت در بود اسرایی که قرار جنبه آماده سازی داشت و یکشنبه کارها روزهای شنبه و در

فرماندهان دسته در و سرگروه ها شنبه فرمانده گردان ها٬ روز طی یک نشست در و سازماندهی شدند ـکنند

باختران که تا گفته می شد به افراد این نشست ها در مکانیزم عملیات توجیه شدند. آرایش ستون و رابطه با

توقف داشته باشد. ستون تحت هیچ شرایطی نباید درگیری نخواهیم داشت و

استراحت کنند٬ انجام داده و را همه کارها ساعت 14 تا حّداـکثر کلیه قسمت ها شد یکشنبه قرار روز در

قبل چندین روز از نیز تانک ها آماده سازی ادامه داشت. نیمه شب کار تا بعضًا و موفق نشدند ـکه غالب آنها

طـی خداحافظی کـنند. و ببینند یکشنبه فرزندانشان را روز در شد قرار مادرها شده بود. تحویل تیپ ها

قـرار سـازمان تـیپ ها در به قرارگاه اشـرف رفـته و شده و آزاد پایگاه بدیع به مرور افراد روز همین 2

آرایش ستون این مانور در داشتند. قرارگاه اشرف مانور در یکشنبه کلیه تیپ ها روز همچنین در می گرفتند.

روز در نشست توجیهی را که توانسته بودند تیپ ها بعضی از همین روز بعدازظهر و تمرین داده می شد

روی جاده حرکت گفته می شد به افراد این نشست ها در جلسه توجیهی شرکت کردند. در شنبه بگذرانند

به شلیک شد طرف که به شما هر از پیشروی الزامی است و ساعت در در کیلومتر سرعت 70 و ـکنند

کـه بـرگ داده می شد کردن به افراد برگه هایی جهت پر همین نشست ها در همان سمت شلیک کنید.

شناسایی محسوب می شد.

کـه به همه ابالغ شده بـود نامگذاری شده و کدبندی و تیپ ها شمارهـگذاری شده و همه ماشین ها

امکـانات و بـرنامه و بـا و تـقسیم شـده بـود مقداری پول ایرانی بین افـراد و بگذارند مدارک عراقی را

شروع عملیات بودند. دوشنبه و انتظار در سازماندهی٬

است: به شرح زیر آن مقطع بود تحلیل سازمان که موجب تصمیم گیری آن در

رجوی در و بود مبهم خواهد مرز جدار آینده نظامی سازمان در چشم انداز پذیرش قطعنامه 598 با 1ـ

عملیات نظامی) (بن بست در شد. خواهد مشکل روبه رو خّط فعلی با پیشبرد

رده باالی سازمان نقل می شده است قول افراد از می آورده است و عراق به سازمان فشار ظاهرًا 2ـ
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جواب کـرده را «صاحبخانه ما به عبارت دیگر: یا می آورد» فشار به ما «صاحبخانه (عراق) ـکه:

است.»

«اختناق و یعنی «جنگ» پایداری٬ عامل ثبات و دو جمهوری اسالمی از براساس تحلیل سازمان٬ 3ـ

دست داده و از عامل جـنگ را خودبه خود پذیرش قطعنامه 598 که با است٬ برخوردار داخلی»

«اوًال که: سازمان به این استدالل رسیده بود پی این برداشت٬ در اختناق باقی مانده است. صرفًا

توان عـملیاتی و حیث روحیه و از حّداقل توان خویش و حیث نظامی در جمهوری اسالمی از

نظام در و دارد نارضایتی وجود حیث کمک های مردم حّداـکثر از ثانیاً ضعیف است٬ تدافعی بسیار

قـرارگـاه غـرب ـ مـتعلق بـه حـفاظت اطـالعات سـپاه پـاسداران٬ بولتن «مرصاد» از متخذ 38 ـ صص 37 همان: .1
.1367

مقابل سؤال مردم بی پاسخ مانده است.1

سازمان تقسیم می شوند: به سه گروه عمده در عملیات «فروغ» در نیروهای متشکله حاضر

عملیات های مختلف شرکت در و مجموعه ارتش آزادیبخش متشکل بودند قبل در نیروهایی که از 1ـ

بوده٬ توانایی خوبی برخوردار از اینها کسب کرده بودند. آن عملیات ها تجربیات خوبی از و داشتند

و آخرین لحظه مـی جنگیدند تا بودند٬ توانایی برخوردار تابعیت تشکیالتی و از و آموزش دیده٬

به تسلیم نبودند. حاضر و نارنجک خودکشی می کردند با هنگامی که مهّماتشان تمام می شد

کشورهای هواداران سازمان در و اعضا به ضرورت طّی یک فراخوان عمومی از نیروهایی که بنا 2ـ

توجه به با نیروها این دسته از به عراق روانه شده بودند. بسیج شده و بخصوص اروپا مختلف٬

روحـیه ایـن تـیپ ها بودند. عملیات برخوردار کیفیت پایینی در آموزش نظامی از مدت محدود

بـا و به هـمراه آورده بـوده انـد را حتی لوازم آرایش خود و آموزش دیده نبودند جنگی نداشتند٬

تا آورده بودند را مدارک تحصیلی خود تعدادی نیز مالقات گذاشته بودند. ایران قرار اقوامشان در

ایـن گـروه جـهت سـیاهی لشگـر به عبارت دیگر قدرت بگیرند! سهمی در فتح ایران٬ پس از

فراخوانی شده بودند.

اقدامات توجیهی سازمان به با و عملیات های قبلی به اسارت سازمان درآمده بودند اسرایی که در 3ـ

این عده حدود سازماندهی شده بودند. تیپ ها آموزش های الزم در پس از و آن جذب شده بودند

تـوانـایی و پایینی داشـتند انگیزه بسیار و وعده آزادی آمده بودند که با شده اند برآورد نفر 800
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آنان از البته عده کثیری از عملیات تلفات زیادی داشتند. در طبعًا و نداشتند نظامی مطلوبی نیز

بـه اسـتان های دیگـر را خـود کوهستان های مجاور کرده از فرار ابتدای درگیری های اسالم آباد

اسرا. بازجویی های به دست آمده از اسناد از متخذ ص ٬41 همان: .1

رسانده بودند.1

رده هـای بـاالی از عـملیات «فـروغ» فـرماندهان عـملیاتی سـازمان در قابل توجه است که عمدتًا

نمی دانستند. اصول اولیه فرماندهی یک عملیات نظامی را بعضًا و که نظامی نبوده اند تشکیالتی بوده اند

به عهده پشتیبانی را به استثنای تعدادی که هدایت و هوادار٬ و عضو و کادر اعم از ـکلیه نیروهای سازمان٬

کـه در شده اند٬ برآورد نفر 5000 تا 4500 حدود در مجموعًا این عملیات شرکت کردند٬ که در داشتند٬

.1367 سوی قرارگاه غرب سپاه پاسداران ـ منتشره از آمار 42؛ ـ صص 41 همان: .2

دختران تشکیل می دادند.2 زنان و آنان را از درصد 25 حدود

به شرح فرمانده محور 5 ستادی و نفر 4 مرکب از مریم رجوی و و تحت فرماندهی مسعود کل٬ ستاد

پی نوشت 47. در مذکور اسناد از متخذ ص 42؛ همان: .3

بود:3 زیر

ستادها الف ـ

به فرماندهی محمدعلی جابرزاده تبلیغات٬ ستاد ـ 1

سیّدالمحّدثین به فرماندهی محمد سیاسی٬ ستاد ـ 2

جوادی حاج سید به مسئولیت شهرزاد فرماندهی: دفتر ـ 3

شهری به مسئولیت ثریا تدارکات کلی٬ ـ 4

محورها ب ـ

به فرماندهی مهدی براعی غرب٬ اسالم آباد و کرند محور 1ـ

به فرماندهی ابراهیم ذاـکری باختران٬ محور 2ـ

مهدوی به فرماندهی محمود همدان٬ محور 3ـ

به فرماندهی مهدی افتخاری قزوین٬ محور 4ـ

عطایی وبه معاونت مهدی ابریشمچی به فرماندهی محمود تهران٬ محور 5ـ

فـرمانده تـیپ 25 نظامی و فرمانده ستاد 7 مرکب از نظامی تحت فرماندهی مستقیم رجوی ٬ ستاد
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بوده است: رزمی به شرح زیر

به مسئولیت صادق سادات دربندی اردوگاه اسرا٬ 1ـ

به مسئولیت حسن نظام الملکی هوانیروز٬ 2ـ

قجرعضدانلو به مسئولیت محمود ترابری٬ 3ـ

صادق به مسئولیت سهیال نظامی٬ ستاد دفتر 4ـ

به مسئولیت یوسف تسلیحات٬ 5ـ

به مسئولیت افسانه زهری امداد٬ 6ـ

به مسئولیت حشمت مخابرات٬ 7ـ

تهران سازماندهی محور رده فرمانده تیپ در در نفر 4 آنان٬ که عالوه بر فرمانده تیپ٬ به اضافه 25

شده بودند.

یک یک گردان ادوات٬ یک گردان تانک٬ گردان پیاده٬ دو مرکب از نیرو 180 تا تیپ شامل 160 هر

5 که در نفر گردان پیاده شامل 5 هر بوده است. یک دفتر یک گروهان پشتبیانی رزمی و ـگردان ارکان٬

ص 43. همان: .1

می شد.1 نفره سازماندهی شده بودند٬ دسته 10

دستگاه جیب حامل 4 سبک٬ حامل تیربار دستگاه هینو 6 تانک٬ 4 از تیپ عبارت بود تجهیزات هر

دستگاه جیپ حـامل تـیربار 2 دستگاه جیپ حامل توپ ٬106 2 دستگاه جیپ حامل دوشکا٬ 2 تیربار٬

یک دسـتگاه وانت پداله و یک دستگاه ماشین دو حامل ضدهوایی چهارلول٬ یک دستگاه ایفا دولول٬

کـابینه بـرای یک دسـتگاه وانت دو دسـتگاه لنـدکروز٬ 2 یک دسـتگاه جـیپ٬ با دوکابینه حامل تیربار

یک دستگاه آمـبوالنس. سوخت و تانکر 2 یک دستگاه کامیون٬ حامل نیرو٬ دستگاه ایفا 4 فرماندهی٬

.44 ـ صص 43 همان: .2

جهت ثبت کلیه وقایع سازماندهی شده بود.2 گروه فیلمبردار تیپ دو هر در ضمناً

صبح رأس ساعت 6 تیپ رزمی٬ 25 ستون ارتش آزادیبخش متشکل از فراهم آمدن مقدمات٬ پس از

عمق خاـک عـراق بـه حـرکت در قرارگاه خود اجرای مراسم صبحگاهی از پس از دوشنبه 67/5/3 روز

طـبق کـرده و خسـروی عـبور مـرز از بـعدازظـهر ساعت 4 تعیین شده در طّی مسیر پس از درآمده و

این پس از کردند. سرپل ذهاب عبور از بعدازظهر 6 قصرشیرین و از بعدازظهر ستون ساعت 5 پیش بینی٬
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شد: آغاز زیر به قرار تیپ های تحت امر و وظیفه فرماندهی محورها

ساعت 8 (تا وظیفه تصرف شهرهای کرند تیپ تحت امر٬ 3 اول به فرماندهی مهدی براعی ٬ محور 1ـ

به عهده داشته است. را شب) ساعت 10 (تا اسالم آباد و شب)

ساعت 12 تا وظیفه تصرف کرمانشاه را تیپ تحت امر٬ 5 دوم به فرماندهی ابراهیم ذاـکری با محور 2ـ

هوانیروز٬ سیما٬ و مهمی چون صدا بوده است مراـکز کرمانشاه قرار در شب به عهده داشته است.

بـقیه جـهت کـمک٬ و مسـتقر تیپ ها تعدادی از و به تصرف درآید قرارگاه های سپاه و... مراـکز

سـاعت 1 پاـکسازی کرمانشاه یک ساعت توقف تا به منظور همراهی کنند. محورهای بعدی را

گرفته شد. نظر در بامداد

ساعت تا وظیفه تصرف همدان را تیپ تحت امر٬ 2 مهدوی با سوم به فرماندهی محمود محور 3ـ

به عهده تصرف پایگاه هوایی نوژه نیز به عهده داشته است. سه شنبه 67/5/4 صبح روز 7/30

همراهی مـی کرده تیپ دوم ستون را و همدان مستقر در تیپ ها یکی از بوده است. این محور

صبح به طول می انجامیده است. 9/30 پایگاه نوژه تا تصرف همدان و است.

پاـکسازی قزوین را و وظیفه تسخیر تیپ تحت امر٬ 2 چهارم به فرماندهی مهدی افتخاری با محور 4ـ

هـمراه ستون را تیپ دیگر و قزوین مستقر یک تیپ جهت نگهداری در به عهده داشته است.

می کرده است.

با و عهده داشت٬ بر نیز فرماندهی کل را که ریاست ستاد عطایی ٬ پنجم به فرماندهی محمود محور 5ـ

مسئولیت اجرای مرحله نهایی عـملیات یـعنی تیپ تحت امر٬ 13 معاونت مهدی ابریشمچی با

بین یگان های رزمی تقسیم قبل شناسایی و حساس تهران از مراـکز داشته است. تصرف تهران را

سـه شنبه روز بـعدازظـهر تـهران 4 زمان پیش بینی شده برای عـملیات در مسئولیت شده بود.

.46 ـ صص 45 همان: .1

جمله زبده ترین نیروهای سازمان بودند.1 از نیروهای این محور گرفته شده بود. نظر در 67/5/4

در کرد. آغاز موسوم به «فروغ جاویدان» را عملیات خود بعدازظهر ساعت 3 مورخ 67/5/3 سازمان در

اظهارات مختصری برای نیروها شده و محل حاضر رهبری سازمان برای بدرقه در لحظه حرکت تیپ ها

کرد. ایراد
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یک عملیات هوایی و کرده بود جنوب آغاز جبهه غرب و در عراق پیشاپیش حمالت گسترده ای را

شروع عملیات «فروغ همزمان با تقریباً انجام داد. وحشت علیه مردم غرب کشور رعب و جّو برای ایجاد

بـه قـصد تظاهر با منطقه جنوب٬ حجم وسیعی اقدام به حمله گسترده ای در ارتش عراق با جاویدان»

تیپ های رزمی و کردن قویترین لشگرها حقیقت زمین گیر که هدف آن در انجام داد٬ تصرف خرمشهر

عملیات آغاز نیروی هوایی عراق روزهای قبل از برای تکمیل شدن رفع موانع٬ جمهوری اسالمی بود.

.1367 ـ اسرای عملیات مرصاد متن بازجویی از ٬40 ـ صص 39 همان: .1

بمباران کرد.1 نیز را اسالم آباد و اطراف کرند در به دفعات مناطق تجمع نیرو سازمان٬

کرده وارد مرزهای بین المللی عبور از بعدازظهر ساعت 4 شروع عملیات در نیروهای سازمان پس از

سرپل ذهاب شهرهای قصرشیرین و تا را خود که رژیم عراق تجاوز آنجا از خاـک جمهوری اسالمی شدند.

سـرپل شهرهای قصرشیرین و خط وارد از عبور نیروهای سازمان بدون درگیری و ـگسترش داده بود٬

شب بـه سـاعت 9/30 حـدود و پیشروی کردند به سمت اسالم آباد کرند از عبور پس از ذهاب شده و

تصرف کردند. را شهر و رسیدند اسالم آباد

طرفی هواپیماهای عراقی منطقه شمال گردنه از می زد. توپ گردنه پاطاق را این شرایط عراق با در

که عده زیادی کشته و بمباران شیمیایی نمود٬ روستای پرجمعیت آن حوالی را چند و موسوم به «ریجاب»

شهرهای مرزی٬ فراز هواپیماهای عراق اقدام به پخش حجم زیادی اعالمیه بر جای گذاشت. مصدوم بر

نیروهای نظامی از حال انجام عملیات گسترده است و اینکه عراق در مبنی بر غرب نمودند جمله کرند از

مردم منطقه تقاضای از نیز و تسلیم نمایند را دست داشتن آن اطالعیه خود در که با خواسته شده بود

روی خـود باالی گردنه پاطاق هیچ نیروی بازدارنـده ای جـلو واقع سازمان تا در ترک منطقه شده بود.

که سـازمان نمی کرد کسی باور غرب اعالم ننمود اسالم آباد زمانی که بلندگوی سازمان در تا نداشت و

سـال در عـملیاتی مـنطقه غـرب کشـور٬ کارشناسان اطالعاتی ـ یکی از متن مصاحبه با از 48 ـ صص 47 همان: .2
.1376

نیروهای عراق عامالن این عملیات اند.2 همه گمان می کردند دست به چنین عملیاتی زده است و
آمبوالنس وصدها 80 پیشرفته با باتانک های برزیلی بسیار نفره٬ منافقین درقالب تیپ های 200
کلی بسیار به طور آزمایشگاه وبیمارستان های صحرایی و کامیون اسلحه٬ دو خودروی سبک٬
بـه شـهادت مـردم بـی دفاع را بسـیاری از راه خود سر آنان در ایران شده بودند. وارد مجهز



323 «مرصاد»  تا «فروغ جاویدان» از

تـمام بـیمارستان اسـالم آباد منافقین در اوج این فجایع رخ داد. اسالم آباد شهر در رساندند.
ازبچه های جهاد نفر 13 و سربریدند را وبسیجی که دربیمارستان بستری بودند نیروهای پاسدار
که راهی کرمانشاه شده بودند اسالم آباد از منافقین بعد اعدام کردند. هم تیرباران و سازندگی را
مـقاومت با معروف شد به تنگه مرصاد که بعدها گردنه چارزبر کیلومتری کرمانشاه در 30 در
به را شیرازی آن موقع فرماندهی هوانیروز شهیدصیاد متوقف شدند. رزمندگان مواجه شده و
به آتش را وستون های آنها متوقف کرد را آنها موقتًا بمباران ماشین های آنها٬ با عهده گرفت و
ازهمان جاتصمیم و کشته زمین گیرشدند دادن 1500 درگیری تنگه مرصادمنافقین با در ـکشید.
دادن قرار آنان با تعقیب منافقین بود. آن مواجه بودند مشکلی که رزمندگان با گرفتند. به فرار
نیروها سایر تا نشان می دادند خود مقاومت جدی از گردنه های مختلف٬ نیروهای انتحاری در
نزدیکی سرپل ذهاب ادامه پل ماهی در تا گریز این جنگ و به خاـک عراق شوند. موفق به فرار

پل ماهی مانع ادامه تعقیبشان شدند. انفجار یافت ولی منافقین با
تعداد بمباران وسیع رزمندگان٬ با و کارشدند وارد این موقع عمًال هواپیماهای عراقی هم در

رضوان مدنی . سردار به نقل از تاریخ 84/5/4 روزنامه همشهری٬ .1

به شهادت رساندند.1 را نیروهای ما زیادی از
کـه باعث شـده بـود اشتباه رفته همین امر تیپ های باختران راه را شب یکی از ساعت 11/30 در

وسیع مردم از همچنین به علت فرار بیاید. به وجود خارج شهر در [ اسالم آباد] و شهر ترافیک سنگینی در

ص 16. فروغ بی دروغ..: .2

متوقف شد.2 ستون سازمان کامًال شهر

سـاعت 2 در درگیری کـوچک٬ یکی دو پس از اسالم آباد خروج ستون نیروهای سازمان از پس از

اینکه با و درگیری سنگینی شد تیپ های سازمان گرفتار یکی از منطقه حسن آباد٬ در نیمه شب 67/5/4

.17 ـ صص 16 همان: .3

منطقه می شود.3 سنگینی در نبرد آن هم درگیر از بعد اما می گذارد پشت سر را اولین تیپ گردنه حسن آباد

نزدیکی های صبح در تیپ های مختلف به نیروهای درگیر٬ از کمک رسانی گردان های متعدد پس از

دنباله ستون متوقف گردید. و شد درگیر زبر٬ گردنه چهار در باز اما ستون سازمان به حرکت درآمد مجددًا

و... کشته ها و الشه های کامیون ها تعداد و شد زیاد زخمی ها تعداد مرتبًا چهارزبر سنگین در نبرد اثر بر

سوی این وقت حمله دیگری از در هم کشته شدند. فرماندهان گردان درگیر تعدادی از و کرد افزایش پیدا

فـرار عملیات غـالبًا در این میان اسرای حاضر در سه راهی مالوی به نیروهای سازمان صورت گرفت.
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نیروهای سازمان حاـکم شد. بی نظمی شدیدی بر و ـکردند

کـردند. آغاز ب سوی کرند یگان های سپاه پیش روی را اسالم آباد٬ آزادسازی شهر بالفاصله پس از

به کرند ترابری در هلی کوپتر فروند 3 ساعت سه نیمه شب٬ در رسیدن نیروهای خودی به این شهر قبل از

همسرش رجوی و اطالعات موجود [برابر رهبری سازمان کادرهای منافقین و تعدادی از و زمین نشستند

ص 190. ج 5: پایان جنگ...٬ .1

خارج کردند.1 شهر از می بردند.] را به سر کرند شهر در طی مدت اشغال٬

روی ستون سازمان شروع شد. باختران بر سپس حمالت هوانیروز و حمالت هواپیماها ساعت 7 از

در خارج شده و ماشین ها از ماشین های خودشان بودند٬ آن در که پیش از که نفرات٬ موجب شد همین امر

متوقف ستون کامًال و بگیرند سنگر پل ها زیر و جاده٬ کنار پناهگاه های طبیعی٬ و اطراف جاده الی شیارها

سه جـبهه درگـیری٬ هر در درگیری سنگینی درگرفت. اطراف کارخانه قند در همزمان٬ ضمن ٬ در شود.

حمالت با ضمنًا و نیروهای سازمان اشراف کامل داشتند بر ارتفاعات٬ نیروهای جمهوری اسالمی برفراز

نیروهای ارتش آزادیبخش این میان تعدادی از در به شدت سرکوب کردند. هوایی نیروهای سازمان را

و افتاده بـود کار از بی سیم های آنها که تعدادی از حالی بود این در عقب نشینی شدند. و فرار از ناـگزیر

ص 17. همان: .2

می گرداندند.2 به عقب بر زخمی های سازمان را مرتبًا آمبوالنس ها

پشت پادگان اهللاـکبر٬ جبهه دیگری از توسط نیروهای جمهوری اسالمی٬ سه شنبه ٬67/5/4 روز ظهر

سرکوبی که حمالت و شد باز کرند٬ و اسالم آباد قطع ارتباط میان نیروهای ارتش آزادیبخش در به قصد

ص 18. همان: .3

نیمه های شب ادامه داشت.3 نیروهای سازمان تا

از و طرف پادگان اهللاـکبر از جبهه٬ دو نیروهای جمهوری اسالمی از چهارشنبه 67/5/5 صبح روز

فشار زیر کاّلً را جنوبی شهر مناطق غربی و و هجوم آوردند به سمت اسالم آباد منطقه جنوب اسالم آباد٬

چهارشنبه نیروهای ساعات آغازین روز در پیشروی داشتند. جنوب شهر به طوری که حتی در دادند٬ قرار

بـه آن مـنطقه برای گرفتن تنگه چهارزبر امیدواری به پیشروی به سمت باختران٬ ارتش آزادیبخش با

که تالششان ناـکام ماند. هجوم آوردند

البه الی شیارهای کوهستان به صبح چهارشنبه در سازمان تا که افراد جریان حمله به این ترتیب بود
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کـردن هلی کوپترهای عراقی جهت باز اولین ساعات بامداد اینکه در تا استراحت می کردند٬ مستتر طور

حرکت به نیروهای سازمان داده شد. تهاجم و دستور آمدن آنها با و تنگه به کمک ارتش آزادیبخش آمدند

نیروهای فرار شکست اولین تهاجمات ارتش آزادیبخش٬ با و شد درگیری شدیدی برای گرفتن تنگه آغاز

در و حرکت بودند در شده است به سمت جلو که راه باز این تصور با نیروهای جدید سازمان شروع شد.

هـم تـوضیح عـلت عـقب نشینی را و بـودند حال فـرار که در می شدند نیروهایی روبه رو همین حال با

ص 19. همان: .1

حرکت به سمت عقب متوقف شدند.1 رفتن به صحنه درگیری و با نیز نیروهای تازه وارد نمی دادند.

امکـان سوی جمهوری اسـالمی٬ از به منطقه٬ کاتیوشا و هجوم هلی کوپتر و حمالت هوایی مکرر

حالی که در نفرات٬ ماشین های انباشته از نیروهای سازمان به تعجیل در آنان گرفت و از سازماندهی را

ص 20. همان: .2

عقب نشینی می کردند.2 به جاهای مختلف ماشین آویزان بودند بعضی افراد

عقب نشینی نیروهای ارتش آزادیبخش به پایان رسید با چهارشنبه درگیری تنگه چهارزبر غروب روز

شدت حمالت ارتش بعدازظهر ساعت 7 چهارشنبه شب در شد. شب پنجشنبه عقب نشینی کامل آغاز از و

پنجشنبه صبح روز از نیروهای سازمان گرفته بود. هم از جمهوری اسالمی حتی فرصت عقب نشینی را

مجروحین یا گرفتند. قرار حمله مختصر چند مورد حوالی اسالم آباد در آنها٬ حال فرار نیروهای در 67/5/6

دشت کوه و در نیز افراد زیادی از تعداد بازگشت نیروهای تازه نفس می ماندند. امیدواِر یا می کشتند را خود

حالی که افرادی به در ظرفیت و حّداـکثر آخرین خودروهای سازمان با و روستاهای اطراف پراـکنده شدند و

ص 21. همان: .3

به داخل خاـک عراق بازگشتند.3 اطراف آن آویزان بودند

تشریح عملیات می گوید: فرماندهان سپاه پاسداران در یکی از
آرایش شدیم کـه تـغییرات جـدیدی در باخبر حمله منافقین به داخل کشور٬ قبل از روز 11
به طورمثال ناوهواپیمابر آمده است. دریای عمان به وجود درخلیج فارس و ناوگانهای مستقر
انـجام ناوهای انگلیسی حرکات مشکـوکی را و آمده بود وینسنس به طرف دهانه تنگه هرمز
طی نامه ای منافق) رادیو (به نقل از ازنمایندگان کنگره آمریکا نفر همین موقع 53 در می دادند.
جهت تقویت سازمان مـنافقین بـه که دولت ریگان در خارجه خواسته بودند وزارت امور از
قبل روز یعنی 9 این قضایا از بعد روز دو عنوان آلترناتیوآینده حکومت ایران برنامه ریزی بکند.
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دوجبهه غرب عراق در طرف ایران اسالمی٬ از قبول قطعنامه 598 از درست بعد و ازحمله آنها
به و اهوازرساند ـ تاجاده خرمشهر را جنوب خود در وجنوب دست به تحرکات وسیعی زد.
ازگله ـ محور غرب از در و بزند دور را داشت خرمشهر قصد و حرکت کرد طرف جاده اهواز
به کیلومتر میمک به عمق 30 و نفت شهر ـ سومار گیالنغرب ـ پل ذهاب ـ سر شیرین ـ قصر
وهمچنین با آمادگی که داشتند با جنوب بچه ها در به لطف خداوند٬ تعرض کرد. داخل کشور
مـرزهای تـا را او و آوردنـد بـه دشـمن وارد به موقع مردم ضربه مهلکی را وسیع و حضور
این مدت سعی کرد در گسترش می داد. درغرب دشمن تجاوزش را اما بین المللی عقب راندند.
ایوان غرب وهمچنین ایالم ـ ـ به سه راهی استراتژیک اسالم آباد سومارخودش را محور ـکه از
امـاخـوشبختانه به سه راهی دیگری بـرساند. منطقه گیالنغرب هم می خواست خودش را در
تعدادی ازتانک هایشان را مردم ایوان دالورانه مقاومت کرده و رادیوشنیدید که از همان طور
دشمن و گرفتند. تعدادی هم اسیر و هم به غنیمت گرفتند را آنها سه دستگاه از و منهدم کردند
نیز رزمندگان یکی ازتیپ ها آن سه راهی مّهم عقب نشینی کند. از کیلومتر که 11 شد بعثی ناچار

عقب نشینی کرد. دشمن به ناچار و منهدم کردند تانک دشمن را 11
کشورهای دیگر پخش یک اعالمیه شدیداللحن از با وقتی منافقین به تهران رسیدند٬ بود قرار

فرماندهان سپاه از شعبانی٬ سردار به نقل از ٬1367 شهریور الی ٬21 صص 18 شماره 220: مجله پیام انقالب٬ .1
پاسداران انقالب اسالمی.

منافقین راحمایت نمایند.1 نیز آنها و درخواست حمایت کنند
برای سازمان داشته است کـه٬ به زیان سازمان ـ عمدتًا عملیات فروغ جاویدان پیامدهای زیادی ـ

اشاره می کنیم. به آنها گذرا به طور

به تبع آن زیرسؤال رفـتن سؤال رفتن خط استراتژی سازمان٬ زیر پیامدهای این عملیات٬ یکی از

پـیروزی پس از خـصوصاً ابتدای تأسـیس و از برنامه های مختلفی را سازمان استراتژی و رهبری بود.

به را همه آنها تشکیل ارتش آزادیبخش٬ و جدید به فاز ورود که با داده بود آزمایش قرار انقالب مورد

جنگ نوین مسلحانه و نبرد براندازی نظام را راه مبارزه و تنها و کرده بود بی جواب قلمداد و نوعی مردود

«هیچ گاه رژیم و رژیم است» مطرح کردن این مسئله که «صلح طناب دار با ارتش آزادیبخش دانسته بود.

عملیات فروغ چون در و فروغ نمود چلچراغ و نهایتًا و مرز اقدام به عملیات های جدار صلح نمی کند»٬

برای جبران این لذا شد٬ عراق برقرار میان ایران و آتش بس نیز صلح و و شکست مواجه شد جاویدان با

عنوان کرده و ضعف آنها بی ایمانی و پرسنل سازمان و خود در ناـکامی را رجوی علت شکست و مسئله٬
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شکست در پس از می باشد٬ خود توجیه عملکرد برخوردهای ایدئولوژیک مترصد فرافکنی و سازمان همواره با .1
ضعف ایدئولوژیک آنان و به نیروها علت شکست را عراق٬ یک نشست طوالنی در رجوی در عملیات فروغ٬

بگذارد. خود تحلیلی) محاسبات غلط (اطالعاتی و سرپوشی بر معطوف داشت تا
گیر تنگه چهارزبر در «شما اعالم داشت: و بهانه کرد نیروهایش را رجوی آخرین نطقه پیشروی (تنگه چهارزبر)
تنگه آرزوها در تا باعث گردید «ضعف ایدئولوژیک شما اضافه کرد و شدید» زمین گیر تنگه توحید٬ بلکه در نکردید
آنان از و زد صدا نفرات را یک برنامه ریزی قبلی تعدادی از سپس با ـ بزنید» خواسته هایتان درجا و خصلت ها و
سؤال شونده بی درنگ پاسخ می داد: و «وقتی به تهران می رسیدی چه کاری برایت اولویت داشت؟» سؤال کرد:
رجوی خطاب به بقیه نیروهای حاضر٬ تبریک بگویم»٬ به آنها این پیروزی را مادرم بروم و و داشتم پیش پدر «قصد
و ایدئولوژی مجاهدین خواند با تضاد در آن را و نمود این روحیه به مثابه ماده شدن خصلت های بورژوازی یاد از
فامیل بهانه ای برای با وقتی دیدار می افتادیم٬ گیر چارزبر بایستی هم در این تفکر٬ معلوم است با «خب٬ ـگفت:

تقدس هدف غائی می کاهد.» و جوهر بالتبع از رسیدن به هدف می شود٬

وادار این خط در مشکلی نداشته است.»1 خط مشی ما شماست؛ خود مشکلی هست در و ایراد «اـگر ـگفت:

جلسات به توانایی های خویش که در عدم باور بی ایمانی و کم کاری و به اعتراف به خّست و ـکردن نیروها

نـیروها زیادی از ذهن تعداد شکسته شدن رجوی در به رغم این کار٬ کرد. پیدا نمود عمومی انجام شد٬

شعار این راستا همچنین در شدند. هواداران سازمان جدا و اعضا کثیری از تعداد گردیده٬ باعث ریزش نیرو

راستای همین بحث است که رجـوی در سؤال رفت. زیر بود آزادی» محوری سازمان هم که «صلح و

صلح از زاییده جنگ نبودیم که با که «ما می نماید تأـکید عملیات فروغ٬ سخنرانی هایش پس از همیشه در

که این سؤال مطرح شد ذهن افراد در خاصی داشت زیرا تأـکید این موضوع توقف و دایم بر و بین برویم»

این نیز پس از مبارزه کرد؟» باید اـکنون که صلح محقق شده چرا برای تحقق صلح مبارزه می کردیم. «ما

استراتژی جنگ مسلحانه شکست عملیات فروغ٬ طرف نظام و از قبول قطعنامه 598 جنگ: استراتژی جرقه و .2
بغداد٬ آتش بس میان تهران و به دنبال داشت که پس از حداقل این نگرانی را یا و به بن بست کشاند سازمان را

شد؟ مشی مسلحانه چه خواهد ارتش آزادیبخش و تکلیف سازمان ـ
«یک عنوان داشت: رسم یک مثلث روی تابلو با به این مهم پرداخت و اعضا یک نشست اختصاصی با رجوی در
ضلع سوم شرایط ـ نه صلح است. ضلع سوم نه جنگ و یک وجه اش جنگ است و ضلع این مثلث صحیح است٬
خاـک عراق به پایان بی شک مجاهدین در این حالت به سمت صلح برود٬ اـگر قفل کرده و را فعلی است که ما

بکشیم...» جلو این است که زمان را وظیفه ما لذا رسید٬ خواهند
قطعًا و پی صلح دائم نیستند مبیّن آن است که هیچ کدام در رژیم٬ روان شناسی طرف عراقی و «جامعه شناسی و
به سمت را نه صلح) این است که ضلع فعلی این مثلث (نه جنگ و وظیفه ما شد٬ خواهد روزی جنِگ دومی آغاز
جنگ مجاهدین٬ جرقه از ـ جنگ» تحت نام «جرقه و این استراتژی بعدها ضلع دوم یعنی جنگ دوم سوق دهیم».

عراق)2 رژیم ایران و دو جنگ از سازمان٬ (جرقه از دنبال می کرد را جنگ» رجوی استراتژی «جرقه و
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طرف را مذاـکرات دو فتنه روابط و ایجاد با تا روی این استراتژی کوک شدند همه نیروها و معروف شد ـ آنها از
مخدوش کنند.

اجتماعی مخابرات رژیم عراق زمینه مناسب تری نسبت به سیستم سیاسی و که استخبارات و بود رجوی معتقد
سرویس دو بخش عارفی (رابطه با همین رو از ببرد. جلو را تحریک آنان استراتژی خود با بتواند او تا عراق دارند

فضاسازی نمایند. سیاست خود٬ برای پیشبرد دائمًا تا فعال شد بسیار عراقی)
به اندازه ای باز ولیکن فضا تحقق یابد؛ که خواسته سازمان (جنگ دوم) رژیم صدام به آنجایی نرسید اـگرچه عمر
جنگ مسیر شده٬ روحیه نفرات پاسیو ارتقاء و راستای عینی کردن مشی مسلحانه خود در توانستند که آنها شد

دنبال کنند. را تاـکتیک قدیمی خود ترور٬ خمپاره و با و کنند باز مجددًا شهری را

همچنین تحوالت منطقه ای همچون جنگ عراق علیه کویت محوری و شعار استراتژی و شکست در

سعی عراق به ایران و به تبع آن نزدیکی هرچه بیشتر علیه عراق و لشگرکشی نیروهای چندملیتی بر و

همه ایـن کشور٬ راه تعمیق روابط دو سر بر معضالت موجود حّل ریشه ای مشکالت و جّدی عراق بر

سازمان در نیروی بریده از نفر 2000 به گزارشات موثق حدد بنا گردید. نیرو مسائل موجب ریزش شدید

شروع به انفصال نموده اند. عملیات فروغ به بعد که از دارند حضور اروپا

جانب گروه های اپوزیسیون بـوده است. عملیات فروغ از محکومیت سازمان و عملیات٬ پیامد دیگر

سـلطنت طلبان٬ و چـپی ها حزب دمکـرات کـردستان٬ نظیر عمده گروه های مخالف جمهوری اسالمی٬

عامل ایجاد سازمان را حتی بعضی ها خیال پردازی های رجوی دانسته و نتیجه توّهمات و عملیات فروغ را

عملیات فروغ جاویدان تلفات آن عملیات است. دیگر پیامد جمهوری اسالمی عنوان کرده اند. وحدت در

مجروحین تعداد کرده است. زندگی نامه منتشر عکس و با و تأیید رسمًا خود کشته را نفر سازمان 1304

بستری و نفر 800 و سطحی داشته اند آنان معالجه سرپایی و نفر که 700 شد برآورد نفر 1500 بالغ بر نیز

شناسایی شده بعضی اجساد عکس هایی که از اساس اعترافات دستگیرشدگان و بر جان سپرده اند. بعضاً

صحنه در آنها از نفر حّداقل 33 هیئت اجرایی سازمان (مرکزیت) نفر مجموع 51 تهیه گردیده است از

درصد 60 تا حجم ضربه به بدنه سازمان 50 لذا آنان کشته شده اند. نفر که 16 داشته اند عملیات حضور

تـعداد عـالوه بـر شده است که این تـعداد ضربه وارد درصد 30 مرکزی سازمان حدود به کادر بوده و

مهدی مهدی افتخاری و پورآـگل ٬ رضا افتادگانی است که به عقب انتقال داده شده اند. کار از مجروحین و

این عملیات می باشند. جمله کشته شدگان مرکزیت در ـکتیرایی از

انـواع از خـودرو مجموع نبردهای عملیات فـروغ جـاویدان 612 تجهیزات منهدم شده سازمان در
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بدون میلی متری که عمدتاً تفنگ 106 51 میلی متری و توپ 122 21 زره پوش٬ تانک و 72 مختلف٬

مـقادیر دستگاه انـواع خـودرو 500 حدود غنایم نیز آمار گردیده است. برآورد حمل کننده بودند خودرو

تبلیغاتی ُبعد مثبت این عملیات برای سازمان از پیامد تنها جمعی بوده است. زیادی تجهیزات انفرادی و

ژست تشکیالتی آنان پیشروی نیروهای سازمان تبلیغاتی و مانور محورهای اساسی در یکی از بوده است.

تبلیغاتی می داده اند. همیشه روی این مطلب مانور حوالی کرمانشاه است و تا

استراتژی سازمان کاماًل زمان عملیات فروغ تاـکتیک های سازمان تغییرات فاحش داشته است اما از

عملیات فروغ چون سازمان فقط به ارتش متکی بوده است است که در سازمان معتقد حفظ شده است.

به ارتش و ما تمامی اتکاء رجوی گفت: توجیه شکست عملیات٬ در شده است. عملیات به شکست منجر

که امام قیاس نمود قیام کربال با آن را جدی صورت نداده ایم و سیاسی کار روی عنصر و ایدئولوژیمان بود

مـعادله های سـیاسی از و نـهاد ایـدئولوژی خـود و شـمشیر عنصر دو بر را تمامی اتکاء نیز حسین(ع)

پی بن بست نظامی در همین توجیه و با آن پس و از همین باعث شکست گردید! و چشم پوشی کرد!!

مشی مسلحانه به عنوان گرفت ولی هیچ گاه دنباله روی از اولویت قرار سیاسی در خط کار تحمیل شده٬

برای انتقال زمینه الزم را نشست عاشورا رجوی در عملیات فروغ گذشت٬ مدتی که از پس از نشست عاشورا: .1
کلیه عناصر مرتبه قبل که رجوی همراه با در فراهم نمود. سیاسی را شروع به کار و سازمان به اروپا بخشی از
خواهد بماند اروپا که در هر که منبعد مهدی ابریشمچی عنوان داشته بود فرانسه به عراق منتقل شدند٬ سازمانی از
روی همین ما خط قرمز اساسًا و برد پیش خواهد نه کاری از و ماندن هیچ نیرویی نه مشروعیت دارد سوخت و

نماندن تعیین شده است. ماندن یا
نتیجه گرفت که شکست نظامی امام قیام کربال٬ یک مقدمه طوالنی از با نشست موسوم به عاشورا٬ رجوی در
بلکه این شکست بدان معطوف می گردد نفر) مقابل 3000 در نفر 72) بود بحث نیرویی او نه به خاطر حسین (ع)
خارجی غافل نقش عنصر از گذاشت و ایدئولوژی خود و روی شمشیر را تمامی انرژی خود ـکه امام حسین (ع)
کامل ضمن اعتقاد درس بگیریم٬ قیام کربال از معتقدیم که باید عقیدتی خودمان می دانیم و رهبر را که او ما ـگردید.
در پی کسب مشروعیت آلترناتیوی خود در تجربه موالیمان بهره برده و از ایدئولوژی مجاهدین باید و به شمشیر
رجوی به عراِق تحت مسئولیت مسعود ارتش آزادیبخش در مجاهدین و منبعد عرصه بین المللی باشیم...
مطرح کردن مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور با و جنگ مشغول شدند راهبردی کردن استراتژی جرقه و
مبحث عمًال فعال کردن شورای ملی مقاومت٬ نیروهای قدیمی به فرانسه و بسیاری از و انتقال او برگزیده و

سازماندهی نمودند. آمریکا و اروپا در مالی سازمان را و جذب نیرو حمایت های سیاسی؛

به کناری گذاشته نشد.1 جمهوری اسالمی ایران٬ راه مقابله با تنها
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فصل چهارم:

 سازمان وکردهای عراق

 ماهیّت عملیات موسوم به «مروارید»
حرف شنوی آنها از ارتش عراق اند؛ وهمانند عراق٬ مجاهدین خلق محافظان مرزهای ایران و

[ ـ= زندان دانشکده» عراق در رادیو از نویسنده توضیح داده است که «این پیام را ص 27. مرداب: شمس حائری٬ .1
زندانیان شنیدم». به اتفاق سایر پادگان اشرف٬ عراق] در جمله زندان های مجاهدین در از

داشته باشید. «صّدام حسین»1
غنیمت فرصت را ضعف حکومت مرکزی٬ استفاده از کردهای عراق با جریان جنگ خلیج فارس٬ در

جهت حفظ حکومت رجوی به خواست مستقیم ارتش عراق٬ به دست گرفتند. شمرده مناطق کردنشین را

به سمت را نیروهای خود بهانه حمله نیروهای جمهوری اسالمی به پایگاه های مجاهدین خلق٬ با صدام و

94 اـکـتبر گـزارش 4 به مصاحبه جالل طالبانی و مستند ترجمه شده گزارش وزارت خارجه آمریکا؛ متن اصلی و .2
آلمان. متن ترجمه شده گزارش تحقیقی حزب سبز نیز آمد. پی نوشت های بعدی خواهد وال استریت ژورنال که در

جنوب برسند.2 لشگریان صّدام از تا عراقی نمود اقدام به سرکوب اـکراد و مناطق کردنشین حرکت داد

شمال (واقع در منطقه ای به نام «نوژول» مجاهدین خلق در ابتدای اشغال کویت توسط عراق٬ در

دارد. قرار «طوز» و شهرهای کردنشین «ـکفری» عراق و «ـکرکوک» حّدفاصل شهر این منطقه در .3

کردهای عراقی زندگی می کردند؛ عوامل رجوی ٬ حضور پیش از این منطقه٬ در شده بودند3. مستقر عراق)

بـدین مـعنی کـه ارتش صـّدام تخلیه شده بـود! کامًال لیکن به هنگام واـگذاری آن به مجاهدین خلق٬

به کشورهای ایـران و کشته یا مردم آن را داده و حمله قرار مورد روستاهای این منطقه را و شهرک ها
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را نگهبانی «نوژول» صدام حفاظت و (مرصاد)٬ عملیات «فروغ» ماه پس از چند ترکیه متواری کرده بود.

شروع جنگ با کاشته بودند. جو گندم و شدن وقت شان ـ برای پر ـ آنجا که در به عوامل رجوی سپرد؛

رفتند. پادگان موسوم به اشرف به منطقه «نوژول» نیروهای رجوی از خلیج فارس٬

پناهگاه های مجاهدین خلق استراتژیک عراق٬ جریان حمالت هوایی متحدین به مناطق نظامی و در

پرچم بزرگ نوژول دو قرارگاه های اشرف و در به عنوان مثال٬ امان ماند؛ آسیب در از نوعی توافق ـ با ـ

.93 ـ صص 86 واپسگرا: اسدی٬ .1

به خوبی قابل رؤیت بود.1 که برای هواپیماها مریم نصب شده بود و عکس مسعود ایران همراه با

نتیجه در کویت برد؛ به مرز نیز را کلیه نیروهای باقیمانده خود شکست مواجه شده بود که با صّدام ٬

گروه های کرد تا شده بود این حال فرصت مناسبی ایجاد در نیروهای بعثی تخلیه شد. مناطق شمالی از

شهرهای کردنشین ساـکن شوند. دوباره در و عراقی به این مناطق یورش برند

سپس و اشغال نمودند را «سلیمانیه» و اصلی «موصل» شهرهای بزرگ و قسمت شمالی٬ در ـکردها٬

که کافی بود اشغال این شهرها٬ با پیشروی کردند. «جلوال» و «ـکفری» به سوی شهرهایی مثل «طوز»٬

مستقیم به طرف شهرهای «خالص» و کرده به جاده اصلی برسند عبور سه راهی «سلیمان بیگ» از ـکردها

همان. .2

شود.2 هیچ نیرویی نمی توانست مانع آنها چنین موقعیتی٬ در پیشروی کنند. «بغداد» و

سه اینجا در ما همین مرحله پیش آمده است. در سرکوب کردها نیروهای رجوی و و کردها برخورد

گزارش وزارت خارجه بخشی از روایت نخست مطالبی است که در نقل می کنیم. را این ماجرا روایت از

آمده است: به کنگره آن کشور آمریکا
ارتش آزادی بخش ملی طبق گزارش ها٬ بر به دنبال عملیات «توفان صحرا» ماه مارس ٬1991 در
مرزی قصرشیرین بـه نزدیکی شهر در پاسداران انقالب ایران٬ نیروهای رجوی] با معدود [ ـ=
در تا که صّدام به ارتش آزادی بخش ملی اجازه داد تحلیل گران چنین می پندارند پرداخت. نبرد
قیام شیعیان در که حمایت ایران از بدین وسیله نشان دهد تا کند؛ این زمان به داخل ایران نفوذ

روزنـامه نـیویورک در گزارش «آلن کوول » و دوم آوریل 1992؛ لندن/ روزنامه تایمز در گزارش «مایکل تودولو» .3
ژوئن 1991. 5 تایمز/

که مجاهدین کردند اّدعا کردهای عراقی نیز آن زمان٬ در کرد.3 تحمل نخواهد جنوب عراق را
سوی پناهندگانی که به نزدیکی ادعایی که از به ارتش عراق کمک کرده اند؛ سرکوب کردها در
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مه 1991. 10 / گزارش «آسوشیتدپرس» .1

رهبراتحادیه میهنی کردستان٬ گرفت.1جالل طالبانی ٬ قرار موردتأیید ایران گریخته بودند٬ مرز

لندن. تایمز در گزارش مذکور .2

کرکوک به نیروهای صّدام پیوستند.»2 نبرد «...مجاهدین در به خبرنگاران گفت:
طـی تهاجم عمده ارتش آزادی بخش ملی٬ «تنها وال استریت ژورنال می گوید: ـگزارش اخیر
این و [فارس] صورت گرفت؛ جنگ خلیج درست پس از و سال 1991 در شش سال گذشته٬
درشمال عراق برای فرونشاندن شورش کردها داد که صّدام حسین به رجوی دستور زمانی بود

.1994 اـکتبر 4 وال استریت ژورنال/ در والدمن » گزارش «پیتر .3

آن عملیات بیان می دارند.»3 شرکت کنندگان در این را و به کمک بیاید؛
رهـبری بـا گـفت کـه اخـتالف او عراق بوده٬ سابق سازمان مجاهدین خلق که در یک عضو

همان. .4

سؤال برد.4 زیر را که اوعملیات سازمان علیه کردها شد مجاهدین زمانی آغاز
زمینه هایی شده سازمان است که ضمن شرح وقایع٬ جدا قدیمی و عضو شخص حائری ٬ روایت دوم از

مجاهدین خلق علیه کردهاست؛ نقش سرکوبگر مورد برنامه ریزی قبلی در که نشانگر به دست می دهد نیز

به طور توسط صّدام ـ عراق که کردنشین بود٬ مناطقی از اشاره کردیم٬ ابتدای این بخش نیز چنانکه در

حائری می نویسد: شده بود. به رجوی «حاتم بخشی» موقت ـ
رفتن به من قبل از و محل حاضربودند که در اعضای مجاهدین خلق ـ طبق شهادت بسیاری از
کردم ـسازمان مجاهدین قسمت گو گفت و همه آنها زندان با وچه در مهمانسرا [چه] در زندان٬
و«خانقین» «ـکفری»٬«سلیمان بگ» بزرگی ازمناطق کردنشین شامل شهرهای «طوز»٬«خرماتو»٬

درآوردند. به اشغال خود به این مناطق بیایند٬ اینکه کردها قبل از را
درمحدودهساختمان راه آهن٬ اولین عملیات مجاهدین خلق علیه کردها٬ شهرسلیمان بگ٬ در
که قصدداشتند پیشمرگ بود از این مینی بوس پر شد. آغاز شدن یک مینی بوس به شهر وارد با
بـه تـیپ دیگـر٬ و بـه فـرماندهی حسـن ٬ ارتش آزادی بخش٬ یک تیپ از کنند. آزاد را شهر
مینی بوس آتش اولین لحظات٬ در جبهه به این مینی بوس حمله کردند. دو در فرماندهی اََحد٬
بـه سـمت و به سرعت پراـکنده شدند شده بودند٬ پیاد که قبالً سرنشینان مینی بوس٬ ـگرفت و

عقب نشینی کردند. «ـکفری»
B.M.P و بـا را [ولی] مـجاهدین خـلق آنـها قـناسه بـود کالشینکف و سالح این پیشمرگ ها
[ـکردها] این عّده از نفر چند دادند. حمله قرار سالح های سنگین مورد سایر A55 و تانک های
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را اسارت آنـها دستگیری و بدون اینکه قصد ومجاهدین خلق٬ پل راه آهن مخفی شدند زیر
همان نزدیکی پل دفن کـردند. در را آنها بعد روز و منهدم کردند توپ پل را با داشته باشند٬
کفش های الستیکی ولباس های ژنده به تن آنها که اـکثر بودند شانزده نفر مجموعًا پیشمرگ ها

داشتند.
که حامل رنگ را٬ قرمز کفری»٬مجاهدین خلق یک کامیون بنز ـسلیمان بگ ـ سهراهی «طوز در
کامیون پیاده از کودک را دو همراه و نفر راننده و متوقف کردند. بود٬ تُن مهّمات برای کردها ده
به گلوله را آن دو میلی متری٬ توپ 23 با به حالت تسلیم ایستادند.مجاهدین خلق٬ آنها و ـکردند؛
کودکان روی جسدی که یکی از دیگری مجروح گردید. مغزش متالشی و آنها یکی از بستند؛
پدر که راننده مقتول٬ می رسید به نظر داد؛ شیون سر گریه و و افتاد مغزش متالشی شده بود٬

دست نیست. کودک خبری در دو سرنوشت آن مجروح و از ـکودک بود...
را رفتن به نزدخانوادههای خود قصد کرده و که ازجبهه فرار عراقی٬ بسیاری ازسربازهای کرد
بین راه مورد در می کردند٬ عبور کوه ها از ناامن بودن جاده ها ترس ارتش عراق و از و داشتند

کشته می شدند. و می گرفتند تهاجم وحمله مجاهدین خلق قرار
دستور صدور پس از کرمعلی... به نام رضا [مجاهدین خلق] ٬ یکی ازفرماندهان درحین جنگ٬
به را او بعدجسد و کشته شد؛ توسط مدافعین کرد «طوز»٬ شهر در تیراندازی به سوی خانه اـکراد
که ـ نیز اعضا از نفر ده ها کرمعلی ٬ رضا عالوه بر درپادگان اشرف به خاـک سپردند. عنوان شهید
داده به علت اطالعات غلطی که مجاهدین خلق به آنها امّا بودند کردها مخالف جنگ با بعضًا
ـناخواسته [مأموران] رژیم که لباس کُردی به تن کرده اندمی جنگند که با... می کردند فکر بودند

مناطق کردنشین کشته شدند. در
امورداخلی کردها٬جنگ با برای سرپوش گذاشتن روی کُردکشی ودخالت در مجاهدین خلق٬
که نیروهای رژیم به قرارگاه آنها مّدعی شدند و نامگذاری کردند٬ «عملیات مروارید» را ـکردها
یعنی ناحیه مرزی ایران در«خانقین»٬ صورتی که تنها در دفع کرده اند؛ این حمله را آنها حمله و
بودند٬ مستقر سوسن» محلی به نام «محور نیروهای مجاهدین خلق که در بخشی از عراق٬ و
و «طـوز» مانند بقیه نقاط٬ در امّا گرفتند؛ [جمهوری اسالمی] قرار حمله نیروهای رژیم مورد
این در [جمهوری اسالمی] نبود. پاسداران هیچ خبری از «ـکفری»٬ و و«سلیمان بگ» «جلوال»
دوربـین جـلو به عنوان «پاسدار» و کردند دستگیر بیست سال را نوجوان زیر چهار عملیات٬
نبوده بلکه عوامل رژیم کرد همه ـ که کردهای عراقی ـ ثابت کنند تا [ عراق] آوردند تلویزیون

بوده اند. بین آنها [جمهوری اسالمی] نیز

اطراف می بایست درگیری در رژیم به مجاهدین خلق حمله کرده بود٬ طبق ادعای رجوی ٬ اـگر
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در و محل استقرارمـجاهدین خـلق٬ از دورتر نه کیلومترها پادگان اشرف صورت می گرفت؛
خـروس مـرغ و و گوسفند این جنگ٬ در طرفی مجاهدین خلق٬ از شهرهای کردنشین عراق!
این گوسفند[ها] و آیا به پادگان اشرف آورده بودند؛ ـ همراه خود مناطق کردنشین ـ زیادی از

[جمهوری اسالمی] به عراق آورده بود؟! هم رژیم را مرغ وخروس ها
در توپ وتانک٬خارج شده و همراه با که مجاهدین خلق ازپایگاه های خود٬ این نشان می دهد
[ ـکه] رژیم ایران به علت ضعف بپذیریم اـگر درگیرشدند. کردها ازپادگان با دورتر نقاطی بسیار
ایران می توانست تا شرایطی که آن روزحاـکم بود٬ با داشته٬ ارتش صّدام قصدحمله به عراق را

دروغ است.... کامالً این ادعا پیشروی کند... بدون هیچ مانعی ـ ـ بغداد
آشکار این دروغ وقتی بیشتر نیروهای سپاه پاسداران درگیرشدند»؛ با «قوای ما رجوی می گوید:
که یکی از دیگر نفر دو همراه با افشار٬ به نام نادر نفرات رده باالی سازمان٬ که یکی از می شود
مناطق شیعه نشین جـنوب عـراق بـه وسـیله در مسلّط بود٬ به زبان عربی کامالً مترجم و آنها
رابه آنها اجساد و برای جاسوسی به جنوب رفته بودند؛ این سه نفر کشته می شوند. «شمشیر»

.130 ـ صص 127 مرداب: شمس حائری٬ .1

می کنند.1 بنا برایشان سنگ یادبود و پادگان اشرف می آورند
نـوشته های یک خاطرات و کردهای عراقی در برخوردهای نیروهای رجوی و جزئیات دقیق تری از

در سال ها بوده و کادرهای پرواز از رجوی ٬ و بنی صدر جریان فرار فّنی نیروی هوایی (ـکه در افسر خلبان و

که به عنوان روایت سوم٬ آمده؛ شده است) جدا آنها سالی است که از اـکنون چند و برده٬ سازمان به سر

نقل می کنیم. اندک تّصرف ویرایشی ـ با ـ عیناً
درحال استقرار راه سلیمان بیگ و درحال برگشت به سر تجهیزات کامل٬ با [نیروهای رجوی] ٬
بودند٬ «طوز» شهر از آن گروهی که درحال عبور بودند. «ـکفری» و اطراف شهرهای «طوز» در
هدف گیری کرده «طوز» به طرف شهر را ومسلسل ها لوله های توپ ها سِر فرمانده٬ به دستور بنا
مشغول کارخود ضمن به کسب و آمده در گرد درجلومغازه ها٬جهت تماشا٬ مردم شهر بودند.

بودند.
کـرمعلی ٬ به نام رضا فرمانده مجاهدین خلق٬ خواست با و پیش آمد فرماندهان کُرد یکی از

گفت: کرد آن فرد صحبت کند؛
دست صّدام حسین است آزادی مناطق مان از هدف ما نداریم؛ دعوا که باشماقصدجنگ و ما ـ
نیست که لوله های بهتر آیا داشت. هیچ مشکلی نخواهید این کشور در این صورت٬ در وشما
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نشانهـگیری نکنید؟! به جهت ما توپتان را
کرمعلی گفت: رضا

را هم نفرات ما قبالً و بود؛ بوده وخواهید همیشه دشمن ما و رژیم خمینی هستید مزدور ـشما
به جمهوری اسالمی تحویل داده اید... یا ـکشته و

زمـین کـرد... نـقش بـر را رضـا محّل نامشّخصی شلّیک و که یک گلوله از این موقع بود در
گلوله توپ٬ نموده وبا به طرف شهر بدون هدف مشّخص ـ مجاهدین خلق شروع به تیراندازی ـ

خراب کردند... را مغازه ها اماـکن و بسیاری از
راه و کردهابایستند رسیدن نیروهای عراقی٬جلو که تا مجاهدین خلق به صّدام قول داده بودند
وجاده های اصلی ورودی وخروجِی شهرهای «ـکفری» اقدام به بستن راه ها لذا آنهاببندند؛ بر را
درگـیر جلوگیری از سعی در گروه های کرد روز٬ دو حدودًا ابتدا٬ کردند. «طوز» و «جلوال» و
بلکه رانداشتند؛ توان این کار که آنها این بدان معنی نبود می نمودند. شدن بامجاهدین خلق را
طرف [ از صّدام یک طرف] و [ از جنگ بامجاهدین خلق جبهه ـ دو در را خود نمی خواستند
در ـ که اینها این طورتوجیه کرد را اعضای خود و مشغول کنند.مجاهدین خلق نیروها دیگر] ـ
که به لباس کـردها سربازان رژیم جمهوری اسالمی هستند و بلکه نیروها نیستند؛ کُرد واقع ـ

درآمده اند!
اینکه یک گروه ازمجاهدین خلق تا راه مذاـکره بامجاهدین خلق ادامه دادند؛ به تالش در ـکردها
داخل شهر درگیری در شهرشدند. وارد نفربر باتانک و آنها «ـکفری»حمله بردند. به داخل شهر
تالش برای آن٬ پس از کشته شدند... ـ این گروه یازده نفره مجاهدین خلق ـتمامًا و شروع شد
وبخصوص طرفین به یکدیگرحمله کردند؛ بین رفت و ومجاهدین خلق از مذاـکره بین کردها
به دولت عراق را آنها داشتندتا کردها کردن بسیاری از دستگیر کشتن و مجاهدین خلق سعی در

تحویل دهند.
نیروهایباقیمانده اش صّدام تعدادی از تا باعث شد بستن راه کردها این عمل مجاهدین خلق و
به عقب بنشاند؛ را کردها وتوپخانه٬ هلیکوپترهای توپدار استفاده از با و به این مناطق بیاورد را

.93 ـ صص 91 واپسگرا: اسدی٬ .1

درآورد.1 به تسلّط خود مجّددًا را «ـکفری» و «طوز» و شهرهای «جلوال» و



فصل پنجم:

سراب
 ارتش آزادیبخش

ارتش آزادی بخش مورد نمونه ای ازنقدهای درونی در  
تن نامه دو اشاراتی است که در گرفته٬ قرار نقد مورد درون ـ از رجوی ـ جمله مواردی که «ارتش» از

آمـده بـازگونه ) مـجید محمدی زاده ـ رجوی (مینو اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق به مسعود از
مشخص این رو از است و گرفت که تاریخ این نامه پنجم تیرماه 1367 نظر در باید البته این نکته را است.

زمانی ارتش آزادی بخش سازمان به عبارتی دیگر٬ نوشته شد. عملیات فروغ (مرصاد) است که پیش از

رخ هنوز گرفته که شکست بزرگ این «ارتش» قرار «سابق» جداشده یا عضو بازنگری این دو و نقد مورد

نداده بود!
ازحماسه های سازمان شده٬ که هم اـکنون تبدیل یه یکی دیگر ارتش آزادی بخش٬ رابطه با در
نظامی سازمان آن به عنوان مهم ترین دستاورد از [ ـکه] چیزی که امروز الزم است توضیح دهیم

کنترل شده»؛ یک محیط بسته و در و مردم٬ بدون ارتباط با و خاـک عراق٬ آن هم در ـ کشور خارج از در «استقرار .1
آمده است. صفحات قبل متن موردنظر این عناوین در

دارد. درون خود در را ضعف های برشمرده 1 نیز انقالب ایدئولوژیک نام برده می شود٬ از بعد
قـرارگـاه های اطـراف شـهرهای نیروهای رزمنده در استقرار ارتش آزادی بخش و رابطه با در

الزم می دانیم: این نکات را تذکر عراق٬
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مردم ندارد٬ که هیچ گونه ارتباطی با خاـک عراق٬ ارتش آزادی بخش در توجه به استقرار با 1ـ
رجوی] مسعود [ ـ= تو گسترش آن حل ناشده باقی مانده است. و عمًالپاسخ به مسئله جذب نیرو
فداـکارترین آـگاه ترین و از گفتی که مانیروهایمان را فطرسال گذشته (66) سخنرانی روزعید در

معلوم نیست! ولی چطور؟! نیروهای جامعه می گیریم؛
عراق هم کسی طریق مرز از به مینیمم رسیده و طریق مرزها خودت خوب می دانی که اعزام از
که ارتش آزادی بخش طی فعالیتش که بتواندتنهاجای تلفات مختلفی را به آن صورت نمی آید

کند. پر می دهد٬
به قول خودت ـ وثانیًا است؛ مقدارش محدود اواًل هم مشخص است؛ کشور اعزام ازخارج از

برگردند. مدتی می خواهند تازه پس از و به آن صورت رزمنده نیستند٬ ـ
حتی گروه خبری نیست؛ به ارتش آزادی بخش بپیوندند٬ که حاضرباشند هم٬ نیروهای دیگر از

طی کنگره اول اقلیت٬ پس از مرکزیت اسبق چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت)٬ عضو مهدی سامع (بیژن) .1
ماه نامه ای خطاب به رجوی به تاریخ پنجم مرداد وی در آن تشکیالت اخراج شد. از ماه ٬1362 نشست خرداد
نام «سازمان چریک های فدایی خلق مدعی رهبری سازمانی با اعالم داشت و شورایش را و او تبعیت از 1362
اقلیت تاـکنون٬ لحظه اخراج از از نامبرده٬ .26 ـ صص 20 ش 162: نشریه مجاهد٬ شد. برنامه هویت) (پیرو ایران»
توسط مجاهدین خلق تأمین شده است. خلق)» چاپ نشریه (نبرد زندگی و و خرج سفر مخارج خانه گرفته تا «از
کسی است که برای گروه سامع هویت بیرون سازمان کمتر «در ص 31. تن...: نامه دو بازگونه٬ محمدی زاده ـ
بخش مارکسیستی به عنوان سازمان چریک های فدایی خلق ـ آن را بلکه بیشتر سیاسی مستقلی قایل باشد؛
این زمینه به دست بیاورد «سامع نتوانست هیچ موفقیتی در طی این سال ها٬ در [خلق] می نامند» سازمان مجاهدین
این گروه هیچ وقت نیروهای مارکسیستی بنابراین٬ نمی کند؛ تجاوز پا مجموع انگشتان دست و نفرات وی از و

همان. نمی کند.» نمایندگی نکرده و ایران را

اعالم پیوستگی نمی کند٬ تجاوز پا مجموع انگشتان دست و که تعدادشان از «مهدی سامع»٬1
نکردند!

نفره 25 و 18 رنج می بردیم وگروهان های ما نیرو کمبود که از بهارسال ٬65 که در یادمان می آید
کنیم و کردستان برخورد نیروهای بومی منطقه در مجبورشدیم که با برای رفع این کمبود بودند٬
نشست بخش این خط که در شرکت کنند! آنان بخواهیم که درعملیات های ما پرداخت پول از با
در کنیم؟!» اجیر هم مزدور «یعنی می گویی که ما جواب گفت: در یکی ازبچه ها مطرح شد٬ ما
تمامی طرف دیگر٬ از و حل کرده ایم(!) مسئله رهبری را «چون ما مسئول بخش گفت: جواب او
فقط برای عملیات آنها از وچون ماسازماندهی می کنیم و نفرات خودمان هستند؛ فرماندهان از

فرق می کند(؟!). کردن مزدور اجیر با این کار لذا استفاده می شود٬
سـیراب شـویم٬ دریـای خـلق بـنوشیم و نتوانیم از میان خلق نباشیم و وقتی در مسعود! بله٬



347 سراب ارتش آزادیبخش  

این همان مشکل جّدی است که سازمان مجبور نظامی بخریم! نفر پرداخت پول٬ مجبوریم با
ماه [چند ماه قبل روزنامه جمهوریت ترکیه٬حدودچند به نقل از «صدای مجاهد» در می شود
کرده فرار سربازان وارتشیان... از نفر هزار که 12 است] اعالم کند 67 تیر تاریخ نامه که 5 قبل از
این درحالی که خودت می دانی طی مدت یک سال تعداد به ارتش آزادی بخش پیوسته اند! و

هم نمی رسید. نفر به 80 افراد
حـتمًا پخش کند؟! جعلی را این گونه اخبار ارگان رسمی اش٬ در می شود سازمان مجبور چرا
باید چرا روزنامه جمهوریت نقل قول کرده ایم»! از تنها ما نبودیم؛ ما که «منبع خبر٬ می گویید

چرا؟! پخش شود؟ صدای مجاهد دروغ از اخبار
ولذا درهم آمیخته؛ زمان) فعّالیت های جنگی عراق (به لحاظ مکان و با فعّالیت های نظامی ما 2ـ
واقعیت ایـن است کـه... داده است. تحت الّشعاع قرار خصوصیت ویژه جنگ آزادی بخش را
بلکه نیروهای ارتش آزادی بخش٬ نه برای مقابله با را [نظام جمهوری اسالمی] نیروهای خود
این همان عامل مهمی است که درجنگ های و بسیج می کند؛ عراق به مرزها برای جنگ با دقیقًا

آزادی بخش تعیین کننده است. داخلی و
جنگ دادن جنگ داخلی از تمیز نه عامل سرکوب٬ است و که نه فاالنژ ایرانی٬ برای سرباز ...
از آیامی توانستیدحمله ارتش عراق را بودید٬ به جای آنها اـگرشما خارجی مشکل شده است.
این درهم آمیختگی حتی به عملیات هم کشیده شده حمله ارتش آزادی بخش تشخیص دهید؟!
عملیات٬توپخانه عراق به عنوان پشتیبانی از از بعد قبل و به طوری که خودت می دانی٬ است.
و بتوانندعقب نشینی نمایند؛ شلّیک کندتابچه ها بایستی به سمتپایگاه های رژیم ... نیروهای ما
فـرماندهی عملیات را بتوانند تا می شوند دررصدخانه های آنان مستقر اینکه فرماندهان ما یا

نمایند.
تحّرـک کافی از داشته و تحت الّشعاع سیاست های جنگی عراق قرار فعالیت های نظامی ما 3ـ
که اجازه می دهد عراق به ما ایران و مرز سراسر درست است که عراق در برخوردارنمی باشد.
زمان عملیات٬دستمان باز تعیین مکان و عملیات نظامی انجام دهیم ولی خودت می دانی که در

نیست.
آن ُافت عملیات سازمان در رابطه با یکی ازفرماندهان قرارگاه اشرف که در که با یادم می آید
اجـازه عراق به ما نقاط٬ بسیاری از در این منطقه٬ وی گفت که در منطقه صحبت می کردیم٬
ممکن است حمله رژیم ایران حّساس شده و پس ازحمله ما٬ زیرا که عملیات کنیم؛ نمی دهد
آنجا به اندازه کافی در چون ارتش عراق برای پاسخ به تهاجمات احتمالی ایران نیرو و نماید؛

آن منطقه جنگ فعّال نشود. که در ترجیح می دهد لذا ندارد٬
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نیروهای برای هماهنگی با چه انرژی زیادی باید عملیات٬ هر می دانی که قبل از ...خودت بهتر
به ویژه آنکه قرارگاه های سازمان٬ مصرف می شد؛ زمان عملیات٬ جهت تعیین محل و عراقی٬
مـناطق کـه در «ـکوموله» [ دموکرات] و برخالف «حزب» ـ اطراف شهرهای عراق می باشد در
با مرزی هم باید به نوار این قرارگاه ها از حتی اعزام نیرو هستند؛ مرزی مستقر نوار محروم و
هم نمی توانست بدون حتی ماشین تدارکات ما تحت کنترل عراق انجام شود... ضوابط خاص و
تـحّرـک ارتش جـلو ایـن مـحذورات مسـلمًا خـریدنـماید. شـده و شهر عراقی وارد مأمور

.29 ـ صص 28 همان: .1

می دهد.1 تحت الّشعاع سیاست های جنگی عراق قرار آن را و می گیرد آزادی بخش را

نمایشی بودن ارتش آزادی بخش  
روشن ساختن واقعیت گذشته سازمان فاش گردیده٬ عناصر جمله مواردی که گاه توسط بعضی از از

به مثابه بازوی نظامی شورای ملّی مقاومت ـ که صریحًا مانورهای نظامی گروه رجوی است؛ و نمایش ها

تدارک سوی رجوی ٬ از پادگان موسوم به اشرف٬ رژه مفّصلی در سال 1371 در مطرح شده است. ـ بارها

هادی گزارش نمایند. و ببینند طبق دلخواه رجوی ٬ آن را٬ ناظران خارجی هم بتوانند خبرنگاران و تا شد

می نویسد: صحنه بوده است٬ ناظر که خود شمس حائری ٬
افـراد تا به ابتدای نقطه شروع می آوردند مجّددًا محل رژه٬ از را ...ـکامیون های متعددی افراد
برای این عمل پنج بار وسیله نقلیه دیگری ازجلوجایگاه خبرنگاران رژه بروند. با مزبورمجّددًا
بزرگ ترمی دیدند. پنج برابر نتیجه ناظران خارجی ارتش رجوی را در می گردید. تکرار نفر هر

طوالنی آن را تا می کنند به هم مونتاژ ستون وسایل نقلیه را سروته رژه و نیز فیلمبرداری ها در
هزار اینهاچند مگر که چهارساعت می آیند! می دید نشان دهند.خبرنگاری که آنجاایستاده بود٬
آیـفا سـوار را آنها آن پشت٬ که از نداشتند خبر دیگر نفر؟! پنجاه هزار نفر٬ سی هزار نفرند؟!
که اینها می کردند خبرنگاران فکر همه این صحنه سازی ها در تانک می آیند! دوباره با و می کنند

ص 46. نشست فرانکفورت: .2

نبودند.2 بیشتر نفر 1500 صورتی که همان موقع از در هستند؛ خیلی زیاد
و اروپا از را که سازمان اغلب نیروهای هوادار مقطع عملیات فروغ (مرصاد) در جز می رسد به نظر

دو ارتش آزادی بخش هیچ گاه از افراد تعداد بسیج کرده بود٬ و نقاط مثل پاـکستان احضار دیگر و آمریکا

که نفرات این تشکیالت نمایشی عملیاتی انـجام معدودی پیش آمد موارد نکرده است. تن تجاوز هزار
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همه این فعل و به اسارت می گرفتند. سربازان جمهوری اسالمی را پاسداران و عّده ای از احیانًا و می دادند

سرویس الزم را آنان نیز حزب بعث صورت می گرفت تا صدام و چارچوب «اوامر» در انفعاالت می باید

ارائه دهند.
تـوپخانه ارتش عـراق بـه کـمک ارتش آزادی بـخش دیـده بانی و تمامی این عملیات ها٬ در
بدون حمایت واساسًا کدام نقطه بایدحمله انجام شود؛ که از تعیین می کردند آنها و می آمدند؛
عراق٬ دربحبوحه جنگ ایران و ازخاـک دشمن و این حمالت٬ عملیات غیرممکن بود. عراق٬
به منفی روی مردم گذاشت و تأثیر اینکه نتایج ودستاوردهای مثبت سیاسی داشته باشد٬ قبل از
به سوی مردم ایران را به علت نامشروع بودن نتوانست نیروهای نظامی و و تبدیل شد؛ ضّدخود

ص 105. مرداب: شمس حائری٬ .1

خودجلب کند.1
مـرزهای کـنار در ارتش مزدور «جریانی است حرفه ای همانند سازمان مانده است٬ آنچه اـکنون از

و گـوش بسـته تـربیت مـی کند چشم و یک سری سرباز تکنیکی بیگانه٬ امکانات مالی و که با ـکشور؛

این فرقه رجوی «هرچه بیشتر افراد بدین ترتیب٬ و عراق است» وابسته به مناسبات ایران و سرنوشت او

تهرانی . خانبابا نقل از ص ٬81 ش 30: نشریه پیام امروز٬ .2

می شوند».2 نزدیک تر خود به پایان عمر طی کنند٬ راه را

 ماجرای مرضیه
که خانم «اشرف اعالم شد کشور نشریات فارسی زبان خارج از ناـگهان در اوایل تابستان 1373 در

بـرای هـمیشه ایران خارج شده و از خواننده معروف ایرانی٬ معروف به «مرضیه »٬ السادات مرتضایی »

و می رود به آمریکا ابتدا یک بیماری مزمن رنج می برده٬ مرضیه که از فرنگ کرده است. اقامت در قصد

مریم رجوی با آنجا در تا به پاریس برده شد انجام معاینات پزشکی٬ و این کشور توقف در و دیدار پس از

26 / ایـران تـایمز نـقل از «رویـتر». مخابره شده از خبر ص 370؛ ذیل مرضیه: سازمان مجاهدین...: نشریه نگاه: .3
آـگوست 1994.

با اوت 1994 18/73 مرداد تاریخ 27 در این داشت که «مرضیه» حکایت از مزبور اخبار مالقات کند.3

سازمان و از را خود «حمایت» مالقات کرده و انتصابی «شورای ملی مقاومت» مریم رجوی رئیس جمهور

یـافت٬ اخباری کـه انـتشار داشته است. نظام جمهوری اسالمی ایران ابراز با را خود «مخالفت» و شورا
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جمله: از حاوی نکاتی بود؛

روز دارد٬ پاریس قرار که در وابسته به «سازمان مجاهدین خلق»٬ مرکزی «شورای ملی مقاومت» دفتر ـ

پـنجشنبه 27 مرضیه خواننده معروف روز بیانیه ای اعالم کرد: صدور با آـگوست) 19) مرداد جمعه 28

به مخالفان خود ضمن اعالم «پیوستن» و کرد مریم رجوی «دیدار» پاریس با در آـگوست) ماه (18 مرداد

«رویتر». و «فرانس پرس» به نقل از همان؛ ـ ایران تایمز .3 و صص 1 ش 13: نشریه ایران زمین٬ .1

اعالم کرد.1 «شورای ملی مقاومت» از را خود «حمایت» حکومت جمهوری اسالمی٬

«ستاره تابناـک موسیقی ایران» مرضیه ٬ «حمایت» که از اعالم کرد بیاینه خود در «شورای ملی مقاومت» ـ

است. خشنود

است مـقاومت ایـران رژیـم جـمهوری مریم رجوی گفت که «مطمئن» با خود «مقاالت» مرضیه در ـ

ص 3. پیشین: نشریه ایران زمین ـ .2

آژانس های نزدیک بـه «اورسـواواز» خبرگزاری فرانسه و رویتر٬ ساخت.2 خواهد «سرنگون» اسالمی را

مـرضیه و دیدار از روز٬ طی چند بهره برداری وسیع سازمان مجاهدین خلق٬ از (اقامتگاه مریم رجوی )

برنامه تلویزیونی سازمان در چندین بار ویدئویی مربوط به این مالقات نیز نوار مریم رجوی گزارش کردند.

سوی نمایندگان از آمریکا٬ که هنگام اقامت مرضیه در همین حال گفته می شد در به نمایش گذاشته شد.

خانه ای مجلّل برایش خـریداری امکانات مالی گسترده ـ عالوه بر که ـ به وی وعده داده شد سازمان٬

همان صفحه. پیشین: نشریه نگاه ـ .3

پس ـ که مرضیه اولین کنسرت خود اعالم شد ماه بعد چند گرفت.3 خواهد اختیارش قرار در و شد خواهد

«شورای ملی مقاومت»٬ کرد. عراق اجرا برای نیروهای نظامی مجاهدین خلق در را ایران ـ خروج از از

ارتش چندین واحد از به عراق٬ روزه خود 10 طول سفر در که مرضیه ٬ اعالم نمود یک اطالعیه٬ طی

هزاران تانک و حالی که صدها در که مرضیه ٬ این اطالعیه آمده بود در به عمل آورد. آزادی بخش بازدید

اولیـن رفت و تـانک ها به باالی یکـی از محاصره کرده بودند٬ را او ارتش آزادی بخش دور افراد از نفر

تـصویب داشت که تقاضای عضویت خانم مرضیه مـورد تأـکید اطالعیه شورا کرد! اجرا را ـکنسرت خود

هنری مریم رجوی منصوب به سمت مشاور ساله را این خواننده 69 شورا گرفته و شورای مقاومت قرار

«رویتر». نقل از ص 371؛ همان: .4

ـکرده است!4
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دست اول ازمجاهدین خلق روایتی آمریکایی و  
مصاحبه هایی را روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش و ماه 1373 1994/مهر ماه اـکتبر در

.1994 چهارم اـکتبر متن ترجمه گزارش وال استریت ژورنال/ .1

با برای تهیه مقاله خود این روزنامه٬ جامع به چاپ رساند.1 ـ نسبتًا سازمان به صورت مقاله ای ـ مورد در

سیدالمحدثین رییس کمیته روابط خارجی «شورای ملی مقاومت»٬ محمد سازمان٬ رجوی رهبر مسعود

اعضای سابق سازمان مصاحبه به عمل از چندین نفر با نیز و خارجه آمریکا وزارت امور مقامات کنگره و

به کـنگره آن گزارش وزارت خارجه آمریکا آستانه انتشار آنجاست که در اهمیت درج این مقاله از آورد.

شد. منتشر 1994 اـکتبر در نیز گزارش وزارت خارجه آمریکا .2

درباره مجاهدین خلق صورت گرفته است.2 ـکشور

طریق از سازمان مزبور چنین نوشت که «مخارج» را زعم خود این گزارش٬ در وال استریت ژورنال ٬
روزنـامه آمـریکایی٬ خبرنگار با گفت وگو در رجوی ٬ مسعود اما پرداخت می شود؛ «دشمنان عرب ایران»

وی تأمین می شود؛ کشور» محل کمک های «ایرانیان مقیم خارج از که هزینه آن سازمان از مدعی شد

درج کرده بود٬ 1373 مهر شماره مورخ 15 در مقاله روزنامه وال استریت ژورنال را که خبر نشریه ایران تایمز٬ در .3
اّدعای رجوی مبنی بر ـ کاّلً این نامه ـ ارسال داشته بود. آن را که یک ایرانی مقیم کالیفرنیا نامه ای به چاپ رسید

است: که اهم آن بدین قرار می کرد نقد را کشور» «ایرانیان مقیم خارج از دریافت کمک از
[ ـکه] بودجه ساالنه این سازمان 45 سازمان مجاهدین خلق اعالم کرده بود خواندم که رهبر ایران تایمز در ...»
طرف ایرانیان پرداخت چنین مبلغی از تأمین می شود... کشور است که توسط ایرانیان مقیم خارج از میلیون دالر
مقاله مذکور به ویژه اینکه در می رسد؛ به نظر بعید رجوی مدعی آن شده بود٬ که آقای مسعود کشور خارج از
جمهوری اسالمی از کشور٬ خارج از بین ایرانیان داخل و محبوبیّت سازمان مجاهدین خلق در «امروز نوشته بود:

است». ـکمتر
چه نهایتًا و امکان کمک مالی دارند؛ این افراد از چه تعداد داریم و کشور خارج از ایرانی در مهاجر چقدر ما ...
که به این سازمان سازمان مجاهدین خلق هستند هوادار موافق و که امکان کمک مالی دارند٬ این افراد از تعداد

آواره کردن ایرانیان داشته است. در من بیشترین سهم را آن هم به سازمانی که به نظر ـکمک کنند؟!
و هستند سلطنت طلب بوده یا هستند٬ اروپا و ساـکن آمریکا که بیشتر کشور٬ خارج از اـکثریت ایرانیان ثروتمند
به اینکه کمک مالی هم به این سازمان چه برسد قبول ندارند٬ ـ اصواًل ـ گروه های چپ را این سازمان و با اتّحاد
خرج زندگی خودشان را تا می دوند روز که شب و یک طبقه زحمتکش هستند بقیه ایرانیان هم که از بکنند!
با رجوی بکنند. کمکی به آقای مسعود هم که نمی توانند پاـکستان و... ساـکن ترکیه٬ هموطناِن به اجبار درآورند...
که بتوانند دارند درآمد چقدر اینها و این سازمان باشند؟ که هوادار ایرانی می ماند نفر چند توجه به این مطالب٬

چند هر این طریق به دست آورده است 3! از میلیون دالر مبلغ 45 سال 1994 خاطرنشان ساخت که در
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کمک مالی بکنند؟! میلیون دالر ساالنه 45
صدام از شاید دریافت می کنند! جایی دیگر کمک از یا میلیون دالری دروغ است و بودجه ساالنه 45 پس یا
تخریب تأسیسات نفتی ایران به همراه کشتن سربازان ایرانی که وظیفه نگهداری و مقابل حمله و در حسین٬
نشریات در افتخار٬ با مّدت٬ هرچند چراـکه گزارش این گونه حمالت را به عهده دارند؛ را حفاظت مرزهای کشور
را نفرات... که منابع غربی٬ خصوصًا نفری حقیقت ندارد؛ هزار اینکه داشتن یک ارتش 40 یا و اعالم می کنند! خود
با نفر 700 حدود سابق به روزنامه وال استریت ژورنال٬ به گفته یک عضو و تخمین می زنند؛ نفر هزار چند حدود

تشکیل می دهند. [!] را این ارتش مقداری اسلحه ساخت روسیه٬ تانک و عدد چند
ظرف سپاه پاسداران را ارتش و می خواهند دریایی) مهّمات (بدون نیروی هوایی و کم اسلحه و این مقدار با حاال
ارتش یک میلیون نفری با رجوی فراموش کرده است که صدام حسین٬ آقای مسعود گویا کنند! هفته نابود چند
می رسید٬ غرب به او شرق و کتاب که از اسلحه بدون حساب و و کشورهای عربی٬ کمک های مالی از خود٬

پیش ببرد. عرض هشت سال کاری از نتوانست در
از آخرین سخنرانی خود٬ در و رؤیاهای شیرینی می بیند؛ خواب٬ در سازمان مجاهدین خلق٬ گفت که رهبر باید

تقاضای کمک مالی کرده است! دشمن قسم خورده امپریالیسم آن می دانست ـ را خود که قبالً ـ آمریکا
میلیون دالر مردم ساالنه 45 واقعًا اـگر مرسان»! شر نیست٬ امّید تو به خیر را «ما رجوی گفت: به آقای مسعود باید
که سازمان کارهایی را خدمات مهم و از مورد است چند بهتر ساله داده اند٬ این 15 در را هزینه سازمان او
چاه های نفت انفجار البته تخریب تأسیسات نفتی و مشخص کند. انجام داده است٬ این سال ها مجاهدین خلق در
چون آن وقت توضیح این نکته ضروری است که فرق آورد؛ خدمات مجاهدین خلق به شمار جزء نباید ایران را
پاالیشگاه ساله تأسیسات نفتی و جنگ 8 در ایرانی است و که دشمن ایران و صدام حسین٬ مجاهدین خلق با
نقل از 254؛ و صص 252 منابع رجوی: سازمان مجاهدین...: نشریه نگاه: چیست؟!» به آتش کشید٬ [آبادان] را

آبان 1373). 13) 1994 نوامبر 4 / ایران تایمز

ساله مبلغ 500 هر «حکومت بغداد که: مدعی شد سال 66 در آن هفته نامه فرانسوی «لوپوئن» پیش از

این مبلغ به هزار میلیون فرانک از 86 و رجوی کمک مالی می کند میلیون فرانک به سازمان مجاهدین و

روزنامه همشهری 1384/5/4. .1

بـدست با و فرانک دریافت می دارند1 هزار ماهانه 6 آنها یک از هر مقیم فرانسه اختصاص دارد. عضو

تحویل پول های فروپاشی حکومت صدام فیلم های حمل و از حزب بعث بعد مدارک تازه از و آمدن اسناد

برانگیخت. صدام به فرقه رجوی حیرت جهانیان را

گزارش جامعی خارجه این کشور وزارت امور از اشاره به اینکه کنگره آمریکا با وال استریت ژورنال ٬
است که گزارش امیدوار که سازمان مزبور شد یادآور درباره سازمان مجاهدین خلق طلب کرده است٬ را

«راه و نسبت به این سازمان باشد تلّقی رسمی آمریکا طرز مقدمه ای برای تغییر خارجه آمریکا وزارت امور

«ایـن رجـوی مـی گوید: نوشت که مسعود روزنامه مزبور سازد». هموار آمریکا برای دریافت کمک از را
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به سازمان مجاهدین خلق است»! مقدمه امیدوارکننده ای برای کمک های آمریکا

که در حالی به پرسش های وی پاسخ می داد رجوی در مسعود وال استریت ژورنال ٬ به گفته خبرنگار
فاش کردن تعداد رجوی از خاـک عراق شرکت کرده بود. نظامی نیروهایش در یک مراسم تمرین (مانور)

برای سـرنگونی رژیـم جـمهوری اسـالمی٬ آن را و مسلّح تحت فرماندهی خویش خودداری کرد افراد

تعداد سابق ارتش آزادی بخش رجوی ٬ یک عضو به نقل از وال استریت ژورنال ٬ توصیف نمود. «ـکافی»
گزارش داد. نفر 700 حداـکثر آن را افراد

کـه بـا متهم سـاختند مقامات آن را اعضای سابق سازمان٬ جمعی از به گزارش روزنامه آمریکایی٬

بـازداشت هـای در مـاه ها اعضای ناراضی را می کند٬ شدت برخورد درون تشکیالت با در مخالفان خود

پراـکنده به که اینک به طور این افراد٬ می دهد. شتم قرار ضرب و مورد را آنها و انفرادی محبوس می سازد

که سازمان مـجاهدین خـلق بـا داشتند همچنین اظهار زندگی می کنند٬ اروپا عنوان پناهنده سیاسی در

به را آنها بازداشت٬ شکنجه و مدت ها پس از بدرفتاری کرده٬ عراق خارج شوند٬ از اعضایی که بخواهند

به کشورهای اروپایی توسط آنها تا تحویل می دهد نزدیک بغداد یک اردوگاه آواردگان سازمان ملل در

است. عراق «ـکـاخ کـوته» رجوی در محّل زندگی مسعود به گزارش وال استریت ژورنال ٬ انتقال یابند.

که این در می افزاید و رجوی اشاره می کند میز میوه سِر چندین نوع خوراـک و این روزنامه به وفور خبرنگار

تنگنا مضیقه و در مایحتاج٬ سایر غذایی و مواد نظر از توجه به تحریم اقتصادی٬ با حالی است که عراق٬

طریق نامه نگاری از حالی که سازمان مجاهدین خلق می کوشد در می نویسد: روزنامه مذکور می برد. به سر

کند٬ رژیم جمهوری اسالمی قلمداد دموکراتیک» آلترناتیو «تنها را خود مقامات کنگره آمریکا٬ تماس با و

سـازمان سـیاسی است کـه «این سازمان تـنها [مخالف جمهوری اسالمی] می گویند: ایرانیان برخی از

است»! رژیم اسالمی کمتر خود محبوبیت آن از

پـیروزی انـقالب سـال اول پس از دو عبدالکریم الهیجی که در به نقل از وال استریت ژورنال ٬

کشت و را هموطنان خود از نفر میلیون ها کامبوج٬ حکومت خودکامه بر که طی سال ها «ِخِمرهای سرخ»٬ رهبر .1
نفری مدفون نمود. گورهای جمعِی چندهزار در

94 اـکـتبر 7 ایران تایمز/ مندرج در ٬1994 اـکتبر 4 وال استریت ژورنال/ نقل از 205؛ ـ صص 202 پیشین: همان٬ .2
.(1373 (15مهر

ایران است.2 «پل پوت»1 رجوی ٬ که مسعود می نویسد بوده است٬ اسالمی وکیل مدافع سازمان مزبور



فصل دوم:

آثارآن و دوم خرداد

مـعنای مـصطلح عـلوم در است. «مـخالفان» و بـه مـعنی «مـخالفت» زبـان فـرانسـه و از Opposition متخذ کلمه .1
فعل در فعالیت های پارلمانی یا در غالبًا چارچوب قانون و که در به جریانی گفته می شود اپوزیسیون صرفًا سیاسی٬
Ñ آشـوری٬ اخـص اپـوزیسیون درباره مفهوم آـکـادمیک و (برای آـگاهی بیشتر دارد. انفعاالت انتخاباتی حضور و

.(9 ـ صص 8 دانشنامه سیاسی: داریوش٬

بحران استراتژیک اپوزیسیون 1 سردرگمی و  
ازجمله درک کرده است. نه شرایط را است و مبارزه مردم باخبر و سطح شعور اپوزیسیون نه از
بلکه از تحریم کردند اـکثرسازمان های اپوزیسیون نه تنهاانتخابات را برای نمونه٬ خودنگارنده.
مردم هیچ اعتنایی به این گونه فراخوان ها اما درانتخابات شرکت نکنند. تا مردم نیزخواستند
نرمش به این حد تا نکردند.حاالبایددیدکدام یک ازجریاناتی که فراخوان تحریم داده بودند٬
بیش تحلیل کم و و کنند تجدیدنظر ارزیابی های پیشین خود که در واقع بینی سیاسی دارند و

یکـی از فـرخـنده جـهرمی)٬ (علی مـحمد «علی کشتگر» به نقل از 449؛ ـ صص 448 جمهوریت؛...: حجاریان٬ .2
رهبران اسبق سازمان چریک های فدایی خلق.

آنچه رخ داده ارائه کنند. 2 درستی از
از را که فلسفه وجودی خود کشور٬ اپوزیسیون خارج از کرد. متحیر بسیاری را انتخابات دوم خرداد

بـرای ظـرفیت هایی را دوم خـرداد در ادعای غیردمکراتیک بودن جمهوری اسالمی اسـتنتاج مـی کند٬

قبال شرایط جدید٬ در شد ناچار این رو از مخیله اش نمی گنجید. که در ایران مشاهده کرد مردم ساالری در

نظام جمهوری اسالمی ارائه دهد. با جدیدی برای علت مخالفت خود تفاسیر و تعیین وضعیت کند
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مارکسیست٬ جمهوری خواه٬ نیروهای سلطنت طلب٬ از که طیف متنوعی را اجزای این اپوزیسیون ـ

یک بـه تـناسب هر ـ نمونه خاص مجاهدین خلق تشکیل می دهد مشروطه خواه و سوسیال دموکرات٬

عـموم مـوضعی گـرفتند. قبال هفتمین انتخابات ریاست جـمهوری٬ در وضعیت سیاسی خود٬ شرایط و

آن هم اغلب در ـ انتخابات را جریان کوچک سیاسی که مشارکت در چند جریان های مخالف نظام (به جز

پیش در سیاست تحریم انتخابات را توصیه کردند) به هواداران خود اعتراضی ـ و جهت دادن رأی سفید

همگان مکانیسم انتخابات غیرمنصفانه است٬ یا کلیتش نامشروع است و که نظام در این ادعا با و ـگرفتند

ایرانیان مواجه از سی میلیون نفر استقبال عظیم حدود هنگامی که با ... اما به عدم شرکت فراخواندند. را

به فراخوان شکست و میان پیشرفته ترین دموکراسی های جهان ـ حتی در ـ مشارکت را که رکورد شدند

در اغلب ـ ـ و بنشینند به تحلیل این رخداد شدند ناچار ناباوری٬ میان بهت و در وقعی ننهاد٬ تحریم نیز

اساسی کنند. تجدیدنظر مواضع خود

را دل بستن به انـتخاباتی آزاد مذاـکره جویی و که هرگونه «استحاله طلبی»٬ سازمان ـ این میان٬ در

خاـک جوار که «در بود امیدوار باقی مانده بودند٬ شکست «مرصاد» نیروهایی که از با منتفی می دانست و

نظام جمهوری اسـالمی را کمک های مالی پراـکنده٬ ارتش عراق و به اتکای حمایت دولت و و میهن»

در و تحریم کرد انتخابات را قدرت بنشیند٬ مسند بر دموکراتیک» آلترناتیو به عنوان «تنها و ساقط کند

در معدودی٬ جز که مردم به فراخوان سازمان پاسخ مثبت داده و نمود ادعا پدیده دوم خرداد مواجهه با

انتخابات شرکت نکرده اند.

که «اطالعات دقیق گردآوری شده نمود ادعا نیز پوشش سیاسی سازمان ـ ـ «شورای ملی مقاومت»

مبین آن شهر٬ یکصد بیش از در حوزه رأی گیری و 2500 طرف ستادهای مقاومت در از داخل ایران٬ در

.1376 خرداد اطالعیه 3 شورای ملی مقاومت٬ .1

به پای صندوق های رأی رفته اند»!1 میلیون نفر 6 ٬5 است که حداـکثر

بحران  دستپاچگی و
اعالم نتایج هفتمین انتخابات ریاست جمهوری شورای رجوی پس از سازمان و شده بر شوک وارد

ـ اعـالم آرا از بـعد قبل و عریان شورای ملی مقاومت ـ مواضع رسمی و تا موجب شد اسالمی ایران٬
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می شود. این مواضع مرور این قسمت٬ در گزاره های ناهمخوان باشد. تناقضات فاحش و از سرشار

اعالم آرای انتخابات هفتم پیش از  
تحت عنوان «مسئول شورای ملی مقاومت تحریم نمایش اول اردیبهشت ٬1376 در شورای مزبور

نشریه ایـران زمـین در را نظرات رسمی خود مواضع و اعالم کرد»٬ انتخابات ریاست جمهوری رژیم را

است: زیر که اهم مطالب آن به قرار داد انتشار
ایـنکه بـه صـحنه آوردن غافل از ریاست جمهوری دم می زند٬ ازانتخابات آزاد حکومت ...
رژیم سانسور رأس دستگاه دروغ پردازی و در که سال ها ـ پیشین ارشاد وزیر بازیگرانی مانند
عزت پیمان و قبیل ابراهیم یزدی ٬ مطرح کردن پاسداران سیاسی رژیم از با داشته است... قرار
بـه نمی تواند هرگز خارج کشور٬ داخل و وزارت اطالعات در مأمورین جیره خوار سحابی و

اعتباربدهد. انتخابات رونق و
هم نمایش انتخابات ریاست جمهوری حکومت آخوندی را بدیهی است مردم ایران این بار ...
می کنیم که تکرار و هم برای تمام دنیاتأـکید به این مناسبت باز و کامل تحریم می کنند به طور
کـلید یعنی شورای ملی مـقاومت ایـران و دموکراتیک٬ جایگزین مردمی و تنها راه حل همانا
یک وظیفه ملی تحریم نمایش انتخاباتی رژیم ... ... ارتش آزادی بخش ملی است. پیروزی همانا
پـاسداران و آخـوندها نشـوید. وتهدیدهای رژیم ... مرعوب صحنه سازی ها میهنی است. و
به افشای توطئه های دشمن زبون اند. عکس العمل عمومی ناتوان و برابر سیاسی ونظامی شان در
بـه آـگـاهی کشـور سراسر در پیام مقاومت برای تحریم خیمه شب بازی انتخاباتی را برخیزید.

.10 و صص 3 :76/2/1 ش ٬136 نشریه ایران زمین٬ .1

عموم برسانید.1
زواره ای (ـکاندیداهای ناطق نوری و خاتمی ٬ صالحیت آقایان محمدی ری شهری ٬ اعالم تأیید پس از

داشت: رجوی چنین اظهار توسط شورای نگهبان٬ هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری)٬
درون رژیم چشم دوخته که به تغییراتی در همه کسانی را دیگر این تصمیم شورای نگهبان بار
تـنها و سرابی بـیش نـیست؛ [ ـکه] هرگونه دل بستن به تغییرات٬ ثابت کرد و نمود کور بودند٬
مریم رجوی سرنگونی رژیم توسط ارتش آزادی بخش ملی وجایگزینی رئیس جمهور راه حل٬
مرزهای جمهوری اسالمی اعالم داشته کنار آمدن مریم رجوی در با گذشته نیز در شورا است.
مقاومت اـکثریت مطلق رئیس جمهور داخل کشور٬ اساس نظرسنجی های مشخص در که بر بود
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ص 10. تحلیل وضعیت رژیم...: رجوی٬ .1

آورد.1 [به دست] خواهد را آرا

اعالم آرای انتخابات پس از  
شگفتی همه جریان های ابراز همراه با به رغم تأیید به دنبال اعالم مجموعه آرای شرکت کنندگان٬

که در چرا بود؛ مصداق کامل «مخالف خوان» سازمان٬ و اعالم مواضع شورا و اظهارنظرها اپوزیسیون٬

چنین نوشتند: ابتدا نخستین واـکنش ها٬
مـهمی بسـیار حقایق مسـلم و درخاتمه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندی٬
که مبیّن تغییر می شود هم خوردن تعادل درونی آن برمال بر و درباره وخامت اوضاع رژیم ...

رقعی). (جزوه ـ متن اطالعیه سوم خرداد شورای ملی مقاومت٬ .2

یک نقطه عطف سیاسی است.2 عبورحاـکمیت از رسیدن مرحله تعیین سرنوشت و فرا دوران و

گسست های جدید ادامه بحران؛  
شورا خروج متین دفتری از  

به روشنی درجامعه ایران که مردم وجوانان مسائل شان را مبارزه مسلحانه یک گروه معدود٬
به راه مجاهدین خلق عمًال ترورخسته شده اند. خونریزی و مردم از بیان می کنند٬جایی ندارد.
دادسرای انقالب منفجر که پس ازانتخابات در بمبی را ختم شده است. نوعی تروریسم کور
نـه این حرکات نه مبارزه است و شد. یک کودک منجر بی گناه و به کشته شدن سه نفر ـکردند
به این جهت است که کسی مثل متین دفتری دیگر بلکه تروریسم عریان است. مبارزه مسلحانه؛
چـارچـوب در نقض حـقوق بشـر کند.مجاهدین با چارچوب چنین نهادی کار در نمی تواند
روی شخصیت متین دفتری سایه انداخته سازمان٬ شده از افرادجدا آزار زندان و سازمانشان و

قابل ادامه نیست. این چارچوب تنگ برای افراد بودند.
گـوی گـفت و روشن ساخته است.مجاهدین خلق در و آشکار صحنه را دوم خرداد رویداد
رأی مـردم٬ و بدون حضور خاـک عراق و سازمانی که در سیاسی درون ایران شرکت ندارند.
که مردم نشان داده اند به اراده ملت کرده است. بزرگترین توهین را انتخاب کند٬ رئیس جمهور
و وسیع تر تمام حرکت های سیاسی صدساله اخیر از تحوالت اخیر می بینیم که ابعاد حاضرند.

بوده است. ـگسترده تر
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این مقاله نوشته بود: در او نشریه آزادی شروع شد. خروج متین دفتری هم باچاپ مقاله ای در
در نوعی دگراندیشی است؛ این به تعبیری٬ هم نیست.» دشمن ما الزامًا نیست٬ ما «آن کس که با

.128 ـ صص 127 تهرانی:: مهدی خانبابا گفتگوی حسین مهری با گفته ها٬ و چهره ها .1

دشمن ماست!»1 نیست٬ ما کس با «هر حالی که رجوی عقیده دارد:
بـه واـکـنشی و مـنفعل کـرد را کشـور اپوزیسیون خـارج از بخش های وسیعی از 1376 دوم خرداد

یـعنی «شـورای مـلی پوششی سـازمان ـ وابستگان نهاد عده ای از این میان٬ در واداشت. تأمل برانگیز

وفادارترین یـاران یکی از متین دفتری ٬ هدایت اهلل واـکنشی قابل پیش بینی نشان دادند. نیز ـ مقاومت»

تـعبیر که عکس العمل دیرهنگام وی باالخره به جدایـی و جمله افرادی بود از رجوی٬ و شورای مزبور

شد. منجر شورا از «اخراج» درست تر

هر اتفاق افتاد. دیر بسیار حتی به زعم همفکران سابقش نیز شورای مقاومت٬ جدایی متین دفتری از

این امـر از حال٬ به هر کشور٬ وابستگان به جریان های اپوزیسیون خارج از یا منفردان و برخی از چند

افرادی چون بهمن کنار در نیز او که چرا این پرسش مطرح شد لیکن برای عده ای دیگر استقبال کردند٬

عبدالرحمن قاسملو عبدالکریم الهیجی ٬ حسن ماسالی ٬ تهرانی ٬ مهدی خانبابا پاـکدامن ٬ ناصر نیرومند٬

دسـتگاه رجـوی در را اقـامت خـود و رهبری رجوی خالی نکرد بار زیر «شانه از ابوالحسن بنی صدر و

را حکم اخراج او سبقت گرفت و او بر به جلو٬ سیاست فرار که سرانجام رجوی با کشاند آن چنان به درازا

ص 13. شهریورماه 1377: ش ٬3 سال دوم٬ (ویژه نامه)٬ نشریه پیوند٬ .2

کرد»؟2 صادر

آن هشت سال در انتشار که به نوشته خودش٬ نشریه آزادی ـ مجدد جریان انتشار در متین دفتری ٬

امضای با و کالمی به عنوان سرسخن» عنوان «چند زیر نخستین شماره٬ در بوده است ـ محاق تأخیر

نهم قطعنامه مهرماه 1376 به بند ضمن استناد در هدایت متین دفتری »٬ «جبهه دموکراتیک ملی ایران ـ

رعایت پلورالیسم در «ساختن زمینه برای قبول و ضرورت دموکراسی و بر تأـکید شورای ملی مقاومت با

در که شـورا صراحت اعتراف کرد با و سخن راند آرمان های دموکراتیک» «اعتالی فرهنگ و جامعه از

هدایت شده و شاید» و نه «به سویی که باید «این نیرو» ناـکام بوده و اجتماعی» جهت «فعال کردن عنصر

تعریضی به ماده هفتم قطعنامه متین دفتری با همان جا در یافته است». را «نه رهبری اجتماعی خود

«بدون ارتش٬ به اصطالح ـ که این ـ می کند تأـکید سپس و و کارآیی ارتش آزادی بخش تردید در مذکور٬
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صص 4ـ6. زمستان 1376: ـ پاییز ش ٬12 دوره دوم٬ نشریه آزادی٬ .1

شد.»1 خواهد به رو شرایط مشکل تری رو با اجتماعی٬ وافی عنصر پشتیبانی کافی و

متین کرد. باز را شورا که گره اتصال متین دفتری و مقدمه مطالب دیگری بود طرح چنین مسائلی٬

ژوئن 21 پاریس ـ امضای «هدایت متین دفتری ٬ با تنها این بار شماره بعدی نشریه آزادی و در دفتری ٬

چـرای به چون و تبعات چنان نوشته ای تلقی کرد٬ و به مثابه پذیرش پیامدها آن را که می شد «1998

کرد آشکار حقایقی را خود٬ از نوعی انتقاد نشریه خویش با شماره 13 «سرسخن» وی در پرداخت. بیشتر

با همان نخست٬ از متین دفتری ٬ مکتوم بماند. تا تالش زیادی شده بود تاـکنون) نیز ـکه طی یک سال (و

آن که در انتخاب دوم خرداد سوم همان قطعنامه درباره انتخابات ریاست جمهوری و بند نقل فرازی از

آمده است:
ایـن رأی دهـنده در مـیلیون نـفر مدعی شرکت 29 و به رقم سازی شیادانه ای دست زدند ...
تالش بین دوجناح و آشکار گرفتن تضاد باال وجود حقیقت این است که با انتخابات شدند.
از بیست درصد از کمتر تنها به نفع خود٬ کدام برای کشاندن مردم به پای صندوق ها بی سابقه هر

.4 ـ صص 3 :1377 بهار ش ٬13 همان٬ .2

این انتخابات شرکت کردند...2 صاحبان حق رأی در
نوشت: به سوی نفی آن موضع گرفت و

وقوف بیشتر نقش مردم پس از ارقام واقعی آرا[ ی] انتخابات و عدم انطباق این بندبا نارسایی و
نامه شاهدی عینی و در که آن را ایجاب می کرد ما بر انتقادی را اطالعات جدید٬ به شرایط و

ص 4. همان: .3

پذیرفتیم. 3 دیدیم ونکوهش هایش را ایران رسید٬ تحلیل گری خبره که از
قبل عنوان که از خبره»٬ «تحلیل گر و عینی» صفحه ای نامه آن «شاهد نقل دو متین دفتری سپس با

نـامه مـزبور در کـرد. قبال مسائل داخلی ایـران اتـخاذ در موضعی جدید پذیرفته است٬ ـکرده که آن را

می خوانیم که:
کودکانی خردسال یا و رژیم گذشته نبودند رأی گیری٬جوانانی که در قبل از روزهای آخر در ...
به خاتمی و بروند که پای صندوق ها کردند وادار تشویق و را بزرگترها و مادرها و پدر بودند٬
شورای ملی مـقاومت] در [ ـ= موضع گیری شما ... که البدشنیده اید. نتیجه آن شد رأی بدهند.
مردم ...وجودخاتمی را اندک شرکت کنندگان٬خالف واقع بود تعداد موردصحنه سازی رژیم و
روزنامه ها ... آن شرکت کنند. در که می توانند امکانی می دانند این وضع را و غنیمت میشمارند
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قـیمت های گـران و وجـود مـردم بـا و یکنواختی بیرون آمده انـد از اندازه ای٬ تا مجالت٬ و
و شـعارها از و آـگـاهی هسـتند مردم تشنه اطالعات و ومی خوانند. درآمدهای کم می خرند

.5 و صص 4 همان: .1

متنفرند.1 بزرگ بینی گویندگان خسته و وخود ـگفته های یکطرفه (مونولوگ)
سال با که نزدیک به 18 مقوالتی سخن می گوید و ارزش ها متین دفتری از آخرین بندهای مقاله٬ در

نفی کرده بود: را آنها مجاهدین خلق٬ از حمایت خود
قبول این غیاب انحصارطلبی سیاسی و در نیروهای اجتماعی٬ اتحاد توأم با تحمل یکدیگر ...
عـنصر ماست٬ با ـ دنبال می کند را روشی دیگر آنکه عقیده و نیست با ما کس بر اصل که هر

... انفعال می شود. مانع بروز کرده و فعال تر اجتماعی را
که آزادی نشان می دهد داده های اجتماعی ... برخالف تجربیات یکصدساله اخیر٬ دیگر امروز
گـروهی و ارتباط های فردی و مطبوعات٬ رشد توأم با می تواند و ضرورتی ملموس شده ...

ص 8. همان: .2

واـکسینه کند.2 ... را نسل امروز رسانه ای٬
مـردم در کـه وی واقـعیت حـضور این بـود می شد٬ مقاله متین دفتری مستفاد مجموع از آنچه در

بـه مـعنی قـبول شکست ایـن پـذیرش٬ پـذیرفته است و میلیونی آقای خاتمی را رأی 20 انتخابات و

عدم مقبولیت آنان و به خصوص شخص رجوی ـ بودن تحلیل های مجاهدین خلق ـ بی بنیاد استراتژی و

میان مردم است. در

گوشه پـایین در انعکاس یافت. شماره 397 نشریه مجاهد در اولین واـکنش سازمان به مقاله مزبور

شورای ارشد قول دبیر این نشریه از در عنوان «اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت»٬ با و صفحه 2

به اخراج شده بودند: جریان منتسب به وی تهدید متین دفتری و ملی مقاومت٬
نـقض و رژیـم٬ نقض مرزبندی های سیاسی بـا این وضع را اعضای شورا تاـکنون بسیاری از
بـه دبـیرخـانه همچنین اعتراض های کتبی خطاب به مسئول شورا الزامات شورایی دانسته اند.

ص 2. :1377 تیر 22 ش ٬397 نشریه مجاهد٬ .3

درخواست شده است.3 شورا اخراج از نقض التزام و رسیدگی به موارد آنها واصل شده که در
و اطالعیه ای صادر ژوئیه 1998 15/1377 تیر به تاریخ 24 فوق٬ واـکنش به اخطار متین دفتری در

که اهم مطالب آن چنین بود: کرد منتشر
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اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مـقاومت صدور تأسف از ابراز با جبهه دموکراتیک ملی ایران٬
تفاسیر و کلیه تعابیر تیرماه 1377) 22) 397 نشریه مجاهد مندرج در تیرماه و ایران به تاریخ 19
چنین روشـی بـرخـالف با چنین اطالعیه ای را صدور مردودشناخته و قویًا آن را مندرج در

ص 5. شهریورماه 1377: ش ٬3 سال دوم٬ (ویژه نامه)٬ نشریه پیوند .1

می داند...1 آیین نامه شورا
جلسه اطالعیه متین دفتری ٬ پس از یعنی سه روز ٬1377 تیر تاریخ 27 در به دنبال این اطالعیه٬

(ـکه مدعی عنوان «اطالعیه شورای ملی مقاومت» زیر نتیجه آن را و کردند برگزار را میان دوره ای شورا

بـه آنها٬ که نام بعضی از کادرهای سازمان اند و همان عضوها اعضای شورا اـکثر بیان شد٬ نیز که پیشتر همان طور .2
می آید. آمده و فهرست شورا در مستقل٬ و عنوان نیروهای منفرد

دست انـتشار اولیـن شـماره در در تصویب شده است) به اتفاق آرا2 به عنوان مصوبه شورا شده بودند

و رادیوها نقل قول های ناقصی از همراه با ـ صفحه «ـگزارش» در اطالعیه مزبور به چاپ رساندند. مجاهد

اسـبق جـبهه عضو روحانی ٬ محمدرضا نامه ای مفصل از واـکنش به حرکت متین دفتری و نشریات در

چاپ شد. خطاب به هزارخانی ـ دموکراتیک٬

لزوم و دوم خرداد مورد در مواضع قبلی٬ تأـکید و حول تأیید مقدمه مفصل چهاربندی اطالعیه شورا

اخراج احکام محکومیت و بند طی دو آنگاه به اصل موضوع پرداخته و می زد؛ دور آن٬ به مفاد التزام اعضا

شده است: صادر جبهه دموکراتیک ملی ـ به عبارتی٬ متین دفتری ـ
بحث و پس از تیرماه دبیرخانه شورا٬ عطف به اطالعیه 19 و باال شده در یاد اساس موارد بر

بررسی های الزم:
پا زیر آقای هدایت متین دفتری نماینده جبهه دموکراتیک ملی ایران را مواضع سیاسی اخیر 1ـ
5 و التزام های مربوط به بندهای 3 شک برانگیز و نقض آشکار ـگذاشتن التزام های شورایی و

به شدت محکوم می کند. آن را و 1376می شناسد قطعنامه مهر 8 و 6 و
عـدم رعـایت و رژیـم ... آیین نامه داخلی که نقض مرزبندی سیاسی بـا اساس ماده 9 بر 2ـ
[ را] موجب اخـراج انسجام شورا علیه مبانی وحدت و فعالیت مستمر و تصمیمات شورا

ص 3. :1377 تیر 29 ش ٬398 نشریه مجاهد٬ .3

اعالم می کند.3 سوی شورای ملی مقاومت را اخراج جبهه دموکراتیک ملی از می داند٬
استفاده از این اطالعیه روشن می کند٬ در سرکوب مخالف توسط سازمان را کار و ساز آنچه ماهیت و

آن است: 3 بند در دست های پشت پرده» وجود تصریح به «ارتباطات آلوده و حرفه تهمت و
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به ویژه استعماری٬ ارگان های ارتجاعی و کهخوشامدگویی های محافل و می شود یادآور 3ـ
از خـارج کشـور در نشریه وابسته به وزارت اطالعات رژیم ... نقل قول روزنامه نیمروز
آقای متین دفتری راحاـکی ازارتباطات آلوده وجوددست های با  مکالمه تلفنی مسئول شورا

همان. .1

پشت پرده می داند.1
منتشر و اطالعیه جوابیه ای صادر 1377 مرداد تاریخ 8 در تفصیلی بیشتر٬ متین دفتری با این بار

تـصریح بـه و مواضع ضدجمهوری اسالمی «جبهه دموکراتیک ملی ایران» بر تأـکید با آن٬ که در نمود

آورده بود: ضدانقالب اسالمی٬ عناصر و اهداف مشترک نیروها
ایـن جـبهه بـه بیانیه اخیر همان گونه که در برای دستیابی به این اهداف٬ انتخاب بهترین ابزار 4ـ

خلق السـاعه پـدیدار متین دفتری به طور است که مواضع اخیر به این امر نوعی تأـکید سابق٬ ارجاع به بیانیه ای در .2
بلکه مسبوق به سابقه است. نشده٬

فـرقهـگـرایـی٬ از بـه دور شرایط مشـخص٬ تحلیل مشخص از منتج از آمده 2 تیر مناسبت 30
هرگونه انـحصارطلبی را این رو از تصفیه حساب های سیاسی است. دگم های ایدئولوژیک و

می شماریم. مردود
به محک آزمایش و نگردد این اصول ظاهر یاجریان٬ و فرد هر با مستمر عملکرد زمانی که در تا 5ـ
عدم رعایت آن به و باقی می ماند! عامه پسند قالب شعارهای دلفریب و در تنها ـگذاشته نشود٬
تـجربه کـرده به بهایی گزاف آن را و که ملت مامتأسفانه بارها می شود؛ منجر پایانی غم انگیز

... است.
نیستیم که به هیچ روی حاضر زیرا درجلسه میان دوره ای شورای ملی مقاومت شرکت نکردیم؛ 6ـ
که به آزادی چرا ممیزی شده؛ عنوان وبهانه هایی ازجمله «نقض التزام» مسائل نظری تحت هر
موضوع محاـکـمه جریانی را یا هیچ فرد باور بیان و و داریم! باور عمیقًا انتقاد بیان و اندیشه٬

نمی دانیم.
اهداف پایه ای اصول و چشم پوشی از قیمت ادامه وحدت٬ اـگر اما است؛ جدایی تأسف انگیز 7ـ

بودنش است. از آن وحدت بهتر نبود باشد٬
آزمـایش در شـورای مـلی مـقاومت ایـران٬ در مـا٬ جای تأسف است که هم پیمانان دیـروز 8ــ
محوری ترین پایه وخط بطالنی بر تحمل گرایی ناموفق بوده اند بردباری سیاسی و انتقادپذیری٬

یعنی آزادی بیان کشیده اند. دموکراسی٬
بند در مذکور قبیل موارد از هتک حرمت ـ و افترا برچسب زنی٬ نیز 9ـجبهه هرگونه شایعه پراـکنی و
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شـورای مـلی اعم از کس٬ که هر می ورزد اصرار و محکوم می کند قویًا را ـ اطالعیه شورا 3
و«وجوددست های که از«ارتباطات آلوده» حقوقی ـ ـحقیقی یا هرشخص دیگر یا مقاومت و
بـرای فـورًا را مدارک خـود دست دارد٬ مدرکی در و فوق سند بند در پشت پرده»ی مذکور

.7 و صص 6 همان: نشریه پیوند٬ .1

کند.1 قضاوت ملت ایران منتشر
ولی اغلب گفته اند بسیار بیرون آمد٬ شورا دیگران از از متین دفتری دیرتر تبیین این واقعیت که چرا در

بـرخـی بـه تـعبیر مسئله ایـن است کـه ـ می رسد. «چراها» تکرار به یک عالمت تعجب و این گفته ها

قادر «نوکرصفتان» و «فرصت طلبان» «فریب خوردگان»٬ «مسخ شدگان»٬ صاحبنظران مخالف سازمان ـ

و می کند اختیار می اندیشد٬ دیگری به جای آنها که اراده ای ندارند. چرا مواضع خویش نیستند؛ به تغییر

بیان و به «آزادی اندیشه٬ متین دفتری «عمیقًا» آیا (1360 ـ ساله (77 این فاصله 17 در تصمیم می گیرد.

شخص رجوی مجاهدین و خروج٬ جریان اخراج یا و حرکت اخیر پیش از آیا داشته است؟! باور انتقاد»

«آزمـایش در و خط بـطالن نکشـیده بـودند محوری ترین پایه دموکراسی یعنی آزادی بیان» «بر هرگز

چـهره های مـعروف بـه گـفته یکـی از تـوفیق داشـتند؟! تحمل گرایی» بردباری سیاسی و انتقادپذیری٬

مـتین این که چـرا پیمانی دارد٬ و کارنامه پر جمهوری اسالمی نیز ضدیت با در قضا که از اپوزیسیون٬

«شانه ماسالی ٬ و قاسملو تهرانی و خانبابا پاـکدامن و و نیرومند و افرادی چون بنی صدر کنار دفتری در

که سرانجام کشاند دستگاه رجوی آن چنان به درازا در را اقامت خود و رهبری رجوی خالی نکرد بار زیر از

سـؤالی است کـه کـرد.»٬ صـادر را حکـم اخـراج او سبقت گـرفت و او بر به جلو سیاست فرار رجوی با

به همراه می آورد: نیز دیگری را پرسش های مقدر

سازمان و داخل «شورای ملی مقاومت» در متین دفتری شیوه های عمل رجوی را آن سال ها٬ در آیا

گسـیل عـراق٬ هـمکاری تـنگاتنگ بـا خانواده هـا٬ جدایی کودکان از تئوری سه طالق٬ ازدواج ایدئولوژیک٬ نظیر .2
رابـطه بـا تـالش بـرای ایـجاد کشتارهای جمعی آنان٬ و مرزها پاسداران در سازمان برای درگیری با جوانان عضو

. و... شورا مخارج سازمان٬ و منابع درآمدها آمریکا٬

و کردار روحی و عقلی و مایه فرهنگی و و متین دفتری شیوه تفکر اصوًال آیا می کرد؟2 مجاهدین تأیید

حرمت تسامح و دموکراسی٬ مقوالت مربوط به آزادی٬ با اخالقی رجوی را اجتماعی و سیاسی و عملکرد

در او شـعور کـه ذهـن و مـی کرد متین دفتری تصور آیا حیثیت شئون انسانی هماهنگ می دانست؟ و

شورا کسانی که عضویت در شعور نسبت به ذهن و سازمان٬ در و شورا قضاوت نسبت به اعمال رجوی در
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گـردن از و ترجیح دادند برقرار را فرار دیگری٬ یکی پس از مدتی٬ پس از اما پذیرفتند او همزمان با را

مـتین آیـا است؟ مـنطقی تر و عـقالنی تر و هشیارتر برتافتند٬ رهبری رجوی سر نهادن به مسئولیت و

این همه سیالب بر عقالنی٬ انسانی و اخالقی و نظر از «شورای ملی مقاومت»٬ به عنوان عضو دفتری ٬

این سال ها در علیه منتقدان خود دستگاه تبلیغاتی او هتک حرمتی که رجوی و تهمت و و ناسزا فحش و

تمسک در ـ مسئولیت شورا چه در رهبری سازمانی و چه در ـ رجوی را صحه می گذاشت و کرد٬ سرازیر

به صورت یک فرقه مـتعصب شورا تبدیل سازمان و تحویل و در به این گونه شیوه های خودکامگی و

صـص 67ـ فرود...: و فراز نیز ص 13. جوادی: حاج سید علی اصغر متن گفتگوی دکتر اقتباس از پیشین؛ همان ـ .1
.69

و...1 مردم محق می دانست؟ از جدا مذهبی و

مصدق است. وجهه متین دفتری به عنوان نوه دکتر استفاده از منظور .2

در شخصیت متین دفـتری 2 نقش و ابعاد یکی از شخصیت های سیاسی اپوزیسیون٬ از یکی دیگر

بدین گونه تبیین می کند: رجوی را کنار طول حضورش در
که «سازمان نگهبان حقوق بشر» این نقش آقای متین دفتری زمانی بود غم انگیز موارد یکی از ...
تـقاضا زندانی کـرده است و را که اعضای جداشده خود متهم کرده بود رهبری مجاهدین را
نوشتن نامه ای به آقای متین دفتری با عراق دیدن کند. داشت که ازبازداشتگاه های مجاهدین در
دگـرانـدیش اعضای نـاراضـی و با رفتارخصمانه مجاهدین را «سازمان نگهبان حقوق بشر»
که چرا این امر که اتهامات وارده به سازمان مجاهدین بی اساس است. مدعی شد و تکذیب کرد
نقشی قانع شده که «شورای ملی مقاومت» آقای متین دفتری هیجده سال وقت می خواست تا
بدان پاسخ سؤالی است که فقط شخص ایشان می تواند اراده رهبری مجاهدین ندارد٬ خارج از

.169 ـ صص 168 فرود...: و فراز نیز ص 45. فرهنگ: منصور گفتگوی دکتر دی ماه ٬1377 ش ٬4 همان٬ .3

ـگوید. 3
مقابل در جبهه دموکراتیک ملی٬ متین دفتری و واقعیت این است که عکس العمل آقای هدایت اهلل

که تجمع شورای ملی مقاومت بودند واقع «دکوری در در اینها رجوی سکوت محض بوده است. عملکرد

ضدملی آن تشکیالت قرار خدمت سیاست های به غایت ارتجاعی و به صورت ابزاری در سال آزگار 16

جبران گذشته ها برای تشخیص صداقت متین دفتری و سنگ محکی نیز گوینده این اظهارات٬ داشتند.»

می گوید: و به میان می اندازد
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کثرت گرایی آزادی بیان و «دفاع از رابطه با ایشان در که گفتار آقای متین دفتری عالقه دارد اـگر
قبل از هتک حرمت»جدی تلقی شود٬ و افترا برچسب زنی٬ هرگونه شایعه پراـکنی٬ ومخالفت با
شورای ملی مقاومت٬ عملکرد سیاست و رابطه با در را مواضع خود ضروری است تا چیز هر
روابط از و روشن نماید مدت 16سال همکاری٬ در رجوی٬ مسعود سازمان مجاهدین خلق و
سازمان های جـاسوسی کشـورهای غـرب و حزب بعث عراق٬ صدام حسین و پشت پرده با
حبس وشکنجه آن رابطه با در و پرده بردارد آمریکا ـکشورهای عربی وسناتورهای استعمارگر
عملکردهای شورای مـلی مـقاومت و و مخالفت باسیاست ها که به خاطر عده ازمجاهدین٬
عضدانلو مقاومت مریم خانم قجر به اصطالح ـ زندان های دولِت ـ سازمان مجاهدین خلق در

تلخیص. با ص 12؛ بیات زاده: منصور دکتر با گفتگو اقتباس از پیشین٬ همان٬ .1

بشکند.»1 سکوت را عراق گرفتارند٬ در
مطلبی است که تبیین کند٬ شورا از اخراج متین دفتری را خروج یا گویاترین تمثیلی که می تواند شاید

هم جبهه ای های سابق وی بیان کرده است: یکی از
غرق می شود٬ کشتی ای که دارد از اینکه «موش ها زبان آلمانی ضرب المثلی است مبنی بر در
استعفای ایشان این نیست. جز نیز «شورای ملی مقاومت» جدایی متین دفتری از می گریزند»٬
پیاده شدن رسیدن و به ایستگاه آخر اتوبوس و سوارشدن در آدمی است که پس از شبیه به کار
که به آخرخط پی می برد مدتی انتظار٬ پس از اما داد؛ ادامه خواهد هم به راه خود اتوبوس باز

ص 163. فرود...: و فراز نیز ص 43. صالحی: مهندس منوچهر با گفتگو همان٬ .2

آن پیاده شود!2 از رسیده است وباید



379
 

دوم خردادوآثارآن



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  380

 جدایی معترضانه شهره بدیعی
دیگر شهره بدیعی از شورای ملی مقاومت٬ جبهه دموکراتیک از متین دفتری و دکتر پی «اخراج» در

مـیان کـه در مـقتوالن رسـتوران مـیکونوس) نوری دهکردی یکـی از (همسر شورا غیرمجاهد عناصر

کنارهـگیری عنوان «استعفانامه» متنی با انتشار با ویژه ای داشت٬ اعتبار شهرت و کشور اپوزیسیون خارج از

اعالم ـ اطالعیه شورا اعتراض به اهانت به متین دفتری در دستاویز با شورای ملی مقاومت ـ از را خود

ادبیات حمله بـه شـهره تخطئه کرد. وی را به تفصیل ـ نشریه سازمان ـ این متن٬ پی انتشار در نمود.

وصل مخالفان رجوی به وزارت اطالعات جمهوری اسـالمی کماـکان همان گفتمان انگ زنی و بدیعی ٬

پاسخگویی مجاهدین خلق آمده است: قسمتی از در است.
میکس گردیده است. استفاده وزارت اطالعات است٬ که ارگان مورد 24 1ـاستعفانامه وی به رادیو

لقب «پـاسداران سـیاسی نـظام» تهرانی است که سازمان به آنـها تصریح به افرادی همچون مهدی خانبابا اشاره و .1
درباره استعفای شهره بدیعی وی را ساعته که نظر 24 رادیو پاسخ حسین مهری مصاحبهـگر تهرانی در داده است.

می دارد: اظهار معرفی می نماید٬ رهبران حزب دموکرات کردستان» یکی از «همسر وی را و می کند استفسار
را راستین این فحاشی ها آقایی به نام دکتر روزمره مجاهدین است. کار یعنی هتاـکی ـ سیاسی ـ این گونه برخورد ...»
[حـاج] سـیدجوادی و و مثل بـنی صدر کم نیست. این فحاشی ها سهم من هم در کرده است. منتشر جمع آوری و
ایشـان هـم آقـای نـوری شـوهر حزب دموکرات کردستان! نه عضو است و خانم شهره بدیعی نه کرد ... دیگران!
یعنی شورای سازمان ما نوری دهکردی عضو حزب دموکرات کردستان. نه عضو بوده و دهکردی است که نه کرد
شهره بدیعی هم دوست همسر خود نوری دهکردی دوست نازنین من بود. شهره بدیعی همسر ... چپ بود. متحد
شورای ملی مقاومت جریان دادگاه میکونوس عضو خانم بدیعی پس از کرده اند. ایران فرار هم از با آنها من است.

اوت 1998). گفتگوی 11 ص 125؛ گفته ها...: و (چهره ها شده.»

نظامی دامن زده می شود.1 توسط پاسداران سیاسی و این امر 2ـ
در شورا عضویتش در مهرماه 76 از و پذیرفته شده بود سه سال پیش به عضویت شورا وی از 3ـ

.1377/5/29 ش ٬402 نشریه مجاهد٬ .2

بوده است ...2 اجالس آتی شورا موکول به تصمیم گیری در حالت تعلیق و
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زمینه بازگشت به تروریسم شهری  
را تیم های نظامی به داخل کشور ورود حرکت های تروریستی و یک سو که از بود سازمان مدت ها

مجالس غرب سعی احزاب و محافل و با ارتباط های گسترده تر ایجاد با سوی دیگر از و متوقف کرده بود

اقبال بین المللی را تا دموکراتیک جمهوری اسالمی مطرح سازد به عنوان «آلترناتیو» را داشت که خود

به دموکراسی معتقد که یک جریان «سالم» ـ این امر بر بدانجا این سازمان تا کسب نماید. نسبت به خود

راه انـداخـتن به برگزاری کنسرت های موسیقی و صرف هزینه های هنگفت٬ داشت که با اصرار است ـ

حتی و آمریکایی دست زد نمایندگان مجالس کشورهای اروپایی و ضیافت های مجلل برای سیاسیون و

به تعبیر و به جریان مارکسیست شده ـ آن را و سلب کرد خود ایران از در را آمریکایی ها انتساب ترور

اتـهام تـروریسم و از را کـه خـود برای این بـود همه این تالش ها نسبت داد. خودشان اپورتونیستی ـ

خشونت طلبی تبرئه کند.

بود عراق که ضربه پذیر مرز نه از ـ آخرین تیم های عملیاتی اعزامی را سال 1364 مجاهدین خلق در

بقیه قبل از انجام یک عملیات و پس از آنها عده ای از و به داخل فرستاد مرزهای شرقی کشور از بلکه ـ

عملیاتی ضربه خوردند. هر

دگرگون کرد؛ نیز را تاـکتیک ها زمینه سازی برای تأسیس ارتش آزادی بخش٬ رجوی به عراق و ورود

حادترین مرحله٬ در و نمود آغاز غرب کشور در آن پس حمله به پاسگاه های مرزی را که از بدین معنا
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عملیات آن نیز از بعد به تصرف درآورد. را مرزی «مهران» شهر روز 3 کمک نیروهای عراق ـ با توانست ـ

شکست همکاری همه جانبه عراق٬ که به رغم حمایت و کرد اجرا تدارک و را (مرصاد) «فروغ جاویدان»

سنگینی خورد.

پی ترتیب دادن نشست های پی در با رجوی بحران های درونی سازمان را شکست «مرصاد»٬ پس از

بـه سـمت را نگـاه خـود مـجددًا و آرام کـرد؛ اعـضا٬ و بـه گـردن افـراد قصورها و انداختن تقصیرها و

چرخش های مختلف٬ و زیگزاـگ ها معطوف نمود. به خصوص آمریکا قدرت های جهانی و حمایت گیری از

راستای همین نگاه بـود. همه در برگزاری مجالس طرب٬ گرفته تا خورشید و شیر تکیه به مصدق و از

یکی نداشت. آن را انداخت که به هیچ وجه تصور جایی گیر در را او 76 نتیجه انتخابات دوم خرداد ولی...

این باره می گوید: کارشناسان در از
باالخره انتخابات ریاست اعالم نتایج دادگاه میکونوس و به بغداد٬ برگشت مریم قجر از پس

آن سابقه نداشت. که پیش از تنگنایی دید در را رجوی خود مسعود جمهوری٬
می داد: مانور محوری داشته است که پیوسته روی آنها شعار سازمان دو گذشته٬ از

مقابل جنگ؛ صلح در 1ـ
مقابل اختناق. آزادی در 2ـ

رجوی گرفته از این شعار به سمت صلح رفتیم٬ ما پذیرفت و را زمانی که ایران قطعنامه 598
یک لوزی او عراق دامن بزند. بین ایران و را که جنگی دیگر پیوسته تالش می کرد این رو از شد.
و یک سوی آن «جنگ» داشت و رأس باالی آن جمهوری اسالمی قرار که در ترسیم کرده بود
کـه رجـوی ادعـا رأس پایین لوزی سقوط جمهوری اسالمی بـود بود؛ یک سوی آن «صلح»
براندازی منتهی به فروپاشی و صلح)پایین بیاید ضلع (جنگ یا هر می کرد«جمهوری اسالمی از

خواهدشد.»
ماباید نه صلح اند. شرایط نه جنگ و عراق در «ایران و رجوی می گوید: هنگام ترسیم این تابلو٬
زمان باید است ولی فقط ما جنگ دوماجتناب ناپذیر به سمت جنگ بروند. ـکاری کنیم که اینها

بکشیم.» جلو آن را
با ارتش عراق و با استخبارات عراق٬ با شروع کرد: را کار سه بُعد در راستای همین تحلیل٬ در
وسازمان شروع کردند را ما با گفتگو زمانی که عراقی ها تا این شیوه موفق بود دولتمردان عراق.
به کنند. عملیات مرزی درگیر در را که ما تالش بودند همان زمان هم در در به بن بست رسید.
«صـلح در شعار و عراق تقویت شد صلح بین ایران و روند مانورها٬ و رغم همه کارشکنی ها
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رجوی گرفته شد. از مقابل جنگ»
جریان انتخابات دوم خرداد٬ در بود. مقابل اختناق» آن «آزادی در و دیگرمانده بود یک شعار
منتخب رئیس جمهور و درجامعه شیوع دارد که همه حرف هایی که می خواست بزند٬ می دید
«وظیفه من این که گفت: بود دراینجا اپوزیسیون درباره «آزادی»سخن می گوید. از خیلی داغتر

صورت خاتمی بردارم.» از است که این نقاب را
در کرده بودند. به خصوص رجوی روی پتانسیل نسل دوم حساب باز سازمان و طرف دیگر از
و تجربه نکرده بودند مستقیمًا را رجوی روی جوان هایی که انقالب وجریان های دهه 60 واقع٬
چفت رئیس جمهور که نسل دوم انقالب هم با لوح صاف بودند٬حساب می کرد.حال می دید
رجوی گران تمام خیلی برای سازمان و آمده جدید٬ فضای به وجود این واقعیت و شده است!

شد.
خودمان نسل دوم را به هم بریزیم و مملکت را «باید می گوید: یک نشست صریحًا رجوی در
اثبات کـنم کـه ایـن فـیگورهای دمکـرات صورت خاتمی بردارم و از نقاب را باید بگیریم؛

است.» همه اش شعر منشانه ای که خاتمی می گیرد٬
دست به همه خسارات سنگینی که به سازمان تحمیل می شود٬ناچار همین اساس است که با بر
وخمپاره می کند بمب منفجر او به خشونت بکشاند. ریسک صدورخشونت می زندتاجامعه را
شعار و وادارنماید پلیسی کردن کشور و به واـکنش خشونت بار نیروهای نظام را تا می اندازد

بگیرد. آنها از را «آزادی»
شرایـط بسـته پـلیسی است. سیاسی و انسداد وجودی مجاهدین خلق٬ واقعیت این است که بستر

حیات سازمان مجاهدین و رشد ادامه دهد. خشونت به زندگی خود به سالح و بدون اتکا سازمان نمی تواند

دوم خـرداد٬ پس از شرایط جدید بود. ممکن خواهد خفقان آلود غیرشفاف و فضای بسته٬ در خلق تنها

لیکن برای مجاهدین خلق خارج رفرم راند؛ مسالمت و به رویکرد اپوزیسیون را گفته شد٬ چنان که پیشتر

که جز رجوی٬ نیستی بود. به معنی مرگ و جنگ مسلحانه «آزادی بخش» و مبارزه قهرآمیز مدار شدن از

دست یازیدن ایران را در وضعیت جدید از راه گریز انگیزه دیگری نداشت٬ تمامیت خواهی٬ قدرت طلبی و

به اقدامات کرده مسئوالن را خشونت آمیز را کشور فضای موجود تا به اقدامات تروریستی تشخیص داد

پیش روی می آورد: گزینه را دو نظام٬ واـکنش خشونت بار متقابل وادارد.

انتظامی که نهایتًا نیروهای نظامی و آشوب طلبان و نیروهای سازمان یا بین معدود گریز جنگ و 1ـ

شعارهای آقای چنین صورتی٬ در به همراه داشت. فضای بسته پلیسی را امنیتی و ـکنترل شدید
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بـحران دو نظام بـه هـر برقراری آزادی رنگ می باخت و جامعه مدنی و وعده ایجاد خاتمی و

می شد. مشارکت دچار مشروعیت و

حمله به قرارگاه های سازمان در مسئوالن جمهوری اسالمی در واـکنش عجوالنه نیروهای مسلح و 2ـ

درگیری بین نیروهای ایرانی و برخورد ایجاد و هجوم به مرزها همراه با عراق که طبق تحلیل آنها

زبانه می کشید. کشور آتش جنگی دوباره میان دو نهایتًا و عراقی بود و

دست به سلسله ماه 1377 خرداد 12 روز سازمان از اساس این تحلیل ها٬ بر و به دنبال آن شکست ها

نه شدند٬ معروفیت چهره هایی که ترور نیز اهداف حمالت و پراـکندگی در عین تنوع و که در عملیاتی زد

بهبود بحرانی سازمان را و نه توانست وضعیت نامساعد گذاشت و شرایط عمومی کشور جامعه و تأثیری بر

بخشد.

ترور تخریب و فازجدید  
سازمان یک سری ٬76 دوم خرداد سالگرد پس از یعنی ده روز خردادماه ٬1377 سه شنبه 12 روز

عـنوان «سـرآغـاز سه نقطه تهران با خمپاره اندازی در طریق بمب گذاری و از را عملیات تخریبی جدید

ص 1. :1377/3/19 ش ٬392 نشریه مجاهد٬ .1

از: که عبارت بودند صورت داد مقاومت مسلحانه انقالبی»1

چـهارراه شـهید شریعتی٬ خیابان دکتر ورودی دادگاه انقالب اسالمی واقع در راهرو بمبی در انفجار 1ـ

آن باعث کشته شدن انفجار و یک کیف دستی جای گرفته بود بمب در ظهر. از بعد ساعت 2 در قدوسی٬

.1377 خرداد 13 روزنامه ها٬ .2

که ده ها سازمان مدعی شد کشته شدگان کودک بودند.2 تن از دو گردید. زخمی شدن چندین نفر و سه نفر

ساختمان دادگاه به کـلی ویـران شـده و زخمی شده اند قضات دادگاه انقالب کشته و بازپرسان و تن از

.1377 دوم ژوئـن 1998/دوازدهـم خـرداد سـی٬ واشنگتن د. در مطبوعاتی مجاهدین خلق٬ اطالعیه دفتر نقل از .3
به تـاریخ هادی همایون » شهید اطالعیه سازمان تحت عنوان «عملیات مجاهد ص 3؛ پیشین: ـ نشریه مجاهد نیز:

.1377/3/12
.77/3/17 مجاهد٬ رادیو .4

مدعی ضمنًا و عنوان نمودند4 خود مشروع» «حق مسلم و اینان اقدام به این عمل تخریبی را است!3

این اقدام «استقبال مردم از زخمی نشده و هیچ غیرنظامی کشته یا جریان بمب گذاری مزبور٬ که در شدند
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همان صفحه. پیشین: ـ نشریه مجاهد .1

به عمل آوردند!1 زیادی»

ساعت 8:30 در دوشان تپه٬ مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ستاد خمپاره به مقّر شلیک دو 2ـ

یک شتابزدگی آشکـار٬ عاملین با اندک بود. خسارات آن نیز تلفاتی نداشت و این انفجارها ظهر. از بعد

.77/3/13 و 12 مجاهد٬ رادیو .77 خرداد 14 و 13 روزنامه ها٬ .2

مدعی شد اطالعیه خود سازمان در گریختند.2 و گذاشتند به جا گلوله خمپاره را چند و دستگاه خمپاره انداز

قابل «شمار گرفت و اصابت قرار مورد مختلف فرماندهی» دوایر ـکه «چندین مجموعه بزرگ ساختمانی از

لشکـری پـور»٬ وحـید شهید اطالعیه سازمان تحت عنوان «عملیات مجاهد همان صفحه؛ پیشین٬ نشریه مجاهد: .3
به تاریخ 77/3/12.

نشد. توسط هیچ منبع مستقل رسمی تأیید این ادعا پای درآمدند.3 از پاسداران» توجهی از

متری مهمات سازی صد فاصله چند در چهارراه پاسداران ـ در شلیک سه خمپاره به ساختمان «خلیج» 3ـ

و متروکه ای اصابت کرد نسبتًا و به مکان غیرمؤثر خمپاره ها ظهر. از بعد ساعت 9:30 در صنایع دفاع٬

خرداد. 14 و 13 روزنامه ها٬ .4
بـه فـرشته اسـفندیاری » شـهید عنوان «عملیات مـجاهد اطالعیه سازمان با همان صفحه؛ پیشین٬ ـ نشریه مجاهد .5

تاریخ 77/3/13.

این گردید.»5 مهمات مرکزی منفجر که «انبار مدعی شد اطالعیه خود سازمان در هیچ تلفاتی نداشت.4

نگرفت. منابع خبری قرار هیچ یک از تأیید مورد نیز ادعا
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واـکنش های رسمی سیاسی و  بازتاب ها
داخلی به مجامع بین المللی و و سوی دولت ها سیل محکومیت آن از این رخدادهای تخریبی٬ پی در

سازمان طی بیانیه ای انفجارهایی که مسئولیت آن را خارجه آمریکا وزارت امور وهله نخست٬ در راه افتاد.

این بیانیه آمده است: در محکوم کرد. به عهده گرفت٬
به بازماندگان و محکوم می کند تهران شدیدًا در دولت ایاالت متحده اقدامات تروریستی را ...
را نقطه ازجهان ـ هر در هرگونه اقدام تروریستی ـ دولت آمریکا این حادثه تسلیت می گوید.
فهرست سازمان های تروریستی که سازمان مجاهدین خلق در می شود یادآور و محکوم می کند

.77/3/12 ٬B.B.C بخش فارسی رادیو .1

دارد...1 خارجی قرار
محکوم کرد. را طی اظهاراتی این عملکرد خارجه بریتانیا یک سخنگوی وزارت امور سوی دیگر٬ از

نـداد. قـرار رسانه ها اختیار در این مورد اطالعیه ای رسمی در که وزارت خارجه این کشور ناـگفته نماند

داشت: جمله اظهار از سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا
مردم ایـران در همدردی با ضمن ابراز و تأسف شنید با را این انفجار غم انگیز خبر بریتانیا ...
حرکات ما به خانواده های قربانیان این حادثه تقدیم کرده است... را تسلیت خود حادثه اخیر٬
به محکوم می کنیم...بریتانیا ـ انگیزه ای که باشد هر با و که انجام گیرد هرکجا در ـ  تروریستی را

همان. .2

علیه تروریسم ادامه می دهد.2 به تشویق راه های مؤثر عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا
طی اعالمیه ای تهران٬ در حادثه انفجار پس از روز چند خارجه آلمان نیز امور ـکالوس کینکل وزیر

ایـن اطـالعیه در مـحکوم کـرد. شدیدًا مجروح شدند٬ آن کشته و که تعدادی بی گناه در این حرکت را

آمده است: ـ قربانیان این سوءقصد همدردی با ضمن ابراز همچنین ـ
نوع پـدیده تـروریسم مـخالفت هر آلمان فدرال با سیاسی نیست و برخورد تروریسم ابزار ...

.77/3/16 روزنامه ها٬ .3

ـتأـکیدمی نماید...3 آید که پدید هرکجا در آن ـ برای مبارزه جدی با برتصمیم خود و می ورزد
سازمان مجاهدین خلق را مجموعه عملیات خشونت آمیز بیانیه ای رسمی٬ انتشار با نیز دولت استرالیا

خارجه امور وزیر داونر الکساندر تروریست نامید. عامالن انفجارهای تهران را و به شدت محکوم نمود

شد٬ زخمی شدن تعدادی دیگر به کشته شدن سه تن و که منجر بمب گذاری را این بیانیه٬ در استرالیا٬
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توجه با خارجه استرالیا٬ امور وزیر همدردی نمود. خانواده قربانیان بی گناه این حوادث ابراز محکوم کرده با

ایـن گـروه را تصریح کرده است که «استرالیا به پذیرش مسئولیت این اقدامات توسط مجاهدین خلق٬

ص 20. فرانسه: ـ پخش در] هلند [ چاپ و خردادماه 1377/ژوئن ٬1998 نشریه ایران آینده (ویژه نامه)٬ .1

محکوم می کند».1 را اقدامات آنها کرده و تروریست قلمداد

نسبت به عـملیات غیررسمی نیز مجامع رسمی و سوی دولت ها٬ واـکنش های سیاسی از عالوه بر

حقوق اظهارات خانم الهه هیکس سخنگوی «سازمان نظارت بر این گروه موضع گیری کردند. خشونت بار

کشته شدن سه حقوق بشر٬ «سازمان نظارت بر وی اعالم داشت: بود. جمله این موضع گیری ها از بشر»

محل دادگاه انقالب اسالمی تهران اتفاق افتاده یک بمب در انفجار اثر که بر زخمی شدن عده ای را و نفر

پیشین. B.B.C ـ بخش فارسی رادیو .2

به شدت محکوم می کند.»2 است٬

نمونه ای ازتحلیل های رسانه ای  
گـزارش تـحلیل گونه رســانه های مـعروف٬ و تــحلیل های خــبرگزاری هــا و مــیان واـکــنش ها از

است. تاریخ مخابره این گزارش دهم ژوئن 1998 .3

نقل می شود. که اهم مطالب آن ذیًال قابل توجه است؛3 خبرگزاری رویتر بری ـمی ـگزارشگر
از تهران انجام داده است٬ هفته گذشته سه حمله مسلحانه در سازمان مجاهدین خلق که می گوید
در عراق و این سازمان در است. نبرد باحکومت جمهوری اسالمی در پیش به این سو سال ها
نموده است. دفاتری درجهان غرب دایر نیز و نزدیکی مرزهای ایران٬چندپایگاه نظامی دارد
به دولتی ایران را اقتصادی و این گروه تاـکنون مسئولیت حمله به بسیاری ازهدف های نظامی٬

عهده گرفته است...
نخستین سازمان مجاهدین خلق مسئول بمب گذاری های متعددی است که در سوی ایران٬ از
دویست بیش از و یک نخست وزیر انقالب باعث کشته شدن یک رئیس جمهور٬ از سال های بعد

پارلمانی وروحانی گردید... مقامات حکومتی٬ از نفر
شبکه ای از و گرفتند قرار عراق٬ جنگ هشت ساله با در طرف مقابل ایران٬ در مجاهدین بعدًا
واشـنگتن حتی دفـتری در و آوردند درپایتخت های اروپایی به وجود تبلیغات بین المللی را
«شورای ملی را این سازمان بازوی سیاسی خود ندارد. کاخ سفید که فاصله چندانی با ـگشودند
که از طول جنگ٬ در دارد. عضو که 570 غرب می داند پارلمانی در آن را و مقاومت»می خواند
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نیروهای صدام حسین رئیس جمهوری عراق به درازاانجامید٬مجاهدین خلق با 1988 تا 1980
داخل ایران در باعث کاهش محبوبیت آنها تحلیل گران ـ طبق نظر این اقدام ـ و همکاری کردند

شد.
موشکی قرار هدف حمالت هوایی و داخل عراق بارها این میان٬پایگاه های مجاهدین در در

انجام شد. سپتامبرگذشته (1996) ـگرفته که بیشترین حمالت در
بـرابـر کانکریت کشیده شده کـه در دیواری از پایتخت عراق٬ دفترمجاهدین در دور تا دور

بمب مقاوم است. حمالت باخمپاره و
سوی این گـروه بـه عـنوان رئـیس که از رجوی رهبرمجاهدین٬ مسعود همسر مریم رجوی ٬
قبل ازپایان قرن ایران تا گفته است که رژیم روحانیون در ایران معرفی شده٬ جمهوری درتبعید

بیستم واژگون خواهدشد.
بـه به آمـریکا سفر روادید تا تروریست خواندن مجاهدین باعث شد تصمیم واشنگتن در ...
این ممنوع اعالم گردد. هرگونه کمک مالی به این گروه نیز عین حال٬ در و اعضای آن داده نشود
حسـن نیت نخستین نشـانه مـثبت از ایران آن را گرفت و استقبال قرار تهران مورد تصمیم در
آمده از امیدهای پدید تحلیلگران می گویند: کرد. قبال دولت میانه روخاتمی قلمداد در آمریکا
باعث شـده کـه مـجاهدین بـرای کسب مـجدد طریق اصالحاتی که خاتمی به آن دست زد٬

اندکی تلخیص. با ص 24؛ همان: .1

میان مردم ایران شانسی نداشته باشند.1 محبوبیت در

مواضع نیروهای سیاسی و  تحلیل ها
و شـخصیت ها مجامع بـین المـللی٬ و سوی دولت ها سیل جریان محکومیت سازمان از همزمان با

جـریان های نـزدیک بـه چه برخی از طیف اپوزیسیون و چه در ـ خارج نیز ـگروه های سیاسی داخل و

این حرکت های سازمان را دادند٬ تحلیل هایی که انتشار و طی اطالعیه ها جمهوری اسالمی ـ حاـکمیت در

و مـطبوعات 15 برخی از در نیز جنبش مسلمانان مبارز و اطالعیه به تاریخ 77/3/15؛ جمله نهضت آزادی در از .2
.1377 خرداد 16

محکوم کردند.2

اعـالم «حکومت دینی» با که پیوسته مرزبندی مشخصی را موضع روشنفکران الئیک مقیم ایران٬

البه الی سلسله برنمی تابند٬ چرخه های اصلی اداره سیاسی کشور در دین را نهاد حضور اصوًال و داشته اند
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روز چند نقل می شود٬ آن ذیًال نوشته ای که بخشی از نشریات بینابینی انعکاس یافت. یکی از مقاالتی در

این از مجاهدین خلق به تروریسم فاحش به نگارش درآمده است؛ مجدد رویکرد عملیات مبتنی بر قبل از

نسبت به سازمان روشن آن منعکس نشده لیکن مواضع نویسنده را بن بست این گروه در جدید فاز رو٬

می سازد:
خروج از پس از به سرعت و این گروه هیچ وجهه ای درجامعه ایران ندارد.مجاهدین خلق٬ ...
که ایـن موجب شد همین امر به یک جریان وابسته به سیاست های خارجی. تبدیل شد ایران٬
تأمـل یـا سـر نـه از به تمایل سیاست های خارجی تنظیم کـند بنا را ـگروه٬سیاست های خود
بـا روز هر میان نظام های ارزشی گوناـگون سرگردان گشت و رهبری این گروه در بازاندیشی.

سرگرم کند. را هواداران خود و اعضا تا تشبث به وسیله ای تازه کوشید
به فعالیت مأیوس٬ فرومانده و به صورت گروهی بسته٬مافیایی و اساس ـ در مجاهدین خلق ـ
به حیات زوال ووحشت٬ به کارگیری روش های ترور با تنها و قدرت جذب ندارد می پردازد.
یک سیرک چیزی نیست جز آنچه ازمجاهدین خلق به جای مانده٬ یابنده اش تداوم می بخشد.
میدان رزم قرار بی آنکه در به تسلیحات نظامی شده اند٬ مجهز سرخورده٬ شماری افراد نظامی.
سالحی از تهوع آور٬ هرچند سرگرم کننده٬ برپایی مجالس تفریحی و نتیجه با در داشته باشند.
سالح رزم درفعالیت های نمایش بهره می گیرند. افتد٬ دشمن به کار با پیکار در می بود ـکه قرار

اشاره به کنسرت مرضیه روی یک تانک روسی است. .1

وسیله ای است برای بزم. 1
سازمان مجاهدین به یک رهبری مضحک وچندش آور٬ چرا بی چون و [و] تعهد ابتذال اندیشه

اثربخشی کرده است. کارآیی و فاقد خلق را
دست گروه هایی سویی در از وسیله ای است مناسب٬ واقع ـ در این گروه دلقک مآب ـ حضور
سوی دیگر از و موجه جلوهـگرسازند را ازحکومتگران برای آنکه خشونت های بی حساب خود
توسل بـه ایـن مـترسک٬ با ایران٬ بر را دست خارجیان برای آنکه فشارهای سیاسی خود در

و 1376 سلسله مقاالتی تحت عـنوان اصـلی «دوم خـرداد قسمتی از ص 6؛ :1377 خرداد 9 ش ٬6 نشریه راه نو٬ .2
پهلوان . چنگیز نوشته دکتر عنوان فرعی «بررسی وضعیت گروه های اپوزیسیون»٬ و بحران گذار»

جلوه ای عینی بدهند.2
فعاالن فرهنگی سیاسی منتسب به «جبهه دوم موضع بخشی از تروریستی سازمان٬ جدید فاز پس از

آن آمده است: بخشی از یافت که در انتشار آن درج شده بود نشریه ای که مطالب پیشین در در نیز خرداد»
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مقابل فرایندی واقع عکس العمل یک گروه تروریستی به بن بست رسیده در این اقدامات در ...
سه لحاظ به گروه تروریستی رجوی از می شود. هویتش منجر است که به نفی کامل هستی و
لحاظ سازمان دهی٬ از و (استراتژی) لحاظ راهبرد از ایدئولوژی٬ نظر از بن بست رسیده است:
ایـن گـروه٬ راهـبرد است. ایدئولوژی گروه رجوی نوعی ازتمامیت خواهـی (تـوتالیتاریسم)
سـازمان دهی آن مـتکی است بـر تالش برای بـرانـدازی است و و اقدام قهرآمیز خشونت و

کیش شخصیت. مبتنی بر آمرانه و مطلق گرا٬ بسته٬ تشکیالتی منزوی٬
واقع اقدامی عمومی برای نفی تمامی ارکان سهـگانه حیات در رخ داد٬ دوم خرداد حرکتی که در
مسیرخویش٬جایی برای تداوم حیات و در دوم خرداد٬ واقع فرایند در اهمیت این گروه بود. و
به عنوان ستون پنجم عراق٬ میهنی ایران و گروه های وابسته به بیگانه (ـکه درجنگ ملی ـ حضور

عرصه سیاست ایران باقی نمی گذارد. در پیاده نظام عراق عمل کردند) و
بامحدودیت های انتظامی و رعب٬جامعه را فضای خشونت و ایجاد با ـگروه رجوی می کوشد
به رو مشکل رو با مردم را وتماس های میان مسئوالن و گردهم آیی ها امنیت مواجه ساخته و
مقابل اراده خردمندانه در پیش محکوم به شکست است. کیست که نداندچنین حرکتی از سازد.

نویسنده این مقاله عباس عبدی است. ص 2؛ :1377 خرداد 23 ش ٬8 همان٬ .1

یک ملت چه کسی می تواندبایستد؟!1
عمده ترین که از این نگرش بودند مبتنی بر بیشتر می یافت٬ انتشار مطبوعات کشور تحلیل هایی که در

است. مشی» «بن بست در و «فالـکت» تروریستی مجاهدین خلق٬ علل اقدامات جدید
این اختالف درونی٬ آمده و بین سران حکومت به وجود اختالف در اساس دیدگاه منافقین٬ بر
به عنوان علل قدرت نظام فرض شده چیز دو این تحلیل٬ در می برد. به سمت «میرایی» رژیم را
نظام بـا بین بروند٬ از [شوند] یا علل به نحوی تضعیف این دو گردیده که اـگر تأـکید است و

به روخواهدشد: مشکالت جدی رو
بین از محوریت رهبری است که معتقدندخاصیت این رهبری باید منافقین٬ نظر اولین عامل از
(ـکه بـه آنها نظر دومین علل از هم پاشیدگی شتاب می گیرد. این صورت از که در چرا برود؛
مردم نیزناامید این جریان منحط از اساس آن٬ بر گردیده و روی آن تأـکید عنوان «اتفاق ناـگوار»
این به عنوان مانعی بزرگ می باشد. مردم٬حول محور«خاتمی» آمدن جوانان و گرد شده است)
برنده نهایی به نوعی ناامیدشوند٬ و برگردند مردم از«خاتمی» است که اـگر این باور ـگروهک بر

بود! سازمان خواهد
به نوعی عمل که باید ومعتقدند نام می برند از«خاتمی» تعابیربسیاربد منافقین درتحلیل خودبا
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اینکه این گروه به این باور نکته مهمتر ادامه برنامه های خودناتوان شود. از که رئیس جمهور ـکرد
هیچ گونه گرایش به جریان برود٬ فضای فعلی دولت خاتمی به جلو جامعه در رسیده که اـگر
سوی عدم احساس آزادی از با پلیسی شده و فضا باید لذا و کرد نخواهد مخالف نظام رشد
حضور اساس دیدگاه سازمان٬ بر و سوی دیگر از برسد. نیّات شوم این گروهک به ثمر مردم٬
نظام کمتر دولت خاتمی موجب گردیده که انگیزه مخالفت با مردم درانتخابات وحمایت از
این راستا در کم رنگ ترنشان داده شود. شده ومجموعه شعارهایی که علیه نظام مطرح می شود٬
نشـان مـنافقین را بریدگی گسـترده طـرفداران مـحدود امر٬ یادآوری است که شواهد به الزم

می دهد.
رنگ باخته مشی مبارزه مسلحانه علیه نظام کامًال تمامی اپوزیسیون٬ منظر این که در نکته دیگر
طبیعی است که لذا ملت مبارزه می کند٬ فوق علیه نظام و ابزار با [است] وچون این گروهک تنها
این درحالی است که شنیده های ما این ناحیه متحمل شده باشد. از نیز عمده ترین ضربات را
مشی مسلحانه تردید به شدت در مقاومت٬ به اصطالح ـ شورای ـ که در این دارد حکایت از
داشت آینده ایران راهی نخواهد که افراطی گری در می رسد به این ترتیب به نظر و حاصل شده؛
روزگذشته رمزعملیات چند واتفاقًا می شود ازخشونت بیشتر تنفر پیش ـ بیش از ـ روز هر و
عملیات به اصطالح ـ ـ ناظران از برای همین است که بسیاری از همین نکته اساسی است و نیز

ص 2. :1377 خرداد 16 کارگر٬ و روزنامه کار .1

تعجب کرده اند.1 هفته گذشته منافقین اظهار

همزمان حوزوی را وی تحصیالت دروس رسمی و آمد. تهران به دنیا ه.ق در سال 1314 الجوردی در اسداهلل .2
اوایل دهه چهل به عضویت الجوردی در شد. تهران مشغول به کار بازار برای کسب معاش در بعدها و کرد آغاز
اعدام حسنعلی منصور بدلیل مرتبط بودن با سال 1343 در و شورای مرکزی جمعیت های مؤتلفه اسالمی درآمد
از او شکنجه های فراوانی دید. و شد دستگیر دیگر بار سال 1348 وی در سال به زندان افتاد. دو و شد دستگیر
سال زندان به 18 و دستگیر سال 1353 در آخرین بار هواپیمایی ِال عال اسرائیل بود. دفتر عوامل اصلی انفجار
دادستانی انقالب اسالمی تهران اولین سمت الجوردی٬ شد. زندان آزاد پیروزی انقالب اسالمی از با محکوم شد.
برعهدهداشت.الجوردی درتاریخ اولشهریورماه سال1377در را اوسال هاریاستسازمانزندان هایکشور بود.
حالی کهمحافظینداشت٬درمغازهمحلکارش دربازارتهرانتوسط دوتروریست اعزامیسازمان بهشهادترسید.

الجوردی 2 ترور  
رئیس سابق سازمان زندان های کشور ـ اسداهللالجوردی » «سید ماه ٬1377 دوشنبه اول شهریور روز

تروریست به تهران توسط دو بازار در حجره خود در دادستان اسبق دادگاه های انقالب اسالمی تهران ـ و
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داده به استعفا ریاست سازمان زندان ها زمانی صورت گرفت که آقای الجوردی از این ترور شهادت رسید.

می توان گفت این رو از وی به عمل نمی آمد. هیچ محافظتی از و بازگشته بود بازار در حرفه اصلی خود

که سازمان طی اطالعیه ای اعالم کرد همان روز٬ در نظامی بود. هرگونه ارزش سیاسی و فاقد این ترور

ص 1. ش 403: نشریه مجاهد٬ .1

تیم های عملیاتی آنان صورت گرفته است.1 توسط یکی از این ترور

گمان های رهبری سازمان٬ برخالف تصورات و خارج٬ واـکنش های مختلف نیروهای سیاسی داخل و

زمانی خود حتی ـ کسانی که ـ داشت. سوی محکومیِت این اقدام را سمت و به خصوص نیز این مورِد در

این عمل را جداشدگان سازمان٬ یکی از واـکنشی محکوم کننده داشتند. نیز جرگه مجاهدین خلق بودند در

نوشت: و نمود برآورد سیاسی بلکه یک انتقام گیری» «نه یک ترور
به حق ندارند یک دادگاه خلقی محاـکمه شوند٬ در دشمنان مردم که خودباید ...جنایتکاران و
درنتیجه منطقی و مبارزه یک امراجتماعی و بازی کنند... نقش قاضی را وکالت ازجانب مردم٬
و شـور تسکین احسـاسات فـردی و مبارزه برای ارضای حس انتقام جویی و عقالیی است.
نه و ازجنس هدف باشد ووسایل نیل به هدف باید ابزارها و نشورهای نوِع مجاهدینی نیست؛

آن. با تضاد در
کـه بـه قـول خـودشان جـلو تحلیلی مشابه تحلیل عملیات «فروغ جاویدان»٬ ...مجاهدین با
آمده که مردم دوباره می خواهندفضاِی به وجود گرفتند٬ آتش بس را تحوالت اجتماعی پس از
به هم را لیبرال ها» این بارهم «میز به اصطالح ـ ـ و خراب کنند را صحنه مبارزات شده اند وارد
فرو خواب وخیال های خرگوشی خود در آن قدر مطرود این موجودات منزوی و اما بزنند؛

مقاله هادی شمس حائری . ص 9؛ ماه 1377: شهریور ش ٬3 نشریه پیوند٬ .2

اوضاع همان اوضاع ده سال پیش است.2 می کنند که فکر رفته اند
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شرح حادثه توسط تروریست  

بـه شـهادت رسـاند٬ تروریستی که مرحوم الجوردی را دو یکی از جلودار»٬ غضنفرنژاد «علی اصغر

قرص سازمان به وی دو عراق برای این عملیات٬ بیان کرده است که هنگام خروج از بدین نحو ماوقع را

خشاب های (با یک «ـکالشینکوف» و شش خشاب) (با «برونینگ» و کلت «برتا» دو نارنجک و دو سیانور٬

روانه اهواز آنجا از و به آبادان رفتند ابتدا ایران٬ به مرز ورود بصره و خروج از پس از این دو داد. اضافی)

تهران بوده است. اراـک و گلپایگان٬ اصفهان٬ بروجن٬ ایذه٬ مسیرهای بعدی آنها شدند.

مسجد از راهنمایی کروکی ویژه ای که حفظ کرده بودند٬ با صبحگاه دوشنبه اول شهریور٬ تروریست ها

انداختند: به تأخیر عمل را و ولی به دلیل خلوت بودن محل منصرف شدند رفتند؛ به سمت بازار
مامی خواستیم کارمان خارق العاده ... به بهشت می رویم. می شویم و می کردیم داریم شهید فکر
مغازه بغلی اش آینه خریدیم.چک کردیم ودیدیم از رفتیم و ازتیم های قبلی باشد. وخیلی بهتر

محل موردنظر] هست. الجوردی در [ ـکه شهید
یک مسافرخانه دوباره به یک ساعت توقف در پس از و می گردند باز خرداد به خیابان 15 تروریست ها

می روند: بازار
«مغازه مـعافی و الجوردی] پرسیدیم: شهید =] او از زدیم. دور بار چند رفتیم و داخل بازار
بـه مغازه رو از بعد٬ آدم های سرشناسی هستند. گفت که این آدم ها به ما رحمانی کجاست؟»
سـمت چپ شـهید نشسته بـود. دیگر سه نفر دو الجوردی با شهید رویش روسری خریدیم.
داخل آن را و کرد مشکل پیدا رضا شکم بند می خریدیم٬ وقتی روسری را بود. الجوردی به ما

دستش روی ماشه بود. و مسلح بود کالشینکوف رضا ساـکش گذاشت.
درآوردم. به هرجهت کلت را ببند.» رگبار «اول تو گفتم: من به رضا برگشتیم. روسری خریدیم و
خفه کـن چون صدا زدم که به سرش خورد. تیر تا دو من زدم. اول را تیر فاصله نزدیک بود.

گرفت. رگبار من رضا از بعد زدم. تیر [بعدًا] چند متوجه نشدم داشت٬
می کردیم این چون فکر بروند؛ تیرهوایی شلیک می کردم که مردم کنار بعدش من می دویدم و
کسی خواست شما «اـگر گفته بودند: به ما بزنیم. برای مردم می کنیم٬نمی خواستیم مردم را را ـکار
[بجز بعدًاشنیدم که رگبارمی شنیدم... هم صدای تیراندازی و من پشت سر بزنید.» تیر بگیرد٬ را

.1377 پاییز جلودار٬ غضنفرنژاد گفتگوی علی اصغر .1

تیرخورده وشهیدشده...1 درآنجا دیگر الجوردی] یک نفر شهید
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بسیج مراـکز  حمله خمپاره ای به یکی از
فرماندهی مخابرات ستاد که مرکز سازمان طی اطالعیه ای اعالم نمود دوم فروردین ماه ٬1378 در

کرد وانمود لحنی تبلیغی٬ با داده است و حمله قرار خمپاره مورد با بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی را

ص 2. ش 434: نشریه مجاهد٬ .1

نموده است!1 «تقدیم» جمهوری اسالمی ـ پاسخ به عملکرد در به مردم کردستان ـ ـکه این خمپاره زنی را

موفق به تحریک احساسات چنین اظهاراتی٬ می پنداشت با راستای سیاست تشنج آفرین خود سازمان در

این زمینه هم پاسخ مثبتی دریـافت در اما شد٬ جمهوری اسالمی خواهد ضد قومی مردم کردستان بر

نکرد.

پس از و آمـد استان خراسان به دنـیا در شهرستان درگز شمسی در سال 1323 شیرازی در علی صیاد سپهبد امیر .2
دانشگـاه درجـه کـارشناسی از موفق بـه اخـذ سال 1346 وی در دانشگاه افسری شد. وارد تحصیالت دبیرستان٬
آموزش توپخانه اصفهان مشغول بـه مرکز در به عنوان استاد طی دوره تخصصی توپخانه٬ پس از و افسری گردید

زندانی شد. و جایی که توسط عوامل آن رژیم دستگیر تا مخالفان رژیم شاه بود از او تدریس شد.
و نـمود ایـفا آزادسـازی خـرمشهر کـردستان و عدم توفیق تجزیه طلبان در شیرازی نقش حساسی در صیاد شهید
تیرماه وی در اسالمی به همراه داشت. برای کشور پیروزی های متعددی را هشت سال دفاع مقدس٬ در او حضور
به درجـه سـرتیپی ارتـقاء اردیبهشت 1366 در و به فرمان امام به عضویت شورای عالی دفاع منصوب شد 1365
بـه سـمت 1372 شـهریور در ارتش٬ به سمت معاونت بازرسی سـتاد سال 1368 شیرازی در صیاد سپهبد یافت.
که طرف مقام معظم رهبری به درجه سرلشکری نائل آمد از فروردین 1378 در کل ارتش و جانشین رئیس ستاد
کـل جـانشین سـتاد شـیرازی٬ صـیاد سـپهبد سـرانـجام امـیر یافت. شهادت به سپهبدی ارتقاء افتخار این درجه با
به دست عوامل گروهک تـروریستی مـجاهدین خـلق در یکم فروردین 1378 بیست و بامداد نیروهای مسلح در
به بهشت زهرا انبوه مردم در معظم انقالب اسالمی و رهبر حضور با تشییعی باشکوه٬ در و تهران به شهادت رسید

خاـک سپرده شد.

شیرازی 2 سرلشکرصیاد ترور  
عداوتی خاص نسبت به وی داشتند که نظامیان عراقی کینه و فرماندهانی بود شیرازی از صیاد شهید

این رو از نمی بردند؛ یاد دفاع مقدس از جریان جنگ تحمیلی و در را شجاعت او خصوص صالبت و به و

شدند. گروه رجوی خواستار از «فرمان»های ویژه خود و ضمن «امرّیه»ها برنامه شهادت این قهرمان را

طی عملیاتی که مجاهدین فروردین ماه ٬1378 صبحگاه 21 شیرازی در بسیجی صیاد سرانجام سرلشکر

گروه رجوی طی اطالعیه مخصوص توسط این گروه به شهادت رسید. نهادند٬ «طلوع» خلق نام آن را
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تهران شمال شهر در منطقه ای «به شدت حفاظت شده» که این اقدام در این عملیات مدعی شده بود

.8 و صص 1 :1378/1/21 ش فوق العاده٬ همان٬ .1

همچون مرحوم شهید ـ شیرازی نیز که مرحوم صیاد مطرح شد حالی این ادعا در و صورت گرفته است.1

شخصی نداشت. گارد حتی یک محافظ و الجوردی ـ

نـفرت و انزجـار و محکوم کننده بود خارجی نسبت به این اقدام شدیدًا واـکنش سراسرِی داخلی و

و به آرمـان ها پای بند شیرازی یک نظامی وطن دوست و که صیاد آنجا از و بازتاب می داد؛ عمومی را

گروهی بوی خاص سیاسی و رنگ و قهرمانی های وی هرگز و ملی شناخته می شد ارزش های دینی و

میان مردم کشور در همدردی کم نظیری را و شهادتش به دست تروریست های شناخته شده تأثر نداشت٬

این عمل ایران نیز عراق در به گونه ای که حتی کاردار طیف های اجتماعی به دنبال داشت. و همه اقشار و

رجوی به مالقات عراق مسعود پی مصاحبه کاردار در محکوم کرد. و ناجوانمردانه خواند تروریستی و را

نسبت به انجام این مصاحبه اعتراض کرد. حبوش شتافت و رئیس سرویس اطالعات عراق ژنرال طاهر

گزارشی ارائه می کند: عملیات خود و ترورها مورد حبوش در با مالقات قبل خود رجوی در
انجام دهندباید ازمجاهدین خواستیم آن را مشخص کردیم و ما اهدافی را اـگر «ژنرال حبوش:
این وقت بایدشما در (عراق)حمایت می کنم و دراینجا انجام دهندچون من ازشما را این کار
ضربه که به عراق برای زدن مجاهدین می آید من بتوانم آن کسی را تا انجام دهید را این کار نیز
و روی آن عمل کنید مایل نیستید آنچه که من فهمیدم این است که بعضی اهداف راشما و بزنم.
شما مسئله که به توافق برسیم با هر سر می گویم که ما به تو مسعود برادر ـ مخالف آن هستید...

اجرای آن. در خواهیم بود
بـرای شـما تا بدانید علت آن را بایدشما گفتیم ایست (عملیات متوقف شود) به شما اـگر اما
توجه به با ابهام باشید. در و علت آن راندانید بگوییم ایست و به شما ونباید ابهامی پیش نیاید
بـرای را شـما مخابرات٬ چشم انداز توجه به ایده و آینده نزدیک با در دشمن مشترک چه بسا
کـارهایی را شما می کنیم یعنی از به عنوان یک تیم کار ما من بعد مأموریت هایی مکلف کنیم.

خواهیم خواست.
قبول نکردیم هرچند را اهداف وعملیات ها بعضی از که ما اینکه شماشنیدید رجوی: مسعود ـ
واضح وجامع ولی تصویر اشاره کردید به عدم انجام عملیات موردنظر خیلی مختصر ـکه شما

این نیست.
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طرف مجاهدین٬بایدبگویم بعد عدم انجام آن از و آنچه درخصوص عملیات که گفته می شود ـ

در کـه رجـوی ایـن واژه را اطـالق مـی شد تـرور نـظامی عـربی بـه کشـتن و فرهنگ اطالعاتی و واژه تصفیه در .1
می برد. شیرازی بکار خصوص صیاد

برادران مـخابرات تـعدادی اهـداف و زدن او٬ و تصفیه 1 شیرازی و جریان عملیات صیاد از
در انـجام دادیـم. تمام آن را قبول کردیم و را آنها که ما دادند درخواست های عملیاتی به ما
من شـنیدم ایـن و بودند این مالقات ها رحیم در مهدی و و دزفول برادران مجید ـکرمانشاه و
به صورت مفصل من نیز و که گفتید ایشان نیزهمان را و طارق (عزیز) استاد رفتیم با و مطالب را

آن راتأییدمی کنید. یقینًاشما نکته بیان می کنم و دو در آن را توضیح دادم و
درصحبت های خود ااۤلن گفتید عملیات مخالفیم چنانچه که خودشما با بحث این نیست که ما
موازنه ومی خواهید دارید ولی احتراز باچندعملیات موافقید مثًالشما قضاوت کنیدگفتید شما
با را که دشمن ما ماچه می خواهیم؟می خواهیم طوری نباشد ـکنیدبین این احترازهایی که دارید.
ومجاهدین جزئی از هستند (عراق) دست دشمن ما در آنها بگوید و این عملیات تضعیف کند
به سازمان عفوبین الملل ارائه نمایند و به نیروهای آمریکایی ارائه کنند و ـگاردجمهوری شده اند

شورای امنیت. نیز و
کنیم کمااینکه کردیم. می توانیم برای آن راه حل پیدا می گوییم اما فقط این را ما

اختالفی روی این مسئله نداریم. ما ژنرال حبوش:
مسـتقیمًاآخـوندها بگوئیم که طرف ما انجام می دهیم تا عملیات را 10 مثًال رجوی: مسعود ـ
انجام را شما آن هدف موردنظر کنار بین المللی داشته باشیم در مشروعیت داخلی و تا هستند

دستورشماباشد. بحث و می دهیم که مورد
بـرویم و جـلو شـما و کـه مـا انجام دهیم یعنی می خواهید ما عملیاتی که شمامی خواهید ـ
این رانمی خواهیدچیزی که با من مطمئن هستم که شما و برای برادرتان سم باشد نمیخواهید
حل مسئله سیاسی که مشروعیت را این است و بخورد ما سر عمومی ایران بر آن دست افکار

ـکند.

تلخیص). (با 136 ـ صص 105 برای قضاوت تاریخ: .2

«اختالفی نداریم٬باشد».2 ژنرال حبوش:
این گونه بیان تهران را عراق در به اظهارات کاردار رجوی اعتراض خود مسعود مالقات سال 2001 در

می کند:
روزنامه رسالت علیه ما درمصاحبه مطبوعاتی با صحبت کرده٬ تهران علیه ما در شما ـکاردار
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به ژنرال حبوش نشان می دهد] روزنامه را [ رجوی بلندشده و حرف زده است.
ومصاحبه آن چه بوده است؟ این جریان کاردار ژنرال حبوش:

من فقط دنبال این مطلب هستم که روزنامه رسالت است. رجوی:مصاحبه مطبوعاتی با مسعود
تروریستی وناجوانمردانه این عملیات را شیرازی شده است و ازجریان صیاد این مصاحبه بعد
محکوم آن را شیرازی کشته شده است و این عملیات صیاد شیرازی خوانده که در علیه صیاد
من ایشان از گفته ام و این مطلب را طارق تماس گرفته و استاد آن زمان با من در ـکرده است و
تـاریخ مـن در و کـنید طـرف مـن اطـالعیه صـادر طارق گـفت از استاد عذرخواهی کردند.
طـارق استاد که با این توافقی بود کردم و صادر این پیام را شمسی) 78/2/30) 1999/5/20
طارق باهماهنگی استاد و این توافق بین ما و (متن توافق) آن رامشاهده می کنید داشتم که شما

این بوده است. بر قرار قبل بوده و از سیدالرئیس (صدام )
بـه ژنـرال حـبوش نشـان نامه را شده و [ رجوی بلند می خواهم من این نامه را ژنرال حبوش:

می دهد]
نامه سیدالرئیس رامشاهده کردید؟ آیا رجوی: مسعود

است. بله مربوط به سال 1988 ژنرال حبوش:
(صدام روی این مطلب کرده اند نیزتأـکید سال 1999 در یک مرتبه دیگر بله و رجوی: مسعود
رسانه های عراقی که دیپلمات های عراقی و کرده اند تأـکید طارق نیز همچنین استاد و حسین )

ندارد. کارمجاهدین را بدستورسیدالرئیس حق بیان مطلب ودخالت در
به دستورسیدالرئیس می باشد. مخابرات است و دستور و به کار این امر و

تاریخی. من می خواهم باجناب صحبت کنم بعنوان یک رهبر ژنرال حبوش:
دلیل است: دارم که به دو من یک نصیحت برای تو باهستید وقتی که ما حقیقت این است که تا

دارید. منزلت سیاسی که شما الف ـ
که برای من هستید. به عنوان یک دوست عزیز ب ـ

قـرار افـتاد همان مصیبت که جمال عبدالنـاصر این است که در مسعود نصیحت من به برادر
بیشترباید داده بود. به رسانه ها را این مشکل شده که گوش خود نگیرید.جمال عبدالناصردچار
را نیروهای خود البی صهیونیست دوستان و استراتژیکی باشد. حواست جمع مسائل سیاسی و
بـیان و دادن بـیشتر به سمت شـعار برای تحریک کردن جمال عبدالناصر بسیج کرد توجیه و
یادآوری کنم است ومی خواهم به شما تاریخ موجود این در بدون بینش سیاسی و مطالب خود
ازسیدالرئیس وسیدنائب است که پس از دستور پشت آن هستیم و مناسب وخوب را کار ما ـ
رجوی رهبرمجاهدین خلق غریبه برای من مسعود برادر به من داده شده - ازآنجا خروج شما
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نفتی عراق به عنوان پیمان کار ایشان در حضور یا و اینجا یک هم پیمان تجاری در یا و نیستند
این در رسیدن به آرمان های خود نیست بلکه به عنوان رهبرمجاهدین خلق برای آزادسازی و
تو تاـکتیکی با کار و هیچ برخورد قبول داریم که ما داریم یعنی ما به این اعتقاد ما و ـکشورهستند
یعنی سیدالرئیس وقتی به طاهر آمد نیزخواهد سرشما بر مابیاید سر چونکه هرچه سر نداریم.

می دهد. دستور نیز (رجوی) به مسعود و می دهد دستور (حبوش )
رجوی یعنی مسعود استاد می دهد. موردخطاب قرار را وزرا کدام از هر [ ابراهیم] و عزت استاد
مااحتیاج به چیزی در می دانید را داستان ما شما سیدالرئیس) (نزد می باشد مثل ما و ما جزء
یک کمی (به اندازه یک با اـگر می پردازیم و اهداف خودمان را نظارت و نداریم فقط بهاء عراق
وقتی که من اما و وضعیت به صورت دیگری می شد طرف های دشمن کوتاه بیائیم٬ با ـکشمش)
نمی خواهیم ما دادم بیان این مطالب تاـکتیکی است زیرا برای انجام این عملیات دستور به تو
دشمنی علیه ایران ازجانب شنیدم که گفت هر پیام سیدالرئیس را یک جبهه بجنگیم و بیش از
فقط و حمله علیه عراق محسوب می شود به عنوان دشمنی و حرکتی علیه ایران) (هر آمریکا
به تا می گویم. ازجلسه مطلبی که فقط به تو بعد گفتم و برای جناب تو این را کردیم و را تهدید
بـازگشت وزیـر از این مطلب بعد آنچه سیدالرئیس گفته است. از کاملی بدهد یک تصویر تو
مشغول رسانه ها تو من نمی خواهم فکر بیان می کند٬ نظرات ایشان را و ایران گفته شد خارجه از
هست. بوده و است بین ما استوار) آن طرف شودچون آنچه ثابت (قطعی و این طرف و واخبار

من شکی ندارم. رجوی: مسعود
نه؟ سؤال کردم که جواب می دهید تو من از آیا ژنرال حبوش:

به شـما این مطالب را است باید شما چون مسئولیت مخابرات ومجاهدین با رجوی: مسعود
رژیم آخوندی که ما نه کاردار می زند تهران این حرف را در که کاردارشما زیرا بگویم که بدانید
درسال 1999. می دهد درچنین وضعیتی قرار را ما و به عنوان تروریست محکوم می کند را

کنید احضار را درجلسه] خوب کاردار [ ژنرال حبوش خطاب حبوش به نیروهای امنیتی حاضر
بغداد. در توضیح بخواهید او از و

آقای سلطانیان بهش می دهد. استکبارجهانی قرار جزء را ما درحال حاضر و رجوی: مسعود
این و روی زخم نمک نزنید عملیات متوقف شده است دیگر کاری می کنیم لذا ـگفته است هر
می دانید بهتر وزیرتبلیغات داشته ام وشماها مالقاتی با و گفته شد ورسانه ها بغداد مطلبی که در
که یک مسئول عراقی چه فایده ای دارد کنیم٬ زیاد را مانمی خواهیم کارشما این خصوص و در

تروریست و... می گوید هم به ما آمریکا بیان کند. این مطالب را
شـده در یک مسئول ایرانی تاـکـنون حـاضر تکمیل کنم آیا را من مطالب شما ژنرال حبوش:
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من که درخصوص مجاهدین صحبت شده است. همانطور صحبت کند بدر خصوص سپاه 9
می گویم آیا به او و خواهم دید تهران را عراق در (ـکاردار) سفیر این جلسه می روم و پس از
می کنی (توهین به منافقین). را این کار توهین کرده است که تو ایران کسی به سپاه بدر تاـکنون در
نه اینکه عـلیه مـا و باشد همینطور که موقعیت ما جلسه قبلی تصویب شد در رجوی: مسعود
از تکذیب کـنید را این موارد و یک اطالعیه بدهید وحداقل این است که شما مصاحبه شود
طـارق وزارت تبلیغات که نه چنین چیزی نیست همانگونه که اسـتاد طرف وزارت خارجه و

تکذیب می کنیم. این مطلب را یک جمله گفته شود ـگفتند
برای من بیاورید. آن را ژنرال حبوش:

دادیم و نفراتی که به شما و عملیات قطع می شود می خوریم و را موشک ها ما رجوی: مسعود
تبلیغات اعالم و و بگیرید اسراءخودتان را تا به رژیم تحویل دادید را آنها و خودتان خواستید

پخش نمی شود. قطع کردیدحتی یک پیام دیگر نیز را ما
قطع شده است؟ تبلیغات رسانه های شما چطور ژنرال حبوش:

که در کارهای آنها تحرکات و اینهاپیام هایی است از قربان منظور خیر مخابرات: افراد یکی از
منعکس نمی شود. رسانه های عراقی دیگر

قطع شده است دررسانه های عراقی. کامًال رجوی: مسعود
قطع شده وپیام های فعال است فقط رسانه های ما ژنرال حبوش:رسانه های خودشان مشغول و
دولت نـیست ایـن مـجلس و دستور مگر پخش نمی شود چرا پخش نمی کند. را (مجاهدین)
بـرنامه ماه گذشته است خوب فـعًال این مطلب مربوط به 2 ایستگاه رسمی خودشان است و

بگذارید. کنار تبلیغات را
پیش سـیدالرئـیس گفتم شکایت مرا بودم و (تبلیغات) وزیر گذشته با من روز رجوی: مسعود

نمی شود. دستورخودشان اجرا که چرا تاخودشان تصمیم بگیرند ببرید
من خودم شکایت پیش سیدالرئیس خواهم برد. ژنرال حبوش:

موردتأـکید آن را سال 1999 در (سیدالرئیس) شما که خود همانطور وبگوئید رجوی: مسعود
است. موجود نوشته ام پیش شما و دادید قرار

وقتی خواستم بروم می خواهم تا [نامه سیدالرئیس خوانده می شود] این نامه را ژنرال حبوش:

گزینش. همراه با ٬243 ـ صص 215 همان: .1

ارائه کنم.1 خدمت رئیس جمهور
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ازخمپاره زنی های زنجیره ای آخرین موارد  
منتشر درج و «ویژه نامه»های خود در به صورت فوق العاده و به اطالعیه هایی که مجاهدین خلق٬ بنا

از «بهمن بزرگ» و سلسله عملیاتی که تحت عنوان «سهراب» در بهمن ماه 1378 دی ماه و در نمودند٬

با مرزی٬ جدار یگان های رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران در محل استقرار ایالم و در کردند٬ یاد آنها

ضمن حمله خمپاره ای به یک پارکینگ تهران ـ مقارن آن در اقدام به حمله کرده ـ 120 و خمپاره های 82

یک شهرک مسکونی در و هدف اعالم شده تهاجم به «وزارت اطالعات» حوالی بزرگراه رسالت (با در

و شهید را خانواده ها مردم و تعدادی از هدف اعالم شده حمله به «قرارگاه ثاراهلل») شمال غرب تهران (با

مجروح کردند.

تحلیل نهایی بازگشت سازمان به تروریسم  
پـیروزی نخستین سال های پس از نوسان های تاـکتیکی در سیاسی و به دنبال شکست های مکرر

رجـوی در مسـعود سـازمان بـه هـم٬ و گره زدن سرنوشت بنی صدر با به خصوص٬ انقالب اسالمی و

در اعالم نمود. هدف اصلی خود براندازی نظام جمهوری اسالمی را چارچوب «شورای ملی مقاومت»٬

و سلسله عملیات خشونت بار گزینش شیوه های جنگ چریکی شهری٬ با تشکیل شورا٬ حتی قبل از و ابتدا

دادستانی انقالب اسالمی انفجار نخست وزیری٬ انفجار حزب جمهوری اسالمی٬ خونینی (همچون انفجار

با تا سازمان سعی می کرد که طی آن٬ انجام شد پی دیگر) ترورهای پی در و انفجارها و بمب گذاری ها و

سـرنگونی نـظام را آن٬ زمینه سازی های پس از و چهره های مؤثر محروم ساختن جمهوری اسالمی از

حتمی سازد.

سـازمان تـا ناـکامِی ذاتِی چنین شیوه هایی موجب شد مسئوالن و تدبیر پایداری نیروهای مردمی٬

در نیروهای خود با شرق به غرب)٬ گرایش (از تغییر با و فراری دهد کشور از را خود افراد شکست بخورد؛

چنین اما دست یازند؛ حمایت آنان به اهداف خود با این بار تا گردند ـکشورهای بلوک سرمایه داری مستقر

با تا دست زدند به تشکیل چیزی به نام «ارتش آزادی بخش» این بار و به عراق گریختند ناچار و نشد

دولت موقت تشکیل دهند آنجا در اشغال کنند؛ مناطق مرزی را بخش هایی از حمایت ارتش بعث عراق٬

جایگزین نظام و پیش گیرند در به کمک صدام حسین راه تهران را غرب ـ به حمایت مجدد امیدوار باز ـ و

مردم در مقاومت رزمندگان و سوی ایران ـ از قبول قطعنامه 598 پس از ـ باز و چنین نشد اسالمی شوند.
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به حّدی که آنان با مجاهدین خلق تحمیل کرد؛ بر نظامی سختی را شکسِت سیاسی ـ عملیات «مرصاد»٬

بحران های درونی الینحلی مواجه شدند.

تبعات منفی اقدامات تا برآمدند صدد که در آنجا تا کرد مریدانش تغییر روش مبارزاتی رجوی و ناـگزیر

روی آوری مجاهدین خلق بـه راست روِی نتیجه٬ بزدایند. به نوعی ـ ـ فعالیت های گذشته خویش را و

ایـنان بـود! «خـوشباشی» و فـرهنگ «لذت» ابـزار اسـتفاده از تـمّسک شان بـه ابـتذال و افراطـگونه و

و تغییر» که «قابل اصالح و ثابت کنند ـ دارد دربر معنای همه جهان را آنها که نزد به غرب ـ می خواستند

به بن بست خوردند؛ نیز این «فاز» در هستند. نیز اجتماعی آنها حتی آماده تأمین خواسته های فرهنگی و

«ُمْبقیه»ی و علل «موجده» و همه مؤلفه ها ایران٬ که نتیجه هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در چرا

به یکباره به چالش کشید. مجاهدین خلق را

مسلحانه را و فاحِش قهرآمیز رویکرد دیگر بار وی٬ همراه با کمّیِت ناچیز رجوی و تا آنچه باعث شد

بـرای سـه پـایه آمـادگی را پـوشش «شـورا» اینان در سازمان برمی گردد. به ماهیت رجوی و برگزینند٬

عنوان می نمودند: فرضی خود موفقیت آتی و

بین المللی؛ عنصر اول ـ

آمادگی عوامل داخلی؛ دوم ـ

آمادگی ارتش آزادی بخش... سوم ـ

مـی کردند! تـصور عامل دیگر موقعیت برتری نسبت به دو در این عوامل را گاه یکی از چند هر و

نمی توانست و تشکلی که به رجوی منسوب باشد٬ یا فرد هر و «شورا» و حقیقت این است که «سازمان»

راه بیشتر دو این رو از ادامه دهد. به حیاِت خود و خشونت زنده بماند ابزار به سالح و بدون اتکا نمی تواند

به بیهوده به منزله اقرار وجه نخست٬ نفی آن! دیگر پذیرفتن واقعیت و نخست٬ پیش رویشان نبود: در

به معنی نفِی حقیقت٬ در به مفهوم قبول مشروعیت نظام جمهوری اسالمی و بودن اقدامات گذشته و

که «آن جریان دیگر بود این بدان معنا و دست می داد از را نظام مفهوم خود که مبارزه با چرا بود؛ خود

طـیف نابودی سیاسی رجوی و و شورا فروپاشی سازمان و به عبارت دیگر٬ و داشته باشد» وجود نباید

می گرفت. سرنگونی جمهوری اسالمی را همراه وی جای شعار

را راه دوم (نـفی واقـعیت) تـا شد ناـگزیر شخص رجوی٬ دقیق تر به تعبیر و شورا جریان سازمان و

صفوف سـازمان و جمله پدیداری انشقاق در از تحمیل می کرد؛ که البته هزینه های گزافی را برگزیند...
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تعطیلی نشریه پوششی «ایران زمین» بین المللی٬ محدودیت های بیشتر جذب نیرو٬ عدم توانایی در شورا٬

مشـی مـبارزه مسـلحانه و مـدار خـارج شـدن از فعالیت های تروریستی. خسارت بار تبعات سنگین و و

ممکن نبوده و هدف دیگری ندارد٬ تمامیت خواهی انگیزه و قدرت طلبی و برای جریانی که جز خشونت بار٬

خشونت در تا دست زدن به اقدامات تروریستی بود شده٬ وضعیِت بحرانِی پدیدار از راه گریز تنها نیست.

پلیسی را فضا و به اقدامات متقابل بپردازند مسئوالن جمهوری اسالمی نیز و تسّری یابد فضای موجود

سازند.

به ویژه وزارت اطالعات خاصه هوشمندی نیروهای امنیتی و نظام و تدبیر این فتنه با نیز این بار اما

خاموش شد.

طرح جبهه همبستگی «عقب نشینی تاـکتیکی»:  
سوی دیگر٬ منطقه ای از شرایط بین المللی و و یک سو بحران های زنجیره ای از و بن بستهای مکرر

به نوعی «عـقب نشـینی تـاـکـتیکی» جریان پوشش «شورای ملی مقاومت» در نزدیکانش را رجوی و

که چرا فرض کرد؛ نمی توان «تاـکتیکی» یک ُبعد از را که این «عقب نشینی» البته ناـگفته نماند واداشت.

سال سرداده بودند. 20 که بیش از فریادهایی بود و همه آن شعارها عدول از

آبان مـاه 13 در به عنوان مسئول «شورای ملی مقاومت» رجوی ٬ که مسعود بود این قرار از ماجرا

یک تبصره به تصویب جملگی سه ماده و در که طبق تصریح وی٬ اعالم نمود رسمًا طرحی را 1381

«طرح جبهه همبستگی ملی بـرای سـرنگونی عنوان آن چنین بود: و رسیده بود اعضای شورای مزبور

مذهبی». استبداد

قبال برنامه در التزام اعضای خود بر ضمن تأـکید ـ «شورای ملی مقاومت» ماده یک مصوبه جدید٬ در

تشکـیل و لزوم حـتمی «مـبارزه مسـلحانه» جمله بـر از دولت موقت» و «برنامه شورا که روشن است٬ همان طور .1
ادعـاهای مـصوبه مـغایرت اسـاسی بـا نیز مصوبات و... و طرح ها دیگر مبتنی است؛ «دولت دموکراتیک اسالمی»

دارد! مزبور

بـرای هـمکاری بـا را آمادگی خود ـ سیاسی شورا1 ساختار مصوبات و و طرح ها دولت موقت و و شورا

بیان مشتمل بر ماده دو اعالم می نمود. چارچوب «جبهه همبستگی ملی...» در نیروهای سیاسی» «دیگر

یعنی: بود؛ جبهه مزبور شرایط عضویت در
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جمهوری خواه بودن؛ ـ

دسته بندی های درونی آن)؛ و همه جناح ها التزام به نفی کامل نظام والیت فقیه (با ـ

دولت؛ جدایی دین از مبتنی بر مستقل و یک نظام سیاسی دموکراتیک٬ به استقرار اعتقاد ـ

آن را ترسیم شده و نیز خط قرمز دو رجوی پای آن به چشم می آمد٬ که امضای مسعود بیانیه شورا در

خطوط بیان نموده بودند؛ جریانات» و کلیه افراد تنظیم رابطه با معیار دشمن و «محک تشخیص دوست و

اینهاست: قرمز

جناح های آن؛ یک از هر و حکومت ... تبلیغ به سود ـ

آنها؛ کردن رابطه با برقرار مذاـکره و ـ

تـدارک بـرگزاری که «دبیرخانه شورای ملی مقاومت٬ آمده بود ضمن تبصره ای٬ انتهای مصوبه٬ در

ش 457. (ـکانادا)٬ هفته نامه پیوند نیز شده توسط شورا. متن بیانیه منتشر .1

برعهده دارد.»1 اولین گردهمایی جبهه را

بـن بست های و قبال بحران ها در بازتابی بود ظاهرًا «عقب نشینی تاـکتیکی»٬ یا موضع» این «تغییر

تشکیک از عراق و آینده ای نامعلوم در وجود عالوه بر آن مواجه بودند. گروه وی با مکرری که رجوی و

به دنبال تـحلیل های مـختلف گـروه های هواداران سازمان نسبت به وعده های سرنگونی٬ وابستگان و

ادعـاهایی دربـاره لزوم وحـدت اغلب این گروه ها ایران٬ خصوص آینده اصالح طلبی در اپوزیسیون در

گروه وی که ایزوله شده بودند٬ رجوی و این میان٬ در نیروهای مخالف جمهوری اسالمی عنوان نمودند.

است! تضاد در حیات آنها موجودیت و چاره ای که با چاره افتادند. به فکر



ـگفتاربیست وپنجم:

دیپلماسی سازمان؛
منفعل فعال





فصل اول:

 مانورهای اولیه

نمایشِی خارجی تبلیغاتی و  سیاهی لشکر
مستقّری برای تشکیل نهاد پیش از رهبری سازمان به فرانسه و فرار نخستین سال های پس از در

سطح اروپا برای پیاده کردن در خطّی را هواداران٬ و اعضا دیپلماتیک٬ به اصطالح ـ ـ ارتباطات خارجی و

به اجرا رهبری دریافت و از انجمن های دانشجویان مسلمان) متشکل در عمدتًا نقاط جهان (و دیگر و

کشور نشریه اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان خارج از در نمایشی داشت. کاربرد که صرفًا ـگذارد
چه تا آن زمان٬ در که تیغ سازمان٬ روشن می سازد آنها که نقل بخشی از اعالم حمایت هایی درج می شد

حدی ُبرش داشته است.

و نـهادها و افـراد ایـن نشـریه آمـده است٬ کـه نـام شان در حقوقی٬ اغلب شخصیت های حقیقی و

به چه رسد امری ـ (برای هر اغلب آنها گرفتن از صرف امضا که شاید بی اهمتی اند انجمن های معمولی و

این از حال ـ به هر چراـکه ـ مطلوب شان بوده است؛ حقوق بشر) انسان دوستی و ظاهرسازی های مبتنی بر

و شورا هر و انگلستان٬ و محلّه های ایتالیا و شهرها در هوادار دوره گشتن چند طریق مطرح می شدند.

تشـویق کـردن٬ یـا وادار «حـقوق انسـان ها» جهت حمایت از در به دادن امضا اتحادیه ای را انجمن و

پیش عـلیه فضاسازی ای که از ضّدتبلیغات و آن هم با بوده است ـ آن روزها ممکنه در آسان ترین کار

غرب صورت می گرفت. مردم انقالبی آن در جمهوری اسالمی و

را کشور دو صرفًا حالیکه٬ شماره های مختلف نشریه اتحادیه دانشجویان در شده در فهرست منتشر
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و مـردم زیست کـند تشکیالتی جـدای از گویای این واقعیت است که وقتی سازمان و شامل می شود٬

بزرگ نهادهای کوچک و و داشت که به سراغ شهروندها این نخواهد سرانجامی جز بایستد٬ رودرروی آنها

در و شد این فهرست آغاز فرایندی که از گدایی بکند؛ برای جلب حمایت آنها و سرزمین های بیگانه برود

(اردیـبهشت 37 (بـهمن 60)٬ شـماره های 27 این فهرست نشـریه اتـحادیه انـجمن های...٬ از برای آـگاهی بیشتر .1
اتـحادیه٬ فـدراسـیون٬ نـام 48 آنـها کـه در (آبـان 61) 61 و 60 ٬(61 (مهر 59 و 58 ٬56 ٬(61 (شهریور 50 ٬(61

شده است. انگلستان ذـکر و ایتالیا کشور دو کنفدراسیون از گروه و شورا٬ مجتمع٬

درآورد.1 کاخ سفید و کنگره آمریکا از سر آخر

ونهادهای غربی  جلب حمایت شخصیت ها
نحوه جمع آوری کمک های مالی٬ نیز نهادهای غربی و و شخصیت ها جلب حمایت از بیان سازوکار در

نقل و شواهد دیگر این اظهارات و سازمان نقل شده است. اعضای کیفی جداشده از مطالب روشنگری از

برای رسیدن به اهداف حتی غیراخالقی ـ وسیله»ای ـ «هر گویای این حقیقت است که سازمان از قول ها

بهره گرفته است. خود

شخصیت های و دولت ها موضوع ارتباط با شد٬ آن درگیر با کشور خارج از مسائلی که سازمان در از

آژانس های اطالعاتی کشورهای مختلف و سازمان های جاسوسی و ورای ارتباط با مطرح می شود اینجا آنچه در .2
سازمان افسر «فیسینکو»٬ سعادتی با که تجربه ناموفق ارتباط محمدرضا به ویژه جاسوسی برای صدام است؛

فصل دوم. سیزدهم٬ گفتار دوم کتاب حاضر٬ این خصوصÑ جلد در آن جمله است. K.G.B از اطالعاتی

جمهوری اسالمی در سازمان می خواست پشت جبهه مناسبی برای بهانه نقض حقوق بشر خارجی بود.2

مسئله سوی دیگر٬ از می پرداخت. به توجیه حضور و این طریق گذران می کرد چراـکه سازمان از بیابد؛

در ماجرای «انقالب ایدئولوژیک» از که بعد چنین بود مطرح بود. بودن سازمان نیز جاانداختن آلترناتیو

به لحاظ مشی سازمان٬ و به وجودآمد دیپلماتیک» روابط خارجی و بخشی به نام «نهاد سال ٬1364 آغاز

شد. آلترناتیوی شورا» ترسیم «خط بی آیندگی رژیم و دیپلماتیک٬ سیاسی ـ

همگی جناح نیروهای شورا دیگر و که یک جریان چریکی چپ اند داشتند بدنه سازمان چنین باور

این میان٬ در دارد. طیف های گوناـگونش قرار و برابرشان «امپریالیسم» در و راست آن محسوب می شوند؛

مورد در آنها از و احزاب راست ارتجاعی هم می توان صحبت کرد با که آیا این بود مشکالت آنها یکی از

نمود؟! خواست های سازمان استمداد
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داشته کشورها دیگر روابط دیپلماتیک با باید دولت ها دولتیم و که ما آنجا که «از خط آمد ...

ص 43. ش 3: نشریه پژواـک٬ .1

کنیم»!1 احزاب راست هم تماس برقرار که با پس به هیچ عنوان اشکال ندارد باشند٬
بـه هـر شخصیت های سیاسی ـ دیگر و وزرا یا نمایندگان مجالس و که از ترتیبی داده می شد باید

به عنوان «محکومیت نقض حقوق بشر ابتدا٬ در این افراد٬ خط کسب حمایت از گرفته شود. امضا نحوی ـ

می گردید. شخص رجوی متمرکز و شورا سازمان و روی حمایت از نهایت٬ در و مطرح می شد ایران» در

ولی وابسته به سازمان بودند مذکور جمله اینکه افراد از بود٬ دست ایادی سازمان برای بیان دروغ باز

واقعیت ها خیلی از برای انکار معرفی دست شان را چراـکه این نحو معرفی می کردند؛ نماینده شورا را خود

می گذاشت: باز
کـه درون سازمان بـود یک شاخه افراطی در آن٬ نکشته بودیم؛ که ما مستشاران آمریکایی را
نمی دهیم؛ [ را] ما امپریالیسم» «مرگ بر شعار نیستند! ااۤلن هم دیگر و کردند را این کار سِرخود

برای مصرف داخلی! می دادند قبًال
داریـم! بـله٬ داریـد؟ «سـوسیال دمـوکرات» آیـا داریـم! بـله٬ داریـد؟ «لیـبرال» شورا در آیا
«الئیک» بفرما! دارید؟ «ـکمونیست» بفرما! «ـکرد»؟ بفرما! «محیط زیستی»؟ بفرما! «دموکرات»؟

بفرما! «حتی «ماّل»»؟ بفرما! دارید؟

ص 48. همان: .2

خرج کرد.2 راحت آن را می شد و می خورد شوراخوشبختانه به همه چیز
طریق طالق های از وابستگی هایشان٬ مسئله زنان هم حل شد: دیگر انقالب ایدئولوژیک٬ از پس

دیپلماسی» «نهاد که در تردیدی نبود می شد. نیروی شان هم «آزاد» بین می رفت و به خانواده از پی درپی٬

«روسری» ثابت می کردند... را شایستگی خود و می شدند وارد باید زنان نیز ـ بود این «مذکر» که پیش از ـ

روسری دارها قطعاً و کوتاه نمی آمدند این مورد شخصیت های غربی در نمایندگان و مشکل عمده ای بود؛

هیچ «خواهـر آن زمان ـ تا که ـ بود «دست دادن» مشکل دیگر به کنگره هایشان دعوت نمی کردند. را

مـالقات های اجـازه داشت در مـریم» فقط «خـواهـر سطح سازمان٬ در و نبود؛ مجاهد»ی بدان مجاز

دیپلماتیک دست بدهد.
اـگر گفته بود ـ داشت کراوات بزند که ابا آلمان ـ که به نماینده اش در لنین ٬ روح کبیر الهام از با
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ارتش آلمان اعـزام مذاـکره با شوروی در که به عنوان نماینده دولت جدید بود تروتسکی » به «لئو سفارش «لنین » .1
شده بود.

که مقررشد آلمان برود1٬ به مالقات فاشیست های حاـکم در و [هم] بایدبپوشد دامن الزم باشد
خواهران اجازه و برداشته شود اشکال «حجاب» مالقات های حساسیت برانگیز برای بعضی از
نه درسالن بلکه دراتاق های اینکه مواظب باشند منوط بر بردارند! [ ـکه] حجاب را داشته باشند
این رابطه گرفته نشود؛ [هم] در فیلمی عکسی یا طبعًا و صورت بگیرد محل مالقات این کار

مهم این است که خط پیش برود.
مسئله «مشروبات بود٬ آن روبه رو سطوح دیپلماتیک با [ دیگر] مسائلی که سازمان در ازجمله
[ ـکـوکتل آن جلسات در نه اسالمی ـ و که به عنوان یک نیروی دموکرات ـ ...برای ما الکلی»
مـا مـی رفتند٬ وقتی همه بـاال یاجلسات احزاب] شرکت می کردیم٬ و پارتی های دیپلمات ها
نگاه می کردیم که البته صورت خوشی دست به همدیگر لیوان در بکنیم! نمی دانستیم چه کار
دسترس نیست آب در «اـگر گفته شد: و رهبری حل شد اینکه این مسئله به یمن وجود نداشت تا
همان یک گیالس حّد در تا [نوشید] ؛ جرعه جرعه یا انداخت و باال [ مشروب] را آن می شود

همان. .2

بماند!2
نماینده مجلس به سکرتر ـ مثًال که ـ حمایت بدین ترتیب بود و شیوه متداول گرفتن امضا

و حمایت سخنی به میان نمی آمد و امضا از ابتدا در می گذاشتند. او مالقاتی با قرار و تلفن می زدند

آن نـماینده بـا جمهوری اسالمی می خواهـد که نماینده «شورا»ِی آلترناتیو چنین بود امر ظاهر

عـضو ـ مـثًال ـ اـگـر نـماینده مـزبور دهد. قرار جریان آخرین رویدادها در را او و سخن بگوید

خارجی احاله می داد. به کمیسیون امور موضوع را ـکمیسیون کشاورزی پارلمان بود٬
به دادن طرف مجبور می خوردیم تا طرف را سر آن قدر سؤالی جواب آماده داشتیم و برای هر ...
همه تاریخ تولد نظر] خانوادگی دوست شده بودیم؛ [ از باخیلی ازنماینده هاحتی می شد. امضا
برایشان کـارت تـبریک آورده بودیم و در را افرادخانواده آنها و (650نماینده مجلس) آنها
زنگ بـه آنـها الزم بـود اـگـر هم درآورده بـودیم و را می فرستادیم حتی محّل تعطیالت آنها

ص 49. همان: .3

می زدیم.3
به طور «آـکسیون»ی که مجاهدین خلق بدان دست می زدند٬ شروع هر که با وضع به گونه ای درآمد
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حزب بخشنامه ای داخلی در صدور دست به کار می کردند اطالع پیدا نماینده هایی که زودتر اتوماتیک٬

را وکـیل و...) و که ایادی سازمان به زودی یقه همه مقامات (وزیر چون می دانستند و می گشتند؛ خود

مـعّین مشخصات آن مـقامات را نیز و می کرد تغییر بسته به موقعیت ـ که ـ را امضاها تعداد می گیرند٬

که قبل می دانستند بدین ترتیب از و دست می یافتند مأموران سازمان به این بخشنامه ها قضا از می کردند.

گرفت. چه کسانی اعالم حمایت خواهند از و امضا چه قدر

شخصیت های غربی می خواست به که هرگاه یکی از این بود نکات جالب این نوع فعالیت ها یکی از

به الطاف این شخصیت ها یکباره ـ ـ بزرگی بود انجام خرید صدد جمهوری اسالمی در یا و ایران برود

سازمان روبه فزونی می گذاشت:
حتی یا و مرتب به کنگره ها می کردند؛ امضا را [آنها] متون پیشنهادی ما اـکثریت قریب به اتفاق
حـتی و عکس می انداختند؛ ما دل باز[ ی] با با] دست و آنها [و دعوت می شدیم؛ میهمانی ها

بهمن شرکت می کردند. 19 یا و خرداد درمیتینگ هایی مثل 30 آنها بعضی از
این بله برای آنها هیچ فایده دارد؟ [آیا] این امضاها گزارش کردیم که بارها ما این موضوع را
سازمان همه می تراشند. برایش آلترناتیو راه نیاید آنها با اـگر که به رژیم بفهمانند دارد فایده را

ص 50. همان: .1

می دانست.1 به حساب بالندگی مقاومت وشناساندن آن به عنوان آلترناتیو را اینها
تابستان ٬1360 و حوادث بهار از که بعد اروپایی بود اولین وزیر خارجه وقت آلمان٬ امور وزیر «ـِگنِشر»٬

نقض از طبق معمول ـ وی ـ به همراه یک هیئت بزرگ اقتصادی به ایران آمد. نیمه دوم سال ٬1362 در

برگشت. و کرد امضا قراردادهای کالن اقتصادی را عین حال٬ در و نگرانی کرد؛ ایران اظهار در حقوق بشر

بازداشته بود. این سفر از را مالقات نموده او «ـگنشر» مهدی ابریشمچی با این دیدار٬ یک هفته پیش از

خارجه امور وزیر ولی ثمری به همراه نداشت. شد همان زمان منتشر در گزارش این مالقات٬ عکس و

«آلمـان داشت: اظهار پاسخ به اعتراض آنها در ایادی سازمان٬ مالقات های بعدی با یکی از در آلمان٬

جهت منافع ملی خودش حرکت می کند...». همیشه در
کشورهای به اصطالح انقالبی [ـکشورهای] بلوک شرق آن زمان و هیچ یک از درتمام این مدت٬
آلمان شرقی٬ به حمایت ازسازمان نشدند!نمایندگان شوروی٬ نیکاراـگوئه و...حاضر کوبا٬ نظیر
مـا جـن دیـده انـد انگـار مـی دیدند٬ را کنگره های بین المللی هنگامی که مـا غیره در چین و
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همان. .1

کلمه حرف بزنیم.1 [حتی] دو آنها نمی توانستیم با
چـارچـوب در سـازمان٬ تدارک «ـکـمک های مـالی» آن) اندکی پیش از شاید (و همین ارتباط ها در

آن سال٬ شد. مالی آشکارتر نیازهای سازمان به منابع جدید سال 1363 بخصوص از گرفت؛ قرار جدیدی٬

ـ جدید هزینه های سرسام آور پاریس٬ به راه انداخته شده در دستگاه» «دم و سال بدی برای سازمان بود:

پناهنده های فریفته شده توسط وعده ها٬ و سات متحدان غیرمجاهد و تدارک سور تهیه جیره و جمله ـ از

داده بـود. فراروی رهبری سـازمان قـرار را به پول بیشتر شدید نیاز مخارج غیرقابل پیش بینی٬ دیگر و

ـ فعًال هم که ـ صدام » «برادر بدهد؛ ـکمک های متداول کشورهای میزبان نمی توانست کفاف این مخارج را

کرد: که رهبری سازمان «تصمیم مهم»ی اتخاذ بود شرایط بدین نحو نبود چشم انداز در

مال ماست» اصل ـ در همه چیزشان ـ بهره می برند٬ نفت ما از که «چون امپریالیست ها تحلیل این بود

ضـروری انـجمن های دانشـجویان بـرای مـواد که دیگر داده شد به عنوان یک خط تشکیالتی دستور

همه اعضای هیچ مبلغی هزینه شود؛ نباید پوشاـک و... غذایی٬ مواد مانند مسلمان (وابسته به سازمان)

نتیجه روشن بود: شرکت کنند. مغازه ها) و سوپرها سرقت از (بخوانید «مصادره انقالبی» در باید انجمن ها
آن هم چند دزدی٬ پرونده های قطوری از که با همه بچه های انجمن؛ ـ تقریبًا شدِن ـ دستگیر ...
زدوخوردهای ناهارخوری بگذریم از دست می دادند. هم از امکان زندگی عادی را دیگر بار٬
شدن قطورتر و باعث دستگیری خیلی ازبچه ها نیز که آنها غیره ـ سفارت گیری و دانشجویی٬
سـال تـازه پـرداخت 21 از مـی شناسم کـه بـعد یکی را ـ من ـشخصًا شده بود. پرونده آنها

ص 51. همان: .2

قسط هایش تمام شده است. 2
سازمان ها کشورهای غربی جوالن می دادند٬ بازار کوچه و که در تیم های عملیاتی مزبور٬ سازمان بجز

یا عنوان «ـکمک به آوارگان ایرانی» داشت که زیر نیز نام های مختلف ـ با مؤسسات پوشش خیریه ـ و

با مستقل و به طور به این مقوله٬ شهروندان غربی تکّدی می کردند. از «ـکمک به کودکان آواره ایرانی»٬

خواهیم پرداخت. اقوال متعدد٬ و شواهد ذـکر



فصل دوم:

وابستگی شورای مقاومت٬
 وهژمونی

دوره های فعالیت خارجی  
خارج کردن مهمترین اقدام سازمان٬ حرکت مسلحانه ناـکام مجاهدین خلق٬ نظامی و اعالم فاز از بعد

دنبال می کرد: این حرکت سه هدف اساسی را سازمان در بود. کشور رجوی از مسعود و ابوالحسن بنی صدر

نظام جمهوری اسالمی؛ جهت مقابله با غرب در نزدیک با هماهنگی مستقیم و 1ـ

تعقیب مأمورین امنیتی نظام؛ تیررس و از فرار مرکزیت سازمان و حفاظت از 2ـ

کشور. خارج از در انداختن خود جا تبلیغ و 3ـ

و دولت ها ارتباطات با سه هدف مشخص در کشور٬ خارج از در تشکیل شورای ملی مقاومت٬ پس از

پی گیری می شد: خارج٬ تبلیغ در محافل غربی و

معرفی شدن شورا؛ آلترناتیو الف)

نیروهای خارجی؛ و مالی کشورها جلب کمک های تبلیغاتی و ب)

صحنه بین الملل. تخریب چهره جمهوری اسالمی در و تضعیف اعتبار ج)

بـا افـزایش پـیوندها شـدن و آشکـار رأس آن سـازمان بـا در و شـورا برای رسیدن به این اهداف٬

آمـده سؤاالت پـدید برابر در این رو٬ از می پرداخت. قدرت های غربی می بایست به توجیه اعمال خود



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  416

پیروزی از بعد سال های قبل و شعارهای ضدامپریالیستی سازمان در عدول از نسبت به چرخش علنی و

سراسری که و طرح توهم تبدیل شدن سازمان به یک تشکیالت فراـگیر با تا تالش می گردید انقالب٬

ص 55. ش 24: نشریه شورا٬ .1

دفاع شورا سازمان و از دارد1٬ این سطح را دگرگونی در قصد و می گیرد روابط بین المللی قرار در ناـگزیر

شود:
تبلیغات قدرت های غربی٬ همچنین درجهت مشروعیت بخشیدن به ارتباطات وابستهـگرایانه با
تکـرار بـا مـعادالت «دیـپلماتیک»گـنجانده و قالب روابط و در موضوع را شورا٬ سازمان و
چـهره یک سازمان در یکدیگر٬ با مفاهیم مربوط به روابط خارجی «دولت ها» اصطالحات و
شـورای مـلی ... مـی گشت: تـصویر کسب قدرت فاصله چندانی نداشت٬ که تا «شبه دولت»
طریق استحکام بخشیدن تکیه برپتانسیل انقالبی مردم وپایبندی به مصالح میهنی از مقاومت با

.57 ـ صص 56 همان: .2

می شود.2 معادالت پیچیده دیپلماتیک وارد قدرت رزمندگی در به پایه اجتماعی و
باب اهداف ضدامپریالیستی مـی کوشید سابقه شعاردهی در دوری جستن از بدین ترتیب سازمان با

شروع یعنی حتی قبل از ابتدا٬ از را سازمان این کار هرچند حاصل کند. حمایت کامل اردوگاه امپریالیسم را

این مسئله به این صورت توجیه گردید: قالب شورا انجام می داده در آشکار نظامی به صورت غیر فاز
نـیست و غـیرمجاز بین المللی به هیچ وجه نامشروع و فضای مساعد امکانات و استفاده از ...
شرایط متناسب بین الملل به نتیجه مطلوب دست نیافته هیچ انقالبی بدون بهرهـگیری از اصواًل

ص 58. همان: .3

است. 3
دوره چهار می توان در چه به عنوان سازمان را و هویت شورا خارجی سازمان چه در ارتباطات آشکار

بررسی نمود:

دوره اول (64ـ1360)  
فعالیت سیاسی داخل٬ پی در شکست های پی در و کشور خارج از نیروهای سازمان در بیشتر حضور با

آن شرایط چون جمهوری اسالمی نوپای ایران به دلیل تکیه بر در بین المللی برای سازمان عمده شد.

غم هّم و واـکنش خصمانه قدرت های غربی مواجه بود٬ با نفی امپریالیسم٬ استقالل و پافشاری بر اسالم و
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سرنگونی نظام انقالبی ایران بود. سرویس های اطالعاتی غرب٬

از محاصره سیاسی غرب و گرفتن جمهوری اسالمی ایران در طرفی به دلیل قرار از این دوره٬ در

افزایش شانس شورای ملی و به دست آوردن قدرت٬ عدم توانایی گروه های سلطنت طلب در طرف دیگر

شبه دیپلماتیک در فعالیت تبلیغاتی و سیاست براندازی تروریستی شکست خورده بود در مقاومت که عمًال

ملک حسین پادشاه با دیدار این دوره٬ مهم ترین حرکت های سازمان در محوریت یافت. معادالت جهانی٬

ص 10. اول: دفتر گزارش سمینار...٬ .1

خارجه فرانسه بودند.1 شیسون وزیر کلود عراق و نایب نخست وزیر طارق عزیز اردن٬

بود: حول این محورها این مرحله٬ اهداف اعالم شده سازمان در

ایران؛ در طرح اتهام نقض حقوق بشر 1ـ

آلترناتیو؛ معرفی سازمان به عنوان تنها 2ـ

.3 ـ صص 2 ش 159: نشریه مجاهد٬ .2

جلب حمایت های بین المللی.2 3ـ

مـختلف ارسال پیام بـه مـراـکـز و باب ترتیب دادن مصاحبه ها در فعالیت های تبلیغاتی سازمان٬ از

اشاره کرد: می توان به این موارد

چاپ پاـکستان؛ ماهنامه «هرالد»٬ ـ

چاپ یونان؛ روزنامه «تانئا»٬ ـ

چاپ یوگسالوی؛ روزنامه «آستودنت»٬ ـ

چاپ سوئد؛ مجله «ـگرافیا»٬ ـ

چاپ کویت؛ مجله «الدستور»٬ ـ

.172 و 152 ٬150 ٬145 ٬141 ش ٬140 همان٬ .3

اـگزمینر»؛3 روزنامه «لس آنجلس هرالد ـ

پیام به سومین کنگره حزب کمونیست ایران؛ ـ

رجوی به سران جبهه پایداری؛ تلگرام مسعود ـ

ملل متحد؛ نامه مسئول شورای ملی مقاومت به رییس اجالس کمیسیون حقوق بشر ـ

رییس هفتمین کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد؛ به خانم گاندی ٬ تلگرام مسئول شورا ـ



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  418

ژنو؛ در نهمین کنفرانس سازمان بین المللی کار رجوی به شصت و نامه مسعود ـ

ص 169. ش 143: همان٬ ص 156. ش 137: نشریه مجاهد٬ ش 40. تحلیل٬ و رویدادها .1

به دبیرکل سازمان ملل متحد.1 تلگرام مسئول شورا ـ

پـیروزی های یک طـرف و این دوره به علت افزایش اختالفات درونی شورای ملی مقاومت از در

برخالف محاسبات و طرف دیگر٬ تثبیت نظام جمهوری اسالمی از جبهه های جنگ و نظامی ایران در

محافل سیاسی غرب نتوانستند که حتی بسیاری از آمد برنامه ریزی های قدرت های غربی شرایطی پدید

به نمایش بگذارند. شورا استقبال خوبی از

(66ـ1364) دوره دوم:  
تـحرکات بـین المـللی و نـفوذ و پـی اوج گـیری اعـتبار تحول سیاست فرانسه که در این دوره با در

به افول رو اروپا تبلیغی سازمان در فعالیت ارتباطی ـ دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد٬

فرانسه می انجامد. از کادرها سایر که به اخراج رجوی و آنجا تا می گذارد٬

به دلیل هم گسسته می شود. از خروج مهم ترین اعضای غیروابسته به سازمان٬ با شورا این مقطع٬ در

این دوره بـه در رجوی فعالیت های شورا خودمحوری مسعود دیکتاتوری و تشدید و همین اختالف ها

معطوف می شود. گروه های تشکیل دهنده شورا و خروج افراد در توجیه عملکردهای خود مسائل داخلی و

برای محکومیت طرح آمریکا در سازمان تبدیل شده بود٬ به چهره دیگر که عمًال شورا این مقطع٬ در

مجمع عمومی سازمان ملل مشـارکت فـعال در ـ به دلیل نقض حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ـ

داشت.

همین مقطع چند در سازمان محسوب می شد٬ یک پایگاه اصلی حمایت از ابتدا انگلستان که از در

عبارت بودند به زوال صورت پذیرفت که مهم ترین آنها سیاسی برای تقویت شورای رو اقدام تبلیغاتی و

از:

.27 و 26 ٬25 ش ٬24 نشریه مجاهد٬ .2

انگلستان.2 حزب کارگر سوی کنگره ساالنه حزب لیبرال و از طرح صلح شورا اعالم حمایت از

تبلیغاتی ارائه همکاری رژیم بعثی صدام به عنوان یک اهرم فشار که با این دوران طرح صلح شورا در
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.28 و 27 ٬26 ش ٬22 همان٬ .1

می گیرد.1 حمایت قرار فعاالن سیاسی کشورهای مختلف مورد طرف تعدادی از از می شد٬

و ایران٬ با نوع روابط دولت های متبوع خود از متأثر به دلیل الزامات حزبی و حالی که اغلب آنان یا در

جنگ صلح در جهت ایجاد به عنوان اقدامی در صرفًا شورا٬ ماهیت تروریستی سازمان و بدون اطالع از یا

غیررسمی پاسخ مثبت داده بودند. این طرح تبلیغاتی و به درخواست حمایت از عراق٬ ایران و

دوره سوم (68ـــ1366)  
برخی کشورهای حمایت عراق و که با چرا می شود؛ این دوره زیاد فعالیت تبلیغات خارجی سازمان در

مناطق مهران و در چلچراغ را عملیات ایذایی موسوم به آفتاب و توانست دو جبهه ها بعضی از غربی در

فکه به انجام برساند.

توسط ارتش متجاوز بار طول جنگ چند مرزی مهران که در اشغال شهر روز طی 3 در این مرحله٬ در

توپخانه عراق آتش شدید همواره زیر و سکنه بود آن تاریخ خالی از در شده و آزاد مجددًا صدام اشغال و

بـودن سـازمان راه آلتـرناتیو خبرنگاران غربی تبلیغات زیادی مبنی بر دعوت از سازمان با داشت٬ قرار

شد. منجر کنگره آمریکا عضو اعالم حمایت «مروین دایملی » نهایت به سخنرانی و انداخت که در

افزایش حمایت های علنی برخی از آن زمان و شرایط جنگ به زیان ایران در توجه به تغییر با شورا٬

زمینه ارسال پیام به مـقامات در را فعالیت های سیاسی خود آلترناتیوی سازمان٬ سیاستمداران غربی از

اول سیاسی بین المللی گسترش داد. طراز

نـامه بـه رؤسـای چـند تلگرام به دبـیرکل سـازمان مـلل و نامه و 7 بیش از 67 و سال 66 دو در

سازمان ترکیه و کویت٬ پاـکستان٬ نامه هایی به سران فرانسه٬ صلیب سرخ و سازمان های بین المللی مانند

.46 و 43 ٬42 ٬41 ٬40 ٬39 ٬36 ٬35 ٬34 ٬33 ٬31 ش ٬30 همان٬ .2

ارسال گردید.2 سوی شورا آزادی بخش فلسطین از

توجه بـه ضـعف با را اوضاع سیاسی دنیا یکی اینکه شورا انجام می شد: محور دو در این تماس ها

برای افزایش حمالت به نظام مساعد کاماًل بین المللی جمهوری اسالمی ایران٬ موقت موقعیت نظامی و

کشورهای جلب حمایت بیشتر با تا شورا برای سازمان و این فرصتی بود طرف دیگر٬ از و ایران می دید

استحکام نظام اما برسد. به اهداف خود همراهی آنان برای سرنگونی نظام٬ مجامع بین المللی و غربی و
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موقعیت نظامی و که به سرعت شرایط سیاسی و پشتوانه مردمی آن به گونه ای بود جمهوری اسالمی و

کـه حـتی بـرخـی از آنـجا تا خارجی آن انجامید٬ داخلی و به افزایش اقتدار یافت و جهانی ایران بهبود

بـه مـیزان انـدک و انقالب اسالمی داشتند٬ عداوتی دیرینه با مقامات غربی که دشمنی و و سازمان ها

پرداختند. شورا به حمایت از پهلو گاه چند احتیاط و با محدودی و

عدم امکان پایان جنگ٬ بن بست استراتژی سازمان مبتنی بر پذیرش قطعنامه توسط ایران و پس از

زد سازمان دست به انجام عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» هدایت ارتش بعثی صدام ٬ پشتیبانی و با

سازمان را این شکست٬ هم پاشیدگی ناشی از از سرخوردگی و یأس و شد. شکستی فجیع روبرو ـکه با

می گرفت. دربر نیز را شرایط متفاوتی ساخت که به تبع آن شورا وارد ـکامًال

درافغانستان ایادی روس ها  پیشینه همکاری با
سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی گزارشـی فرماندهی منطقه 8 دفتر ماه 1366 شهریور اواخر در

پـایگاهی در ایجاد صدد که سازمان مجاهدین خلق در فرماندهی کل سپاه اعالم نمود به دفتر مستند

اساس بر کند. علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز این منطقه اقداماتی را از افغانستان است تا استان «فراه»

قول همکاری به دست نشانده شوروی سابق٬ وقت افغانستان و رئیس جمهور «نجیب اهلل» این گزارش٬

با قراردادی را وساطت طرف عراقی٬ با عراق٬ از ماه ژوئن 1987 دیدار در «نجیب اهلل» این گروه داده بود.

تحقیقات جنگ. مطالعات و مرکز شماره 60100 سند به نقل از ص 690؛ ج 50: جنگ٬ روزشمار .1

جهت این همکاری تنظیم شده بود.1 که در نمود مجاهدین خلق منعقد

به بعد) 1368 دوره چهارم (از  
نه به لحاظ سیاسی توان انجام سازمان نه به لحاظ نظامی و شکست عملیات فروغ (مرصاد)٬ از بعد

به عنوان شرط اصلی برای انجام هرگونه را رحلت حضرت امام (ره) این رو از نداشت. عملیات دیگری را

تحقق داشت که با وجود سازمان هفت شرط دیگر نظر از ارتحال امام نیز از بعد عملیات مطرح می کرد.

بین المللی عنوان گردید٬ اوضاع مساعد جمله این شرایط٬ از فراهم می گردید. مرز شرایط عملیات در آنها

هیچ گاه فراهم نشد. ـکه دیگر
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بـه تـحوالت چشم امـید جمع بندی طرح های ناـکام قبلی٬ قدرت های غربی با ارتحال امام ٬ از بعد

کاماًل سازمان٬ طرح براندازی نظامی مشترک رژیم صدام و این سیاست با و آینده دوختند تدریجی در

سـیاست ایفای نقش مـتناسب بـا عمومی و جهت جلب توجه افکار فعالیت در این رو٬ از متفاوت بود.

گرفت. اولویت سازمان قرار در قدرت های غربی٬

دست قدرت های غربی تبلیغاتی در به یک گروه فشار صرفًا شورا واقع سازمان و این مقطع که در در

دنـبال را که سازمان ایـن مـقاصد می شد تظاهر کماـکان این گونه اعالم و تبدیل شد٬ به ویژه آمریکا و

می کند:

بودن سازمان؛ آلترناتیو عمومی جهان مبنی بر کردن افکار متقاعد 1ـ

جمهوری اسالمی ایران؛ سلب مشروعیت از 2ـ

شـدن جـمهوری اسـالمی در میانه رو جهت نفی نظریه رفرم پذیری نظام که مبنی بر تالش در 3ـ

دیدگاه رسانه های غربی بود؛

ص 11. پیشین: ـ گزارش سمینار... همان (فوق العاده)٬ .1

چارچـوب در اما جمهوری اسالمی ایران.1 با قهرآمیز جلب حمایت های بین المللی برای برخورد 4ـ

اعمال فشار به قصد و نمایش تهدید حّد اقدامات سازمان فقط در ایران٬ غرب با و مواجهه آمریکا

سازمان در و شورا می یافت. کاربرد مفهوم و کردن جمهوری اسالمی به عقب نشینی٬ برای وادار

تبدیل آمریکا نیاز مورد موارد عامل جنگ روانی در به زائده تبلیغاتی و کامًال و این دوران رسمًا

جدی نمی گرفت. را کسی داعیه آلترناتیوی آنها مطبوعات غربی نیز حتی در که دیگر شده بودند

توسط اعضای سازمان٬ یا شورا از دولت ها عملی در تأثیر فاقد یا و اعالم حمایت های «غیردولتی»

می توان جمله آنها که از تبلیغی داشتند. کارکرد عمدتًا صورت می پذیرفت و آمریکا پارلمان های اروپایی و

اشاره کرد: به این موارد

اعضای پارلمان اروپا؛ تن از اعالم حمایت ده ها ـ

اعضای کنگره آمریکا؛ اعالم حمایت چندین تن از ـ

نمایندگان پارلمان ایتالیا؛ زیادی از اعالم حمایت تعداد ـ

جهت محکوم کردن جمهوری اسالمی و به دبیرکل سازمان ملل متحد٬ کشور نامه نمایندگان چند ـ
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شورای ملی مقاومت؛ حمایت از

حزب کار رهبر توسط نیل کیناـک ٬ سازمان ملل متحد٬ درخواست اخراج جمهوری اسالمی ایران از ـ

انگلستان؛

برای اخراج جمهوری اسالمی ایران از نفری اروپا٬ نمایندگان پارلمان 626 تن از درخواست 114 ـ

به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت؛ و سازمان ملل متحد

نمایندگان مجلس عـوام انگسـتان بـرای بـه رسـمیت شـناختن شـورای مـلی تن از درخواست 7 ـ

.51 ـ صص 50 ش 49: نشریه شورا٬ ص 12. همان: .1

مقاومت.1

که این جریان می زد سطح بین المللی دور در انداختن شورا حول جا فعالیت سیاسی این دوره٬ روند

به اوج رسید. سیاستمداران غربی ـ دید از ایران ـ بحران در ایجاد به امید ارتحال امام خمینی (ره) پس از

و ناـکامی سـازمان ـ اجتماعی جامعه ایران رخ داد٬ پهنه سیاسی ـ در ٬1368 خرداد حوادثی که پس از

به دنبال داشت. را ـ «شورا» پوشش سیاسی آن٬

فعالیت های سیاسی شورا مهمی در عامل مؤثر آن٬ عوارض همراه با شرایط و جنگ خلیج فارس و

این وضع و بنابراین وجود می نمود؛ محدود کاماًل را شورا فعالیت های سازمان و بحرانی بودن منطقه٬ بود.

دروغ شخصیت های سیاسی حمایت های راست و شورا)٬ نقیض جریان رجوی (سازمان یا و مواضع ضد

شـورا٬ ویـرانـی عـراق٬ خاموش شدن جنگ خلیج فارس و پس از سازمان تنزل داد. و شورا از غرب را

به آینده حفظ امید راه ادامه حیات و تنها را شورا سازمان و از حمایت علنی آمریکا و نزدیکی به آمریکا٬

نشـانه تـحقق ایـن آمـریکا٬ رییس جمهور پاسخ محبت آمیز تبریک رجوی به بیل کلینتون و کرد. برآورد

خواست بود:
منتخب آمریکا آقای بیل کلینتون رییس جمهور

آزادی که علیه دیکتاتوری سوی مقاومت عادالنه مردم ایران برای صلح و از باخوشوقتی بسیار
اهداف و که برحسب آرمان ها را پیروزی شما ایران مبارزه می کند٬ مذهبی حاـکم بر تروریستی ـ
مـی رود٬ به شـمار دنیای امروز در حقوق بشر اعالم شده تان یک پیروزی برای دموکراسی و
در حقوق بشر روی دموکراسی و بر که طی مبارزات انتخاباتی مستمّرًا آنجا از تبریک می گویم.
تمام نیروهای دمـوکراتـیک و طبیعی است که امروز بسیار نموده اید٬ تأـکید نقاط مختلف دنیا
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آن احساس اشتراـک کنند. در پیروزی شماخرسندشده و از مبارزان حقوق بشر مدافعان و
ایمان به آزادی میهن اسیرم با و بهترین آرزوها با

رجوی مسعود
مسئول شورای ملی مقاومت ایران

می رسد. مناسبت تاریخی آن قابل توجه به نظر تاریخ نامه و .1

آبان 11371 13 

آمریکا پاسخ رییس جمهور
1992 / دسامبر / رجوی 2 مسعود

شورای ملی مقاومت
عزیز! مسعود

مردم آمریکاجدا اشتراـک اـکثر اصول اخالقی مورد از سیاست خارجی ایاالت متحده نمی تواند
دموکراسی ها نادیده بگیریم. مردم خودشان را با دولت ها سایر نمی توانیم نحوه رفتار ما باشد.
محیط زیست به حفاظت از آنها هستند. قیاس بادیکتاتورها طرف حساب های قابل اتکاتری در
برای یـاری به اختصاص کمک بیشتر باید ما هستند. حقوق بین الملل عالقه مندتر تبعیت از و
مـن بـه عـنوان بـنگریم. بودجه امـنیت مـلی خـود به عنوان بخش مشروعی از دموکراتیک٬
نظامی گرایی خارج شده از تا به مردم امپراتوری شوروی سابق کمک خواهم کرد رییس جمهور
تشکیل یک سپاه دموکراسی برای اعزام من از کنند.نهایتًا اقتصادی بنا ونهادهای آزادسیاسی و
مـادی و به تخصص های حقوقی٬ آمریکایی به کشورهایی که نیاز هزاران داوطلب بااستعداد
نسبت به طرح هایم برای اولویت دادن به عالقه شما از سیاسی داشته باشند٬حمایت می نمایم.
شدن با برای رویارو َال گور درحالی که من و راندن کشورمان قدردانی می کنم. به جلو مردم و
نامه تبریک از نظریات شمااستقبال می کنیم. از چالش هایی که پیش روی داریم اقدام می نماییم٬

می کنم. تشکر شما
 ارادتمند

ش 294. نشریه مجاهد٬ .2

بیل کلینتون 2
و دولت ها توسط سایر حمایت آمریکا که با می بردند به سر رؤیای این چشم انداز در شورا سازمان و

عمومی جهان به رسمیت شناخته شوند. افکار
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رجوی  توافق نامه طالبان و
عناصر که عده ای از داد روزنامه عرب زبان الحیات خبر 1377 خرداد تاریخ هفتم ژوئن 17/1998 در

عراق و طریق مرز از که برای انجام عملیات خرابکارانه به ایران اعزام گشته اند٬ سازمان مجاهدین خلق٬

مجاهدین خلق٬ طالبان و به نوشته این روزنامه٬ بنا ایران شده اند. افغانستان وارد طریق مرز از جمعی نیز

لجستیکی همکاری مادی و توافق نامه ای برای هماهنگی و عملیات خرابکارانه تهران٬ یک سال پیش از

طـالبان بـه اساس ایـن تـوافـق نامه٬ بر کردند. نظام جمهوری اسالمی امضا براساس خصومت ورزی با

ص 16. ژوئن 98: ٬77 خرداد ویژه نامه ایران آینده٬ نقل از ژوئن 1998؛ الحیات٬ .1

کنند.1 به درون ایران نفوذ افغانستان٬ طریق مرز از سالح های خود٬ که با مجاهدین خلق اجازه می دهد

وجدایی ها «شورا» سیطره رجوی بر  
نزدیک مستلزم وحدت صوری و مراحل اولیه ـ در ـ بودن خویش را که آلترناتیو شورای ملی مقاومت٬

نیازی به دیگر قدرت های غربی دریافت کرد٬ عالمت هایی که از پس از می دانست٬ گروه ها شدن به دیگر

نمی دید. حتی صوری ـ هماوایی ـ این نزدیکی و

می گوید: شده شورا جدا حسن ماسالی عضو
شکل گیری در و دست داده بودند از داخل کشور در را مجاهدین که پایه های تشکیالتی خود
این از تا به قدرت های خارجی روی آوردند ناـکام شده بودند٬ گروه ها] نیز سایر [با ملی اتحاد
«ـکه دیگر تقویت کرد آنها در قدرت های بزرگ این توهم را تماس آنهابا طریق به قدرت برسند.
به عنوان آنها از فرانسه ابتدا و آمریکا اما نیازی به متحدین ایرانی ندارند.» ـکارتمام شده است و

ص 180. شورای...: فرود و فراز .2

و...2 علیه جمهوری اسالمی استفاده کردند عامل فشار
چنین گفته است: آمریکا در فرهنگ نماینده سابق شورا منصور

و بدوتأسیس حربه ای دراختیارمجاهدین بود این است که شورای ملی مقاومت از حقیقت امر
تـابع را فـرد سازمان مجاهدین خلق تشکیالتی لنـینیستی (هـر هیچ هویت مستقلی نداشت...
همان طوری کـه لنـین خـدای حـزب کـمونیست است... دادن) چرای مافوق قرار بی چون و
رجـوی نـیز مسعود غیرقابل برگشت محسوب می شد٬ گناه کبیره و او از انتقاد و شوروی بود
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صص 166ـــ167. همان: .1

خدای سازمان مجاهدین خلق است...1
و شخص رجوی٬ تفوق تشکیالتی سازمان و به داخل شورا٬ افراد و آوردن گروه ها هدف سازمان از

تهرانی: خانبابا به تعبیر سازمان بود. مطرح شدن «آلترناتیوی»
پـی بـلکه در به مفهوم اخص کلمه نمی خواستند٬ را جبهه متحد یا شورا نخست٬ روز از آنها
نقش میهمان و شورا یعنی شرکت کنندگان در بودند؛ تشکیالتی به عنوان دنبالچه سازمان خود
الگـوی سـازمان الفـتح کـپی برداری از برداشت دقیقًا و که این تصور داشتند٬ اجاره نشین را

.529 ـ صص 528 ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .2

به صورت کاریکاتور.2 منتها فلسطین است٬
می گوید: شورا حامیان سابق سازمان و متحدان و حاج سیدجوادی از علی اصغر

نظامی اساس شکست سیاسی و عملی بر پرداخته آقای رجوی ٬ شورای ملی مقاومت ساخته و
تداوم مبارزه و نه محصول احساس ضرورت در بود مبارزه باآخوندها سازمان مجاهدین در
نه تشکیل شورای ملی مقاومت... در رفقای او رجوی و مقاومت درچارچوب نظام شورایی...
نهایی قصد نیت و بلکه در کردند٬ نصیب خود مسئولیت شورا مدیریت و در را سهم بیشتر تنها
خـدمت سـازمان وسیله ای در و تبدیل شورای ملی مقاومت به صورت ابزار هدفی جز خود

.64 و صص 62 شورای...: فرود و فراز .3

قدرت رجوی )نداشتند.3 انحصار در مجاهدین خلق (بخوانید

خروج بنی صدر  

دیکـتاتورمآبانه رفتار یک طرف٬ تبدیل شدن شورای ملی مقاومت به عنوان آلت دست سازمان از

و نتیجه کنارهـگیری بعضی گروه ها در و موجب افزایش اختالف های داخلی شورا طرف دیگر٬ از رجوی 

عمده دالیل شد. گروه ها دیگر و حزب دمکرات کردستان٬ اطرافیانش٬ و قبیل بنی صدر اعضای اصلی از

از: عبارت اند انشعاب ها٬ این تشّتت و

به داخل خاـک عراق؛ شورا عزیمت سازمان و و طارق عزیز مالقات رجوی با الف)

جمهوری اسالمی ایران؛ مذاـکرات حزب دمکرات کردستان با ب)

مریم ابریشمچی )؛ رجوی و سازمان (ازدواج مسعود انقالب ایدئولوژیک در ج)
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شورا. توسط رجوی در آشکار دیکتاتوری رسمی و ایجاد د)

به اجمال ـ ـ شورای ملی مقاومت را آمده در مستندات مربوط به اختالفات به وجود دالیل و موارد٬

بررسی می کنیم.

انتقال پایگاه سـازمان و رجوی پیش آمد٬ و اختالفاتی که مابین بنی صدر مسائل اصلی در یکی از

بی نتیجه بودن جلب حمایت عراق و دیدگاه بنی صدر٬ البته از شورای ملی مقاومت به خاـک عراق بود.

در هـمان گونه کـه بـعدها رژیم صدام دالیل اصلی این مخالفت بود. همکاری علنی با بدنامی ناشی از

نامه اش به سازمان چنین تصریح کرد:
[امام] خمینی سرنگون این راه رژیم از عراق برای سرنگون کردن رژیم... مسئله همکاری با ...

.63 شهریور مورخ 31 ش ٬82 نشریه انقالب اسالمی (چ پاریس)٬ صص 11ـــ12. همان: .1

کمال تأسف تثبیت می شود.1 با نمی شود٬
که باعث مهم ترین مواردی بود زمینه سازی انتقال به عراق از و طارق عزیز نحوه مالقات رجوی با

هماهنگی هایی روی شورا قبل در اینکه از با دی ٬1361 19 این مالقات در گردید٬ شورا اختالف در بروز

از بـرانگـیخت. جـمله بـنی صدر از طرف بعضی اعـضای شـورا از مخالفت هایی را آن انجام گرفته بود٬

از آنان را شخص بنی صدر٬ که رجوی به جز برمی آید قبال این رویداد در موضع گیری های اعضای شورا

رجوی طی جلسه ای کـه مسعود مطلع نساخته بود. مقامات عراقی قبًال یکی از مالقاتی قریب الوقوع با

توجیهاتی عرضه می کند. می شود٬ جهت پاسخگویی برپا توسط شورا این ماجرا پس از
گفته بود تلفن کرده و خارجه فرانسه به او ادعای رجوی یکی ازدیپلمات های وزارت امور به
است بـا عالقمند مقامات فرانسوی به فرانسه آمده و برای دیداری دیپلماتیک با «طارق عزیز
به این ترتیب ما و به اوورخواهم آمد من به همراه ایشان برای مالقات شما و مالقات کند شما

ص 550. ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .2

دادند.»2 مقابل عمل انجام شده قرار در را
سوی وزیر از برای اولین بار که شورا نشان دهد تا که رجوی تالش کرد دارد تهرانی اعتقاد خانبابا

می آید: این یک گام بزرگ دیپلماتیک به شمار گرفته و شناسایی قرار رسمی مورد به طور خارجه کشوری٬
تـمام مـی توانـند اعضای شـورا برای رفع نقیصه ای که پیش آمده است٬ رجوی توضیح داد٬
به سپس رو گوش کنند. که ضبط شده است٬ هیئت نمایندگی دولت عراق را و ـگفتگوی میان او
به آن گوش متن نوارهایی که ما پخش کنید» و بیاورید را «نوارها گفت: و مهدی ابریشمچی ـکرد
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سپس سخنرانی کوتاه طارق عزیز مقداری همهمه خبرنگاران و غریبی نبود. دادیم چیزعجیب و
اعالم این نکته بسیارآـگاهانه نخست وزیری ایران مالقات کنم». پست ریاست جمهوری یا در را
را خـود زمـانی کـه بـنی صدر درست در آقـای طـارق عـزیز دیپلماتیک انجام گرفته بود. و
این حرف نشسته بود٬ اتاق بغلی به عنوان رییس جمهور در منتخب مردم دانسته و رییس جمهور
این سنگ بنای و هم قبول دارند٬ منهای بنی صدر که رجوی را معنی این حرف این بود می زد. را
رجوی از توسط دیپلمات های بزرگ تر شورا٬ این طریق در که از یک دیپلماسی جدیدی بود
نوار دارم وقتی این جمله از به خاطر وصل کردند. شورا با سیم برق اتصال آن را ـگذاشته شده و
روشن نیست. نوار «این قسمت از به مهدی ابریشمچی ـگفت: رجوی چندین بار پخش می شد٬

ص 551. همان: .1

شد.1 تکرار سه بار نوار این قسمت از و پخش کن» دوباره آن را لطفًا
مـحوریت وی و بـا ابـتدا در ایـنکه شـورا و کـیش شـخصیت او و توجه به رواشـناسی بنی صدر با

شناخته شد٬ سابق ایران شکل گرفت و عنوان رییس جمهور و غربی ها با ارتباطات قبلی او بهره برداری از

بیشتر عراقی ها٬ علنی رجوی و ارتباط شخصی و با علل مخالفت بعدی بنی صدر یکی از می رسد به نظر

زمینه سازی سلطه مطلق و زدن بنی صدر به مفهوم کنار این امر که عمًال ناشی می شد این موضوع نیز از

محسوب می گردید. شورا رجوی بر

چنین گفت: طارق عزیز درباره مالقات با بنی صدر نظر مورد در رجوی بعدها مسعود
( (بنی صدر او از مالقات٬ قبل از روز چند موافق بود. این دیدار با صد در [بنی صدر] صد او
گفت که شما به تأـکید ولی او هم شرکت کند او خواستم که اـگرچنین دیداری محقق شودخود
او که از به من اطالع داد بنی صدر مالقات٬ دوشب قبل از طرف من هم صحبت کنید... از بروید
گفتگوی فیمابین در بنی صدر هم به من احاله داده است... باز او تقاضای مالقات شده اما نیز
علنی بودن بر بیش ازحد اصرار مذاـکره کردن است٬ اصل بر که اـگر کرد به من اظهار مشخصًا

ص 20. ش 227: نشریه مجاهد٬ .2

محل اقامت ماباشد٬چندان ضروری نیست...2 در اینکه حتمًا مالقات و
طرح صلح عراق و و روابط شورا از حمایت تبلیغاتی آشکار به رغم موافقت پشت پرده و بنی صدر

از رفـتارهای دوگـانه تـالش مـی کرد مـوضع گیری های مـتناقض و به گونه ای پـیچیده بـا مصوب آن٬

بـرای توجیه را و امکان مانور و نگاه دارد برکنار را حتی االمکان خود آسیب های تبلیغاتی این موضوع٬

خویش فراهم سازد.
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به طرح صلح٬ و این دیدار مخالفت با در ابوالحسن بنی صدر شورا٬ جدایی از از بعد همان هنگام و در

مطرح کرد. روزنامه خود و مصاحبه ها در مواردی را سال 63 ویژه در

گزارش طارق عزیز٬ مالقات رجوی و پس از نشریه انقالب اسالمی چاپ پاریس متعلق به بنی صدر

.61/10/21 ش ٬44 نشریه انقالب اسالمی (چ پاریس)٬ .1

ننگ ماندن از همان شماره برای دور ولی در آن به چاپ رساند1 از انتقاد خاصی در بدون اظهارنظر آن را

بر تأـکید بودن عراق و متجاوز مورد در را طی مقاله ای مواضع خود بعث٬ رژیم متجاوز همکاری با آشکار

و که البته همین اعالم نظر رژیم صدام اعالم کرد صلح با و آن شرایط نابرابر ضرورت خاتمه جنگ در

وی گردید. جلسه خصوصی با موجب برانگیختن واـکنش سازمان در مواضع دوگانه بعدی بنی صدر

رجوی عقب نیفتد٬ از و نشان دهد را نقش خود این ماجرا در شرایطی که تالش می کرد در بنی صدر

بودن به متجاوز به اینکه طارق عزیز این مالقات مشروط می کند با را یک ژست تبلیغاتی موافقت خود در

جنگ اعتراف نماید: عراق در
نـایب طارق عزیز دیدار که وی با معزول ایران اعالم کرد رییس جمهور ابوالحسن بنی صدر٬
مگر سازمان اپوزیسیون مجاهدین موافقت نمی کند٬ رجوی رهبر مسعود عراق و نخست وزیر
در بنی صدر درجنگ شکست خواهدخورد. است و که عراق تجاوزگر اعتراف کند اینکه عزیز
بـه آزادی هـا تـجاوز عراق به ایران بـه مـنظور که تجاوز پاریس توضیح داد بیانیه صادره در

ص 24. ش 227: مجاهد٬ به نقل از ژانویه ٬1983 16 روزنامه الخلیج٬ .2

محسوب می گردد... 2
واـکنش سی و بی. بی. رادیو از تاریخ 61/11/30 در مواضع بنی صدر تفسیر پخش گزارش و پس از

ایـن در شـد. سی مـنتشر بی. بی. تکذیب خبر در طرف بنی صدر اطالعیه ای از این مورد٬ سازمان در

تکذیب نامه چنین آمده بود:
[61] تفسیری درباره آمدن آقای طارق دی ماه برنامه پنج شنبه 30 بخش فارسی بی بی سی در
عنوان را قول آقای بنی صدر آن مطالبی از در کرده و منتشر رجوی ٬ آقای مسعود به دیدار عزیز

.61/12/19 ش ٬46 نشریه انقالب اسالمی (چ پاریس)٬ .3

نموده است که نادرست بوده...3
چنین تشریح نمود: بعدها را ارائه تکذیب نامه مزبور و بنی صدر رجوی ماجرای جلسه با مسعود

من تـماس با روی دایره ریخته بود آنچه بی بی سی بر وقوف بر کمی پس از آقای بنی صدر



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  430

به من اطمینان داد و کرد تفتین مربوطه به شدت انتقاد از ناراحتی٬ ضمن ابرازتأسف و ـگرفت و
انتقاد به باد اـکاذیبشان را تفرقه اندازی و و زد تلفن خواهد (بی بی سی) ـکه همین ااۤلن به آنها

گرفت. خواهد
محمدعلی جـابرزاده بـرای یک سـره کـردن مهدی ابریشمچی و برادران مجاهد صبح با فردا
بی بی با صحبت تلفنی خود نوار لدی الورود رفتیم. اطرافیانش به سراغ او و بنی صدر ـکارمان با
[بود]... آماده نموده رییس جمهور امضای دفتر هم که با تکذیبیه کتبی را برایمان گذاشت. سی را
بـه تـوصیه خـود رفـتیم... گرفتیم و را تکذیبیه او نسخه ای از کوتاه آمدیم و نشان داد... به ما
کدورت ما ابعاد تا دادند به ما خبرنگاران عرب را... نوارهای مصاحبه اش با یکی از بنی صدر
به که گرچه نفس مالقات بالمانع است اما تصریح می نمود آقای بنی صدر... نکند... افزایش پیدا
بـه نـظرش «اسـتقالل نـپذیرفته و را تقاضای مالقات آقای طارق عزیز او مربوط نیست و او
توجه به که با می افزود بنی صدر مسئله ای ثانویست. ماهیت رژیم ها اولویت اولویت هاست و
قبال عـراق نـمی توانسـته است نـایب [سابقه] موضعگیری هایش در توجه به با و موضعش...

ص 25. ش 227: نشریه مجاهد٬ .1

بپذیرد.1 عراق را نخست وزیر
تفاوت موضع گیری نوعی تقسیم نقش و ابتدا در که سازمان نیز برمی آید فحوای آنچه که نقل شد از

بـه تظاهر و «پذیرش مشروط مالقات» اظهارات کنترل شده وی در پذیرفته بوده و را توسط بنی صدر

رژیم عراق محسوب می کرده است؛ منفی ارتباط با کاهش آثار عاملی در را «استقالل خواهی» بر تأـکید

رییس جمهور یا و منتخب ملت ایران» عناوین خودخوانده «رییس جمهور با موضع گیری های بنی صدر زیرا

سازمان عمل مواضع رجوی و نقش مکمل اقدامات و واقع در در شورای ملی مقاومت صورت می گرفت و

رسانه ها خصوص بهره برداری تبلیغاتی برخی از در اعتراض خصوصی سازمان به وی هم غالبًا می کرد.

این امر٬ یک دلیل آشکار نحوه بیان مواضع دوگانه بوده است. زیاده روی در یا و تضعیف موقعیت شورا در

است. مالقات مزبور یک سال پس از سازمان به مدت بیش از و شورا با تداوم همکاری بنی صدر

شاهد نیز طارق عزیز پی مالقات با در دولت عراق و ادامه ارتباط با در طرح صلح شورا حمایت از

مدارک در و ارائه اسناد با سال 63 در خود رجوی ٬ سازمان بود. با همکاری بنی صدر همراهی و دیگری بر

این باره چنین گفت:
بگو از صرف نظر رسید. امضا به تصویب و به اتفاق آرا طرح صلح شورا اواخرسال ٬61 در ...
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باچندتصحیح جزئی (به پیشنهاد پیش آمد٬ آقای بنی صدر همین رابطه با مگوهای جزئی که در
پای مالقات وبیانیه بر بدین وسیله او نمود. منتشر نشریه اش نیز در و امضا آن را آقای بنیصدر)
صحه می گذاشت وسوءتفاهمات رسمًا نیز آن نام برده شده بود) مقدمه طرح از مشترک (ـکه در
دولت عراق که طرح صلح شورا اول فروردین 1362 وخوشی پایان می یافت... فیمابین به خیر
به عنوان مبنای قابل طرح صلح شورا از به موضع گیری پرداخت و رسمًا دریافت کرده بود٬ را

صص 25ـــ26. همان: .1

مذاـکرات صلح استقبال نمود.1 قبولی برای آغاز
پـی نوشت نـامه در تصویب طرح مزبور مبنی بر دستخط بنی صدر همچنین نشریه سازمان تصویر

موافقت پـنهانی با طارق عزیز شرایطی که مالقات رجوی با بنابراین در ساخت. منتشر بعدها رجوی را

ابعاد و آثار گزارش این مالقات و و بود همان مکانی صورت گرفت که محل اقامت وی نیز در بنی صدر

نشریه انقالب اسالمی هم وی در مصوب خود این مالقات و طرح صلح مبتنی بر خبری آن و سیاسی و

که نمود تفسیر می توان این گونه نیز آن زمان را در انتقادات مالیم او مواضع و سایر به چاپ می رسید٬

ثمرات آن صورت موفقیت از در نتایج آن بوده است و انتظار در موضوع٬ فاصلهـگیری اندک از با بنی صدر

قبلی به تدریج مدعی مخالفت اساسی و تبلیغاتی این پروژه٬ شکست سیاسی و می گشت ولی با بهره مند

انجامید. 63 بهار و زمستان 62 در شورا آن که به جدایی وی از تا ـگردید

به عنوان علل اصلی شورا هژمونی سازمان در مسئله عراق و بر بعدی بنی صدر پشت صحنه تأـکید

سال دو پس از فروردین 1363 4 به ویژه آن که در گردید. آشکار واـکنش های رجوی بیشتر با جدایی وی٬

مورخ متعلق به بنی صدر٬ نشریه انقالب اسالمی (چ پاریس) در نشریه سازمان٬ درج در این اطالعیه عالوه بر .2
یافت. انتشار نیز فروردین 63 15

در بنی صدر و اعالم گردید2 رسمًا سوی شورای ملی مقاومت٬ این جدایی از ابتدا رسمی٬ نه ماه پیوند و

صورت امکاِن تـداوِم مـوضع گیری های که در می رسید بلکه به نظر پیش دستی نکرد نه تنها این مورد

هـم زمان از و شود بهره مند شورا تبلیغاتی همراهی با منافع سیاسی و که از کماـکان مایل بود چندگانه٬

به قول رجوی: نگاه دارد. دور را اقدامات آن خود تبعات منفی مواضع و
شهریور 31 = ] آمده است روزنامه اش نیز مندرجات اخیر البته آقای بنی صدرهمچنان که در
آزادی بـرخـورداری از عین تعهدناپذیری خودش و که در آن بود 1363] به غایت خواستار
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ص 32. ش 228: نشریه مجاهد٬ .1

کذاباشد.»1 و همین مجاهدین کذا و همین شورای ناشورا! ـکامل...همچنان رییس جمهور
فعاالنه درمباحث آلت دست مجاهدین است وااّل که شورا این نبود مشکل اصلی بنی صدر ...»
اصلی درد نمی گذاشت آلت دست مجاهدین شود... و حل مسائل آن شرکت می کرد در آن و

ص 39. ش 223: همان٬ .2

نردبان قدرت اونمی شدند.2 که مجاهدین آلت دست و این بود بنی صدر
داشت: تأـکید هم همان گونه که اشاره شد بنی صدر

امروز نقض کرد... عدم هژمونی] را استقالل و آزادی و = ] سه اصل میثاق هر آقای رجوی...

ص 32. شورای...: فرود و فراز .3

نقض نکرده باشد...3 نگذاشته و هیچ ارزش وحق جهان شمولی نمانده است که زیرپا دیگر
و به دروغ گـویی مـتهم سـاختند را یکدیگر دعاوی متقابل٬ هم رجوی در و همچنین هم بنی صدر

رهـبری نشریه خود در بنی صدر سازند. برای سایرین دشوار را درست ماجرا تبیین دقیق و تا ـکوشیدند

دروغ پردازی گوی سبقت «در و نمی شناسد» انحطاطی که حد «دچار و قدرت پرستی» «معتاد مجاهدین را

دارای اخالق منحط سیاسی و زورمدار دروغگو٬ گستاخ٬ بسیار شخص رجوی را توصیف کرده و ربوده»

.63 شهریور مورخ 31 نشریه انقالب اسالمی (چ پاریس)٬ .4

تـناقض»٬ کـذب و «داعیه دار درمانده»٬ «پریشان حال و شهامت»٬ «فاقد را بنی صدر رجوی نیز خواند.4

در و نمی شناسد مرز و خودش حد سپاس مندی از که «در گزافهـگو» بی انصاف و «بسیار «ـگوینده اباطیل»٬

فی الواقع پدیده دارد. دسِت باز بسا ساده ترین قضایا٬ روشن ترین و معوج از کج و تفسیر در و جعل آشکار

ص 9. ش 223: نشریه مجاهد٬ .5

«دارای «الف زن»٬ «ـکـاسه لیس»٬ «خـائن»٬ است.»٬5 ردیف نـوادر این جوانب در غریبی است که از

بنی صدر. گزارش رجوی درباره جدایی از ٬228 و 224 و ش 223 همان: .6

تـعدد حـیث تـنوع و رجوی کـه از بـرشمرد. این دست ٬6 دارای صفاتی از و ارتجاعی» ماهیت لیبرال ـ

کرد: عراق تأـکید رابطه با مورد برتری محسوسی داشت در بنی صدر بر فحاشی٬
قـبال مـذاـکـرات و در قـبال مسـئله عـراق و درباره مواضع خـودش در دعاوی بنی صدر ...
این رابطه گفته٬ در به اجالس شورا من و مدعی است به خود آنچه را و پیشنهادات داخلی شورا

ص 6. ش 223: همان٬ .7

دروغ است.7 آـکنده از ـکامًالناصادقانه و
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چنین گفت: اعضا از تن دیگر به دو بود شورا عضو آن زمان هنوز تهرانی که در خانبابا

ص 594. ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .1

به مانمی گویند.1 آشکارا طرف اصل وحقیقت مطلب را دو هر نیست و مسئله به این سادگی ها
شورا وابستگان سازمان و از و می برد پاریس به سر آن زمان در شریف که در مجید سوی دیگر٬ از

اقدام مواضع بنی صدر رّد رجوی به تحلیل و از دفاع بسیار و تمجید نشریه سازمان با طی مقاله ای در بود٬

چنین نوشت: و نمود
که...جای را روبرودیده اند نیرویی پیشرو با را زمانی که خود یاعقب مانده٬ نیروهای واپسگرا
و... «وابستگی به خارج» قبیل «انحصارطلبی»٬ پای مسائلی از آنان تنگ نموده است... بر ظاهرًا
نوبت نیز امروز و صدق می کرده است... موردخودشان بیشتر در که اتفاقًا رابه میان کشیده اند
مـجاهدین سـخن از«تـوتالیتاریسم» به گونه ای دیگـر نیز... آقای بنی صدر مجاهدین است...
موقعیتی در را خود و فراموش کنند وجایگاه خویش را نیروهایی که حد و افراد می گویند...
مقدار هر طلب کنند٬ آنچه شایستگی دارند حقی بیش از و نمایند تصور آنچه هستند از برتر
«انحصارطلبی»٬ به حساب «بداخالقی»٬ می کنند تصور آنچه برای خویش آرزو از عقب بودن را
هشداری درس عبرت و نمونه آقای بنی صدرباید نیروی پیشتازمی گذارند... و... «توتالیتاریسم»

.24 و 22 و صص 21 ش 224: نشریه مجاهد٬ .2

برای همه ما...2 باشد
در و درباره آنچه که مشروعیت سازمان می نامید٬ اشاره به توهم بنی صدر این زمینه با رجوی هم در

چنین نوشت: توهم چیزی نبود٬ آن هم جز واقع خود
پای برنامه دولت پیشین در امضاهای مکرر اطرافیان (به رغم التزامات و و آقای بنی صدر ...
پای التزام نامه اطرافیانش به برنامه دولت موقت به هنگام در و دیگر برخی اسناد موقت[ شورا] و
ایشـان از را که گوئیامجاهدین مشروعیت خود این عقیده بودند بر اعالم پیوستگی به شورا)
و زمـینه ها که گوئیا آن بودند اطرافیان بر و آقای بنی صدر دنیای توهم٬ در ثانی٬ در ـگرفته اند.
علی الخصوص مجاهدین می خواهند و شورا وحاال دارند داخل کشور در قوای ذخیره بسیار

ص 53. ش 225: همان٬ .3

برای خودشان قبضه نمایند.3 قدرت را چترسیاسی آقای بنی صدر٬ زیر و نامردی بکنند
موضوع انتقال سازمان و کند٬ پیدا ماجرا از امکان گریز فرصت یافت تا مهم ترین موردی که بنی صدر

مـرکزی اعضای پیشین کـادر یعقوبی از پرویز به داخل خاـک عراق تحت کنترل رژیم صدام بود. شورا
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این باره چنین گفته است: سازمان در
در شـده «آالن» اشغال منطقه آزاد با آخر در وتهاجمات رژیم و یورش ها اثر سازمان در ...
مرکزیت به خـاطر لذا دست داده بود٬ داخل از در را تمامی پایگاه های خود ـکردستان تقریبًا
استفاده ازامکانات آن کیفی در تغییر رفتن به عراق و بن بستی که بدان دچارشده بود خروج از
تصمیم رسیدن به حاـکمیت تشخیص داد. و حفظ موقعیت خود راه نجات و به عنوان تنها را
کـه بـرای تصمیم می گیرد نباشد تنها این ماجرا برای اینکه در و درمی آورد به اجرا و می گیرد
از که بعد کسب نماید مطرح وتأییدیه آن را شورا در این جریان مسئله را در شریک کردن شورا

ص 11. ساله...: جمع بندی دو یعقوبی٬ .1

مواجه می شود.1 طرح مسئله بامخالفت بنی صدر
سازمان به داخل عراق داده است: و رفتن شورا مورد در بنی صدر نظر البته رجوی گزارش دیگری از
توافق خود با مفصل بحث کردیم و بنی صدر باحضورخود [62] نیز دی ماه 13 و درجلسه 12
حتی طرح و آن تحقیق کنند شرایط مالزم با این ایده و مورد در و شدمجاهدین بروند قرار او
باچاشنی به اصطالح استقالل طلبی چه آن را اـگر او پیام نظر و جوهر خالصه کالم٬ بیاورند.
«مشروع» شود به سرنگونی[امام] خمینی منجر و طرح موفق باشد که اـگر این بود قاطی می نمود٬
اما پیروزشد. که چطور عالمت سؤال نخواهدکشید به زیر را «پیروز» و است وهیچ کس «برنده»
و مسئولیتی نداشته باشد و هیچ ریسکی نپذیرد که خود حواسش جمع بود عین حال عمیقًا در
ایـن نـحوه از هـدف او شخص من باشد... برعهده مجاهدین و ومسئولیت ها همه ریسک ها
بـرای را راه مـحکوم نـمودن احـتمالی مـا کـردن و اـگـر و که راه اما دوگانه این بود برخورد
دست از نیز عین حال منافع احتمالی را در و نگهدارد باز و آینده نبندد در استفادههای ضروری!
آغاز٬ در مخالفتی نداشت... حرفی و [ رفتن به عراق] نیز طرح مشروع بودن ایده و در ندهد...
عـدم مشـروعیت آن و مشروعیت یا سر نه بر درباره ایده جدید٬ عمده نگرانی های بنی صدر
خطرات اجـرایـی و سر بر بلکه اـکیدًا شورا)٬ (مجاهدین و عدم استقالل ما مسئله استقالل یا
می کرد...ـگاه می گفت خیلی امنیتی تأـکید [بنی صدر] روی تضمین های سیاسی و عملی آن بود...

ص 40. ش 223: نشریه مجاهد٬ .2

بسوزاند...2 را ممکن است شما مثل خودکشی است٬ خطرناـک است٬
رفتن سازمان را دالیل متالشی شدن شورا یکی از همچون گذشته٬ سال ٬1377 در بعدها بنی صدر

برای بهره برداری خویش این واقعیت را و به داخل خاـک عراق تحت حکومت صدام برشمرد سال 65 در

این گونه اذعان نمود:
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رژیم = ] به خدمت جنایت کارترین وفاسدترین رژیم ها رفتن به عراق و نقض اصل استقالل با
ضدایرانیت٬ضدانسانیت٬ سازمان مجاهدین] را = ] این گروه درجامعه ایران٬ صدام] درآمدن٬

ص 32. شورای...: فرود و فراز .1

کرده است.1 محکوم به انزوا ضدعاطفه ملی گردانده و
در سال ٬1999 رییس سازمان اطالعات رژیم صدام در محرمانه با یک دیدار رجوی در مسعود اما

عراق چنین گفته بود: سازمان و اهمیت پیوند مورد
که آنها من چاپ کرده ونوشته اند با عکس سیدالرئیس[صدام] را این روزنامه واشنگتن تایمز ...
اسـتعمار این روزنـامه های ارتـجاع و دست صدام حسین هستند... [مجاهدین] ورق هایی در
فـاصله شـوید٬ عـراق دور آن هم این است که از و یک حرف می زنند حرف روشنی دارند٬
ما کنیم... آزاد عراق کشورمان را مرز می خواهیم از می شود؟ می گوییم مگر ما عراق. از بگیرید
در به منزل ما وقتی که طارق عزیز می آوریم که درسال 1982 به یاد عراق است. انتخابمان مرز
[امـام] کـه من جلوی خبرنگاران گفتم... کردیم و صلح امضا قرارداد همدیگر با پاریس آمد٬
که پیروزمندانه از عراق هستند مردم و [ =سازمان] و این مقاومت و خمینی شکست می خورد

صص 114ـــ115. برای قضاوت تاریخ: .2

این جنگ خارج خواهندشد...2
گسترش داد به آنجا تا را بنی صدر و اهمیت مسئله رفتن به عراق شکاف بین خود بر تأـکید سازمان با

رجوی و جدایی بنی صدر قبال جریان اختالف و در اما انجامید. شورا از به بیرون راندن بنی صدر ـکه نهایتاً

کرد: ذـکر می توان به این صورت دسته بندی و را تحلیل های موجود

هواداران بنی صدر. دید از شورا و اختالفات بنی صدر الف)

به است اشاره ای شود نسبت به این جریان بهتر دیدگاه هواداران بنی صدر موضع و برای آـگاهی از

بنی صدر» که تحت عنوان «چرایی جدایی مجاهدین از نشریه انقالب اسالمی (چاپ پاریس) مطلبی از
شد: منتشر

بنی صدر هم پیمان با هنوز اعضای شورا و شدند جدا بنی صدر که از تنهامجاهدین بودند 1ـ
می باشند.

آلت دست سازمان داشته باشد٬ چیزی به این نام وجود اـگر و خارجی ندارد٬ وجود شورا 2ـ

ص 2. :63/6/31 ش ٬82 نشریه انقالب اسالمی (چ پاریس)٬ .3

است.3
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داشت و گوشه چشمی به شورا که وی هنوز بود آشکار موضع گیرِی هواداراِن بنی صدر٬ این تحلیل و با

محور بر را اعضاء که سایر مایل بود ائتالفی دیگر یا قالب همان شورا در می بود٬ صورتی که امکان پذیر در

به دلیـل روی ناچاری و از این موضع را که بنی صدر می رسید همچنین به نظر آورد. گرد رهبری خود

نه مخالف ماهوی که بنی صدر روشن بود کاماًل که این امر چرا سازمان بیان کرده است. رقابت با ضعف در

نه مخالف واقعی استراتژی سازمان مجاهدین. و بود شورا

سازمان دید از شورا و اختالف میان بنی صدر ب)

که می کند ذـکر بنی صدر خصوص نهایی شدن جدایی از در دالیلی را و همچنین سازمان تحلیل ها

می گذرانیم: نظر از را اهّم آنها
وبالمآل علیه مجاهدین برداشته... آقای بنی صدر افکار گام کیفی جدیدی که روزنامه ناشر ...

شورای ملی مقاومت نمی داد... و ما یک گام به سویخداحافظی با بویی جز
ارگان حزبسوسیالیست [سال 62] درمصاحبه اش با بهمن ماه سال گذشته در آقای بنی صدر ...
می افکند٬ به خطر قیام عمومی که به زعم بنی صدر٬حیات مملکت را فرانسه ضمن مخالفت با
همین حوالی به مناسبت سـالگرد در سخن گفته بود. راه حل «هضم کردن» از قبال رژیم... در
کـه عـنوان نـموده بـود روزنامه «ـکوتیدین دوپـاری» یک مصاحبه با انقالب ضدسلطنتی در
... منظورش عمدتًامجاهدین هستند. که معلوم بود کرد» ایران انقالب نخواهند در «چریک ها
توسط دولت عراق که ...[62 [اسفند بمباران شهرها قطع موقت (یک هفته ای) هفته پس از چند
به بهانه «دروغ های بنی صدر افکار روزنامه ناشر صورت گرفته بود٬ به درخواست مسئول شورا
وباالخص با شورا بدان وسیله با آقای بنی صدر به ناـگهان قدم جدیدی برداشت و طارق عزیز»٬
چـیز٬ هر افکارش قبل از روزنامه ناشر و هدف بنی صدر گشود... فصل نوینی باز مجاهدین٬
کتبًا ماه بعد٬ [بنی صدر] 4 بود... پای مجاهدین وشخص مسئول شورا مشخصًاخالی کردن زیر
بـه پس ما٬ نمود. ایران را نجات اسالم و [امام] خمینی تقاضای تشکیل یک دولت الیق و از
هرچه را آقای بنی صدر آن نقطه عذر در دیگر نجات می دادیم و می بایدخودمان را... عکس٬

.24 ـ صص 23 ش 228: نشریه مجاهد٬ .1

زودترمی خواستیم.1
ائتالف و که سازمان از می کند تأـکید بار چند جدایی بنی صدر و جریان پیوند از گزارش خود رجوی در

پشیمان نیست: وی متأسف و سیاسی با اتحاد
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نمود٬ تکرار زمان را بتوان نوار یعنی اـگر بنی صدرپشیمان نیستیم. ائتالف با به هیچ وجه از ما ...
هوشیاری و با منتها می شویم. متحد مؤتلف و خرداد» فردای 30 همان «بنی صدر هم با باز ما

ص 35. همان: .1

فوق العاده متأسفیم.1 او برای خود که... نمود چه بایدتأـکید اـگر محکمکاری بیشتر...
چارچوب شورای ملی مقاومت به هیچ وجه مـتأسف و در بنی صدر سیاسی با اتحاد از ما ...»
آقای ائتالف با و به تأسیس شورا بین المللی... شرایط مشخص داخلی و مادر پشیمان نیستیم...
کامل آزمایش پس سعه صدر بنی صدربا رابطه با در ماه نیز 9 2سال و همت گماشتیم و بنی صدر

ص 44. ش 223: همان٬ .2

دادیم...2
که: رجوی همچنین یادآوری می کند

برادرمجاهدمان عباس داوری به دیدارش با شده بود به تازگی رییس جمهور وقتی بنی صدر ...

ص 42. همان: .3

[ =سازمان] نیروی آینده اید...3 پاسخ گفت می دانم که شما در بنی صدر تبریک گفتیم... رفتیم و
شورا یک عضو دید رجوی از و اختالف میان بنی صدر ج)

رجـوی مـطالبی را و درباره اختالفات بنی صدر شورا٬ چپ در نماینده شورای متحد تهرانی ٬ خانبابا

می آوریم: آن را بخشی از اینجا بیان کرده است که در
گفت: و رجوی شروع به صحبت کرد تشکیل جلسه٬ و اوواز» سور رفتن به «اوور [...] پس از
نمی توانیم به دیگر ما سازمان مجاهدین خلق به تصمیم جدیدی رسیده است... برادران٬ و «رفقا
طی یک نامه به ایشان وقت٬ آخر دیشب٬ را این امر و ادامه بدهیم٬ آقای بنی صدر همکاری با

این هم جوابیه ایشان به نامه ما... و به آقای بنی صدر اـکنون این متن نامه ما ابالغ کرده ایم.
هم در بنی صدر آمده بود. بنی صدر عدم امکان همکاری با نامه مجاهدین دالیلی مبنی بر در ...
در یک منزل و در «من باشما آن آمده بود: که در نامه کوتاهی به عنوان جوابیه نوشته بود پاسخ٬
بازار مردم کوچه و از کمتر می گذرد٬ اینجا اموری که در از اما یک سقف زندگی می کنم٬ زیر
تهران شایع است مجاهدین بزودی که در ایران به من اطالع رسید از اطالع دارم.چندماه پیش٬
بنی صدر دارند.» را فدایی ها چون قصدوحدت با کرد٬ قطع خواهند بنی صدر با رابطه شان را
من ذـکر که برای عدم همکاری با دیگری را «من می دانم تمامی موارد سپس اضافه کرده بود:
به عراق نزدیک شوید دارید دلیل اصلی این است که شماقصد ـکرده ایدبهانه پوچی بیش نیست.

به چنین رابطه ای تن نمی دهم.»... این موضوع مخالف هستم و من با و
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بـه مـا آشکـارا حـقیقت مـطلب را طـرف اصـل و دو هر و نیست٬ ...مسئله به این سادگی ها
اختالف بر وادعاهایی است که ظاهرجریان است. هم که می گویندحرف ها آنچه را نمی گویند٬
و این باغ بیرون برود از آقای بنی صدرمی خواهد به عقیده من داماد یک اصل اساسی است. سر
من رجوی به باور بروی»... «نمی گذارم َدَدر می گوید: گرفته و را بنی صدر] مچ پای او = ] سید
عراق کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسالمی برگزار بزودی در پیش دارد. در دوری را سفر
این کنفرانس شرکت کنند. به عنوان یک مانوردیپلماتیک در دارند ومجاهدین قصد میشود
به بغداد در او استقبال نمایشی از دعوت رجوی به این کنفرانس و با هم می خواهند عراقی ها
راه کشاندنش به عـراق را یک سو رییس دولت موقت از عنوان نماینده مشروع مردم ایران و

اجرا چنان طرحی نیز و نشد آن کنفرانس برگزار ضمنًا 595؛ و صص 591 ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .1
نگردید.

کنند.1 ضربه ای وارد عرصه جهانی... این مانوردیپلماتیک در با سوی دیگر از کرده و هموار
به را ما سازمان مجاهدین طرح شده است می تواند و کل مباحثی که درباره جدایی بنی صدر برآیند

دلیل اخراج شدن جهت قدرت طلبی طرفین بوده و از عمدتًا که اختالف بین این دو این سمت سوق دهد

برای شورا دیگر طرفی هم او از و مقابل سازمان بود رقیبی در که او این باشد می تواند شورا از بنی صدر

اعالم کرد: را جدایی بنی صدر طی بیانیه ای علناً باالخره شورا و نداشت. بهره دهی الزم را
شورای ملی مقاومت در و همکاری میان آقای بنی صدر شرایط کنونی عمالً که در آنجا از ...
گرفت که به ائتالف سیاسی فی مابین این قرار مصلحت بر نامیسرمی نماید. چارچوب این شورا
شورای ملی مقاومت امیدوارند و آقای ابوالحسن بنی صدر شکل کنونی خاتمه داده شود. در
بوده است٬ هشت ماه گذشته سنت نیکویی... سال و طی دو آنها اتحاد همچنانکه همکاری و
تاریخ ائتالف های سیاسی میهن ماباشد. سنت حسنه دیگری در پایان محترمانه ودوستانه آن نیز
اقـدامـات و شورای ملی مقاومت ضمن قدرشناسی متقابل از و بدیهی است آقای بنی صدر
تأیـید مورد را دستاوردهای مشترک فعالیت ائتالفی گذشته خود... مبارزات گذشته یکدیگر...

.63/1/15 ش ٬70 نشریه انقالب اسالمی (چ پاریس)٬ نیز ص 1. ش 196: نشریه مجاهد٬ .2

21363 فروردین / / 4 شورای ملی مقاومت ـ ثمربخش می دانند. بسیار را آنها داده و قرار
اظهارات متقابل رجوی و بیانیه های بعدی و در و اندک مدتی دوام نیاورد این لحن محترمانه جز اما

سنت هیچ نشانی از تداوم داشت و سال ها خشونت کالمی بود٬ انواع زشت گویی و که آـکنده از بنی صدر

مصداق واقعی دیگری نیافت. تعارف گذرا٬ سطر همین چند جز حسنه ادعایی بیانیه٬
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خروج حزب دموکرات  

طـول تـاریخ اتئالفی بی سابقه در حزب دمکرات را و بنی صدر اینکه رجوی ائتالف مجاهدین با با

رفـتن کـه بـا چـرا این ائتالف دیری نـپایید؛ عمر بود٬ امیدوار به آینده اقدامات این شورا و خوانده بود

زمزمه دیگـری از ماه بعد چند ختم نشد. اختالفات به اینجا روند شدت گرفت و تزلزل شورا بنی صدر٬

دست دادن از با بنی صدر پس از شورا آن جدایی حزب دمکرات کردستان بود. و شنیده شد درون شورا

را شورایی خود حتی ظاهر و تک پایه شد عمًال سه پایه مهم آن ائتالف» از «یکی دیگر حزب دمکرات٬

دست داد. از

شهریور اعالم رسمی حزب دمکرات در پس از حزب دمکرات٬ اولین واـکنش های مخالفت سازمان با

آغـاز آمادگی برای مذاـکره درباره خودمختاری٬ مقامات دولت ایران و تماس هایی با وجود مبنی بر 63

می شود:
آن مخالفت با نداشته و روا این رژیم را گفتگوی سیاسی با [سازمان] هیچ گاه هیچ مذاـکره و ...
زمان که آتش سالح های حزب دمکرات کـردستان ایـران... هر تا ورزیده وخواهیم ورزید...
التزامات مشترک... چارچوب شورای ملی مقاومت بر در (مجاهدین) ما پابرجاست٬ و برقرار

ص 44. ش 227: نشریه مجاهد٬ .1

حزب هم پیمانمان ادامه خواهیم داد.1 با به اتحادخود و استوارخواهیم ماند
نظام جمهوری اسالمی ماجرای مذاـکره حزب دمکرات کردستان با که بر می توان اهّم تحلیل هایی را

بررسی نمود: به صورت زیر بخش٬ دو در شده است٬

برابر جبهه های دفاع در در موفقیت های مکرر آن دوران و توجه به شرایط ثبات سیاسی نظام در با 1ـ

داشت. را شورا شکاف در تفرقه و نظام توانایی ایجاد عراق٬ تجاوز

نظام از درگیری مسلّحانه با حزب دمکرات کردستان پس از تضعیف مستمر و شرایط شکست ها 2ـ

پیوستن به جمهوری اسالمی شده بود. حزب و از افراد به تزاید موجب بریدن رو به بعد٬ سال 58

تفرقه بین حزب و ایجاد عدم کارایی حزب و قبیل قدرت طلبی رجوی ٬ مسائلی از این٬ عالوه بر

فداییان به دلیل پـیوستن حـزب دمکـرات بـه شـورای مـلی چون کومله و گروهای چپ٬ سایر

جمهوری برای مذاـکره با که آمادگی حزب دمکرات کردستان را آوردند پدید شرایطی را مقاومت٬

فراهم می نمود. کسب امتیاز تقویت موقعیت و اسالمی ایران به قصد
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مقامات جمهوری اسالمی چنین اعالم کرده بود: باب مذاـکره با در حزب٬ رهبر قاسملو٬
سوی مقامات رژیم تماس هایی گرفته شده وتقاضای مذاـکره وگفتگوشده از بار تاـکنون٬چند ...
اوایل سپس در مالقات نمودند٬ ابتداچندنماینده رژیم را منطقه مهاباد٬ رفقای حزبی در است.
کـه اعالم کند دولت رسمًا اـگر هیئتی برای مذاـکره اعزام شد... حزب٬ طرف دفتر از سال 63

ص 6. ش 99: نشریه کردستان٬ .1

کند.1 رد آن را اعطای خودمختاری است حزب نمی تواند به مذاـکره به منظور حاضر
سویی برای رهایی از از و داشت٬ تحکیم موقعیت خویش را سویی قصد بیان این مطالب از با قاسملو

کـه چـنین بود ناچار حزب٬ خود آمده در توجیه مشکالت به وجود و اعضای شورا اعتراضات سازمان و

کند. اختیار موضعی را

به دی 63 جلسه مورخ 17 در سه جلسه بحث٬ پس از «شورا» زمستان 63 و پاییز در به گفته رجوی ٬

شده خالف التزامات امضا آن را محکوم و [ امام] خمینی را رژیم «مذاـکره سیاسی با حزب٬ استثنای خود

ص 55. ش 236: نشریه مجاهد٬ .2

اعالم کرد.2 شورایی»

این گونه گزارش کرده است: را تهرانی ماجرای شورا خانبابا
موضوع گـرفتن ارائه داده بود. گسترش شورا حزب دمکرات پیشنهادی مبنی بر آن روزها در
از را رادیـو و مجاهدین موضوع گسترش شـورا میان بود... در عراق نیز فرستنده رادیویی از
مسئله مالقات هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان باجمهوری دستورجلسه خارج کرده و
به بـحث پـرداخـته و این مورد می بایست در «شورا» اعالم کردند و پیش کشیدند اسالمی را
هم به شورا به هیچ کس تفویض نمی کنیم و ماچنین حقی را ...» می گفت: موضع بگیرد...قاسملو
با و دارد [ =مجاهدین خلق] وجود همان گونه که حق مذاـکره برای سازمان شما نخواهیم داد.
مرجع که تنها بودند حق مذاـکره داریم...»مجاهدین معتقد نیز ما عراق به مذاـکره پرداخته اید٬
سازمان دیگـری هر حزب دمکرات یا شورای ملی مقاومت است و تعیین کننده حق مذاـکره٬
در کرد. آن پس مذاـکره ای نخواهد که از شود متعهد دارای چنین حق جداـگانه ای نیست وباید

صص 610ـــ612. ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .3

روشن کند.3 شورا٬ با را این صورت می بایست تکلیف خود غیر
پـاسخ بـه در سیاسی حزب دمکرات طی یک نامه رسمی به امضای قاسملو دفتر بهمن 63 5 در
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ص 55. ش 236: نشریه مجاهد٬ .1

خودداری نمود.1 شورا پذیرش درخواست سازمان و از و کرد تأـکید «حفظ حق مذاـکره» بر مصوبه شورا٬

داشت: اظهار چنین نیز پاسخ گویی خود در همچنین قاسملو
این به هدف و شرکت کند مذاـکره ای که مایل باشد هر در حزب دمکرات کردستان حق دارد ...
حالی که هدف سازمان مجاهدین سـرنگون که در بداند آقای رجوی باید و حزب برمی گردد

ص 55. ورشکستگی قاسملو: .2

هدف حزب٬خودمختاری درخاـک ایران است.2 ـکردن رژیم کنونی است٬
مسئله مذاـکره رجوی از قّوت گرفت. شورا مطرح شدن این مباحث زمینه خروج حزب دمکرات از با

حزب دمکرات عالوه اما می کرد٬ یاد شورا دلیل خروج حزب از جمهوری اسالمی به عنوان تنها حزب با

اشاره داشت: آن به دالیل دیگری نیز بر
دمکراتـیک شورای ملی مقاومت ومجاهدین٬ با که موضوع اختالف او بیان می دارد قاسملو

ص 16. همان: .3

است.3 نبودن روابط درونی شورا
چنین مطرح کرد: رجوی را مسعود سازمان و عامل اصلی درگیری با شورا٬ خروج از پس از قاسملو٬
را نـیروها قیمتی سایر که به هر آن شورا٬مجاهدین سعی می کنند متوجه شدیم که در [...] ما
دمکراتیک قابل بعد در شورا شدیم که دیگر زمانی که متقاعد و درآورند تحت هژمونی خود
برابرخدا در تنها که برای اعمال خود اعالم می کند رجوی... آن خارج شدیم... ترمیم نیست از

. YA نشریه اسپانیایی و روزنامه ایتالیایی پاییزه سرا با متن ترجمه شده ملّخص قاسملو نیز ص 137. همان: .4

شدیم.4 شوراجدا از این رو از قبول کنیم و نمی توانستیم چنین چیزهایی را ما مسئولیت دارد٬
داشت تأـکید دمکراتیک نبودن روابط درونی شورا٬ طرح مسئله اعمال دیکتاتوری سازمان و با قاسملو

بلکه عامل اصلی جدایی٬ و بهانه هستند شورا٬ شدن حزب دمکرات از ـکه دالیل رجوی برای القای جدا

اینکه می بایست درهای شورای ملی مقاومت به روی دیگر نظریات حزب دمکرات بوده است مبنی بر

حالت آلت دست بودن سازمان مجاهدین خارج شود. از تا باشد گروه های اپوزیسیون باز اشخاص و

بهانهـگیری سازمان علیه حزب دمکرات بود: است که ماجرای مذاـکره یا تهرانی هم معتقد خانبابا
بیرون رفتن بنی صدر پس از طرف مجاهدین بود... من این مسئله نوعی بهانه جویی از باور به
بـه یا و به مجاهدین تمکین می کرد که می بایست یا نوبت به حزب دمکرات رسیده بود دیگر
رژیم جمهوری اسالمی٬ به ماجرای مذاـکره با اعتراض آنها می شد... دچار سرنوشت بنی صدر
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حزب دمکرات جهت تثبیت هژمونی و واقع بهانه مجاهدین برای دامن زدن به اختالف با در

صص 612ـــ613. ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .1

بود.1 شورا اتوریته مطلق در
مقابل ادعاهای حزب دمکرات کردستان چنین اعالم کرد: در بیانیه بهمن 63 در رجوی ٬

از اما نموده... انعطاف برخورد منتهای احترام و در ...مجاهدین پیوسته بامتحدین سیاسی خود
خـالف اصـول این رژیم... اعالم کردیم که دست یازیدن به مذاـکره با مشخصًا پیش ما ماه ها
هـریک از قابل قـبول نـیست و مطلقًا برای ما التزامات شورایی بوده و انقالبی و مبارزاتی و
فی مابین اتحاد به مثابه خداحافظی از آن را ناـگزیر که چنین خطی داشته باشد٬ متحدین مان نیز

ص 55. ش 236: نشریه مجاهد٬ نیز .20 ـ صص 15 ورشکستگی قاسملو: .2

تلقی می کنیم.2
دمکراتیک بر شورا٬ دیکتاتوری سازمان در رفتار ادعای حزب دمکرات مبنی بر رّد با رجوی ٬ مسعود

عنوان کردن مضامینی چون «مذاـکره با عین حال با در اما می کند؛ بودن عمل شورای ملی مقاومت تأـکید

سؤال می برد: زیر را آزادی اعضای شورا رژیم»
رژیم حزبی که به مذاـکره با سازمان و هر رژیم... مذاـکره سیاسی با یا و شورا٬ ماندن در یا ...

ص 2. ش 240: همان٬ .3

ماخارج شده است.3 ازچارچوب وحدت با دست یازد٬خودبخود
تـاریخ در دیگـر٬ عـضو چند نماینده حزب دمکرات و طی یک مصوبه بدون حضور شورا سرانجام٬

انتخاب جمهوری اسالمی را مذاـکره با اینکه یا تا داد مقام انتخاب قرار در حزب دموکرات را ٬64/1/20

اطالعیه ای این قطعنامه را صدور فروردین با 28 در حزب نیز بکشد. شورای ملی مقاومت کنار از یا ـکند

اوج گیری تبلیغات سازمان علیه حزب٬ بی اعتنایی رجوی و با اما گردید. تشکیل شورا خواستار و نمود رد

به و اعالم کرد شورا از را خروج خود اطالعیه ای رسمًا صدور حزب دمکرات با دهم اردیبهشت 64 در

صص 343ـــ346. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .4

شورای آلت دست آن پایان داد.4 سازمان و همکاری با

«شورا» بر «انقالب ایدئولوژیک» تأثیر  
وی و غـیرشرعی رجـوی بـا ازدواج٬ ابریشمچی و ماجرای طالق اجباری همسر ٬1364 خرداد در
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جنجال های و جار سازمان و ساختار مرکزیت و در تغییر آن برای سرکوب مخالفان و از بهره برداری او

شد. این موضوع به تفصیل شرح داده خواهد فصول بعد٬ در .1

سـرپوش نام گرفت و ادبیات سازمانی «انقالب ایدئولوژیک»1 در حوش این موضوع٬ بی سابقه حول و

مراحل اولیه انقالب ایدئولوژیک٬ رجوی در شد. به عراق٬ استراتژی وابستگی آشکار شکست های قبلی و

قالب ادبیات خـاص سـازمان٬ بزرگ نمایی در با و به صورت یک حرکت سمبلیک معرفی می کرد را آن 

ده سال آینده»ی سازمان بیان می کرد. برداشتن قدم اول برای «بستن بار هدف آن را
آن حالت حلقات مفقوده در توانستیم پیروزیم٬ اـگر ببندیم٬ ده سال آینده را می خواهیم بار ...
شـدن زن هـا آزاد قدم اول هم ردیفی مریم ٬ در ومجاهدین٬مجاهدین می شوند. عقیدتی پیدا
به تارک ایدئولوژیکی جدیدی کارباشد پیش در غرضی از و بدون اینکه قصد اما بود٬ مّدنظر

ص 13. ش 241: نشریه مجاهد٬ .2

گشت.2 رهنمود
به عنوان این حرکت را سعی کرد جنجال آفرینی مبتذل٬ تشکیالتی و ترفندهای تبلیغاتی٬ با رجوی

منفی این ولی آثار سازد. وانمود عقیدتی»٬ «رسیدن به تابش نور و جهل» از «راه عبور و یک «تحول»

سازمان گسترش وسیعی یافت. خارج از داخل و حادثه در

مسـئله انـقالب دوسـتان قـبلی رجـوی نـوشتند: اعضای اولیه سـازمان و تن از همان گونه که دو

و سازمان مجاهدین است. نظری در عمق فجایع فکری و که بیانگر آن جهت اهمیت دارد ایدئولوژیک از

تأـکـید روی آنـها بیانیه ها مفاهیمی که خودشان در درک نظری سازمان از اصلی این انحطاط در نمود

مفاهیمی چون: است؛ مشهود بسیاری کرده اند

رهبری نوین رهبری و ـ

انقالب دمکراتیک نوین خلق های قهرمان ایران ـ

اعاده حقوق زن رهایی و ـ

تراب حق شناس . متن اعالمیه مشترک پوران بازرگان و ص 15؛ بن بست رجوی: .3

انقالب ایدئولوژیک.3 جهش عظیم ایدئولوژیک و ـ

آورد. برای سازمان به بار رسوایی بزرگی را این ماجرای شبه رمانتیک موسوم به انقالب ایدئولوژیک٬

خارج کشور راست در طیف چپ و گروه های ضدنظام جمهوری اسالمی از به طوری که حتی بسیاری از
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این بود: داد جوابی که رجوی به آنها تنها اما نسبت به این حرکت اعتراض کردند؛ نیز
پنج سال دیگرخـواهـید نمی دانم یک سال یا کنید٬ وگرنه صبر بفهمید٬ توانستید اـگر حاال ...

ص 12. ش 241: نشریه مجاهد٬ .1

فهمید.1
متراـکم تبلیغات تشکیالتی نیز فشار این موضوع و اعضای مرکزیت سازمان با برخوردهای بعدی سایر

و کـادرها اعـضای شـورا٬ کسـی از دیگر تا ختم کند می خواست به نحوی مسئله را که او نشان می داد

مطرح نکنند. این مورد در هواداران سؤالی را

خود رهبر برای تحقق این انقالب ایدئولوژیک صمیمانه تقدیم دوست و ابریشمچی که همسرش را

دست از می گفت بعد [ ایدئولوژیک] سال 64 انقالب رابطه با سخنرانی هایش در یکی از «در ـکرده بود

یعنی فقط خداست.» مسئول مسعود [ رجوی] است «و مسعود با مسئولیت همه ما یافتن به این رهبری٬

کتاب سخنرانی مهدی ابریشمچی . نقل از ص 168؛ کرد؟: چه باید .2

خداست.»2 با حساب مسعود و حسابرسی می کند ما از مسعود

سازمان حتی خود و شورا اختالف در سازمان به گسترش شکاف و این «حرکت انقالبی» آخراالمر

گروه هایی چون جنبش شورا٬ حزب دمکرات کردستان از و زدن بنی صدر کنار پس از پیش و منتهی شد؛

خروج خود با سوی دیگر٬ انفرادی از عضو چند چپ و جنبش متحد حزب کار٬ دمکراتیک زحمتکشان٬

فراهم کردند. موجبات اضمحالل عملی شورای ملی مقاومت را

به طوری که داشت٬ شورا تثبیت دیکتاتوری خودش بر رجوی سعی بر مراحل اولیه تشکیل شورا٬ از

ماهه آن متوسل تعطیل نمودن چند و شورا کردن از گاهی حتی به قهر کرسی نشاندن حرف خود٬ به برای

سـوی که مسائل طـرح شـده از افتاده بود این موضوع جا رفته رفته برای تمامی اعضای شورا می شد.

واقع شود. قبول همه افراد رجوی می بایست که مورد

این باره چنین می گوید: تهرانی در خانبابا
وقـتی مـجاهدین که هویت مسـتقل نـداشت و بود این هم یکی ازخصوصیات جالب شورا
در هـمه چیز و بـودند وصـاحب خانه آنـها کـه مـیهماندار چـرا تعطیل می شد؛ نمی خواستند
کرده رجوی بند یعنی مسعود به حضورشخص یک نفر٬ را سیستم شورا اختیارشان بود...اساسًا

ص 589. ج 2: درون...٬ نگاهی از شوکت٬ .3

بود.3 این نشانه وضعیت واقعی شورا بودند.
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ناتوانـی پوشاندن ضعف های سازمان و سعی در چرا قدرت بی چون و دیکتاتوری و ایجاد رجوی با

راه جلب حمایت قـدرت های غـربی در داشت تا را داخل کشور در مؤثر هرگونه اقدام عملی و در شورا

که هـمانا رسیدن به هدف خود به مثابه مانعی در به این شیوه را هرگونه انتقاد این رو٬ از موفق شود٬

این باره چنین می گوید: تهرانی در مهدی خانبابا می دانست. بود٬ آلترناتیوی شورا
نسـخه ای تـحمل یک نشـریه 1200 مـی دانست٬ آینده کشور آلترناتیو را شورایی که خود ...
کـه «شـورا حرفش این بـود مثالً اپوزیسیون سپری کرده و در فردی که عمری را یا  ایرانشهر

همان. .1

نداشت.1 را نیست» آلترناتیو
گذاشته شدند. کنار نداشتند٬ فایده ای برای اهداف شورا دیگر رجوی ٬ نظر بدین ترتیب مهره هایی که از

بر مشترکًا شدن٬ برای جدا شورا٬ شده از گروه های جدا و اعضا یک از سوی هر دالیل مطرح شده از در

با تأسیس٬ بدو در آنان٬ حالی است که هریک از این در شده است. بسیار تأـکید غیردمکراتیک بودن شورا

مقابل رویه رجـوی در حاال اّما کرده بودند؛ شورا اقدام به شرکت در ایران٬ رسیدن به حاـکمیت در امید

مأیوس می شدند. شورا رسیدن به اهداف خویش در از و برای خویش تنگ می دیدند عرصه را

این گونه سخن گفته است: سرنوشت شورا مورد تهرانی در خانبابا
حزب دمکرات پی آن شورای متحدچپ و در و شورا از خروج بنی صدر که با واقعیت این بود
سازمان مجاهدین ماجرای انقالب ایدئولوژیک در و برخی ازشخصیت های عضو ـکردستان و

ص 529. همان: .2

چراغ حیات واقعی شورا...خاموش شد. 2 مریم عضدانلو٬ به مناسبت ازدواج رجوی با
ناـگهان تحت عنوان «انقالب بودند٬ شورا و زمانی که درگیرتضادهای درون سازمان خود آنها
رهـبر را خود مریم به عنوان رهبری نوین انقالب ایران٬ و برگزیدگی مسعود و ایدئولوژیک»
به ریشخندگرفتند... نوع تفکرسیاسی را باچنین روشی هر بالمنازع انقالب ایران معرفی کرده و
به شانس تاریخی خودشلیک درخاـک عراق تیرخالص را استقرار با ادامه چنین روشی٬ در آنها
که همه می دانند اما به نام شورای ملی مقاومت سخن می گویند؛ آنجا و اینجا البته هنوز ـکردند.

ص 618. همان: .3

میان رفته است.3 از واقعی نداشته و مستقل و چنین پدیده ای وجود
موقعیت خودش تحکیم موضع و و شورا ادعای وجود رجوی همچنان بر مقابل تمامی این مسائل٬ در

می ورزید: آن اصرار سازمان در و
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به آن قوام بخشیدیم٬ کردیم و برپا را شورا دست رژیم رهانیدیم٬ از را بودیم که بنی صدر این ما
آیا و رهبری آن شایسته است؟ بر ما پس چه کسی جز نمودیم؛ شکوفا بُعددیپلماسی آن را در

مطالعات کاربردی. مرکز در موجود تحلیل درون گروهی؛ رونوشت سندی از از متخذ .1

رهگذری قراربدهیم؟1 هر دراختیار این درست است که چنین محصول رسیده ای را
آئینه تاریخ»: حال آنکه به نوشته کتاب «مجاهدین خلق در

هیچ گونه عمًال شورا مهرماه 1370 24 رجوی به خاـک عراق تا یعنی سال ورود سال 1365 از
شدن وناامید شکست... از بعد گذاشته بود... کنار را سازمان که شورا خارجی نداشت... وجود
میان از درون روابط سازمان و از گسترش شورا روی آورد... دوباره به شورا سرنگونی رژیم٬ از
کـه بـا پـاریس اعـالم کـرد در شورا مهرماه ٬1370 تاریخ 24 در شد... اعضای سازمان آغاز
اعضای سازمان به یعنی درحقیقت هواداران و موافقت کرده است... عضوجدید عضویت 11

صص 355ـــ356. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

درآمدند.2 عضویت شورا
وابسـته به عنوان یک بخش کـامًال آن پس شورا ظاهری هم از رسمی و به این ترتیب به طور و

کشورهای غربی سازمان مجاهدین در شرایط کنونی و «در تبلیغاتی یافت. موجودیت جدید «سازمان»

تحت پوشش شورای ملی مقاومت را تبلیغی خود مالی و دیپلماتیک٬ عمده فعالیت های سیاسی٬ خلق٬

ص 20. شورای...: فرود و فراز .3

خارجی ندارد.3 شورایی که وجود انجام می دهد.

«شورا» چپ از تحلیل عناصر  
اصلی یک تن آنان عضو و شکل گیری جبهه دمکراتیک ملی نقش داشتند چپ که در افراد سه تن از

که بخش هایی از سازمان ارائه دادند و درباره شورا را طی یک مصاحبه رادیویی تحلیل خود بود٬ «شورا»

می آید. ذیًال آنها

نسبت به سازمان جمع بندی نهایی خود در شورا٬ چپ در نماینده شورای متحد تهرانی ٬ مهدی خانبابا

می دارد: چنین اظهار شورا٬ و
اپوزیسیون ملی دمکـراتـیک جزو را آنها یک نیروی ضدملی می دانیم و مامجاهدین خلق را
دشمن مردم ایـران کنار در سخت ترین شرایِط کشورمان٬ در آنها ایران به حساب نمی آوریم.
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این طریق به از و برای سازمان های اطالعاتی جهان تبدیل به یک دستمال شدند و گرفتند قرار
استفاده می کنند. آنها] برای بنگاه های شادمانی خود [ از که امروزه منافعی هم دست یافتند

که این مهم ترنمی باشد مدرکی از و [هیچ] سند برای اثبات مسئله ارتزاق سازمان ازخارجی ها٬
نشـان مواضع نظامی ایران را به عنوان بلد٬ ارتش عراق٬ کنار به عنوان نیروی کمکی در آنها
وشیعیان سرکوب کردها [مجاهدین خلق] در دارد. [البته این کار] برای خودش مزد و می دادند
مخالف جمهوری اسالمی این است که «چون ما دلیلی هم که می آورند عراق شرکت کرده اند٬

هستیم. کاری بکنیم مجاز هر هستیم٬
چنین می گوید: صدام » نسبت رابطه «رجوی و سابق جبهه دمکراتیک ملی در راسخ عضو محمود

اول اینکه صدام به چه عراق است. مسعود»سازمان ایشان در هشت سال است که به قول «برادر
به آنها که از اجازه داد صدام به این دلیل به آنها عراق؟ اجازه داده است که بیایند دلیل به آنها

اهداف خودش علیه ایران استفاده کند. عنوان وسیله ای برای پیشبرد
بادشمنان ایران٬ اپوزیسیون حق ندارد هیچ بخشی از [هم] باشد٬ بدترین رژیم اـگر رژیم ایران٬
دست او٬ زیر و] برود [همکاری کند آدم خوار٬ یک دولت مستبد آن هم یک رژیم درجه سوم و
رژیـم چون با چرا؟ نشان بدهد؛ به آنها وجاهای حساس ایران را بخورد نمک آن را نان و و
هرکس با دشمنان ایران همگام شود... که با ندارد هیچ دلیلی وتوجیهی وجود مخالف است!...

دشمن مردم ایران است. دشمن مردم ایران دوست می شود٬
علیه اروپا خصوص پاپوش دوزی سازمان در سابق جبهه دمکراتیک ملی در صالحی عضو منوچهر

می دارد: مخالفانش اظهار
برای اینکه پاسپورت پناهندگی خود فرانسه زندگی می کند٬ در شده و سازمان جدا فردی که از
عضو که شما می گویند به او و می کنند دستگیر وی را اما به پلیس مراجعه می کند. کند راتمدید
در افـراد که سازمان لیستی از مدتی معلوم می شود از بعد سازمان امنیت رژیم تهران هستید.
یـا و شـده انـد سازمان جدا که از کسانی هستند این افراد دولت فرانسه گذاشته است. اختیار
هـمکاری اطـالعاتی سـازمان بـا این یک نمونه کوچک از مخالفان سیاسی سازمان بوده اند.
این مشت نشانه و کرده اند٬ را هم این کار کشورها دیگر آلمان و در سرویس های غربی است.

است... خروار
تمامیت استقالل و ورای مصالح ملی٬ را منافع خود سازمان مجاهدین خلق همیشه مصالح و
عراق همکاری می کند. با رفته است و می کند٬ فکر داده است وچون این طور ارضی ایران قرار
کرده نه جامعه ایران محور که سازمان خودش را نشان می دهد تالشی که این سازمان می کند٬
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وقتی چنین بلکه مسأله بالواسطه فقط خودش است. تمامیت ارضی ایران را٬ استقالل و و را٬
تا و خواهیم خورد هم فریب پول های دیگران را و دام صدام خواهیم افتاد به راحتی در باشد
حتی اسراییل همکاری اطالعاتی و آمریکا سرویس های غربی و که با نزول خواهیم کرد آنجا

که بنده اطالع دارم). ـکنیم (تاآنجا
منافع تمامًا [ زدن] به نظام جمهوری اسالمی توجیه می شود٬ هدف ضربه که با این نوع کارها

می دهد. قرار موردتهدید ملی وتمامیت ارضی ایران را
شنوندگان درباره تبلیغات رسانه ای سازمان و جواب سؤال یکی از تهرانی در خانبابا ادامه بحث٬ در

عراق گفت: همکاری با
به خبرگزاری ها و بودم که افرادی اطالعات می بردند درآنجاشاهد بودم٬ شورا من چون عضو

می دادند...
که در عوامل متعددی دارد که پول فراوان و دل باز مجاهدین ااۤلن به عنوان نیرویی دست و
مـن ایـن به نـظر منعکس می کند٬ خودش را اخبار رسانه های جمعی٬ و اطراف خبرگزاری ها

راهـگشای مجاهدین باشد. نمی تواند
کنار در آنها دوران طوالنی ترین جنگ٬ در که چرا به این سؤال مردم ایران پاسخ بدهند آنهاباید

نکرده است. را تاریخ ایران این کار که هیچ نیرویی در متجاوزین بوده اند؟
که نبود ولی قادر می کردکوتاه مدت است شکست خورد استراتژی خودش که فکر سازمان در

به یک جمع بندی برسد. و کسب تجربه کند و اعالم کند
و داخل ایـران خـارج کـرده بـودند از تمامی نیروهایشان را بود. سال 1363 این شکست در

حزب دمکرات ایران پناه گرفته بودند. پشت سر
یک نتیجه با در گرفت. سازمان باال بحث بین اعضای خود این شکست٬ آن سال به خاطر در
مقدمه حضور رجوی ٬ مسعود [عضدانلو] با وصلت مریم قجر جهش ایدئولوژیک و تاـکتیک و

عراق فراهم شد... کشور در
کردن است. اهل فیل هوا می زند٬ آن حرف را فردا و می زند این حرف را این که رجوی امروز
جـلوی پـادشاه شـلیته مـی پوشیم و مـا الزم باشد٬ «اـگر ابریشمچی ـکه می گفت: به قول خود
در تفکرات ماـکیاولیستی آنها٬ برخاسته از اینها به حکومت برسیم». می شویم تا افغانستان دواّل

جهت رسیدن به قدرت است...
مثل آن رسیدن به طاق نصرت ایدئولوژیک ازدواج مریم زدند٬ وخورشید» این که آرم «شیر

بود...
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شیر بروند. به دنبال آنها که بقیه هم باید این حرف هایی هم که می زنندتاـکتیکی است ومی گویند
چون راه دیگری برای آمدن یک تاـکتیک است؛ [ رجوی] قبول کرده است٬ هم که را وخورشید

می کرد. هوا نداشت یک فیل دیگرباید به اروپا
که شورایی من پرسید:«حاال رجوی از خود هم پاشید. از و شکست خورد درسال 64 شورا ...

هستی؟»... آخر بامجاهدین تا تو نیست آیا کار در
الزم داریم برای [ شورا] را که این اصل سازمان مجاهدین است.خودشان گفته اند با برابر شورا
و گرفتند رادیو رفتند امضای آنها با و به نام شورا حتی اینها ـکارهای بیرون ومحافل بین المللی.

آن پخش می کنند. 10ساعت برنامه با عراق و بردند
یکـی از مـندرج در هـم» ِگـرد عـنوان «سـوته دالن بـر خصوص مقاله ای بـا مصاحبه در پرسشگر

جلسه مصاحبه چاپ شده است٬ در حاضر که علیه سه نفر شماره 439] ٬ [مجاهد شماره های نشریه رجوی

جواب می گوید: وی در صالحی سؤال می کند. منوچهر از
زیادی تأثیر کرده ایم٬باید [قبًال] ما این نشان می دهدمصاحبه ای که من این شماره راخوانده ام.
کـه ایـن چـنین نـاراحت کـرده بـاشد را آنها بسیار باید و روی مجاهدین خلق گذاشته باشد
یک سازمان سیاسی سالم نبایداحتیاجی به چنین برخوردهایی داشته عکس العمل نشان داده اند.
انگـلستان و عربستان سـعودی و نامرئی به عراق و هزاران رشته مرئی و سازمانی که با باشد.
طرف کسی جدی گرفته نمی شود. ولی از می زند را این حرف ها اسرائیل وصل است٬ و آمریکا
هامبورگ یک شهر بگویم که چندشب پیش سازمان در [بیان] وابستگی این سازمان باید جهت
که متعلق به فراماسونری آلمـان است سالن «موتزارت» این جشن در کرد. مراسم جشن اجرا

فراماسیون هم مبارک باد! گفت پیوندسازمان و باید شد. برگزار
دیگر با را مهم آنها تمایز و تهرانی به ویژگی های استبدادی مجاهدین خلق می پردازد ادامه بحث٬ در

چنین بیان می کند: دیکتاتورها
[ شرایطشان اول آن این است که از و یک برجستگی دارند مجاهدین نسبت به بقیه دیکتاتورها
برخورد این طور به جایی نرسیده اند اینکه] هنوز ومی گویند.مجاهدین[با آدم طی می کنند را] با
هرچـه از سیاسی است و ولگرد است٬ فاسد کس دشمن آنهاست هرزه است٬ که هر می کنند

می گویند. به آنها دهانشان بیرون می آید٬
من می گویم کـه اما که درباره شان بحث کنید؛ عدهای می گویندمجاهدین خلق اهمیت ندارند
ایران اـگرجنازه ملت هم افتاده در بحث مجاهدین خلق اهمیت دارد.خودشان شانسی ندارند.
ارتش ایران هم خواب قبل ازعملیات فروغ هم گفتم اـگر به قدرت برسند. اینهانمی توانند باشد٬
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ارتش عـراق چـون بـا گـزنک تکـه پاره تان مـی کنند؛ همان گیوه دوزهای کـرمانشاه بـا باشد٬
ولی مجاهدین مـروج فـرهنگ فسـاد این برای من روشن است٬ بگیرید. ایران را میخواهید

24 رادیو صالحی در منوچهر راسخ و محمود تهرانی٬ مهدی خانبابا متن مصاحبه حسین مهری با تلخیصی از .1
.73/6/2 ـ تاریخ 1994/8/24م. در آمریکا٬ ساعته در

هستند.1
می گوید: درباره شکست شورا بود حامیان شورا از ابتدا چپ که در عناصر خسروی از بابک امیر

منتهی نهفته بود. همان آغاز از دل شورای ملی مقاومت٬ هژمونی سازمان مجاهدین خلق در ...
غیرقابل و می کرد ابتذال تشدید تاحد مخرب آقای رجوی آن را معایب وخصوصیات منفی و
اشکال آن سازمان نیست. نبودن این یا هژمون بودن یا اشکال اصلی چندان در تحمل می نمود.
ارزیـابی درسـتی از ابـتدا شورای مـلی مـقاومت از که سازمان مجاهدین خلق و آن بود در
نبود من٬ به باور آیة اهللخمینی وخط امامی هانداشتند. اقتدار محبوبیت و جمهوری اسالمی و
قبال آن٬ فقدان یک سیاست واقع بینانه در یک ارزیابی درست ازحاـکمیت جمهوری اسالمی و
تـمام طـول اخـص در سازمان مجاهدین خلق به طور معضل اصلی شورای ملی مقاومت و

صص 25ـــ26. شورای...: فرود و فراز .2

فعالیت آن بود.2
چنین گفته است: سابق چپ «شورا» عناصر از روستا ـکامبیز

برداشت استالینیستی آن هـیچ لنینیست در لنینیست است... سازمانی که این گونه عمل می کند
یک روند از یک مکانیزم٬ رجوی یک مهره کوچک است از مسعود سرکوب ندارد... راهی جز
شـده است... اقتدارگرایی] بـنا = ] اتوریتاریسم اصل سرکوب و پیچیده سازمانی که بر بسیار
آن مکانیزم است.خودش به عنوان یک عنصر٬سازنده آن سیستم است رجوی هم خودش اسیر
که همان طور درخشانی است٬ که اوخیلی عنصر فکرنکنید آن سیستم است. وخودش هم اسیر

صص 139ـــ141. همان: .3

درخشانی نبود.3 استالین عنصر
می گوید: شکست «شورا» از نیز به گونه ای دیگر سابق چپگرای شورا حسن ماسالی عضو

شورای ملی که در همه ما فقط متوجه مجاهدین نیست. عدم موفقیت شورای ملی مقاومت٬ ...
دموکراسی نداشتیم. درک درستی از ما اشکاالت بینشی داشتیم. مقاومت بودیم (ازجمله خودم)
بـختیارحـمایت شـاهپور دکـتر جـریان انـقالب از در می باید دمکرات می بودیم٬ واقعًا اـگر
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ص 181. همان: .1

پیمان می بستیم.1 بابختیار بنی صدر٬ بامجاهدین و به جای اتحاد واقع ماباید در می کردیم.
عامل اصلی متالشی شدن عراق را سازمان با پیوند سابق چپگرای شورا٬ عضو دیگر بهمن نیرومند

می خواند: «شورا»
سازش برپیشانی مجاهدین باقی خواهدماند. ابد من تا که به نظر عراق] یک ننگ بود [سازش با

که هدف این سازمان بود این تفکرحاـکم بر عین حال حاـکی از مجاهدین باحکومت صدام در
ننگی برای دستیابی به آن به هر و توجیه می کند.مجاهدین شیفته قدرت بودند وسیله ای را هر
روزی بـه ایـن کـه مـجاهدین... کـند چه کسی می توانست تـصور می دهند... و می دادند تن
این راه تلف افسوس برای همه آن جوانی هایی که به عبث در دچارشوند... سرنوشت رقت بار

.206 و صص 202 همان: .2

شد[ند].2

شکست «شورا» از  تحلیلی دیگر
آبـراهـامیان» تحلیلی است که «یروانـد شکست «شورای ملی مقاومت»٬ به ناـکامی و نگاهی دیگر

پژوهش وی در پی می آید. در تحلیل مزبور خالصه ای از ارائه می دهد. نویسنده چپگرای مقیم آمریکا

نسبت می دهد: عامل اصلِی مرتبط به هم٬ به چهار این شکست را درباره سازمان٬ مستقل خود

شتاب ورزیدند٬ ٬1360 / 1981 پاییز در گروه هایی که برای پیوستن به شورا٬ و افراد بسیاری از اول ـ

روشن شدن این امر با که به سقوط فوری رژیم تهران خوش بین بودند. انجام دادند را لحظه ای این کار در

و بازنگری کردند را خود اتحاد پیوستگان به شورا بسیاری از دسترس نیست٬ ـکه سقوط وعده داده شده در

مجاهدین خلق توّجه بیشتری نشان دادند. با به اختالفات بنیادین خود این بازنگری٬ در

به گونه ای است شورا که شیوه رأی گیری در به زودی دریافتند نیروهای پیوسته به این اّتحاد٬ دوم ـ

افرادی که به هژمونی طلبی رجوی و نیروها مجاهدین خلق و تنها تصمیمات مهم را ـکه کنترل کامل بر

چه بپیوندند؛ به شورا چه کسانی می توانند که مشخص می کردند بودند آنها دارند. اختیار در تمکین کرده اند٬

چه کسانی می توانند و دارد؛ را ـکسی ارزش داشتن حّق کامل رأی به عنوان «شخصیت سرشناس ملّی»

نقش سخنگوی به عنوان مسئول شورا٬ رجوی ٬ عهده گیرند. جلسات بین المللی بر در را نمایندگی شورا
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به عهده داشت. نیز اصلی آن را

بـرخـی از جنگ عـلیه ایـران٬ در رژیم عراق٬ همسویی علنی با تمایل جسورانه سازمان در سّوم ـ

در بحبوحه نبردهای شدید در دی ماه ٬1361 / ژانویه 1982 این موضوع در ناراضی کرد. را مّتحدان آنها

علنی شد. عراق ـ معاون نخست وزیر ـ طارق عزیز سروصدای رجوی و مالقات پر پس از جبهه جنگ٬

برنامه های سازمان توسط دالرهای عراق تأمین که مخارج سرسام آور ناظران این بود بسیاری از اعتقاد

شـبکه زیـرزمینی ارتـباطی عراق٬ مرز ایستگاه رادیویی در پایگاه ها٬ حال جنگ٬ نیروهای در می شود:

لندن٬ کراچی٬ بغداد٬ پاریس٬ سازمان در دفاتر نیز داشت و امتداد اروپا تا ایران به ترکیه و سازمان که از

پایتخت های اروپایی؛ بیشتر کراچی و دهلی٬ در بزرگ مخصوص آنها منازل وسیع و واشنگتن؛ برلین و

ـ نشریه فارسی آنها آسیا؛ آمریکای شمالی و اروپا٬ به کنفرانس های بین المللی در هیئت های اعزامی آنها

هـفته نامه صـفحه حـجم داشت؛ 70 بیش از بعضی موارد در و که مرّتب بیرون داده می شد ـ مجاهد
کتاب هایی به زبان های نشر می یافت؛ انگلیسی زبانشان به نام ایران لیبراسیون که آن هم مرتب انتشار
انـعکاس حـمایت های جمهوری اسالمی و درباره جنگ مسلحانه با گاه عربی) فرانسوی (و انگلیسی و

مسلّم منتقدان مجاهدین خلق٬ برای برخی از آری٬ ظاهری مناسب. همه در شورا٬ سازمان و بین المللی از

که بخش های وسیعی از خارجی تأمین می شود که مخارج این برنامه های گسترده توسط آن کشور بود

تخریب کرده است. داده و قرار تجاوز مورد خاـک ایران را

تغییراتی بود عامل عدم موفقیت «شورای ملّی مقاومت»٬ مهم ترین ـ چه بسا و یعنی آخرین ـ چهارم ـ

سازمان مجاهدین خلق رخ داده بود. درون خود ـکه در

علیه جمهوری فرض قریب الوقوع بودن «انقالب نوین» سازمان با سال اول تشکیل شورا٬ دو طی

زمینه یک آزادی های فردی را دموکراسی سیاسی و اتفاقی مثل صلح و مورد موضوعات کلّی و اسالمی٬

داد. قرار شورا در ائتالف فراـگیر

این جهت گیری متوقف شد؛ دسترس نیست٬ نظرش در اینکه سازمان دریافت که انقالب مورد از پس

مصلحت سیاسی مقّدم گشت. مبارزه طلبی سازمانی بر جنگجویی و و

نقطه نظر کرد. به مثابه نیروهای بالقّوه دشمن برخورد اغلب مّتحدین خود٬ که سازمان با بود اینجا از

تبعیت مجاهدین خلق حمایت و از که به صورت تمام عیار مخالف دیدن آنهایی بود برجسته این مرحله٬

نمی کردند.
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بـهره سمبل های مشخص نـیز حتی از دیگران٬ بر سازمان برای تحمیل هژمونی ایدئولوژیک خود

به نمایش محّل جلسات علنی شورا رجوی در بزرگ مسعود که تصویر الزام کرد به عنوان مثال٬ جست.

ایـن گونه احساس کنند. آـگاهانه ـ ـ را ایدئولوژیک «مسئول کبیر» شرکت کنندگان حضور تا ـگذارده شود

دور سازمان بیگانه و و شورا از تسلیم نشده را طرفداران مدعی و می توانست متّحدان و بی تردید رفتار٬

سازد.

به صورت اعضای سازمان٬ بیشتر داده بود. قرار تحت تأثیر نیز را زندگی روزمره اعضا این تغییرات٬

گزارش های موظّف بودند این افراد زندگی می کردند. خوانده می شد٬ خانه هایی که «پایگاه» در «ـکمونی»

ارتـباطی بـیرون از حّق تماس و به مسئوالنشان بدهند. دیگران را و فعالیت های روزانه خود ـکاملی از

شـود٬ سازمان منتشر آثاری که بیرون از نشریات و خواندن کتاب ها٬ از نداشتند. چارچوب تشکیالتی را

ممنوع بودند.

که در درونگرا به یک «فرقه» ـ بدان برسند که می خواستند یک جنبش توده ای ـ مجاهدین خلق از

1. Radical Islam: PP 247 - 256.

تبدیل شد.1 جهان است٬ سراسر در مشابه گروه های شبه مذهبی موجود جنبه ها بسیاری از



فصل سوم:
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مواضع متلّون  
به امام خمینی (ره) کندی» ادوارد نامه «سناتور از خبرگزاری ها مطبوعات و دی ماه ٬1358 و آذر در

مجاهدین تهران ارسال شده بود. در جهت تالش برای آزادی گروگان های سفارت آمریکا که در دادند خبر

مورد وی را نشریه رسمی خویش٬ طی مقاله ای در «ـکندی حامی اسالم می شود!!»٬ طنزآلود تیتر خلق با

پشت پرده همه توطئه های علیه ایران٬ «در این مقاله چنین بود: صدر مندرج در سوتیتر دادند. حمله قرار

کورپریشن های عظیم امپریالیستی نهفته است.» و تراـکت ها٬ کارتل ها٬ دست سرمایه داران و

«مـا که ضمن آن نوشته بود: کندی» «ادوارد نامه مزبور اشاره به فرازهایی از پس از این مقاله ٬ در

و شما من هم مانند خواهم داد. شما به خاطر را من خون خود حامی جمهوری اسالمی هستیم. صددرصد

آمده است: ضمن نامگذاری حرکت کندی تحت عنوان «سیاست مزّورانه»٬ می اندیشم...»٬ به راه شما
حامی جـمهوری را امپریالیست خود حتّی مضحک نیست که یک سناتور و تعّجب آور آیا ...
که اقدامات انسان دوستانه آقای کندی روشن می شود زمانی «ماهیت» کند؟... اسالمی قلمداد
نوشتن نامه به امام خمینی حتّی تقاضای مالقات و به یکباره منکر وقتی تیرش به سنگ خورد٬

ص 9. ش 16: نشریه مجاهد٬ .1

می گردد.1
تـظاهرات بـه راهـپیمایی و کـندی» ادوارد پیام «سناتور از اردیبهشت ماه ٬1372 همین نشریه در
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خطاب بـه جـامعه پیام خود کندی در سناتور جمله می نویسد: از و می دهد شورای مقاومت رجوی خبر

روز اینکه در از ایران٬ تالش های آنان برای تحّول دموکراتیک در ستایش از با ایرانیان مقیم ماساچوست٬

اظهار شود٬ حاضر ایران» در توانست «برای اعتراض علیه نقض حقوق بشر نخواهد تظاهرات به علت کار

می نویسد: پیام خود قسمتی از در تأسف نموده و
در می رود. امنیت خاورمیانه به شمار علیه صلح و بزرگترین تهدیدها رژیم ایران یکی از امروز
«خطرناـک ترین دولت حامی تروریسم [ ی آمریکا] حکومت ایران را ماه جاری وزارت خارجه
این و می دهد قرار موردسوءقصد را این رژیم٬مخالفان تبعیدی خود توصیف کرد. درجهان»
دیده قربانی» «علیاـکبر و کسانی همچون «ـکاظم رجوی» قتل تأسفانگیز چیزی است که در

ص 41. ش 296: همان٬ .1

می شود...1

عملکردهای ضدآمریکایی  تکذیب مواضع و
عجوالنه ای که به گزارش جواب شتابزده و در «شورای ملی مقاومت»٬ پوشش سیاسی آن٬ سازمان و

بخصوص دوران فعالیت خویش ـ که این سازمان در دارد اصرار و اّدعا داده است٬ وزارت خارجه آمریکا

نداشته که قرار جبهه ضّدآمریکا در نه تنها ـ 1360 خرداد تا بهمن 1358 سیاسی از ماهه فاز دوران 28

جریان های ضّدآمریکایی بوده است! تقابل با حتی در
مغایر شعارهای آنها که اهداف و جریان اصلی تقسیم شد سیاست ایران به دو سال ٬1979 از

بود. یکدیگر
طرفداران شوروی و که شامل «حزب توده» داشتند متّحدانش قرار یک طرف[امام] خمینی و در
مسـئله اصـلی ایـران٬ آنها به نظر می شد. شوروی) (سازمان مارکسیستی طرفدار و«فداییان»
در ایـن خـط٬ لیبرالیسم محسوب می شد. داخلی نیز بزرگ ترین تهدید و بود آمریکا مبارزه با
یعنی مثل «بازرگان» وحذف رقبای داخلی آخوندها٬ به تصّرف سفارت آمریکا منجر نهایت٬

شد. رژیم مزبور٬ اّولین نخست وزیر
هوادار [امام] خمینی و (یک روحانی مهم ضد «آیةاهللطالقانی» طرف دیگر٬«مجاهدین»٬ در
ایران٬ داشت که مسئله اصلی در این جناح اصرار گرفته بودند. قرار متّحدان آنها و مجاهدین)

124 ـ صص 123 کتاب دموکراسی خیانت شده: در بسط بیشتر تفصیل و همین مضمون با ص 85. بال شکسته: .2

آزادی های سیاسی است...2
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آمده است.

موضع ضعف از به حّدی منفعالنه و سازمان٬ از زدودن «اّتهام ضّدآمریکایی» تالش گروه رجوی در

سازمان در رادیکالیسم» «سوپر سال های پیش شاهد که در صورت گرفته است که بی شک همه کسانی را

به حیرت می اندازد. مقوله امپریالیسم بوده اند٬ با برخورد
بـه اتّـهام استان فـارس٬ هواداران فعال مجاهدین در از «برادران عسکری »٬ ماه 1358 تیر در
درست به دلیل اعدام شدند. بعدًا و دستگیر به دستورحاـکم شرع ... فعالیت به نفع امپریالیسم٬
«پایگاه همواره مجاهدین را که رهبران «حزب توده» آزادی های سیاسی بود همین پافشاری بر
«حزب توده»اقدام های که توطئه شماِر بی جهت نبود ... امپریالیسم معرفی می کردند لیبرالیسم و
همه می دانند توطئه آمریکایی معرفی می کرد. دیگری٬ از یکی بعد آن سال ها٬ در مجاهدین را
در را وآنها بود «عوامل آمریکا» اتّهام آنها ـکه زمانی هم کهمجاهدین گروه گروه اعدام میشدند٬

.86 ـ صص 85 همان: .1

دفن می کردند.1 پرچم آمریکا
به نحوی آن را تشبث به جریان مرده ای مثل «حزب توده»٬ این مخاطبه سازمان کوشیده است با در

به شوروی وابستگی «حزب توده» گروهش٬ به زعم رجوی و خرج کند. آمریکاییان باشد٬ ـکه خوشایند

با علّتی) جریانی که (به هر هر ـ البد ـ حافظه سیاسی دولتمردان آمریکایی نقش بسته است و سابق در

شود. قلمداد آمریکا خّط موافقت با در می تواند چالش بوده٬ آن حزب در

نـظر مـی توان در فرض را دو رسمی آن٬ به منابع مکتوب و استناد با توجه به سوابق سازمان و با

اعالم همان بوده است که رسمًا 59 ـ سال های 1358 نخست آنکه مواضع مجاهدین خلق در ـگرفت:

وجود «جّدًا» و «واقعًا» عنوان می کنند٬ شتابزده٬ به طور تالش برای نفی آن٬ آنچه اـکنون در و می شده ؛

«جّدًا» و هیچ گاه «واقعًا» گروه مزبور است و «عین حقیقت» دوم اینکه اظهارات فعلی سازمان٬ داشت؛

ضّدآمریکایی نبوده است.

به رشد رو روند در این نیست که سازمان٬ جز صّحت فرض نخست حاصل می شود٬ نتیجه ای که از

یک «نیروی ضدامپریالیستی» از آمده و به دگردیسی دچار الـک فرقه ای٬ رفتن در فرو مردم و جدایی از

مجموعه بر دلیلی دیگر صّحت فرض دوم٬ بدل شده است. کنگره آمریکا و به متکّدی حمایت کاخ سفید

بـه سـازمان اطـالق عـنوان «مـنافق» در که مردم مـا می سازد روشن تر دالیل نفاق سازمان افزوده و

برازنده چنین تشکیالتی است. این صفت٬ و نرفته اند به خطا مجاهدین خلق٬
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علل تبیین جایگاه و در نقض میکند. اّدعاهای فعلی گروه رجوی را آمد٬ این خواهد مدارکی که پس از

در پیروزی انقالب اسالمی٬ آغاز در گفت که این جریان٬ باید سازمان نقل می شود٬ مواضع مستندی که از

را خـود جـذب نـیروهای جـوان انـقالب٬ و خشــم مــلت نسـبت بـه آمـریکا جــهت بــهره برداری از

به منظور تداوم این جهتگیری و در سازمان٬ می نمود. نیروی سیاسی جامعه قلمداد «ضّدآمریکایی ترین»

هـمواره بـه امـام عرصه چـالش های سـیاسی٬ شدن در نتیجه میدان دار در رادیکالیسم و بردن مّد باال

تاـکتیکی نام می برد؛ «شیطان بزرگ» و عناوین «دشمن اصلی» با آمریکا از تأّسی می جست و خمینی(ره)
راهبردی. نه موضعی جّدی و و اـگماتیستی٬ پر مقطعی و

در نـیست و مربوط به سال های خیلی دور است) خروار مشتی از تنها (و مواردی که نقل می شود

و به امام خمینی(ره) نمونه هایی همچون تلگراف های متعّدد نقش بسته است. مردم ما حافظه بسیاری از

گزارش وزارت خارجه آمریکا که در خط امام ـ دانشجویان پیرو از نظامی» اعالم حمایت «سیاسی ـ نیز

دستورالعمل های اجرایی داخـلِی اغلب به مواردی همانند و نیامده است؛ اینجا در شده ـ یاد آنها از نیز

«نمایش» و هیچ گونه شایبه «بازی» شده که قاعدتًا استشهاد اعضا سازمان به هواداران و (درون گروهی)

«بـزرگ ترین تـهدید و آمـریکا» مبارزه با «مبارزه اصلی ایران: مضمون همه این اسناد٬ نیست. آنها در

بـه طـرف مـقابل نسـبت داده و یعنی همان مضامینی که گروه رجوی بعدها است؛ لیبرالیسم» داخلی:

برای نمونه: آن بری دانسته است. از سازمان را

انحراف است: آمریکا اصل ندانستن مبارزه با دانشجویان؛ سازمان به دانشگاهیان و رهنمود (1
آن به که در داشت... واقعگرایانه خواهد آن گاه بُعِد فقط ـ فقط و نوع موضعگیری سیاسی ـ هر
اصل کردن که با وااّلبناـگاه متوجه خواهیم شد ماهیّت مبارزه ضدامپریالیستی...توجه شده باشد؛
اصولی به انـحراف مسیر از بلکه آن را خدمتی به انقالب نکرده ایم٬ نه تنها ارتجاع... مبارزه با

ص 2. ش 8: نشریه مجاهد٬ .1

ـکشانده ایم.1
مدافع دروغین حقوق بشر: و تمامی خلق ها دشمن خونخوار آمریکا به دانش آموزان هوادار؛ رهنمود (2

رهنمودهای عملی: امّا ...
نیروی انقالبی٬ یا فرد بالطّبع اصلی ترین وظیفه هر شرایط فعلی که اصلی ترین مسئله و در 1ــ
تمامی انرژی استفاده ازتاـکتیک های مختلف٬ با ضّدآمریکایی است... مبارزه ضّدامپریالیستی ـ
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ضّدامپریالیستی قراردهید... درجهت این نبرد را توان خود و

بوده اند. النه جاسوسی مستقر است که در خّط امام » «دانشجویان مسلمان پیرو منظور .1

داخل سفارت هستند1... خواهرانی که در برادران و از توجه به لزوم حمایت هرچه بیشتر با 2ــ
درحفظ مقابل سفارت جمع شده و در انفرادی٬ به طور راهپیمایی یا با است که هرچه بیشتر الزم

مترّقی آنجابکوشید... جّوانقالبی و
ایـن دشـمن خـونخوار شدن خودتان نسبت به جنایات آمریکا٬ عینی تر برای هرچه بیشتر 3ــ
بـرای ایـن این زمینه بـپردازیـد. به مطالعه کتاب هایی در تمامی خلق های تحت ستم جهان...
قرن بیستم نشـان در را کتاب هایی که...جنایات این به اصطالح مدافعین حقوق بشر منظور٬

مناسب است. بسیار می دهد٬
بـا نوشتن نشریه های دیـواری٬ با تبدیل به کانون ضّدامپریالیستی نمایید... را مدرسه خود 4ــ
شـعرهای ضـّدامـپریالیستی ـ و خـوانـدن سـرودها مـحتوای ضـّدآمریکایی...٬ مــضمون و

کالس و... سر ضّدآمریکایی در
وبایستی تالش نمایید افشاـگری توطئه های آمریکابکوشید؛ در برشماست که هرچه بیشتر 5ــ...
نوشتن شعارهای ضّدامپریالیستی سطح شهر٬ در وپخش آنها پوسترها اعالمیه ها٬ تراـکت ها٬ با تا

انقالبی دامن بزنید. به آتش این پیکار محاّلت مختلف شهر٬ در محتوای افشاـگرانه) (با
مردم پیرامون صبوری ومتانت خاص خودتان٬ تالش کنیدبا آـگاه کردن مردم بکوشید. در 6ــ...
مـادر٬ پـدر٬ خـانواده ـ از این راه می توانید در این زمینه بسیج کنید. در هرچه بیشتر را خود

این مبارزه یاری کنید. فعّال شدن در در را آنها و شروع کنید برادرانتان ـ خواهران و
روشـنگری٬ عـالوه بـر مـدیران انـقالبی:... آمـوزگاران و دبیران٬ معلّمین٬ یک سخن با 7ــ...
محّصلین در درجهت شرکت وفعالیت هرچه بیشتر تسهیالت الزم را امکانات و افشاـگری و...

.3 ـ صص 2 ش 11: نشریه مجاهد٬ .2

فراهم نمایید...2 مبارزه ضّدآمریکایی نیز
«شوراهای آماده باش»: به ارتشی ها؛ رهنمود (3

بایستی اساسًا وسازمان های ما تمام دستگاه ها اینکه٬حسب فرمان امام خمینی ٬ بر باتأـکید ما ...
می کنیم که: پیشنهاد سازمان یابند٬ علیه دشمن اصلی (امپریالیزم آمریکا)

ازجهت رسوخ به ویژه پایگاه هوایی دزفول٬ رادار٬ ودستگاه های اطاّلعاتی و کلیهپایگاه ها 1ــ
به گونه ای انقالبی تجدیدسازمان شوند. آنها علیه خود بررسی و امپریالیست قّویًا

در قـیمت حـفظ و به هر این مراـکز٬ وابستگی در ننگین جاسوسی و اسناد کلیه مدارک و 2ــ
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سرهنگ مورد به سندی آمریکایی در اینجا در ماـکیاولیسم پراـگماتیستی سازمان٬ و به «فرصت طلبی» تأیید در .1
توضیح سند در درج شده است. النه جاسوسی٬ اسناد چاپ جدید در می کنیم که تحت شماره 199 معّزی استناد
به مناسبت پنجاهمین ایران و در طرف مستشاری نظامی آمریکا لوحه قدردانی است که از «...این سند آمده است:
ارائه را بهترین کیفیت کار مانورها... یکی از معّزی در معّزی داده شده بود. به بهزاد پهلوی٬ سلسله منفور سالگرد
معّزی به عنوان خلبان مخصوص شاه به رهبری امام خمینی٬ اوج گرفتن انقالب اسالمی ملت ایران٬ با داده است.
چنگ این ملت شریف به دامان ارباب طغیانگرش فراری داد. از را او و ثابت کرد را وظیفه شناسی خود جنایتکار٬
کامل به به طور را رجوی] وظیفه شناسی خود و [ بنی صدر دیگر... نفر فراری دادن دو با انقالب نیز معّزی پس از

خلق است!» گویای سوابق مبارزاتی این مجاهد جهت این سند به هر ثبوت رساند.
حتمًا بدون شناسایی دقیق نبوده است و شاه٬ اعتماد به عنوان خلبان مورد تردیدی نیست که انتخاب معّزی٬
سرهنگ معّزی فرمانده پایگاه هفتم 1358 ـ سال های 59 در کرده اند. تأیید کامالً عوامل اطالعاتی خارجی وی را
به کار توسط بنی صدر سال 59 هم در یک بار همت پرسنل مسلمان پاـکسازی شد. که با بود شیراز در ترابری مستقّر
نیروی معّزی در بهزاد رجوی٬ و بنی صدر زمان فرار در اخراج شد. مردمی مجّددًا فشار اثر ولی بر بازگردانده شد
سازمان به درد بارها نمایش های «ارتش آزادی بخش» وی در ارتباط داشت. و ولی همچنان نفوذ هوایی معلّق بود
Ñ آـگاهی بیشتر برای تفصیل و است. حال «بریدن» در نیز که او آن دارد ولی قراین حکایت از خورده است؛

واپسگرا. اسدی٬

گیرد.1 تمام ملّت ایران قرار معرض افکار
کـلیه در «شوراهـای آمـاده باش» آمریکایی٬ توطئه امپریالیستی ـ خنثی کردن هر به منظور 3ـ

زمینه صفحه نخست این فوق العاده تصویری بـزرگ از .2 ـ صص 1 :(58 آذر 6) فوق العاده ش 2 نشریه مجاهد٬ .2
نـظامی مناسبت آن «شکرگزاری مجاهدین خلق ایران به مناسبت فرمان بسـیج سـیاسی ـ است و امام خمینی(ره)

شده است. ذـکر امام خمینی »

گردد.2 ایجاد پرسنل انقالبی... زیرنظر نیروی هوایی٬ وپادگانهای ارتش ومخصوصًا پایگاهها
درمان همه دردها: کرد؟! چه باید (4

کـردن مـبارزه هـرچـه عـمیق تر ادامـه دادن و در عالج همه دردهـای بـی درمان امـروز٬ ...
آمریکایی نهفته است. ضّدامپریالیستی ـ

پیش به سوی ریشهـکن کردن نفوذ مردمی: نیروهای انقالبی و پیاممجاهدین خلق به تمام مردم و

همان. .3

عمده ترین داروی کنونی دردها.3 آمریکا٬
اطالعیه ای به در آمریکا؛ قطع رابطه با در خصوص تأخیر در شورای انقالب٬ سؤال مجاهدین خلق از (5

امپریالیست اصالح ناپذیر: آمریکا؛ ـ آبان 58 تاریخ 23
قراردادهای و رسمی همه وابستگی ها الغای قانونی و و آمریکا قطع رابطه با در دالیل تأخیر ...
بـه منجر اقدامات وتوطئه چینی های مزدوران آمریکا با تأخیری که چه بسا چیست؟ ننگین در
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انتظار آیا انظارجهانیان گردد... منحرف شدن حرکت شکوهمندضّدامپریالیستی در لوث شدن و

.133 ـ صص 132 ج 2: مجموعه اعالمیه ها...٬ ص 7. ش 11: همان٬ .1

به صراط مستقیم بازگردد؟1 توبه کرده و که آمریکا می رود
کـار مجاهدین خلق در عدم مداخله باشد؟ دوستی یا اساس موّدت و بر می تواند آمریکا رابطه با آیا (6

آمریکا: تئوریزه کردن قطع دائمی رابطه با
روابط حسنه تو هم با ما قول بدهی که توطئه نکنی٬ بگوییم که اـگر می توانیم به آمریکا آیا ...
به عبارت قهرآمیز. یا است و اسارت آمیز یا ندارد؛ وجه بیشتر این رابطه دو خواهیم داشت؟...
گسـترده و یک پیکار در امپریالیسم آمریکا٬ سردمدارشان٬ علیه امپریالیسم و بر ما اـگر دیگر٬

سرانجام درچنگال های خونین شان اسیرخواهیم بود. بدون شک٬ و الزامًا عمیق نباشیم٬
چراـکه اوبخواهیم که توطئه نکند؛ نمی توانیم از وما درحقیقت نمی تواندتوطئه نکند٬ آمریکا ...

مظلوم است. رابطه ظالم و به قول امام ـ امپریالیسم ـ با رابطه ما اساسًا
امپریالیسم آمریکا٬ نظامی با قطع کلیه روابط اقتصادی ـسیاسی ـ وقت آن نیست که شعار آیا ...
برای همیشه را این طاغوت زمان ـ این شیطان بزرگ٬ به قول امام ٬ و ـ این جهانخوارجنایتکار

شماره). دو هر (در ص 6 :12 و ش 11 همان٬ .2

بدهیم؟!2
حمایت قاطع و آمریکا قطع نشدن رابطه با تأسف مجاهدین خلق از ابراز به دولت موّقت و شدید انتقاد (7

امپریالیسم آمریکا: مرگ بر خّط امام »؛ «دانشجویان قهرمان پیرو از
و ایـن سـاعت وابسـتگی ها ایـنکه تـا از را سازمان مجاهدین خلق ایران تأسف عمیق خـود

اعالم می دارد. ملغی نشده است٬ امپریالیسم آمریکا قراردادهای ننگین استعماری با
مورد دولت موقت انقالب که کامًال داشت تا انتظار قیام٬ همان بدو از خلق قهرمان ایران٬ ...
لکن متأسفانه آن قدر استعماری راقاطعانه بگسالند؛ زنجیرهای خفّت بار تأییدشخص امام بود٬
قـلب پـایتخت مـا در امکـان یـافت تـا که حتی آمـریکا فراموشی سپردند به باد این مهم را

برعلیه انقالب ایران توطئه چینی کند... گسترش داده و جاسوسخانه اش را
ضّدامپریالیستی شور دیگر خّط امام بار دانشجویان قهرمان پیرو انتظار٬ ماه ها پس از آنکه٬ تا
الغای وابستگی های ننگین را و یکپارچه خروشیدند طی آن مردم ما و برانگیختند وسیعًا مردم را
این اراده مردمی رااجابت ننموده وحتی افسوس که هنوزمقامات مسئول٬ اما خواستارشدند...
به ننموده اند؛ اتّخاذ مصادره سرمایه ها و قبال الغای قراردادها در روشنی نیز موضع صریح و
واردات یک روز پـیشقدم شـده و دادن ما قرار برای تحت فشار حّدی که امپریالیسم آمریکا
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توقیف می نماید... را پول مردم ستمزده ما دالر دیگرمیلیاردها روز و قطع می کند٬ نفتی اش را

.135 ـ صص 134 پیشین: ـ مجموعه اعالمیه ها... ص 6. ش 12: همان٬ .1

نظامی.1 همه وابستگی های اقتصادی٬سیاسی و باد نابود امپریالیسم آمریکا. مرگ بر

نمونه تکذیب «افتخارات»  
تقصیر عذر عرض توبه و  

موضعگیری های گاه و و اظهارنظرها چه در و کوتاه وزارت خارجه آمریکا و گزارش های بلند چه در

اظهار غربی ها و مواردی که آمریکایی ها دیگر مطبوعات و نمایندگان کنگره٬ شخصیت ها٬ بیگاه برخی از

این با غیرقابل انکاری دارد. جای مشخص و ایران٬ در مستشاران آمریکا اقدام سازمان به ترور ـکرده اند٬

نمایندگان تن از نامه ای به دو سیدالمحدثین در محمد 1372 شهریور 23/1993 سپتامبر 13 در همه٬

به عنایت به توجهات شناخته شده شما با «آقایان: می شود: چنین آغاز نامه مزبور «َدن برتون ». و ردافرو» «رونالد .2
خلیج ایران و میز خاصی در که افراد می کنم به خوبی آـگاه هستید فکر ایران٬ دموکراسی در و مسائل حقوق بشر
پاسخی حاوی یک سری بیاناتی٬ و متأسفانه به سؤاالت اعضای کنگره طی نامه ها خارجه٬ وزارت امور در فارس٬

ص 67. بال شکسته: مجاهدین خلق ایران ارائه نموده اند...»٬ علیه شورای ملی مقاومت و اتهامات بی اساس بر

صراحت اعالم داشت: با آمریکا2 ـکنگره ایاالت متحد
که سازمان مجاهدین خلق ایران به هیچ وجه مسئول قـتل هـیچ آمـریکایی کرد بایستی تأـکید
مواقع متعددی توسطنمایندگان شورای ملی مقاومت وسازمان مجاهدین در این امر و نیست؛

ص 87. همان: .3

خلق تصریح شده است.3
دوران غیبت رجوی از که سازمان در می کند بدین گونه تمهید نامبرده سپس زمینه رفع این «اّتهام»

م است. (1350 ـ سال های زندان رجوی (57 منظور .4

انجام گرفت». که توسط برخی افراد شد یک کودتا «دچار صحنه مبارزه4٬
. =51ـــ1350ه ـ[ 1371 ـ اعدام رهبران مجاهدین درسال های 72 یا دستگیری و از این افراد٬
را خـود که بـعدها این عناصر٬ صفوف سازمان کردند. در برای نفوذ ش] بیشترین استفاده را
گذاشته آیه قرآن را کنار دموکراتیک سازمان را ایدئولوژی اسالمی و مارکسیست اعالم کردند٬
[خلق] سـوءاسـتفاده اسم مجاهدین سال از برای مّدت چند و آرم سازمان حذف کردند... از
واقع هـیچ گونه زمانی صورت گرفت که مجاهدین خلق در کشتن اتباع آمریکایی در نمودند.
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عـنوان یک گـروه مـارکسیستی از عوض٬ در و زندان نداشت؛ حضورسازمان یافته خارج از
[خلق] سوءاستفاده می کرد. مجاهدین

توّسط [خلق] را عنوان مجاهدین همان آغاز٬سوءاستفاده از از درون زندان ـ از آقای رجوی ٬
قایل به تفکیک کامل این گروه خاص٬ بین سازمان مجاهدین[خلق] و و این عناصرمحکوم کرد

.88 ـ صص 87 همان: .1

می کرد.1 [خلق] تأـکید ایدئولوژی اسالمی مجاهدین بر شده و
عـنوان کـتابی بـا پوشش سیاسی سازمان مجاهدین خلق (شـورای مـلی مـقاومت) مرحله بعد٬ در

عنوان نسخه انگلیسی به چاپ رسید؛ صفحه٬ 384 نسخه انگلیسی آن در صفحه و 288 نسخه فارسی کتاب در .2
تاریخ نسخه انگلیسی و تاریخ نسخه فارسی اردیبهشت 1374 .DEMOCRACY BETRAYED ـکتاب این است:

«ـکمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران». چنین است: نیز عنوان ناشر میالدی درج شده است. 1995

کتاب در تألیف کرد. «اتهام»های وزارت خارجه آمریکا برابر در خود دفاع از در دموکراسی خیانت شده 2
ایـن تـا صورت گرفته بـود مستدل تر٬ سازمان ـ به تصّور ـ و مبسوط تر منتها همین تالش٬ نیز مذکور

و 54 بهار مستشاران در به متن اعالمیه های ترور تنها این کتاب٬ در دامان سازمان پاـک شود! از «اّتهام»

.40 ـ صص 34 دموکراسی خیانت شده: .3

استناد بهرام آرام صورت گرفته٬ مرکزیت تقی شهرام و یعنی ترورهایی که توسط باند است.3 تابستان 55

یـا این «ردّیـه» در اشاره ای نشده است. «سرهنگ هاوکینز» و «ژنرال پرایس » بنابراین به ترور شده و

ـ به عمد غلط آن ـ گرفته که صحیح و یادآوری قرار افراخته مورد خصوص وحید مواردی هم در جوابّیه٬

چنین نوشته اند: اشاره کرده و گزارش آمده ـ که به همین شکل در ـ افراخته » به اسم «رحمان وحید برای نمونه: .4
است؛ برابر اسامی دو واقع این اسِم اختراع شده٬ در خارجی ندارد. وجود افراخته » «فردی به نام «رحمان وحید
فعالیت های سیاسی جّدی نبوده است.» دیگری «رحمان افراخته که هیچ وقت درگیر و افراخته » یکی «وحید

ص 33. همان:
مجموعه در هم دست زده است! رجال» «انساب و به جعل در دروغ پردازی٬ عالوه بر نویسنده «ردیّه» جالب است!
یا افراخته » «رحمان (وحید) اسم افراخته بدین گونه ثبت شده است: روزنامه های رژیم شاه٬ پرونده های ساواـک و
واقع در ثبت شده است. «فرید» و «مجید» و «حمید» نام برادران وی نیز و افراخته»؛ به وحید) «رحمان (مشهور
کتاب های متعدد مطبوعات و رحمان (وحید). افراخته٬ خالصه ها: بوده است! اسم شناسنامهای «وحید» «رحمان»

کرده اند. افراخته یاد همواره به همین شکل از نیز
تن چند ترور «وی در معرفی کرده می نویسد: یقینی نیز قاتل محمد را سازمان وحید متن مزبور٬ جای دیگری از در
توسط ساواـک 54 بهار وی در دست داشت. سال 54 یقینی در محمد شریف واقفی و جمله مجید مجاهدین از از

تحقیق کنند آن است که بروند از که حوصله آمریکاییان کمتر می کرده اند فکر البد هم آمیخته شده اند!4 در
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که وحید اینکه سازمان اذعان دارد با همان صفحه. دموکراسی خیانت شده: اعدام شد.» 54 اواخر در و دستگیر
دوران زندانی بودن افراخته ـ یعنی در ـ نیمه دوم سال 54 که در ولی قتل یقینی را شد٬ دستگیر 54 بهار افراخته در

نسبت می دهد! به او رخ داده٬

به دست آورند. حقیقت مسئله را و

به رهبری تقی شهرام ٬ دوران حاـکمیت مارکسیست شدگان٬ در ترورها این درست است که بخشی از

رضایی ٬ به رهبری رضا که توسط مرکزیت اسبق٬ ادامه روندی بود در لیکن آنچه رخ داد٬ سامان داده شد.

دوالیسم فکری رهایی از ثنویت زدایی و فرایند در جریان مارکسیست سازمان٬ قضا از پایه ریزی شده بود.

که آنجا تا کرد؛ رها این دست را سرانجام عملیات هایی از اولیه سازمان٬ آثار ایدئولوژی و التقاط حاـکم بر و

به کناری نهاد. و نفی نمود مشی مسلحانه را به کلّی ـ ـ

در ماه ٬1360 خرداد آخر پیروزی انقالب اسالمی تا بدو از اهمیت این است که سازمان٬ نکته حایز

فراوان به خود تأـکید با به کّرات و را ترورهای مزبور صحنه سیاسی ایران٬ در علنی خود دوران حضور

تشخیص داده برای جذب نیروهای هوادار وسیله ای مؤثر را تمّسک به این «افتخارات» و نسبت می داد؛

برای نمونه نقل می کنیم: را مورد چند به اجمال ـ ـ فراوان٬ میان موارد از اینجا٬ در بود.

51»؛ خـرداد عملیات مجاهدین خلق در سالح: بمب و با نیکسون جنایتکار «استقبال مجاهدین از 1ـ

اطالعیه نظامی شماره 3: نقل بخش هایی از همراه با
داده و حـمله مسـلّحانه قـرار مورد که ژنرال های آمریکایی را این مجاهدین خلق بودند و ...

می کردند... منفجر را (ازجمله اداره اطالعات آمریکا) النه های جاسوسی آنها
اتومبیل ساعت 7/5 در ماه 1351:] صبحگاه امروز خرداد اول اطالعیه نظامی شماره 3ـ [بند
ایـران و در هوایی آمـریکا پرایس سرمستشار حامل ژنرال هوایی هارولد مستشاری شماره 2
مأمورین امنیتی آمریکا درحالی که به وسیله اتومبیل دیگری از همراهانش درخیابان قیطریّه٬
انهدام از اتومبیل بعد به کلّی منهدم شد. گرفت و موردحمله مجاهدین قرار محافظت می شد٬

.5 و 2 ـ صص 1 ش 77: نشریه مجاهد٬ .1

آن زبانه می کشید...1 مدتی از ـکامل آتش گرفت وشعله های آن تا
توسط مجاهدین خلق: سابقه کشتن آمریکایی ها افتخارات ضدامپریالیستی و مورد در 2ـ

نیکسون جنایتکار٬ ورود [1351] مقارن با چهارم خرداد روز در پنج فرزندمجاهدخلق نیز ...
اعـدام ایـن دشمن که با به جوخه های آتش سپرده شدند. آزار٬ ماه شکنجه و قریب 8 از بعد
انتقام خـونین مـجاهدین بالفاصله با داشت٬ مرعوب ساختن خلق را مجاهدین قهرمان قصد
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کـه این کمترین پاسخی بـود بمب تکّه تکّه شد. انفجار با ژنرال پرایس آمریکایی٬ مواجه شد:

ص 4. :(58 آذر 6) ش 2 فوق العاده٬ همان٬ .1

دشمن شنید.1
سالگرد در عراق)٬ فعلی مرکزیت سازمان در ابوالقاسم] رضایی (عضو [ ـ= اظهارات محسن قسمتی از 3ـ

خطاب به او: رضایی ـ شهادت برادرش احمد
لرزه شاه اوج گرفت و رژیم مزدور علیه امپریالیسم و مسلّحانه بر و مبارزه قهرآمیز تو٬ پس از ...
بـیم لحـظه ای از ژنرال های آمـریکایی٬جـاسوسان امـپریالیسم٬ اندام دشمنان خلق افکند. بر

ص 2. بهمن 58): 11) ش 4 فوق العاده٬ همان٬ .2

نبودند.2 بمب مجاهدین خلق آسوده خاطر مسلسل و
«سّنت انقالبی اعدام ژنرال های آمریکایی»: 4ـ

سنّت انقالبی اعدام ژنرال های آمـریکایی و جریان مبارزه فرزندان مجاهدشان٬ مردم که از ...
مواضع ضدامپریالیستی طول حرکت شان٬ در ... به خوبی آموخته اند سگ های دست آموزشان را

.5 ـ ص 4 بهمن 58): 21) ش 5 فوق العاده٬ همان٬ .3

فراموش نمی کنند.3 را
را مسـتشاران آمـریکا مسلسل چه کسانی سینه مـزدوران و رگبار دیکتاتوری٬ شرایط خفقان و «در 5ــ

می شکافت؟»:
مواضع ضدامپریالیستی سازمان حّداقل برای خوِدجنایتکاران آمریکایی جای هیچ شک و ...

رجوی در آن ـ کتاب پس از نامه اش و سیدالمحدثین در به تأـکید یعنی همان سال هایی که ـ به بعد» «سال 51 .4
مطرح نفی کارنامه همان سال ها آنچه گروه رجوی در با را به عملیات آن سال ها افتخار می برده است. زندان به سر

مقایسه کنید. می کند٬

آتش با به بعد)4 اّولین سال های عملیات مسلحانه سازمان (سال 51 از آنها زیرا شبهه ای ندارد؛
روبـه رو مـی شکافت٬ مـزدوران شـان را کـه سـینه مسـتشاران و مسلسل های مجاهدین خلق٬

ص 7. ش 18: همان٬ .5

بوده اند. 5
دی ماه 1358: 20 دانشگاه تهران ـ سخنرانی موسی خیابانی در قسمتی از 6ـ

امپریالیزم جهانی به مبارزه با اصولی تر٬ و اساسی تر به طور رژیم شاه ٬ ورای مبارزه با در ما٬ ...
ضـرباتی مـی شد٬ زمان که مقدور البته هر و دنبال می کردیم؛ را سرکردگی امپریالیسم آمریکا
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ص 7. ش 19: همان٬ .1

می نمودیم.1 این شیطان بزرگ وارد پیکر مستقیم بر

در خود «دفاعیات» نقض اّدعای فعلی گروه رجوی آوده ایم که در به منظور صرفًا را اطالعیه مزبور این قسمت از .2
و صورت گرفته است؛ ایران توسط مارکسیست ها در آمریکایی ها که ترور شده اند یادآور مکّرر کاخ سفید برابر

دانسته اند! به نام خلق قهرمان ایران» و حذف عبارت «به نام خدا نشانه اش را

نظامی شماره 16»2: «اطالعیه سیاسی ـ نقل قسمتی از 7ـ
آمریکایی به نام خلق قهرمان ایران/اعدام مستشار و به نام خدا

بسته شما حقوق ستمدیدگان با دفاع از پیمانی که در به خاطر خرداد شنبه 13 ...صبحگاه روز
سرهنگ لوئیس ایران٬ در آمریکا دزد و مهره های سیاه امپریالیسم تجاوزگر از یکی دیگر بودیم٬

ص 46. دشمن خلق...: شاه: .3

اعدام کردیم...3 را ایران ـ در معاون اداره مستشاری آمریکا ـ هاوکینز

تصرف. اندکی تلخیص و با کشور)٬ خارج از یافته در عین گزارش ترجمه شده (انتشار نقل از .4

رسوایی دالرهای تبلیغاتی سازمان 4  
نـمایندگان مربوط به کمک های مالی مجاهدین خلق به گروه خـاصی از جریان یک افتضاح مالی٬

افشا یک نشریه چاپ آمریکا در 1997 سپتامبر 8 در کانون فعالیت های دموکراتیک مجلس سنا٬ ـکنگره و

کمیسیون انتخاباتی در که طبق اطالعات موجود بود این قرار از ماجرا برانگیخت. واـکنش هایی را و ـگردید

آوریل سال از سال٬ 5 تا طی یک دوره 3 بود٬ دالر هزار 204 که بیش از کمک های مالی مزبور فدرال ٬

حـامیان این نمایندگان از نمایندگان کنگره پرداخت شده اند. از نفر به چند سال ٬1996 نوامبر تا 1993

اظـهارنظرهای رسـمی دریافت کنندگان این کمک ها طی دوره پرداخت کمک های مالی٬ سازمان بودند.

سایر امورخارجه و وزیر رییس جمهور٬ نامه هایی خطاب به همکاران و داشته و فراوانی ابراز حمایت آمیز

نیز و مجاهدین خلق٬ حمایت از دولت ایاالت متحده خواهان شناسایی و از و مقامات بلندپایه نوشته اند

عراق (ارتش آزادیبخش ملی) در شاخه نظامی آن مستقر شورای ملی مقاومت و تشکیالت سیاسی آن٬

شده اند.

نماینده دمکرات ایـالت نـیوجرسی٬ ارشدترین دریافت کننده کمک های مالی سخاوتمندانه سازمان٬

اولین کمک های یکی از راه یافت. به مجلس سنا انتخابات سال 1996 رابرت توریسلّی بوده است که در
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اـکتبر تاریخ 26 که در بود دالر هزار چکی به مبلغ 1 کنگره٬ مالی به فعالیت های تبلیغاتی توریسلّی در

به گفته ایرانیان پرداخت شده است. ایالت ویرجینیا اپرینگ فیلد در توسط خانم رامش سپهرراد٬ 1993

زیادی از شمار در و تشکیالت زنان سازمان فعالیت می کند در خانم سپهرراد طرفداران سازمان٬ تبعیدی و

به فعالیت های دالر هزار 5 طی یک دوره دوساله مجموعًا در او ـگردهمایی های آن شرکت داشته است.

پرداخته است. واشنگتن٬ شورای ملی مقاومت در تبلیغاتی مختلف دفتر

49 مجموعًا موضع کاندیدای مجلس٬ که توریسلّی در کمیسیون انتخاباتی فدرال نشان می دهد اسناد

فاصل زمانی حد در وی همچنین٬ طرفداران سازمان دریافت کرده است. حامیان و دفاتر٬ از دالر هزار

دالری دریافت فقره چک 500 دو دالری و فقره چک هزار 82 مجموعًا نیز٬ 1996 نوامبر تا اوت 1995

همچنین چک هایی می رسد. دالر هزار مجموع کمک های مالی سازمان به توریسلّی به 132 داشته است.

حد در [ـکانون] فعالیت های دمکراتیک مجلس سنا٬ کیامنش به طرف شهریار از نیز دالر هزار به مبلغ 13

فعاالن رده باالی سازمان می باشد کیامنش یکی از ارسال شده بود. ٬1996 اـکتبر تا فاصل ماه مه 1994

آقای کیامنش ٬ ماه مه سال ٬1994 در سپری کرده است. بغداد سازمان در همراه با ـکه سال های زیادی را

نمود. قید الکساندریای ایالت ویرجینیا در مستقر آمریکا» شرکت «فن آوری های برتر در را ـکارفرمایی خود

بـرای دادن گسـترده ـ به طـور آن ـ از که این شرکت وابسته به سازمان بوده و دارد وجود این اعتقاد

چرچ ایالت ویرجینیا فالز شهر در آمریکا» تحت نام «جامعه ایرانیان در سال 1996 ـکمک های مالی وی در

گروه وابسته دیگری به مجاهدین خـلق بـه نـام «جـامعه ایـرانـیان در این انجمن با به ثبت رسیده اند.

استفاده سال 1995 وسیع برای جلب حمایت اعضای کنگره در آن به طور که از ارتباط دارد ویرجینیا»

مجموع کمک های به کمک های مالی داده شده به توریسلّی اضافه شود مبالغ فوق الذکر اـگر شده است.

شد. بالغ خواهد دالر هزار 155 بر مالی سازمان به او

بدین وسیله در تا ارسال شده اند سنا تبلیغاتی توریسلّی در زیادی به مرکز به تعداد چک های مزبور

کمک های مالی سایر کنار در سه مورد٬ به جز همه چک ها٬ پنهان بمانند. نظرها از کمک ها میان دیگر

مبارزات تبلیغاتی توریسلّی چهارده چک مرتبط با مرکز اول اوت سال ٬1995 در سازمان ارسال شده اند.

به ارسال کنندگان چک ها از نفر است که چهار قابل ذـکر دریافت کرد. دالر٬ هزار به مبلغ 14 سازمان را٬

دالر چک های دیگری به مبلغ هزار همان روز همچنین در سنا٬ صندوق تازه تأسیس شده توریسلّی در

17 دسامبر٬ تاریخ 22 در مجلس نمایندگان ارسال کرده بودند. به صندوق مبارزات تبلیغاتی توریسلّی در
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در گردیده است. واریز سنا به صندوق توریسلّی در دیگر دالر هزار 19 دسامبر٬ تاریخ 29 در و دالر٬ هزار

بـه دیگـر دالر هزار مه مبلغ 8 13 و دالر٬ هزار 14 مارس٬ 25 دالر٬ هزار 9 ژانویه ٬1996 تاریخ 11

یعنی ٬1996 نوامبر تاریخ 4 در دالر هزار آخرین پول پرداختی به مبلغ 3 شد. حساب این صندوق واریز

سوی از دالر هزار مجموع این کمک های مالی٬ از شده است. واریز برگزاری انتخابات٬ قبل از یک روز

سوی مدرسه فارسی زبان از دیگر دالر هزار 2 و فعاالن رده باالی سازمان به نام فاضله رسولی ٬ یکی از

سوی سازمان اداره می شود از مدرسه مزبور پرداخت شده است. برک ایالت ویرجینیا شهر در ایران» «مهر

سوی جمهوری اسالمی مدرسه فارسی زبانی که از برابر در است تا شبکه خدمات عمومی آنها بخشی از و

سوی مدیر از ایران» چک مدرسه «مهر علم کند. قد اسالمی پوتماـک تأسیس شده است٬ مرکز ایران در

کمک هایی مقاطع مختلف٬ در آمریکاییان ایرانی تبار٬ دیگر مدرسه به نام منصوره زمانی ارسال شده است.

یکی او سازمان٬ حمایت علنی این نماینده از چراـکه عالوه بر به فعالیت های تبلیغاتی توریسلّی نموده اند٬

سـابق سـفیر می توان از میان سرشناس ترین این افراد در ایران است. در مدعیان نقض حقوق بشر از

بـه نـماینده چـندین شـرکت سـرمایهـگـذاری است٬ وی کـه مـدیر نـام بـرد. هوشنگ انـصاری ٬ ایران٬

50 نیز به توریسلّی و دالر هزار 4 متن انگلیسی] ٬ افتادگی در [جا الفونسو... جمهوری خواه ایالت نیویورک٬

آمـریکایی ایـرانـی تبار دیگـر کـمک کـرده است. ... به کاندیداهای مـختلف جـمهوری خواه و دالر هزار

حسن نمازی است که کمک کرده است٬ مجلس سنا [ـکانون] فعالیت های توریسلّی در سرشناسی که به

ساـکن سالت لیک سیتی یک کارخانه دار سمنانی ٬ خسرو نیویورک است. یک شرکت سرمایهـگذاری در مدیر

مـجلس [ ـکـانون] فـعالیت های تـوریسلّی در برای دالر هزار چکی به مبلغ 500 پیشتر نیز ایالت یوتا٬

بدون ارتباط با جداـگانه و انصاری به طور سمنانی و البته کمک های نمازی ٬ نمایندگان ارسال داشته بود.

کمک کننده وابسته افراد به هیچ عنوان ارتباطی با به عالوه که آنها ارسال شده اند. کمک های مالی ٬ سایر

شناخته شده اند. جامعه بازرگانی آمریکا٬ در فوق الذکر سه نفر هر به سازمان نداشته اند.

اـکثر در و شماره تلفن خودداری کرده اند٬ ذـکر از امضاـکننده چک ها نکته جالب توجه آن است که افراد

بـه طور این شرکت های کمک کننده نیز برخی از نشده است. ذـکر شماره تلفن کارفرمایان آنها نیز موارد

به گفته منابع ایـرانـی و سوی آـگاهان به عنوان شرکت های پوششی سازمان شناخته شده اند. از آشکار

به عنوان شـرکت های آمریکا٬ سوی سازمان های مجری قانون در از نیز شرکت ها دیگر دولتی آمریکا٬

پوششی سازمان معرفی گشته اند.
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نـماینده از: دریـافت کنندگان کـمک های مـالی سـازمان عـبارت بـودند دیگــر تــوریسلّی ٬ پس از

و هزار نماینده دمکرات نیویورک 18 گری اـکرمن ٬ دالر؛ هزار َدن برتون 10 جمهوری خواه ایالت ایندیانا٬

نماینده دمکرات ادولفوس تانز٬ و دالر هزار 4 ایالت اوهایو نماینده جمهوری خواه از باب ِنی ٬ دالر؛ 250

نماینده جمهوری خواه ترافیکنت ٬ دالری که جیمز هزار 7 دریافت کرده است. دالر ایالت نیویورک که هزار

به فعالیت های تبلیغاتی وی باالترین مبلغ کمک ها منابع سازمان دریافت داشته است٬ از ایالت اوهایو٬

چرخه انتخاباتی 96ـ٬1995 در افراد٬ و کل کمک های سازمان ها درصد بوده است که دربرگیرنده 17/5

اغلب اوقات بـانی در بوده و حامیان آشکار توریسلّی از سناتور پنج نماینده کنگره و هر می شده است.

یـعنی رهـبران آن٬ شورای مـلی مـقاومت و خواهان حمایت نمایندگان از آنها٬ که در نامه هایی شده اند

این سازمان به گفتگو که با [ آمریکا] می خواستند خارجه وزارت امور از و می شدند مریم رجوی ٬ و مسعود

سرازیر زیرا که همین اقدامات موجب افزایش کمک های مالی سازمان شده است. می رسد به نظر بپردازد.

این دوران در کنگره مواجه بود. مشکل بزرگی در با سال 1993 که سازمان در شد زمانی آغاز شدن پول ها

رییس وقت کمیته روابط خـارجـی لی همیلتون ٬ جان مک کین و به رهبری سناتور سازمان٬ مخالفت با

وزارت خارجه به تاریخ از سال 1993 مک کین نامه هایی در همیلتون و جریان بود. در مجلس نمایندگان٬

بود. که ویرانگر برای مجاهدین خلق فرستادند دسامبر٬ 20

در شـورا دفـتر خصومت علنی وزارت خارجه علیه این گـروه٬ کنگره و جّو پی وخامت چشمگیر در

حـمایت نـمایندگان کمک های مالی آمریکاییان ایرانی تبار٬ استفاده از که با واشنگتن دی سی برآن شد

جلب کند. مهم است٬ آمریکا که برای فعالیت های سازمان در ـکنگره را

سازمان٬ مظنون به حمایت از تن افراد چهار هریک از دریافت نامه وزارت خارجه٬ پس از یک روز

َدن برتون ارسال داشتند. برای کمک به فعالیت های تبلیغی نماینده جمهوری خواه کنگره٬ دالر مبلغ هزار

بـه نـماینده دیگر دالر هزار 13 سمپاتیزان های آن٬ حامیان سازمان و آوریل ٬1994 تا 1993 اـکتبر از

مک تالش های همیلتون و مقابله با به منظور ظاهراً این کمک مقدماتی٬ توریسلّی کمک کرده اند. ـکنگره٬

ـکین صورت گرفت.

شورای که طبق آن به سازمان و ارائه داده بود مک کین مصوبه ای را سناتور اوایل سال ٬1994 در

گزارشی تا وزارت خارجه خواسته می شد از و عنوان سازمان های تروریستی داده می شد رسما٬ً مقاومت٬

آن در اعضای مجلس حاضر برتون ٬ به تحریک توریسلّی و سازد. فعالیت های سازمان منتشر علنی از
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دفتر هم زمان٬ حذف کردند. آوریل وزارت خارجه را الیحه قانونی 4 لحن درخواست مک کین در جلسه٬

خواست جمهوری اسالمی مّتهم برابر به تسیلم شدن در مک کین را علناً واشنگتن٬ شورای مقاومت در

بـه گـرمی از دولت جمهوری اسـالمی بـوده است٬ که مأمور ذی نفوذ که یک فرد نمود اّدعا و ساخت٬

سازمان استقبال کرده است. ضد تالش های مک کین بر

کمک های مـالی آن بـه مـبارزات مورد واشنگتن دی سی در در شورا سخنگوی دفتر زمانی که از

و زمان دیگری موضوع کمک های مالی شورا در تا قول داد او سؤال شد٬ نمایندگان٬ تبلیغاتی برخی از

دهد. بحث قرار سؤال کنندگان مورد با سازمان را

دربـاره تـروریسم را گزارش ساالنه خـود زمانی که وزارت خارجه آمریکا در اواسط سال ٬1994 در

نـام سـازمان و این گزارش برای اولیـن بـار٬ در شرایط سازمان وخیم گشت. ساخت٬ بین المللی منتشر

تروریسم ضد سخنگویان دفتر به گفته یکی از بین سازمان های تروریستی آمده بود. شورای مقاومت در

به عنوان یک گروه تروریستی تلقی مـی کرده انـد٬ همواره مجاهدین خلق را آنها وزارت خارجه آمریکا٬

نشده است. ذـکر فهرست این دفتر در سال 1994 تا اـگرچه نام آنها

آخرین مراحل تهیه در که وزارت خارجه آمریکا کنگره پیچید در این خبر ٬1994 اواسط سپتامبر در

خنثی کـردن گـزارش مـزبور٬ تالش برای جلوگیری و در نمایندگان٬ درباره سازمان است. ـگزارش خود

سوی نمایندگان از همین راستا در بیانیه جداـگانه ای نیز شورای مقاومت گردیدند. با خواهان انجام گفتگو

یافت. انتشار ـکنگره آمریکا

5 به نام بهجت دهقان٬ هواداران سازمان به رهبری رییس سازمان زنان مجاهدین خلق٬ بعد٬ روز دو

برای نیز دالر هزار مبلغ 3 اـکتبر٬ تاریخ 9 در دهقان ٬ فعالیت های برتون ارسال داشتند. به ستاد دالر هزار

واشنگتن دی سی شورای مقاومت در دفتر هدایت مصطفوی که در اـکتبر٬ تاریخ 24 در اـکرمن فرستاد.

تا 1994 ماه اـکتبر از به توریسلّی کمک کردند. دالر هزار مبلغ 9 تن دیگر٬ به همراه 8 مشغول فعالیت بود٬

اـگرچه به برتون کمک کرد٬ دالر هزار 3 به توریسلّی و دیگر دالر هزار شخصا٬ً مصطفوی ٬ ٬1995 دسامبر

قـابل پس داده شده است٬ مبلغ فوق الذکر از دالر که هزار آن هستند فعالیت های تبلیغاتی بیانگر اسناد

فعالیت مورد برای هر دالر هزار ـ مجاز حد از رفتن کمک های مزبور به دلیل فراتر توجه است که احتمااًل

صورت گرفته است. بوده است که این کار تبلیغاتی ـ

یـعنی آنـان٬ نامه حـمایت آمیز سازمان٬ حمایت از راستای شناسایی و ـگام بعدی این نمایندگان در
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در نمایندگان بود. خطاب به سایر تابستان سال ٬1995 و بهار برتون در و ترافیکنت٬ اـکرمن ٬ توریسلّی ٬

نامه ای به حمایت از اعالم کنند تا کردند یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار نمایندگان مزبور ژوئن٬ تاریخ 8

مه برای کلینتون ارسال تاریخ 30 در رسیده است و نماینده کنگره به امضا توسط 194 شورای مقاومت٬

تن از 202 امضاء از که مدعی بودند ساختند منتشر این نمایندگان متن نامه ای را ژوئیه٬ 5 در شده است.

خواست مردم «از تا خواسته شده بود رییس جمهوری آمریکا این نامه از در است. نمایندگان برخوردار

که شورای ملّی مقاومت بـه رهـبری اعالم شده بود و ایران برای دستیابی به دمکراسی حمایت شود»

که نامه باعث شد بیان این قسمت از کرد. ایران کمک خواهد دمکراسی در به تحقق امر رجوی ٬ مسعود

اعالم موران ٬ به نام جیمز جمله نماینده دمکرات ایالت ویرجینیا از نمایندگان کنگره آمریکا٬ چندین تن از

نمایندگان کنگره را چندین تن از این اقدام٬ کرده اند. تحت عنوان دیگری امضا این نامه را که آنها ـکنند

پی ارسال نامه های شخصی از این نمایندگان در بسیاری از پس بگیرند. را امضاهای خود برآن داشت تا

ترغیب شدند. به این کار جان هرینگتون ٬ سوی رییس حزب جمهوری خواه کالیفرنیا٬

توسط آن٬ قبل از چراـکه٬ اهمیت زیادی بود٬ حائز نماینده کنگره٬ سوی موران ٬ از پس گرفتن امضاء

واشنگتن دی سـی یک گردهمایی اعضای سازمان در که در وی درخواست شده بود حسین پناهی از

بـه نـام ژوئـیه٬ تاریخ 24 در حسین پناه که به عنوان یک جراح قلب شهرت دارد٬ دکتر سخنرانی کند.

نسبت به را اعتراض خود تا موران مراجعه نمود به دفتر ویرجینیا٬ نماینده یک گروه غیرانتفاعی ایرانی در

که به بودند سمپاتیزان های سازمان نیز دیگر از نفر 9 تعداد به همراه او کند. به وی ابراز پس گرفتن امضا

دادند. قرار تهدید مورد وی را اعضای دفتر موضع این نماینده٬ دلیل تغییر

اعضای کنگره به کلینتون ٬ برخی از نسبت به بانیان نامه حمایت آمیز خویش را تعهد هواداران سازمان٬

ژوئـیه ٬1995 تاریخ 11 در آنها٬ افزایش کمک های مالی به فعالیت های تبلیغاتی آنان تقویت کردند. با

به نیز دیگر دالر هزار 14 تاریخ اول اوت٬ در و به مبارزات تبلیغاتی برتون کمک کردند٬ دالر مبلغ هزار

از دالر هزار مبلغ 7 اـکتبر٬ تاریخ 27 در درآمده بود. که به تازگی به عضویت مجلس سنا توریسلّی داده شد

و آوریل٬ تاریخ 4 پرداختی به توریسلّی در دالر هزار افزودن 7 با به گری اـکرمن کمک شد. منابع سازمان٬

رسید. دالر هزار به 40 مجموع مبالغ پرداختی بابت یک نامه حمایت آمیز٬ این میان٬ در دیگر دالر هزار 9

طرفی از نداده اند. این کمک ها رابطه با هیچ گاه توضیح شفافی در مشاورین تبلیغاتی این نمایندگان٬

خـودداری درباره کمک های مالی شان به مبارزات تبلیغاتی ایـن نـمایندگان٬ گفتگو از ـکمک کنندگان نیز
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ورزیدند.

موضوع کمک های فعالیت های سازمان و که با آمریکا سازمان های مجری قانون در مقام عضو یک

«ایـن داشـته است: مستندات این جریان اظـهار ضمن مرور مالی به مبارزات تبلیغاتی آشنایی داشت٬

نکته قابل ذـکر کنگره می باشد». گذاشتن بر برای تأثیر یک فعالیت هماهنگ٬ حتم بیانگر به طور ـکمک ها

بـرای مـبارزات تـبلیغاتی اتـباع خـارجـی٬ دریافت کـمک های مـالی از این است که طبق قانون آمریکا

شـهروند کـه سـند ـ کـارت سـبز آن که این اتباع خارجی از مگر ممنوع است٬ غیرقانونی و نمایندگان٬

داشت این باره اظهار در یک مقام آمریکایی کمیسیون انتخابات٬ باشند. برخوردار آمریکایی بودن است ـ

به وضوح جـنبه کمک های آنها به این ترتیب٬ و بوده اند کارت سبز این کمک کنندگان فاقد ـکه برخی از

قـانون فـعالیت های نقض آشکار این گونه موارد از کمک های سازمان٬ البته در می کند. غیرقانونی پیدا

که در کمک های شورای ملی مقاومت٬ می توان از جمله آنها که از دیده می شود بسیار انتخاباتی آمریکا٬

واشنگتن٬ در شورا٬ شاغل در کمک های مالی افراد نام برد. یک سازمان خارجی محسوب می شود٬ آمریکا

دالری هدایت مصطفوی به مبارزات هزار جمله کمک 5 از فوق طبقه بندی کرد٬ مطابق مورد باید نیز را

دالر 3500 و به ادولفـوس تـانز جانب عبدالناصر ارسالی از دالر 500 و برتون ٬ تبلیغاتی توریسلّی و

کمک های گروه مزبور جزو نیز حسین پناهی ٬ سوی پزشک ساـکن برک ایالت ویرجینیا٬ ـکمک داده شده از

به فعالیت پرداخته است. کنگره به نفع تشکیالت مزبور در پناهی شخصاً دکتر زیرا تلقی می شود٬

منع خاص پرداخت کمک های مالی به نام دیگران را همچنین به طور آمریکا قانون انتخاباتی کشور

شرکت های وابسته به سازمان (اـکس کامپیوتر٬ خاص در افراد این حقیقت که چندین تن از ـکرده است.

برای پرداخت کمک های مالی به این شرکت ها از تراول) فینیکس توراند و آمریکن لیدینگ تکنولوژیز٬

به تحقیقات «ـکمیسیون انتخاباتی فدرال» می تواند کنگره استفاده نموده اند٬ سازمان در نمایندگان طرفدار

قانون انتخاباتی به همین ترتیب٬ خیر؟ یا قوانین مبارزات تبلیغاتی نقض گشته اند که آیا بینجامد آمریکا

فعالیت انتخاباتی امر که تک تک افرادی که به صورت یک گروه در الزامی می سازد ایاالت متحده آمریکا

می بایست که به عنوان یک گروه سیاسی ثبت نام کنند. فدرال شرکت می جویند٬
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ادعای بمب گذاری درانتخابات  
مهدی ابریشمچی:

به همین که داشتیم خواستیم که یک گزارش به آقای رییس جمهوربدهیم و هفته تأخیر دو از بعد
داشته باشیم. رییس جمهور دقیقه هم شده تقاضای مالقاتی از مناسبت می خواستیم چند

شکست که (امام)خمینی با مشخص شد دیروز نظام که مصطفی گفته بود. اخبار مورد در اما و
حوزه رأی گیری گزارش مستقیم 800 بیش از از ما رابطه باانتخابات دیروز در بزرگی روبروشد.
مأمور نفر حوزه 50 برای هر همه اش نشان دهنده عدم استقبال مردم ازانتخابات است. داشتیم و
بـازرسی بدون اسـتثناء کسی که برای رأی دادن می رفت همه را هر و داده بودند مسلح قرار
شدت این جریانات خیلی زیاد کردیم و ایران منفجر سراسر بمب در 211 دیروز ما میکردند.
یک بـا دیـروز و جمعه مهدوی کنی به آن اشاره کرد نماز تهران که در به خصوص در و بود
زاغه های مهمات یکی از و آبادان پایگاه پاسداران رابچه هایمان زدند میلی متری از خمپاره 80
دو بـه اسـتثناء مـا مـصطفی بـه ابـوعمره داده بـود آماری که قبًال کردند. آبادان منفجر در را
بین 60 بمب را داشته باشدما را آمار اـگر یعنی آقای عمر کرده ایم. اجرا آر.پی.جی تمام برنامه را
گـفته مورد رژیم 35 آتش زدن مراـکز کردیم. منفجر بمب را گفته بودیم ولی 211 مورد 70 تا

صورتی که 58عملیات انجام دادیم. بودیم در
واقعیتش درخصوص صحبت های ری شهری دیروز رضاداشتید برادر سؤالی که از رابطه با در
نـتوانسـتند دیـروز خمینی هیچ وقت به ایـن انـدازه درمـانده نـبود. این است که رژیم (امام)
هم از جمعه و نماز یک زمان هم از در نمی توانستند و جمعه بیاورند برای نماز رفسنجانی را
استفاده شهرها در ژاندارم ها حتی از تقریبًا رأی گیری محافظت کنند. و اقتراح (انتخابات) مراـکز
و راه اندازی کنند علیه ما یک جنگ روانی بر اول صبح خواستند به این دلیل از بعد ـکردهاند.
روحیه دادن به نیروهای خودشان بود. این مسئله دنبال می کرد مهمترین مسئله که ری شهری در
شاه هم گفت سپتامبر٬ درسال 1971 عراق آمده بودند. از اینها که می گفتند این اولین باری نبود
این آن زمان مطلقًاباشماهیچگونه ارتباطی نداشتیم اما در درحالی که ما عراق می آیند. از اینها
را رفقای ما از نفر وچهار بگیرد رژیم توانسته بود را ازآر.پی.جی های ما واقعیت داشت که 2تا
روی وابسته منتهاتأـکیدآنها می شود. هفته تکرار هر و روز گفت هر این می شود اما ـگرفته بودند
تمام گرفته ایم و است که می گویندمجاهدین را بار صد این بیش از بودشاید به شما بودن ما
تمام کردیم درحالی که تـا کشف کردیم و جمله ای که آقای ری شهری گفت توطئه را شدند.
ادامه می دادیم. درتمام شهرهای ایران به عملیات های خود دیروزجمعه ما ازظهر ساعت 7بعد
به بیشتر اطالعاتی و یک اطالعیه عملیاتی و اطالعیه ری شهری یک اطالعیه سیاسی است تا لذا
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آنچه واقع این گزارشی از استفاده می کرد. تفسیرخود در که دیروز اسرائیل می خورد رادیو درد
شده بود.

عناصر از نفر 40 که عده ای به استعداد ایران اعالم کرده بود رادیو سرویس (ابواحمد): افسر
کرده است. دستگیر عراقی را

کردند. دستگیر را نفر 4 ما ولی از نفر 40 بله گفتند ابریشم چی:
تأثیرنگذاشته است. کارشما بر نفر این چهار (ابواحمد):

می توانیم تأثیرنگذاشته به سبب آنچه شمامشاهده می کنیدما ما کار بر نفر این چهار ابریشم چی:
روز مثال 40 این عملیات خواهیم داشت به طور هفته از هر هم در باز عملیات انجام بدهیم و
آن مصاحبه اشاره داشت کـه در روزنامه نگاران داشت و پیش آقای ری شهری مصاحبه ای با
ما طرفی دیگر از کرده بودیم. دستگیر را جی شلیک کرده بودند پی. آر. آنهایی که به دادستانی با
دلیلش این دستگیری٬ شهادت یا درگیری٬ مسائل آماده کرده بودیم. برای خیلی از خودمان را
طبیعی است که کارخواهیم کرد. این پانزده روز یک ماه قبل اعالم کرده بودیم که در که ما بود
از بیشتر ما بخواهیم محاسبه هم بکنیم درآمد اـگر داشت اما ضربه هم خواهد این دستگیری و

است. خرج ما
ایـن هـفته هایی کـه اعـالم مـی کنیم پـنجشنبه دفـعه قـبلش تـعداد در یعنی تمام کارهای مـا

بود. بیشتر تعداد و عملیات هایمان بیشتر
اظهارات نماینده سازمان نسبت به نتایج انتخابات نشان دهنده خشم آنان از بیان سخنان بی پایه در

که مربوط به 116 نوار در آرمان های آن می باشد. پای بندی به انقالب اسالمی و گسترده مردم و حضور

انتخابات مجلس است نسبت به جزییات اینچنین حساسیت نشان می دهند:
مـیلیون رأی حجازی دو دیشب شنیده ایم که (فخرالدین) ازانتخابات چه خبر؟ عراقی: افسر

میلیون. رفسنجانی یک 1/5 آورده و
نیروهای ممکن است از ازجمعیت رأی داده شده است. بیشتر %30 نماینده سازمان (مصطفی ):
بیش ازجمعیت ظاهرًا غیره. ازپاـکستان و یا و هم رأی داده باشند بیرون کرده اید عراقی که شما

ایران رأی داده شده.
اعالم نمی شد. و همه انتخابات نظام سری بود نماینده سازمان:

اختالف هست. رفسنجانی داده شده احتمال وجود مورد توجه به آماری که در با عراقی: افسر
قطع مـی کنند شرکت نکنندکوپن هایشان را و نیایند اینکه اـگر مردم به خاطر نماینده سازمان:
مردم در راچک می کنندتا طریق مساجدشناسنامه ها از و درانتخابات شرکت می کنند مجبورند
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برنج می دهند. نفر نیم برای هر و ماه یک کیلو هر در انتخابات شرکت کنند
است؟ مشارکت مردم چه مقدار رابطه با در اطالعات شما عراقی: افسر

بـلکه این نظام مـعنی نـدارد انتخابات در پنج میلیون شرکت کرده اند. تعداد نماینده سازمان:
انتصابات است.

 وساطت حسنی مبارک
است. آمریکا رژیم عراق با روابط سازمان و نشیب در و فراز حاـکی از موجود اسناد

قابل جانب سازمان بسیار از آمریکایی ها تالش برای جلب اعتماد فرانسه٬ رجوی در سال های حضور در

متن یک مالقات بدین شرح است: توجه است.
اولین مسئله مسافرت آقای مطرح کنیم. شما مطلب داشتیم که می خواهیم با تا ماچند داوری:
این این خصوص باشماصحبت کرده بودیم وخواستیم در در قبًال حسنی مبارک به آمریکاست.
خـلیج دارد ااۤلن هـم در مخصوصًا معرفی کند. به آمریکا را مسافرت آقای حسنی مبارک ما

درسیاست هایمان ضروری است تحرکی داشته باشیم. ما و قطب بندی می شود
بسیار را آمریکایی ها امکان برای برقراری ارتباط سازمان با مهدی ابریشمچی ایجاد همین راستا در

تلقی می کند. ارزشمند مثبت و
مـی کنند. ایـفاء ایـن خـصوص نـقش مـهمی را در که آمریکایی ها می دانید شما ابریشم چی:

(تبلیغات وفضاسازی علیه ایران).
نسـبت بـه تـوانـایی را آمـریکا محافل سیاسی بین الملل٬ طریق مطبوعات و بتوانیم از اـگر ما
به پیروزی های ما بود. به نفع سازمان خواهد تحوالت آینده بیشتر سازیم مسلمًا مجاهدین آشنا

کرد. باورنخواهند لمس نکنند است که برخی تا حدی زیاد
در بتوانند آنها تا معرفی کنند وزارت خارجه آمریکا در افرادی را عراقی ها دارند آنان همچنان اصرار

شیوه های اجرایی بـرای ارتـباطـگـیری بـا البته عراقی ها٬ فعالیت کنند. آمریکایی ها راستای جلب اعتماد

مطرح می کنند. را آنها جلب اعتماد و آمریکایی ها
زیادصحبت کرد٬ علیه ما کنگره آمریکا مورفی در که هفته گذشته ریچارد می دانید داوری:شما
خصوص سازمان است. در تحلیل دونماینده کنگره آمریکا داده ام. به شما قبًال این مطلب را
و آمریکا رادیو و (این تحلیل) هم درخصوص حرف های مورفی تحلیلی داده است. لوموند

نقل کرده اند. سخن مورفی را اسرائیل نیز
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آمـریکایی را زمـان شـاه 7 در ضـدآمریکاست و گفته که سازمان مجاهدین تـروریست و او
و نـمودند تأیـید مجلس است که سازمان را عضو 150 کنگره و عضو این اسامی 7 ـکشته اند.

همینطور. نیز وسلطنت طلب ها علیه ماجوسازی می کرد سخن می گفت و مورفی برای آنها
اـگر مخابره نموده است. تلکس همه جا با نقل کرده است و هم این را متأسفانه خبرگزاری شما
ایـن مـتن تـلکس مـنفی دارد. سطح بـین المـلل تأثـیر منعکس نموده ولی در چه واقعیت را
ما طرفدار به سناتور منفی است و دیدش به ما بله وزارت خارجه آمریکا است. خبرگزاری شما
کسی را وزارت خارجه آمریکا در پرسیدیم که آیا شما از بدین سبب ما اخطاریه داده است و

گفتیدخیر؟ می شناسید٬
با یا کشوری بفرستید هر در به سفارتخانه های آمریکا افرادی را می توانید شما سرویس: افسر
را که این کار رفع سوءتفاهم کنید.چندجا صحبت نموده و آنها مقام دوم سفارت به آرامی با
و هم خواهدرسید به سیا این گزارش ها رفت. گزارش به وزارتخارجه آمریکاخواهد 100 بکنید

بود. مثبتی برای شماخواهد مدارک خوب و
که با سرمایه داران هستند یا اسالمی و ایرانی اعم از اینکه شخصیت هایی عراقی و دیگر پیشنهاد

فعالیت نمایند. مناسبی ازشما راستای نقل تصویر در می توانند و ارتباط دارند آمریکا
نزدیک است. بسیار آمریکایی ها با و باحسن صباغ دوستی دارد که می شناسید خلیل حسن را
وزارتخارجه کاخ سفید٬ سیا٬ عنوان کنم٬ مطالبی را سوی سازمان آمده ام تا از بگویید و بروید
و... طریق ارتباطـگیری باشبکه های عربی مثًالملک عبداهلل از همینطور و کرد تجدیدنظرخواهند
شماره 65 نوار در نقش مؤثری داشته است. آمریکا گسترش رابطه سازمان با و بهبود رژیم عراق در

از دارد. وجود آمریکا اشاره های مهمی درباره روابط با سال 65 سازمان به عراق در مربوط به اوایل ورود

رابـطه جـوانـی آمریکا٬ با (عراق) که رابطه ما بیان می کند یک جانب سرویس اطالعاتی عراق صریحًا

مطرح جانب ما از به آمریکایی ها) احساس می کنیم که این موضوع (معرفی شما است و تازه) و (جدید

بـا باید فعًال هراس دارند٬ آنها نگرانی دارند. شما از چندان رضایتی ندارند. شما از (آمریکایی ها) نشود.

اشاره به این سند سازمان در جانب دیگر٬ از اما غیرمستقیم صحبت کرد. خصوص شما در آمریکایی ها

دارند. آمریکایی ها مالقات با برقراری ارتباط و

متن این مذاـکرات چنین است:
سؤال سیاسی داشتم: تا دو داوری:
راجع به کنفرانس دارالبیضاء؛ (1
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مورفی. پیام ریچارد رابطه با در (2
آن کنفرانس برای عراق یک پیروزی نتایج کنفرانس دارالبیضاء٬ باچشم پوشی از سرویس: افسر
متوجه ساختیم که بـدون این کنفرانس سوریه را در سوریه و لیبی و برابر در محسوب می شد
مـحل بـرگزاری فقط بـر الجزایر یمن و می کنند. کشورهای عربی کنفرانس منعقد آنها حضور
آن تـصمیم گیری های عربستان است کـه در کنفرانس سران در آن٬ از مهمتر اشراف داشته اند.

این کنفرانس حمایت معنوی بزرگ برای عراق بود. کرد. اتخاذخواهد سرنوشت ساز
پس از و کرده بود وی به اسرائیل سفر به من گفته بودید مورفی درهمان روزی که شما مورد در
رابطه جوانی است واحساس آمریکا با اصولی چون رابطه ما نظر از مسافرت کرد. آن به مصر
تصویری ازشما و ازشماچندان رضایتی ندارند و مطرح نشود میکنیم این موضوع ازجانب ما
بلکه صحبت کرد. مستقیمًا آنها با خصوص شما در نمی شود و دارند کمونیست ها همچون...

کرد. نتیجه خوبی حاصل خواهید کنید. رابطه خوبی برقرار امیرعبداهلل اردن و با غیرمستقیم٬
طریق از آن اینکه یک سال پیش من شخصًا بگویم و می خواهم به شما مهمی را موضوع سّری و
مالقات باشما و نگرانی دارند آمریکاشدم ولی ازشما با رابطه شما وزارت خارجه پیگیرایجاد
مـوضوع را مـا بگـویید آنکه شـما قبل از و هراس دارند آنها می ترسند... آنها نمی پذیرند. را
و ودنبال آلترناتیوهستند خمینی هستند دنبال جانشین رژیم برای (امام) آنها پی گیری کرده ایم.
دعـوت را گروه ها دیگر توجه به این٬ با و برای جانشینی انتخاب نکرده اند کسی را هنوز آنها
چهارم آنـها مسئله خاورمیانه مسئله سوم و و انگشت روی کسی نگذاشتند ولی هنوز می کنند
نسبت به دیگران که تالش کنیدشماجدیدهستید٬ درجهت شناسایی خودتان به آنها است.شما

کلمه تروریست می ترسند. از آنها قدیمی هستند
و جدی بگـیرید که خودتان را گفتند داشتیم٬ آمریکایی ها مالقاتی که با گذشته در در داوری:
کمک آمریکایی هایی که به شما از می کنید منتشر نشریه خود در را نفر هزار اسم دو وقتی شما
فـعال شـوند. علیه شـما بر آمریکا در که جناح های دیگر شد باعث خواهد این امر می کنند٬
و وضدشمانیستند نسبت به شماحالت بی تفاوت دارند برخی ازجناح ها می گفتند آمریکایی ها
امـا خـمینی نـمی بینند. بـرابـر چون هیچ راه حلی در قبول می کنند اجبارًا را شما بعضی دیگر

هستند. مورفی هم ضدشما نمایندگانی مانند
یک سال است که آمریکاحدود است و آنهاجدید با روابط شما عالقه و که شماگفتید همانطور
طـریق بـعضی از از همانطوری که اشاره کـردید لیست سیاه خط زده است و از را اسم شما
ازدواج بـرادر به اطالعتان هم برسانم ملک حسـین در و باشد ساده تر اردنی ها دوستان مانند

زیبایی فرستاده بود. یک دسته گل بسیار مسعودشخصًا
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دایره قدرتشان خارج که ایران از نمی خواهند آمریکایی ها مطمئن شوید٬ باید سرویس: افسر
لیبی محور و هستند تروریست ها دنبال مبارزه با آمریکایی ها می خواهند. منطقه امنی را و شود

داده اند. قرار به عنوان یک محور سوریه ایران را
مسئله تروریست مسئله مهمی است. داوری:

جلسه ای ابریشمچی برای جمع آوری در مشخص است. میزان حساسیت سازمان به دیدگاه آمریکا

درخواست تالش برای مقابل٬ در و اعالم آمادگی می کند داخل ایران کامًال عراق از نیاز اطالعات مورد

دارند. آنان را جلب اعتماد و آمریکایی ها برقراری رابطه با
درست کردید٬ برای نظام خمینی دردسر خوب بود٬ بسیار تبلیغی شما این کار سرویس: افسر

موضوع مهم دیداری خواهیم داشت: هفته آینده درخصوص دو
که مطرح کردید؛ اطالعات درخصوص منابع گاز (1

مـدنظر نـظام (خـمینی) بـا روابط آمریکا خصوص ارتباط و در نه تحلیل٬ اطالعات٬ (2
ولی مشخص می کند را مسیرخود مواضع خود بسیاری از در آمریکا است. حاـکمیت آمریکا
کنیم رابطه برقرار که برخی مثًالمی گویند نشان می دهد اختالف را تصریحات مسئولین آنها

برخی مخالفند. و
داخل ایران جمع آوری داشته باشیم در برای روشن شدن این موضوع اـگر سرویس: افسر
نـیز حتی رابطه اروپـایی ها اظهارات مسئولین آمریکایی است و در سردرگمی ما از بهتر
اروپا به ایران به صورت غیرآشکارسالح بدهد٬ آمریکابخواهد اـگر مثًال روشن خواهدشد.
و دارند به ارز کشورهایی که نیاز کند٬خصوصًا نقش ایفاء همکاری و باید این راستا در

دنبال فرصت می باشند.
است. میسر جمع آوری آن برای ما داخل ایران هرگونه اطالعات الزم باشد٬ در ابریشمچی:
طـی جـلسه ای بـاید داریـم و به هـمکاری شـما راستای روابط خارجی ایران نیاز در اما

پی گیری کنیم. این خصوص دریافت کنیم و در را نیازمندی های شما
و هستند آمریکا اوج برقراری ارتباط با در عراقی ها سال های 1364ـــ1365 حاـکی است در این اسناد

به بهبودی رفت. رو آمریکا با رابطه ما سال 1982 که از نماینده سرویس عراق تصریح دارد

مورفی به هیئت آمریکایی به ریاست ریچارد آن است که به دنبال سفر اهمیت مذاـکرات این جلسه در

صـحبت مـا مـورد مـورفی در با (عراقی ها) شما آیا نماینده سازمان چندین مرتبه سؤال می کند عراق.

ما با را است رابطه آمریکا که حکومت ایران درصدد ناراحتی می کند این مسئله اظهار حتی از و نکردید؟
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شده بین رابطه برقرار از سازمان باید البته سرویس اطالعاتی عراق تصریح می کند تیره سازد. (سازمان)

داشته اند. عراق بازدید شوروی سابق از هیئت آمریکایی و دو هم زمان٬ به طور شمسی٬ سال های 64ـــ65 حدود .1
مورفی بوده است. رییس هیئت آمریکایی ریچارد

قابل توجه است.1 پیشنهادات عملی سرویس عراق نیز عراق خوب استفاده کنند. و آمریکا
نسبت به مثًال جهت برقراری صلح چه اطالعاتی دارید؟ تالش های آمریکا رابطه با در داوری:

شوروی؟ صداقت آنان ماننداتحاد
به رو آمریکا با به بعد (میالدی) ازسال 82 رابطه ما روشن است. موضع آمریکا سرویس: افسر
ازگذشته است و تاـکنون می توان گفت ااۤلن خیلی بهتر ازسال 82 مواضع آمریکا بهبودی رفت.
از که زودتر روی مسائلی دارد میزان جدیت آنان نسبت به صلح بستگی به میزان نفوذشان بر

عمل کنند. صهیونیست ها
چه می بینیدچون تمامی جوامع بین المللی تالش دارند صلح را داوری:شماخودتان چشم انداز

شود. عراق برقرار ـکه صلح میان ایران و
فراخوانی مثًال این زمینه تصمیماتی اتخاذنماید. شورای امنیت در سرویس:احتمال دارد افسر
وقتی تمام مجتمع جهانی تا نسبت به تصمیمات قبلی پیشرفتی صورت بگیرد و صورت پذیرد
برسانند٬ توان جنگی به خط صفر نظر کامل از به طور خمینی را که رژیم (امام) تصمیم نگیرد

داشت. جنگ ادامه خواهد
برای ما عین حال احساس می کنیم تالش های بین المللی مثبت وایجابی است ازجنبه جنگ. در
البته هیچ انتظار منطقه ای راجع به جنگ چه می گویند. بین المللی و نظر مهم است که ببینیم از
که این التهاب جنگ به نقطه چرا مسئله ای بترسانند. از را اینکه ما حرکت غیرمترقبه ای نداریم و
موضع گیری کشورهای عربی کمااینکه در شرف فروکشی است. ااۤلن در اوج خودش رسیده و
منطقه هم مسئله در شده است. مادی هم وضع بهتر نقطه نظر از هم چیزخاصی رخ نداده است.

داخل عراق هم مشکل خاصی نیست. در غیرمترقبه ای اتفاق نیفتاده و
وچه مورفی صحبتی نکردید؟ سازمان هم چه شما رابطه با در داوری:

مشخص بود. و موضوعات جلسه خیلی محدود مورفی ٬ رابطه با در سرویس: افسر
به سوریه که شوروی می تواند می کنید فکر بکنم. سوریه آخرین سؤال را رابطه با در داوری:

دهد؟ تغییر که موضعش را بیاورد فشار
دارم. تردید تکان دادن سر) نگاه و (با سرویس: افسر

است که روابط آمریکا رژیم (امام)خمینی درصدد خوب راجع به موضعگیری آمریکا٬ داوری:
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این نشان دهنده رابطه جدیدی است که است و تعجب آور ما وحتی برای خود تیره سازد ما با را
چه می خواسته می کنم رژیم (امام)خمینی هر فکر آمده است و موازنه داخل ایران به وجود در
به نفع ما درداخل نظام حاـکم یعنی میانه ها یعنی احتماًال به ضررخودش تمام شده است. بگوید

میان اعتدالی هاخواهدشد. یعنی به نفع سازمان تمایالتی در شود. تمایالتی ایجاد
وخواهان پـیشرفت سـازمان ماصادقانه خواستار ایاالت متحده٬ رابطه با در سرویس: افسر

داریم. منطقه دراختیار در را فشرده تجارب خود هستیم و (منافقین)
احزاب جامعه رانادیده این اشتباه است که بخواهیم نقش مردم و خالصه تجارب نشان می دهد
هـم در رابطه بـاسـوسیالیست ها دانست حتی در مؤثر را گروه ها تمام احزاب و باید بگیریم.
ایـنها و آنان برخی باقی ماندند و بین ببرند کامل از آن طبقه را فئودالیزم نتوانسته اند مبارزه با

آنان بوده اند. به استفاده از مجبور (سوسیالیست ها)
صـرفًا بـرمی گردد آمـریکا آنجایی که به رابطه سازمان بـا می خواهم به این نتیجه برسم که تا
مختلف اجتماعی ایران موضوع اقشار آن٬ از بیشتر بکارگیری این روابط علیه خمینی نیست.
رده های باالی نظامی حتی در این قبیل و افرادی از یا افسران ارتش و یا فراریان ایرانی و مانند
حـتی طـبقات و تـالش کـرد باید جذب این افراد رابطه با در ـکه گرایشی هم به شاه ندارند.

همه مهم هستند. اینها حتی روشنفکران و... ثروتمندان و
به هر آنان اعتمادشان را به ایران برگردند. و رژیم خمینی برداشته شود فراریان مایلند خیلی از
بازسازی کشـورشان شـرکت کـنند. در و برگردند فقط می خواهند و دست داده اند تحولی از
می دهیم که یک نظامی شعار مثًالما دهد این رابطه می تواندمعنا در طبیعی است که شعارهای ما
بعثی خوبی هم آن فرد سربازخوب بود یا و یک افسر اـگر یا و بود. بعثی خوبی خواهد خوب٬
برقرارشده بین آمریکا رابطهجدید از و ایاالت متحده استفاده کنید رابطه با از هست وشماباید
درجذب افراد این رابطه می تواند و این رابطه استفاده کرد در عراق وسازمان (منافقین)باید و

گیرد. استفاده قرار بسیاری مورد
سقوط رژیم بلکه بایدتحت شعار عدم تأییدسازمان تالش باشد ویا فقط تحت شعارتأیید نباید

فقط سیاسیون راجذب کنید. خمینی صورت گیردنباید
تمام ضررکنندگان وآسیب دیدگان را. این رژیم راجذب کنید. بایدتمام ضررکنندگان از

زمانی که هر و کرد نخواهد تکرار اشتباهات رژیم شاه را رژیم خمینی مثل نظام شاه نیست و
را خود عمر چون می خواهند داد افزایش خواهد را سرکوب وجنایت ها احساس خطرنماید

طوالنی کنند.
میالدی الّدوری که تاریخ آن سال 1991 ژنرال صابر رییس سرویس وقت عراق٬ رجوی با دیدار در
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است.

مذاـکرات بـا روند می پردازد. آمریکایی ها با زمینه ارتباطات خود رجوی به ارائه اطالعات در مسعود

از این جـلسه بـعد این جلسه مطرح شده است. در فروش اطالعات تأسیسات اتمی و... ـ آمریکایی ها

به هم خورده است. آمریکا روابط عراق با طبعًا جریان اشغال کویت صورت گرفته است و

کسی که این خمینیسم است و نشان دهیم تهدید٬ می کنیم تا کار تمام قوا با ما رجوی تصریح می کند

قانع کنیم نسبت به تـوانـایی را می خواهیم آمریکایی ها ما می بیند. خودش ضرر فراموش کند را تهدید

سرنگونی حکومت ایران. خودمان در
مـثل مـورفی کـه وزارت خارجه آمریکا٬ ااۤلن رسیدیم به سطح مسئولین عالیرتبه در رجوی:
پـنجشنبه آخـرین هـفته گـذشته روز این سطح. آدم هایی در و همچنین سیسکو و می شناسید

آمریکا. مورفی صورت گرفت در و مالقات بین نماینده ما
قبل از این حالت که چنین نبودحتی سال ها در را شروع کردندبااشتیاق که بشنوندحرف های ما
ثابت کنیم و برایشان برمال خمینی را تالش کردیم نقشه وتوطئه های رژیم (امام) ما آتش بس.
گفتیم که این خطر صراحت آن را با و ـکنیم که نه عراق بلکه رژیم ایران تهدیدشماره یک است.
بـا ارتباط دادیـد را که ما بودید شما این خود و برای عربستان سعودی نیزمی باشد. تهدید و
ایشان با رفتم و کنم و به عربستان سفر تا من دعوت کرد از حتی ملک فهد عربستان سعودی و
را حرف ما توی این یک ماه که آمریکایی ها می دانند. جریان را دوستان شما مالقات کردم و
ومی پرسیدند آن مخالف بودند ولی با موردخودمان حالت ضدیت ندارند در ـگوش می دادند٬
مـی گوییم مـا شروع می شود؟ کجا سرکالف از و منطقه چگونه می بینید در اوضاع را ـکه شما
اـگرشمامالحظه است و وحتی وسوسه انگیز این ایدهجدید آنهامی گویند ایران است٬ مسائل از
که این می گویند روی تأسیسات اتمی رژیم افشاـگری کردیم٬مخالفین ما هفته اخیر در داشتید
مسائل هسته ای بامسائل هسته ای رژیم قبال تأسیسات اتمی خودش تا کرده در عراق رو برگه را
مشورت نکردیم. صحبت نکردیم و این مورد در شما با ما اصًال می دانید. بهتر شما توازن کند.
بـه نـحوی کـه حـبیبی مـعاون همین بود٬ آنها یکی از خبر هم تمام خبرگزاری ها٬ باز دیروز
راه بودم به ابوارکان می گفتم گزارشی خواندم که برای من در رفسنجانی مجبورشدتکذیب کند.
وچنین ابراز بحث شد این قضیه وارد سر یک مقام باالی سرویس اطالعاتی آمریکا اولین بار

کرده بود: نظر
که این برای ماخیلی مهم است است» هسته ای عراق (بغداد)سال 1990 نظر تهران از «ـکه امروز
دالیل سرویس اطالعاتی آمریکانداشتیم ونمی خواهیم داشته باشیم٬ هیچ وقت رابطه با البته ما
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وزارت خارجه آمریکا از این حرف راحتمًا این بازی برایتان روشن است چون سودی ندارد٬
ایران ندارند٬چون در آمدن ما روی کار که مخالفتی با مختلف به مامی رسانند باانحاء و ـگرفتند
به شوروی تـحویل نخواهیم رفت که ایران را ما نیست و شمال ایران دیگر شوروی سابق در
عراقی هاباید که: می گویند به ما آنها برخی از مطلع هستیم و ازطمع های والیت فقیه نیز دهیم و
بهترین دیپلماسی این می رسد که به نظر گفتند پرسیدیم چرا؟ دوست داشته باشند٬ را خیلی شما
یعنی اـگر می زنید. دارید کردشما به آن نخواهند اعتماد و بزند است حرف هایی که نمی خواهد
شماره یک بنیادگرایی است ما خطر خمینی اینطوری است و عراق میگفت رژیم (امام) خود
خمینی بردیم راجع به اینکه (امام) کاست نوارهای ویدئویی که برای آنها اما نمی کردیم. باور
تمام هواداران و با و مدارکی که بردیم شنیدند اسیرانی که آمدنددیدند روی کار. بر آمده بود
مطبوعات و خارجه٬ وزارت امور به سمت کنگره٬ بسیج کردیم٬ آمریکا خود نیروهایی که در
روی تـصمیم گیرندگان شخصیت های علمی دانشگاهی که نظرگاه استراتژی شان خـیلی مـؤثر

یک کمی واقع بین تربشوند. که آنها این باعث شد است و
این مطلب که شوروی قـبلی شوروی قبلی نیست. می خواهم بگویم که شوروی٬ داخل پرانتز
تسلیم شوروی بکنیم این نکته ای بود ایران را که ما کرد کسی فکرنخواهد اینکه دیگر نیست و
آقای ااۤلن می فهمم. من اهمیت آن را و سه سال پیش به من گفته بود ـکه آقای رییس جمهور
حـال به هر است٬ تعادل قوای جهانی خیلی مؤثر و این مسئله برای شما گفتند رییس جمهور
رهبری سـازمان با و به عراق بیایید که گفت: جواب نماینده ما در رامی شناسید مورفی که او
با مشکل ما من می آمدم یعنی بدانید ایشان گفت اـگرخودتان فرودگاه می داشتید مالقات کنید٬

من بیایم ممکن است به ضررباشد. تازه اـگر و عراق است نه باشما
کاخ سفید خارجه و بعهده من است که به وزارت امور دادید اطالعاتی که شما و ولی ایده ها
می کنیم که نشان بدهیم تهدید٬خمینیسم کار تمام قوا با منظورم این است که ما منتقل می کنم.
قانع کنیم به توانایی را آنها ما و فراموش کندخودش ضررمی بیند را کسی که این تهدید است و

خودمان برای سرنگونی رژیم.
گـذاشت شـما که عراق نخواهـد گاهی می گویند بین رفته است. از ضدیت های سابق علیه ما
این مطالب از نمی کنید؟ سرنگون کنیدچرا می توانید اـگر گاه می گویند و عملیاتی راانجام بدهید
کارهایمان به نفع هـر دیپلماتیک٬ کارهای سیاسی و اینکه از می خواهم نتیجه بگیرم عالوه بر
بـه عـنوان را مـا آمـریکایی ها می گردد٬ خمینی باز آنجاییکه به رژیم (امام) تا دومان هست٬
این یک فرصت تاریخی است برای بدی نیست و این چیز و رژیم می دانند جایگزین وآلترناتیو

وشما. ما
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گفتم که نظریه شروع کردم و آن دو با حل کند٬صحبت هایم را را مشکالت ما چیزی که می تواند
این هم فضای بین المللی برای آن. نظرم کدام است و

من (همراه)باشید نظر با ازلحاظ نظامی آماده باشیم وشایدشما که ما فقط یک مسئله می ماند
آماده ما زودتر این موقعیت یک روز هم خواهان آنم که در باز نیست. ولی این مسئله بین ما
است: این قرار من از آن هستیم به نظر در وشما است٬خصوصیات ویژه ای که ما باشیم بهتر

چـه نمی دانیم شش مـاه دیگـر نه شما نه من و ثبات است) اوضاع نامعین است (فاقد ـ اوًال
می شود؛

من میدانید. از بهتر به دالیلی که شما اوضاع متالطم است (متشنج است) ـ ثانیًا
زمـان هـم زمـان و آمـد راه است الجرم به این منطقه خواهـد تحوالت گسترده ای در ـ ثالثًا
1973چه تغییراتی گسترده در و ازجنگ های 67 بعد من می دانید از بهتر شما محدودی است.

منطقه بود.
ترکیه تغییرات در آن است.حاال از بزرگتر بسیار تغییرات بسیار این جنگ شما٬ درحالی که در
چیزی که من روی آن سوریه٬ یا مصر اسرائیل یا عراق یا ایران یا کویت یا است نمی دانم یاخود
تا بتواند این بوش باید تثبیت کنیم. دست به دست هم بدهیم وخودمان را باید وشما مصّرم ما
بیشتر آخرسال 1992 طرف دیگرخودش تا از راجع به جنگ خلیج٬ بیالن بدهد آخرسال 1991
استراتـژیکی کـه سـرنوشت متحد و برادر با می انگیزد٬ بر این شرایطی که مرا فرصت ندارد٬
شما من نمی دانم که آیا هردومان است. به سود که آمادگی ما بخواهم بگویم٬ واحدی داریم٬
کمکمان تمام عیار با شما اـگر خیر؟ سرنگون کنیم یا می توانیم این رژیم را که ما می کنید باور

ـکنید.
خمینی مربوط آنجایی که به رژیم (امام) این مقوله این است تا من در این رابطه نکته آخر در
و سرنگون کند را شما والیت فقیه باید برای موجودیت خودشان هم که شده است٬ می شود٬

بدوحکومت (امام)خمینی. از قبل هم بوده است٬ از این نیازحیاتی اش بوده و
حرف های اصـلی و اینها بس. همین و دست ندهیم٬ از فرصت را شما و من می خواهم که ما
یک مقدار آن چیزی که باقی مانده یک نکته هست. که تمام شد. تحلیل های سیاسی من بود٬

درجریان است. وشما مسایل وخواست هایم است مسایلی که بین ما
می گویم٬صحبت هایم تمام شد. فقط مشکالتمان را منظورم این نیست جواب مثبت هم بگیرم٬
روابـط کـه یک گشـایشی در نمی کند فکر مسعود برادر آیا رییس وقت سرویس عراق: صابر

آمده است. به وجود آمریکا فیمابین رژیم (امام)خمینی و
وقتی که دشمن اصلی تا یک کارت بازی نمی کند٬ که بوش با می دانید رابطه دارند٬ فعًال رجوی:
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به همین دلیل خوب فهمیده است و رفسنجانی این را و رفسنجانی بازی می کند با آنهاشمایید٬
در که مدالسیونی (اعتدالی) هم کناربیایند٬مخصوصًا استراتژیک با نظر از تانمی توانند این دو
و اهداف اول من این است نگذاریم آمریکا نیست٬همانگونه که درباره رفسنجانی می گویند. ـکار

وشماجوش بخورند. رژیم (امام)خمینی علیه ما
رفسـنجانی بـا هست کـه نشـان مـی دهد می خواستم بگویم که یک سـری فـاـکـتورها صابر:
برای اینکه است و آن سرنگونی ما یک هدف و سر بر توافق کردند به هم رسیده و آمریکایی ها
وضعیت کنونی ما این توافق قبل ازجریانات ماه مارس بوده است و انصاف داشته باشیم اـگر
سازمان اینکه کار موافقم و مسعود تحلیل برادر این اساس من با بر و وضعیت گذشته بود مانند
که جلب اعتماد اینگونه بیان کرد بشود اـگر بدهد. این تضمین را این است که به آمریکایی ها
هدف آمریکا ولی به نظرم اـگر هدف موردنظرخودمان تحقق یابد. تا به دست آورد را آمریکا
سازمان را. گرفت تا خواهند قطعًاجانب رژیم ایران را باشد٬ (رژیم بعث) سرنگونی ما عمًال
قطعًا سوریه و ترکیه و که یک توافق آمریکایی عربستانی ایرانی و نشان می دهد تمام فاـکتورها
آنجایی کـه مـن فکـر بنابراین تا صورت گرفته است٬ انگلیس جهت سرنگونی دولت عراق٬
اساس این اصل که چنانچه رژیم عراق سرنگون شود٬ بر کمک می کند... می کنم چیزی که به ما
پایان سازمان این هم اختالفی نداریم. آن با سر آن امری است که بر ـکارسازمان هم تمام است.
از سـازمان را چیزی که می خواهند آنها برود. اروپا به ترکیه یا و ترک کند نیست که عراق را
به سراغ منظورم وهدفم برای اینکه مستقیمًا و چیزی برایش باقی نماند. دیگر عراق خارج کنند٬
قوی باشیم بایستی تالش کنیم که که بایدکامًالآماده و مسعود گرفتن گفته برادر نظر در بروم وبا
رژیم شرایط روابط با کنیم و برقرار را برای این کاربایدپل ها و شود شکست روبرو این طرح با
برقرار آرام کنیم و آمریکا٬ رأس آنها در و بدان اشاره کرد مسعود کشورهایی که برادر ایران و

طبق آنچه من می دانم... آمریکایی ها آمریکا٬ رابطه با در باشد.
ریـیس وقت اشغال آن کشـور٬ حمله به کویت و رژیم عراق در توجه به سرنوشت خفت بار البته با

هرگونه رابطه بـین ایـران و و تحوالت منطقه احساس نگرانی می کند روند سرویس عراق به شدت از

راستای سرنگونی رژیم عراق تحلیل می کند. در عربستان را
که دولت یکدیگرمی گویند عربستان با و آمریکا عربستان به آن فکرنمی کند. این مسئله را صابر:
خـمینی که وابسته به رژیم (امـام) آید رژیمی روی کار نمی خواهند عراق نباشد٬ اسالمی در
دولت اسالمی وابسته به رژیم ایران عربستان نمی خواهند و می خواهم بگویم که آمریکا باشد.
تمام شده است. و توافق کرده اند این مسئله ای است که روی آن کامًال و عراق تشکیل شود در
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کـه ایران به توافـق رسـیده انـد با سعودی ها٬ و بنابراین چه چیزی باعث شده که آمریکایی ها
این بحران بخیر این زمان و انشاءاهلل عراق باشند. نظام صدام در سعودیهامخالف ادامه حضور
که موضع عربستان چه کرد آن وقت فراموش نخواهد عراق تقویت شود٬ رژیم در و تمام شود

بوده است.
رجوی است که به این بار جریان اشغال کویت٬ از بعد آمریکایی ها توجه به تیرگی روابط عراق و با

مـطمئن اینکه شما و صحبت می کند آمریکایی ها رابطه خوب سازمان با از و دلداری می دهد عراقی ها

تـالش مـی کنیم بـه و بـاقی خـواهـیم مـاند خط به عنوان هم پیمان استراتژیک شـما آخر تا ما باشید

تأسیس حکومت با خمینیسم است و منطقه بنیادگرایی و شماره یک در بفهمانیم که خطر آمریکایی ها

رفت. خواهد دودش به چشم آمریکایی ها عراق٬ اسالمی در

مـحافل داخـل و آمـریکایی ها صعودی ارتباط سازمان بـا سیر اظهارات رجوی بیانگر این بخش از

جمله: از است. آمریکا
رییس وقت سرویس عراق: صابر٬ با دیدار رجوی در

مـقابل هـمه در استراتژیک شـما به عنوان متحد و تهران هستند «انتهای خط یامجاهدین در
هم داریم سراسردنیا برایم واضح است در این واقعًا هم شمانخواهیم بود. و هم ما یا و توطئه ها٬
شماره یک در هم بفهمانیم که خطر تالش می کنیم برای اینکه برای همه به خصوص آمریکایی ها
به خصوص توی آمریکاحول و مقداری پیشرفت کردیم. منطقه بنیادگرایی وخمینیسم است و
شورای امنیت ملی خارجه و بوش وحلقات وزارت امور خود حوش وزارت خارجه آمریکا٬

آمریکا.
خواهد عراق دودش به چشم شما هست که تأسیس حکومت اسالمی در و این بود حرف ما
اعضای کنگره آمریکا خیلی از با ما می دانید چیست؟ شما خب نظر سؤال کردند ما از رفت.

قدیم. ارتباط داشتیم از
سازمان به کتمان روابط خود مذاـکرات بعدی تقریبًا در آمریکا روابط عراق و تیرگی در توجه به روند با

آمریکایی ها با رابطه آنها که گویا می دهند اخباری به عراقی ها ضمن اینکه بعضًا می پردازند آمریکایی ها با

روابـط بـا به بـهبود عراقی ها لیکن امید ندارند به این اخبار اعتماد عراقی ها چند هر خراب شده است.

بین نرفته است. از آمریکایی ها
باحبوش درسال 2000: دیدار رجوی در

به نفع خودشان جذب را دادگستری آمریکا وزیر نظر تا پول زیادی خرج کرد رژیم آخوندها
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ولی ااۤلن رژیم توانسته او می کرد صادر اطالعیه ها به نفع ما بود زمانی که سناتور این فرد ـکنند.
مطلب بنویسد. روزنامه ها در علیه ما تا راجذب کند

جریان از اطالع آمریکایی ها سال 2000 ژنرال حبوش در مذاـکره رجوی با مهم در اعترافات بسیار از

توسط سازمان مجاهدین است. باهنر رجایی و شهید ترور ساختمان حزب جمهوری اسالمی و انفجار
ایـن سـال ها در پاریس بودم و در 1986 تا سال 1981 در همانگونه که اطالع دارید رجوی:
وکاخ الیزه که کاخ سفید هرچند تروریست نمی گفتند به ما نبوده است و ما دشمنی به اینگونه با
ایران را که چه کسی حزب جمهوری در می دانستند کاخ الیزه ارتباط داشتم و با و می دانستند

علیه نخست وزیرانجام داد. عملیات علیه رییس جمهوری و چرا وچه کسی و کرد منفجر
عددی مقطع آتش بس٬ که تا وخوب می دانستند نزدند صفت تروریست به ما و می دانستند آنها

کشته اند. را ما از نفر (هزار) که مجاهدین 11 اعالم کرد ارشاد ـکه خاتمی به عنوان وزیر
به عربی است که در وزارت خارجه آمریکا روزی که عراق آمدیم این یک گزارشی از از اما
به عنوان بیان می کند. لیستجنایات من ومجاهدین را مثًال ـکشورهای عربی پخش کرده است.
یوسف و کشور وزیر علی حسن مجید عزت ابراهیم و با مالقات من (مسعود) مثال اوت/1994
خیلی مواضع پشت پرده وحرف ها در مالقات داشته ام٬ تبلیغات عراق جلسه و حمادی وزیر
این روزنامه در مثًال مجالت خودشان چاپ می کنند. کلمات روشنی که در و می زنند را دیگر
(سازمان) آنها نوشته اند و چاپ کرده اند را من (رجوی ) عکس سیدالرییس با واشنگتن تایمز
به وهمچنین مسائلی که بین من وسیدالرییس گذشته را دست صدام حسین هستند ورق هایی در

آن اشاره می کنند.
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ـگفتاربیست وششم:

پارادوکس مجاهدین
آمریکا خلق و





فصل اول:

 ظهورمشکالت سازمان درآمریکا

درباره سازمان های تروریستی اطالعیه آمریکا  
29 سازمان مجاهدین خـلق و مهرماه 1376 16/1997 اـکتبر 7 روز در خارجه آمریکا وزارت امور

خـانم مـادلین اعـالم نـمود. به عنوان «سازمان های تروریستی» رسمًا را گروه خارجی دیگر سازمان و

سازمان خارجی به ضمن اعالم 30 طی اظهاراتی به خبرنگاران٬ خارجه وقت آمریکا٬ امور آلبرایت وزیر

تشریح نیز علیه این سازمان را سوی دولت آمریکا تصمیمات متخذه از عنوان سازمان های تروریستی٬

نمود. آغاز اقدامات قانونی علیه این سازمان را آمریکا به دنبال این اعالم٬ ـکرد.

بر تهیه این فهرست نیز و رسید به تصویب کنگره آمریکا سال 1996 که در تروریسم» «قانون ضد

غیرقانونی گروه را این 30 یک از به هر نوع کمک مادی دیگر هر پرداخت پول یا اساس آن انجام شد٬

قرار مشمول مقررات آمریکا یا می برد به سر داخل آمریکا که در کس را این قانون هر اعالم کرده است.

سازمان های تروریستی گفت: و هنگام اعالم فهرست گروه ها خانم آلبرایت ٬ شامل می شود. دارد٬
می آید٬ ما جمع آوری پول برای یک سازمان تروریستی به کشور کس که به قصد به هر پیام ما
یک کسـی کـه بـخشی از به هر پیام ما زندان همراه است... خطر این است که چنین کاری با
کسی نداشته باشد این است که انتظار شود٬ آمریکا وارد سازمان تروریستی است ومی خواهد
ممکن است به دادگاه وسازمان ها این گروه ها [ که] برخی از می دانیم ما استقبال کند. آنها از
[ که] فهرست یقین داریم ما می دهد... قرار آنها اختیار در قانون چنین فرصتی را شکایت کنند.

تهیه شده کامًالقابل توجیه است.
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عمده اصلی و که محور داد سی انتشار واشنگتن دی. در بیانیه ای را به دنبال این اطالعیه٬ سازمان٬

در اقدام آمریکا این بیانیه٬ سازمان در جمهوری اسالمی ایران بود. به سازش با متهم ساختن آمریکا آن٬

معامالت پنهانی با اجرای ایران گیت به عنوان بخشی از «ادامه سیاستی که با را تروریست شناختن خود

مجاهدین خلق جمع آوری تبیین نمود. [ است].» شده ایران آغاز مذهبی حاـکم بر دیکتاتوری تروریستی ـ

آمریکا٬ قضایی در طریق مجاری مناسب قانونی و که «از نمودند تهدید و کردند حاشا را آمریکا پول در

کرد. اقدام خواهند علیه این اتهام تروریستی»

8 پس از پولی ـ مقدار کس که هر هر تصمیم وزارت خارجه آمریکا٬ اساس قانون مصوب کنگره و بر

ده سال حبس می گردد. مشمول جریمه ای بالغ بر به مجاهدین خلق پرداخت کند٬ ـ 76 مهر 17/97 اـکتبر

بـه ویـزای ورود نمی توانستند می بردند٬ به سر آمریکا خارج از که در اعضای سازمان مزبور ضمن٬ در

که «نام های پوششی»٬ از که فهرستی نیز اعالم کرد وزارت خزانه داری آمریکا دریافت نمایند. را آمریکا

در تهیه کرده و استفاده می کردند٬ آنها هزینه کردن پول از برای جمع آوری یا این سازمان ها بسیاری از

خارجـه ذیل گزارش وزارت امور نام های پوششی گروه رجوی در گذارده است. بانک های آمریکا اختیار

بدین قرارند: آمریکا

انجمن دانشجویان مسلمان ایرانی ـ

شورای ملی مقاومت ـ

ارتش آزادی بخش ملی ایران ـ

ویـرجـینیا٬ جـامعه ایـرانـیان در از: عبارت انـد این لیست نیامده است٬ سازمان که در «نام های پوششی» برخی از .1
فینیکس تورانـدتراول و... َامریکن لیدینگ تکنولوژیر٬ کورپوریشن٬ اـکس کامپیوتر ایران٬ مدرسه فارسی زبان مهر

.(1997 سپتامبر 8 (ایران بریف٬

سازمان مجاهدین خلق ایران.1 ـ

این میان سازمان یک استثناست در و ندارند؛ آمریکا دفتری در گانه تروریستی٬ اغلب گروه های 30

طبق سی است. واشنگتن دی. خیابان 14 در ساختمان باشگاه مطبوعات٬ نمایندگی رسمی آن در ـکه دفتر

صـورت آمـریکا سازمان که اقامتشان در افراد آن دسته از تابعیت٬ اظهارات یک مقام اداره مهاجرت و

صـدد در یـا و به جمع آوری اعـانه بـپردازنـد یا چنانچه مرتکب اقدامات تروریستی شوند قانونی دارد٬



493 آمریکا  مشکالت سازمان در  ظهور

.60 و صص 55 :1376 1997/آذر دسامبر ش ٬3 پژواـک٬ .1

شد.1 اخراج خواهند برای سازمان برآیند٬ جدید عضوگیری افراد

بررسی موردی فعالیت های یک انجمن خیریه وابسته به سازمان  
تمهید محمل های مختلفی که برای این امر و پوشش ها نحوه جمع آوری پول و فصل های پیشین٬ در

انجمن های پوششی توسط و توجه به ممنوعیت فعالیت سازمان ها با اینجا در بررسی شده است. می شده٬

در ایـن انـجمن ها یکـی از ـ ایاالت متحده آمریکا به خصوص در کشورهای غربی ـ مقامات برخی از

شبهات مطرح شده پیرامون آن بررسی می گردد. شده و انگلیس آنالیز

داوطلبانی کمبریج انگلیس به فعالیت می پرداختند. Iran در Aid نام افرادی تحت پوشش انجمنی با

قربانیان که کمک های جمع آوری شده به آوارگان ایرانی و مدعی بودند می کردند٬ ـکه برای این انجمن کار

حداقل آنان پول بگیرند. داده از قرار تحت تأثیر دانشجویان را سعی می کردند آنها شکنجه تعلق می گیرد.

فرزندان می شد کودکانی که ادعا عکس هایی از می شد. پوند 40 داده بودند قرار مبلغی که برای این کار

«ایران اید» توسط افراد جزوه ای درباره جنایات نسبت داده شده به دولت ایران نیز و آوارگان ایرانی اند

رژیـم آزار به زنان تحت تعقیب و تا می خواهند دانشجویان دختر داوطلبان به خصوص از ارائه می شد.

ایران کمک نمایند.

مـتهم «ایران اید» به خصوص انجمن ایرانیان دانشگاه کمبریج٬ سوی جامعه ایرانیان انگلیس و از

سـخنگوی می دهد. که یک سازمان مسلح افراطی است ـ به مجاهدین ـ است که پول های دریافتی را

تشکیالتی غیرسیاسی است که هـدف آن مدعی است که این انجمن٬ ـ نام حمیدرضا با ـ «ایران اید»

است. آوارگان بی گناه» سرپناه برای قربانیان و و غذا «فراهم آوردن امکانات پزشکی٬

مـی گوید: شـده است٬ خیابان بـرخـورد وی در سوی این انجمن با دانشجوی سال دوم که از یک

که شناخت چندانی نسبت به آن ندارند. «نگرانی آن است که مردم پول های زیادی به سازمانی می دهند

یک ساده ای است.» بسیار کار انجمن مزبور) افراد مضیقه شدن (هنگام رویارویی با و احساس فشار دچار

است که جامعه معتقد و نوعی باج گیری احساسی توصیف می کند شیوه های آنان را دانشجوی ایرانی نیز

خوش بین نیستند. ایرانیان مقیم کمبریج نسبت به «ایران اید»
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خارجـه انگـلیس بـه خـبرنگار سخنگوی بخش خاورمیانه وزارت امور گرینج ٬ اندرو سوی دیگر٬ از

گفته است: منعکس کرده٬ نشریه ای که این گزارش را
برای آن جمع آوری می کند. را پول ها است و «شورای ملی مقاومت ایران» بخشی از ایران اید
رژیـم ایـران جـلوه مـی دهد٬ برابـر دموکراتیک در به عنوان آلترناتیو را این سازمان که خود
را آن داریم که آنها بر مردم را تالش می کنیم تا ما توسل به خشونت دارد. تاریخچه ای آمیخته با
ائتالفی است به رهبری «شورای ملی مقاومت ایران» بدون نقاب دموکراسی خواهی شان ببینند.

1- Varsity (The Cambridge Student Newspaper); Issue 461,21 st February 1997; P1 & 2.

عراق بود.1 کنار ایران در مجاهدین که درجنگ با



فصل دوم:

تحلیل سازمان در  ضعف آمریکا

تجاهل درشناخت سازمان ناتوانی یا  
صـدای لیست گـروه های تـروریست٬ گرفتن جمعیت های وابسته به مجاهدین خلق در پی قرار در

با «آمریکا طی گزارشی بیان داشته است: سال 1999) اواخر (در سوی وزارت خارجه آمریکا از آمریکا

فـهرست گـروه های تـروریستی٬ در کشـور خـارج از قـراردادن گـروه اصـلی مـخالفان دولت ایـران در

فراهم ساختن هرگونه کمک مالی را این اقدام٬ اعمال کرده است. محدودیت هایی علیه این گروه وضع و

اعضای این اقدام همچنین نمایندگان و برای شورای ملی مقاومت ایران غیرقانونی می سازد. آمریکا در

شـورای مـلی خارجـه آمـریکا وزارت امور محروم می کند. به آمریکا دریافت ویزای سفر از را این شورا

مجاهدین خلق ایران تعدادی از برای سازمان مجاهدین خلق دانسته است. نامی مستعار مقاومت ایران را

فهرست وزارت سال پیش به عنوان یک گروه تروریستی در دو از کرده است و ترور مقامات ایرانی را

تـاـکـنون مشـمول دارد٬ واشـنگتن دفـتر کـه در شورای ملی مـقاومت٬ گرفته است. قرار خارجه آمریکا

اعمال می کرد.» شاخه اصلی آن٬ مجاهدین خلق٬ مورد در که دولت آمریکا محدودیت هایی نبود

ژست های که اتخاذ معتقدند نمایندگان سنای آمریکا تن از 28» همچنین گزارش داد: صدای آمریکا

در تا خواسته اند خارجه آمریکا وزارت امور آنان از مقابل دولت ایران اقدامی اشتباه است. آشتی جویانه در

جمله مجاهدین خلق بررسی های جدیدی انجام دهد.» گروه های مخالف دولت ایران از حمایت از مورد

«ایران افزود: خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا معاون امور نقل گفته های مارتین ایندایک ٬ با این رادیو
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حمله مقامات بلندپایه دولت ایران مورد تن از چند سال ٬1998 در قربانی اقدامات تروریستی بوده است.

را که گروه تروریستی مجاهدین خلق مسئولیت ایـن قـتل ها آنان کشته شدند تن از که دو گرفتند قرار

ارتش ایران را هم مجاهدین خلق مسئولیت قتل جانشین رئیس ستاد همچنین اخیرًا برعهده گرفته است.

ایـن اقـدامـات این حـمالت و «ما همچنین افزوده است: معاون وزارت خارجه آمریکا پذیرفته است.»

مـحکوم هرگروه دیگری را رژیم و همان گونه که اعمال تروریستی هر محکوم می کنیم؛ تروریستی را

به عنوان گروه مجاهدین خلق را ما این زمینه٬ «در داشت: اظهار ادامه مطالب خود وی در می کنیم.»

این همان مجاهدین خلق شناسایی کردیم. نیز شورای ملی مقاومت را ـگروه خارجی تروریستی شناختیم و

مانع جلب حمایت و و غیرقانونی اعالم می کند این گروه را حمایت از ارسال هرگونه کمک مالی یا اقدام ما

صـص ژوئـیه 1999: / 1378 تـیر 18 [ رادیوهای فـارسی زبـان]٬ بولتن ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران٬ .1
.34 31ـ

می شود.»1 آمریکا ـکمک مالی برای آنان در

برای کنگره٬ شرح تفصیلی وزارت خارجه آمریکا این ـ پیش از ـ یا و به رغم این گونه اظهارنظرها

تـنها ایـن امـر و پـیموده انـد راه خـطا که نسبت به جریان های سیاسی ایران٬ آمریکاییان نشان داده اند

مـطبوعات و ایـن ضـعف مـفرط٬ پیش بینی نکـردن انـقالب ایـران نـدارد٬ در اختصاص به ضعف آنها

کرده است. بیمار نیز را رسانه های آمریکا

اجرای کودتای 28 طرح و با این کشور شد٬ به ایران باز نخستین سال هایی که پای دولت آمریکا از

به تدریج و به تخت بازگرداند ایران گریخته بود٬ که از ساقط کرده شاه را٬ دولت قانونی ایران را مرداد٬

می توانست بر نهادهای امنیتی بدنامی چون «ساواـک» زور با ساخت که تنها او مطلق العنانی از دیکتاتور

عروسک شاه را ایرانیان٬ غیر بسیاری از مردم ایران و ابتدا بی دلیل نبوده است که از مردم حکومت کند.

لقب دادند. ـکوکی آمریکا

واـکنش بهمن ٬1357 اوج آن در تا اوایل دهه 1340 زایش نخستین در از انقالب اسالمی٬ فرایند

ایاالت متحده به اتکای پیروزی این انقالب٬ پس از اما بود؛ این کشور در آمریکا نفوذ برابر ایرانیان در

ایران برابر استواری در نتوانست سیاست منسجم و تحلیل های یک جانبه٬ داشته های ضعیف اطالعاتی و

دولتـمردان رفـتار در «تجاهل» زیادی٬ موارد در صاحبنظران معتقدند بسیاری از هرچند پیش گیرد. در

وجود غیرمنطقی آنان نیز مواضع عجیب و نیات واقعی آنان از و آمریکایی برای پنهان ساختن انگیزه ها
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تحلیل ناتوانی از به نادانی و تظاهر با پدیده ها درک وقایع و فهم و تفکیک بین ناتوانی واقعی در و دارد

فضای مانور امکان و چنین وضعیتی برای آمریکا زیرا نیست. درست وقایع به سادگی همواره امکان پذیر

و تـفاوت ها بـه تـنوع و البته باید فراهم می سازد. شیوه های سیاسی این دولت را در برای توجیه تغییر

نمی توان این واقعیت را اما توجه نمود. نیز احزاب حاـکم آمریکا و دستگاه ها در رقابت های درونی موجود

این بر انقالب آن بود. ایران و دشمنی با دیپلماسی آمریکا٬ مرکز در نادیده انگاشت که سیاست غالب٬

عراق جانبداری کرد. از آشکارا به رغم اعالم بی طرفی ـ ـ آمریکا دوران دفاع مقدس٬ که در اساس بود

پیش رفت که ناوگان آنجا عراق تا حمایت از در گرفت و سر عراق از با را روابط قطع شده دیپلماتیک خود

دادن هواپیمای مسافربری هدف قرار انهدام اسکله های ایرانی و و عظیمی به خلیج فارس ارسال نمود

جمهوری اسالمی ایران به راه با کشتن مسافران بی گناه جنگی اعالم نشده را جمهوری اسالمی ایران و

انداخت.

در گزارش هـای رسـمی مـقامات آمـریکایی مـقیم ایـران٬ و تحلیل ها نمونه هایی از مرور مطالعه و

شخصیت های و دستگاه ها «ضعف مفرط اطالعاتی» آستانه پیروزی٬ پیروزی انقالب تا سال های پیش از

درباره ایران روشن می سازد. را رسمی آمریکا

نمونه:  چند
 خاطرات «سولیوان»

مـاه های نـخست تـا 1976/دی 1355 دسامبر از ایاالت متحده آمریکا٬ ویلیام سولیوان سفیرکبیر

به را اطالعاتی آمریکا سیستم ارتباطی و که عجز اشاراتی دارد خاطرات خود در پیروزی انقالب اسالمی٬

طـریق یک بـازرگان از ایـران٬ روحانیت تشـیع در نهاد وی برای آـگاهی یافتن از عیان ترسیم می کند.

روحانیون روابط که با معروف بازار تجار «یکی از با ایران٬ در ستد و تجربه سی ساله داد با آمریکایی٬

تا اعالم می دارد او با برای همکاری» را آمادگی خود مزبور «تاجر و می شود داشته است آشنا نزدیکی»

چگونگی نظرات روحانیون مخالف رژیم و و عقاید از «برای نخستین بار طریق وی٬ از آمریکا سفیرکبیر

ماست. از تأـکید .1

خاطرات وی در پی این ارتباط به دست می آورد٬ چکیده آنچه سولیوان در اطالع یابد.1 فعالیت های آنها
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آمده است. فراز طی یکی دو
میان رژیم در که مخالفت با نشان می داد به دست می آمد نتیجه این تماس ها اطالعاتی که در
درحال گسترش است وروحانیون مخالف هم بـه مردم که معتقدات مذهبی دارند قشری از
تطبیق آیات وتعلیمات مبارزه٬ روشجدید رژیم ناتوان نمی بینند. مبارزه با در را هیچ وجه خود
عدم انطباق اعمال حکومت بااحکام قرآن و بر وتأـکید قرآن باسیاست ومسائل اجتماعی روز
نـوشته های و سخنرانی ها حتی روشنفکران وجوانان تحصیلکرده هم تحت تأثیر شریعت بود.
گرایش های مذهبِی مبارزه جویانه ای یافته بودند؛ متفکرین مذهبی به نام «علی شریعتی »٬ یکی از
[ ـکه] تشیع یک مذهب مبارزه وجهاد میکرد القا را این فکر ونوشتههای «شریعتی» گفتهها زیرا

ستم تسلیم شود. و مقابل حکومت جور در یک شیعه واقعی نباید است و
نسـبت بـه رفـع سـوءظن آنـها در محافل مـذهبی٬ برای تماس با اقدامات ما هیچ یک از اما
میان بعضی واقع نشد.احساسات ضدآمریکایی در ایران مؤثر در وسیاست آمریکا آمریکایی ها
عـملیات و بـود شـدیدتر آمده بـودند٬ پوشش مذهبی به وجود که زیر گروه های افراطی٬ از
انجام طرف همین گروه ها از آمریکاییان هم قربانی آن شده بودند٬ از تروریستی که شش نفر
خشـونت و بر حکومت شاه ٬ درسال های آخر طرف این گروه ها ترورهای سیاسی از می شد.
این گروه ها به مبارزه با این سال ها قسمت عمده فعالیت ساواـک در و شدت عمل ساواـک افزود

میان بردن آنهااختصاص داشت. تالش برای از و
کنیم وتماس ها رهبران مذهبی ایران برقرار سعی کردیم روابط نزدیکتری با دوران انقالب ما در
به خودجلب کنیم و را واطمینان آنها نتوانستیم اعتماد ولی هرگز وآشنایی هایی هم حاصل شد
ـ ـسال ها دست کم گرفتن آنها ازروحانیت و دوری ما اثر عدم اعتمادی که بر سایه سوءظن و

ص 67. ایران: مأموریت در سولیوان٬ .1

سنگینی می کرد.1 گفتگوی ما و همواره برتماس ها ریشه دوانیده بود٬
می آید: آن بر از نکته روشن نیز چند این روایت به چشم می خورد٬ ابهاماتی که در از جدا

مخالفتشان رو و رژیم شاه مخالف بوده اند با مردم که معتقدات مذهبی دارند٬ قشری از الف)

به گسترش بوده است.

می بینند. قدرتمند را خود روحانیون مخالف رژیم٬ ب)

شریعت است. قرآن و برداشتی سیاسی از مبتنی بر مبارزه نوین٬ ج)

تـحصیلکرده های احسـاسات مـذهبی روشـنفکران و آـگاهی و شریعتی ٬ آموزه های دکتر د)
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معرفی جهاد مذهب مبارزه و تشیع را او تقویت کرده است. گسترش داده و دانشگاهی را

ـکرده است.

است. آمریکاییان ریشه دار و بدبینی محافل مذهبی ایران به دولت آمریکا سوءظن و ه)

شده اند. ترور شش آمریکایی توسط یک گروه افراطی مذهبی (مجاهدین خلق) و)

همواره بی اعتمادی» «دیوار و نکردند پیدا اعتمادی به آمریکا رهبران مذهبی ایران هرگز ز)

جای بوده است. بر

استمپل» دی. گزارشی از«جان.  
یک مـجموعه بـخشی از که معاون سـرپرست بـخش سـیاسی سـفارت بـود٬ این گزارش استمپل ٬

1334) میالدی» 1977 تا سال های 1955 ـگزارش هاست که تحت عنوان «ـکتاب تشریح وضع کلی ایران:

تدوین شده جهت ارسال به وزارت خارجه آمریکا تهران٬ در سفارت آمریکا در هجری شمسی) 1356 تا

است.
خیلی محرمانه

خالصه بخش سیاسی الف.
...

تروریست ها 3ـمخالفت و
طی 15سال گذشته٬ ندارد. امروزجناح مخالف سازمان یافته ای درحیات سیاسی ایران وجود
بـا را مـصدقی) عـناصر جمله جبهه مـلی و (از زیادی اقدامات مخالفین خود حدود شاه تا
برای آنهایی که جذب این خنثی نموده است. یعنی «انقالب سفید» برنامه های اصالحی خود
انتقادات سازنده شده ولی طـوری وسیله ای برای ایراد «حزب رستاخیز» نظام ایرانی شده اند٬

برنامه های ملی قدعلم کند... به صورت جناحی مخالف با گردیده که نمی تواند محدود
نـفوذ کـه از تشکیل مـی دهند روحانیون مسلمان متعصب نیروی مخالفی را درجناح راست٬
آنها که به نظر قادرندبرنامه های دولتی را لیکن پیروان آنها نیست؛ سیاسی عمده ای برخوردار
دهه [ ؟] در سازند به رو وقفه رو دودمان صفوی با روش های (قرن هفدهم) انحرافی است با
که همیشه موج فزاینده عمران اقتصادی غیرمذهبی به نبردی دست زدند برابر ـگذشته این نیروها
رویدادی غیرمنتظره (ماننددرگذشت شاه ٬فاجعه نظامی٬ صورت بروز در آن بازنده بوده اند. در
آماده ساختن مردم به مبارزه علیه دولت٬روحانیت مسلمان و شدید) بحران اقتصادی بسیار یا
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آمریکا آنها نظر که از ازآنجا گسیل دارد. بهخیابان ها را پیروان خود (بسته به موضوع) می تواند
سـلطه روحانیت همیشه مخالف با یکی ازحامیان سرسخت رژیم اصالح طلب ایران است و
آماج حمالت سیاسی بسیار آمریکا صورت بروزتجدیدناسیونالیسم مذهبی٬ در بیگانگان بوده٬

شدیدخواهدشد.
مسـائل مـحلی و رابطه با در جنبه تشریفاتی داشته و ایران بیشتر مخالفت های دانشجویی در
کشورهای اروپای غربی اـکثر که در دانشجویی ایران٬ «ـکنفدراسیون» آموزشی صورت می گیرد.
کشـور خـارج از در رژیم شـاه را هسته اصلی مخالفت با کرده است٬ شعباتی دایر آمریکا و
این تشویش نموده است. دچار راچنان تعمیم داده که رژیم را نظریات خود و تشکیل می دهد
داخل ایران ارتباط بـرقرار چهره هایی در نیز بسیاری ازجناح های مخالف غربی و با ـگروه ها
که یکی از افشای وضع حقوق بشر٬ در نقش مهمی را جنبش دانشجویی خارج کشور ـکرده اند.

نموده است. ایفا غرب می باشد٬ رابطه بین ایران و مسائل زیربنایی در
شش پنج یا در ایرانی ها٬ زیادی از تعداد قتل شش آمریکایی و ـگروه های تروریستی به خاطر
جـنبش تـروریستی سال گذشته٬ چهار در ازحمایت بسیاری برخوردارشده اند. سال گذشته٬
«سازمان چریک های فدایی و سازمان مهم یعنی «سازمان مجاهدین خلق» ایران به صورت دو
منابع خارجی همچون «لیبی»کمک های شایان توجهی دریافت از جلوهـگرشده واحتماًال خلق»
زاییده دوسازمان مزبور هر کمک نمی کند). (ولی تاجایی که می دانیم شوروی به آنها می دارند
دارای اصـول ایـدئولوژیک آنـها یک از گرچه هـر فعالیتهای تروریستی مخالفان می باشند.
همکاری نزدیک یکدیگر سال گذشته با ولی طی دو می باشد مسلمان) متفاوت (مارکسیست ـ

اهمیت بسیاری قائل اند. برای ایدئولوژی مارکسیستی نیز داشته و
را خود شاه درآمده و مذهبی با و مخالفت مسلحانه محافظهـکار به صورت مرکز «مجاهدین»
رهـبران عـلی رغم مـرگ بسـیاری از قدیمی مـی دانـند. منتسب به جناح مذهبی «جبهه ملی»
آسـیب زیربنای تشکیالتی آنها توسط پلیس٬ 1976 نوامبر در «بهرام آرام» عملیاتی شان مانند
سـازمان «چریک ها» خطری بسیارجدی علیه آمریکاییان به حساب می آیند. چندانی ندیده و
این ریشه دارند. 1950 و سازمان «حزب توده»سال های 1940 که در نیمه کمونیستی می باشند
نـموده ارتباط برقرار نقاط دیگر و اروپا ایرانی در گروه های دانشجویی تندرو ـگروه همیشه با
ایران درسـال های در که یک سازمان چریک واقعی را اولین کسانی بودند «چریک ها» است.
ـ «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» رهبر «جرج حبش» با ظاهرًا و تشکیل دادند 1971 ـ 1970
علیرغم چندحمله تروریستی علیه ارتباط هستند. در آموزش داده ـ ـکه چندین چریک ایرانی را
توان سیاسی یا از اما و راحفظ کنند توان عملیاتی خود درسال ٬1976«چریک ها»توانستند آنها
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سوءقصد٬ یا و کودتا دوران پس از آن هم در درسیاست های رژیم٬ زیربنایی الزم برای نفوذ

.156 ـ صص 155 ج 1: النه جاسوسی (ویرایش جدید)٬ اسناد .1

استمپل 1 محروم می باشند.

گزارش «میکلوس»  
گزارشگری به نام میکلوس اشاراتی به مخالفان همان «ـکتاب تشریح...»٬ در ادامه گزارش استمپل ٬ در

ولی برای نشان دادن گزارش استمپل تفاوت چندانی ندارد نوشته است با آنچه او فعال رژیم شاه دارد.

است. آمریکاییان تأثیرگذارتر «پریشان گویی»
تیرماه 1355طبقه بندی سری 17 ـ ژوئیه 1976 8 تاریخ:

تهران در سفارت آمریکا از:
وزارت خارجه به:

یک ارزیابی سیاسی سلطان تجددگرای ایران: موضوع:
...

ناراضیان
دیگـری یکی محافظهـکـاران مـذهبی و می توان گروه های ناراضی نامید: مردم را دسته از دو
که هنوزمشخص دارد روشنفکران نیزوجود البته گروه سومی به نام دانشجویان و تروریست ها.
سازمان یافته گروه های فعال و گروه های تروریستی تنها .[!] ناراضی یا که راضی اند نکرده اند
به عنوان راه فراری و به راه می افتد آنها مورد گرچه تبلیغات زیادی در مخالف رژیم شاه هستند.
درحاشیه نظام ایرانی واقع ولی درحال حاضر می روند تخلف حقوق مدنی به کار رابطه با در
دوشاخه دوسازمان تروریستی عمده (ـکه شاید .(1975 نوامبر 23 ٬211 (تهران الف ـ شده اند
در نبوده انـد. نیز به جلب حداقل حمایت «خلق» [!] حتی قادر یک تشکیالت بوده باشند) از
پلیس بوده است. همکاری مردم با ناشی از پلیس علیه آنها٬ حقیقت اـکثرعملیات موفقیت آمیز
مه 27 ٬10 توسط نیروهای بیگانه (تهران الف ـ مربوط به حمایت تروریست ها باپیدایش شواهد
دسامبر گروه تروریستی از سرکوب موفقیت آمیزچند نیز و مه 1976) 18 الف ٬5205 و 1976
تعداد وجهه تشکیالت تروریستی راخدشه دارساخته است. تالش بسیار دولت ایران با ٬1975
نیز و می برند به سر درون کشوری فعال که دراختفا عضو نفر 300 تا نیست (بین 200 زیاد آنها
تشکـیل را یک نیروی منتظر می توان گفت که تروریست ها دارند)؛ هوادار نفر 12000 حدود
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وخامت اوضاع سـیاسی و یا سوی دولت و یک اشتباه جدی از صورت بروز در تا می دهند
امـنیتی و گرچه خـطری عـلیه نـیروهای نـظامی ـ سازند. وارد را اقتصادی ایران ضربه خود
درسیاست های آنها ولی تأثیر می آیند به شمار به خصوص دیپلمات های آمریکایی٬ دیپلمات ها
مانع از طریق فعالیت های ضدشاهی توانستند از این وصف٬ با بوده است. داخلی کشورناچیز

کشوربشوند. تبلیغات مثبت مطبوعاتی درخارج از
گروه محافظهـکاران مذهبی مرکب ازروحانیون و به روست٬ آن رو مسئله پیچیده تری که رژیم با
متهم را او شده و آنهاست که ازناحیه راست طیف سیاسی به شاه حمله ور مردم مذهبی پیرو
در تسلیم شده است. «شرارت یاشیطان» برابر در نوگرایان٬ نفوذ عدم ممانعت از که با می سازند
مطالب بسیاری بودن تغییرات آن٬ ابهام آمیز و نخبگان جدید پیشرفت های عمرانی ایران٬ مورد
مـناطق بـه خـصوص در اقلیتی نزدیک به اـکثریت ایرانـیان ـ این وصف٬ با ـگفته شده است.
نه نسبت به پذیرش معیارهای مدرن (غربی) داده و تغییر را خود برخورد نه طرز روستایی ـ
مـردود را جمله دادن حق رأی به زنـان) اقدامات شاه (از برخی از آنها تمایل نشان داده اند.
دانشجویان دانشگاهی دارای .[!] منافع دین اسالم خوانده اند و خواست خدا با مغایر شمرده و
گـروه تـروریستی نـزدیک بـه یـا ـ همیشه هدف اصلی «مجاهدین خـلق» فکری٬ چنین طرز

در امضای «میکلوس » خارجه. تهران به وزارت امور در گزارش سفارت آمریکا 212؛ ـ 211 و صص 205 همان: .1
درج شده است. ص 232

به جذب آنان می پردازند...1 بوده و مسلمانان جناح راست ـ

 تحلیل سفارت درباره سازمان
جـز تهران به وزارت خـارجـه مـتبوع است. در گزارش تفصیلی کارشناسان سفارت آمریکا این سند

که مربوط به چریک های فدایی خلق است بخش های نخستین آن ـ نقل کرده ایم ـ که آن را ـ مقدمه سند

آورده ایم. ـ عینًا ـ ولی اطالعات مربوط به مجاهدین خلق را حذف شده است؛ ـ
سری طبقه بندی:

ایران
یک وضعیت انقالبی در تروریسم٬ مورد تفسیری در موضوع:

یک دوره طـوالنی بـی ثباتی کـه بـه وسـیله غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (خیلی محرمانه ـ
شـهر تظاهرات در باچندین روز دی ماه 1357 مذهبی که در دانشجویی ـ آشوب های مکرر
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اذیت و پـاییز تـا هم اـکنون به عنوان یک «انـقالب»شـناخته مـی شود. مقدس قم شروع شد٬
به ترک وادار آنها ایران افزایش یافته بود؛ علیه افرادجامعه آمریکایی در بی حرمتی فیزیکی بر
گـروه اـگرچه دو ترک کرد. شاه ایران کشورش را دی ماه 1357 در تخلیه شدند. بعدًا ایران یا
وقتی شاه وحامیان خارجیاش ازجا که تا اصلی تروریستی ایران به این گرایش ملی عمومی٬
اعـمال در ولی آنـها کـمک کـردند انـجام پـذیرد٬ مثبتی نمی توانـد هیچ چیز برداشته نشوند
انقالب قسمتی از به هرحال آنها (طبقه بندی شده) نبودند. درگیر ضدآمریکایی اواسط 1357
برجسته ترین حلقه ارتباط بین مخالفین مذهبی رهبرقیام٬ سمبل و روح اهللخمینی ٬ «آیة اهلل بودند.
در می کرده است. رژیم انتقاد از درتبعیدگاه٬ به این طرف٬ 1342 از او بود[!]. تروریست ها و
راحمایت مسلمان خوبی است که «مجاهدین خلق ایران» داشت که وظیفه هر اظهار او 1351
به وسیله رهبران روحانی داخل طریق نوارهای کاست و تبلیغات مداوم وی از رگبار ـکند[!].
دولت مـوقت٬ ایـجاد و زمان برگشت آیـة اهلل از آورد. به وجود را شورش 1357 جو ـکشور٬
پاسداران مجاهدین٬ به عهده گرفته اند. سازمانهای تروریستی نقش های اجتماعی مختلفی را
گرفته شده به عنوان یک نیروی شبه نظامی به کار که به وسیله «شورای انقالب» انقالب شده اند

ابرازمخالفت می کنند. دولت جدید با آشکار به طور است[!] «چریک های فدایی»
کـرده جـامعه کیفیت کاهش پـیدا به خاطر این تغییرات اساسی و به خاطر (بدون طبقه بندی)
برای پـرسنل یـا نهانی٬ به عنوان تهدیدهای واقعی یا تعریف این گروه ها ایران٬ آمریکایی در

بایستی که تعدیل شود... منافع آمریکا٬

مجاهدین خلق ایران
خالصه اجرایی

باجنبه های غیرمذهبی بـرنامه مـدرنیزه کـردن او مجاهدین پیش قراول مخالفین مذهبی شاه ٬
مسیر اـکنون در رژیم اوحمله کردند. غرب از به پشتیبانی ایاالت متحده و و مخالفت ورزیدند
ادامه مـی دهد. خود به رشد هنوز و دارد عضو اصلی جنبش انقالبی٬مجاهدین چندین هزار
شـیوه های اطـالعاتی است) شامل مـنابع و هشدار: غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ (سّری ـ
لذا و آموزش دیده است؛ فلسطینی ها یا کشورهای عرب و در سازمان مجاهدین خلق عمدتًا
یک وظیفه ای که به صورت شاخه های پشتیبانی مجزایی است که هر سازمان بندی خوبی دارد
مـهمات ضـدزره٬ مهمات جنگی آن شامل منفجرشونده های پـیکرات٬ انبار انجام می دهند.
لیبی یک تغذیه کننده مجموعه ای ازاسلحه های گوناـگون می باشد. تجهیزات ارتباطی پیچیده و
پرسنل امنیتی ایران٬ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان)مجاهدین تاسال 1356 (سّری ـ مهم است.
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غیرنظامی ایاالت متحده پرسنل نظامی و و مؤسسات مرتبط به غرب (من جمله ایاالت متحده)
تـروریسم از درسال های اخیرمجاهدین عمًال می دادند. هدف قرار مورد را ایران) در (تمامًا
بـر به مخالفین سیاسی سازمان داده شده ای که اهداف مـجاهدین را آن را اجتناب ورزیده و

واـگذارنمودند[!] می آوردند٬

مجاهدین خلق ایران
اهداف جهت گیری ـ

شـیوه های اطـالعاتی است) شـامل مـنابع و هشدار غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ (سّری ـ
رژیم شاه به خاطرجنبه های ضدمذهبی برنامه های [!] با متعصبین سنتی مذهبی ـ مجاهدین ـ
و کاهش می داد٬مخالفت نمودند آنهایی که قدرت رهبران مذهبی را مدرنیزه کرده آن٬خصوصًا
ایـاالت بیگانه هسـتند٬ که به شدت هراسان از غرب می دانستند[!] مجاهدین٬ گناه نفوذ آن را
که مارکسیست های اسالمی دادند.مجاهدین٬ به خاطرحمایت ازشاه موردحمله قرار متحده را
درحالی که فلسفه تبلیغ می کند؛ بیش از نامیده می شدند٬مارکسیسم شان فعالیت های سیاسی را

دارد. نابرابری اجتماعی تأـکید دینی تفکراتشان به مخالفت با عنصر
اعالم آرم مجاهدین خلق مرکب ازچندین سمبل که صفات ممیزه گروه را (بدون طبقه بندی)
«سـتاره [است] ٬ که بیان کننده عقیده اسـالمی قرآن» شامل «یک آیه از آنها می باشد. می کند٬
سـمبل های سـندان» «داس و اولیـن روشـنایی آورده مـی شود٬ که با نشان دهنده امید صبح»
مبارزه مسلحانه «شاخه ـ[کالشینکوف] نمایانگر «مسلسل» کارگران سخت کوش٬ ـکشاورزان و
ستم در که مبارزه برای غلبه بر کره زمین» «نقشه ایران و زیتون»نشان دهنده تمایل برای صلح٬

نشان می دهد. را دنیا در دیگرجاها ایران و

نیروی تخمین زده شده
ـ مشاورین پیمانکار غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ (سّری ـ
واضحی به طور که درماه های اخیر شامل منابع وشیوه های اطالعاتی است)مجاهدین٬ هشدار:

دارند. هوادار یا عضو کنندچندین هزار ادعا اـکنون می توانند کرده اند٬ رشد

اصلی رهبر
بـه یک ایـدئولوگ مـارکسیست٬ «محمدتقی شـهرام» غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) ـ (سّری
بر به دست گرفته[!] ـگفته شده است که «شهرام» 1976 پاییز از رهبری را طوری که گزارش شده٬
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می کند. [خلق] تأـکید روابط بین مجاهدین خلق وچریک های فدایی

سابقه
دهه بعدی چندین بارتجدیدسازمان نهاده شد[!] در (سّری)مجاهدین خلق درسال 1340بنیاد
خـمینی ٬ روح اهلل آیـة اهلل 1351 در برگزید. 1350 اواخر در را سازمان نام «مجاهدین» ـگردید.
داشت که وظیفه تمام مسلمانان خوب است کـه مـجاهدین را اظهار شخصیت برجسته شیعه٬
آن را و سرنگون سازند[!] این فرمان به مجاهدین خلق مشروعیت داد شاه را و حمایت کنند
بـازرگانان خـیلی مـحتاط بـازار قادرساخت که حـمایت اجـتماعی وسـیع تری کسب کـند.
ایرانی٬ علیه هدف های غربی و یک دوره عمل بر پس از (سّری) دادند. مطلوب ترین پاسخ را
تالش های متقابل نیروهای امنیتی و از داشت که متأثر وجود دوره زوال درتابستان 1352 یک

نتیجه اولین ترورضدآمریکایی بود.
که یک شکـاف بـین آمد به نظر اردیبهشت 1354 در غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ
بـا مـارکسیست ها آمده. متعصبین مذهبی مجاهدین خلق به وجود مارکسیست های اصولی و
به سرکوبی منجر 55 ـ 1354 این دوره در فعالیت نمودند. چریک های فدایی خلق همکاری و
1355 پاییز در شد. 1355 مرداد به سکون عملیاتی مجاهدین خلق از عوض منجر در دولت و
بـا یـا کشـته شـدند و [ نـیز] دسـتگیر اعضای دیگـر عملیاتی مجاهدین خلق کشته شد. رهبر
گروه به وسیله این زیان هاشدیدًاتحت تأثیر صورت٬ به هر ـکپسول های سیانورخودکشی کردند

نگرفت. قرار
نقطه پـایان یک دوره سال 1355 نگاهی به گذشته٬ با غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ
بـه طـور فداییان ـ سال 1356مجاهدین خلق و در تروریسم مجاهدین خلق بود. برجسته از
(این تحول به دادند تغییر محل استقرارپاسگاه هایشان را بعضی ازتاـکتیک هایشان و همزمان ـ

شده). ذـکر عنوان مدرکی برای تجدیداتحاد
نشـانه های بـارزی کـه حـفظ کـردند. اعضایجداـگانه شان را گروه رهبران و هر این حال٬ با
میان گروه های مخالف ایرانی با یک ائتالف در مرتبط می کند٬ «جبهه ملی» با مجاهدین خلق را
که مجاهدین خلق موقعی که ازجبهه ملی درخواست آمد به نظر جهت میانه روی سیاسی است.
که ائتالف شانسی برای کـمک جبهه ملی ازمجاهدین خلق درخواست می کرد) (یا می کردند

آشوب امتناع ورزیدند.[!] از ـکردن به اهداف دموکراتیک سیاسی است٬مجاهدین خلق عمًال
مبنی دست نبود هیچ دلیل محکمی در مهرماه 1357 تا غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ
آن زمـان در مـرتبط هسـتند. دانشجویی سال 57 آشوب مذهبی ـ اینکه مجاهدین خلق با بر
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به عنوان «قهرمان ملی» و کردند برگزار «دانشگاه آریامهر» در مجاهدین یک تظاهرات آشکار
آیة اهللهای مسلمان تماس هایی با دیگر خمینی و تمام این دوره٬ در گرفتند. احترام قرار مورد
تروریست هاحفظ روابط بین مخالفین مذهبی و طریق آنهااحتماًال از و مجاهدین خلق داشتند

می شد.[!]

روش های عملیات و تاـکتیک ها
مشاوران پیمانکاران غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ (سّری ـ
برعلیه هـدف هایی کـه ابتدا مجاهدین در شیوه های اطالعاتی است) شامل منابع و هشدار: ـ
قبیل پاسگاه های پلیس وساختمان های دولتی عمل از دولت ایران مرتبط می شد٬ با مستقیمًا
فـرهنگی٬تـجارتخانه و مـراـکـز به تدریج مؤسساتی وابسته به غرب (برای مـثال: می کردند.
علیه مقامات بر به وسیله بستن جاده را گرفتند.مجاهدین تکنیک ترور هدف قرار سفارتخانه ها)
سـال 1975 در دادنـد. اسـتفاده قـرار غیرنظامی آمـریکایی مـورد پرسنل نظامی و ساواـک و
بـه وسـیله اسـتفاده از اداره موتوری هیئت مستشاری نظامی٬ و مجاهدین به سفارت آمریکا

کردند. نفوذ ـکارمندان ایرانی٬
آنهایی که به نحوی قسمت های مختلف جامعه مقامات آمریکایی٬خصوصًا مورد سازمان در
که حمله بود اطالعاتی جمع آوری نمود.سازمان مجاهدین خلق معتقد وابسته به سفارت بودند٬

داشت. اصل: .1

توجه رسانه های گروهی را زیادتری ازهدف های ایرانی دارد. 1 آنها به هدف های آمریکایی اثر

می ساختند. اصل: .2

خروج دسته جمعی تکنسین های ایاالت متحده بی اعتبارمی سازند 2 و به خودجلب کرده شاه را
سبب می شوند. را

دارامی باشند. (سّری)مجاهدین قابلیت استراق سمع ارتباطات ساواـک را

تشکیالت
که به وسیله یک کمیته اداره سازمان مجاهدین خلق٬ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ
وجـناح های نظامی تقسیم شده که به عنوان جوخه های ترور به گروه های سیاسی ـ می شود٬
اطـالعات و پشتیبانی آموزش داده می شوند.جناح های پشتیبانی وظایف بـی شماری دارنـد:
محل های در گذاشتن آنها جزوات و تبلیغات (نوشتن وتولید نظارت (هدف های آینده ترور)٬
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مـن جمله قـاچاق تدارکـات ـ نقل٬ حمل و به دست آوردن و تدارکات (انتخاب٬ عمومی)٬
به یک تیم مالی؛[ ـکه] تمامًا یک تیم انضباط داخلی و تیم های پزشکی (شامل دکترها)٬ اسلحه)٬
غـیرقابل (سـّری ـ درفعالیت هایشان مستقل هسـتند. عمًال و تقسیم شده اند قسمت های مجزا
که گمان می رود مشاورین پیمانکار) غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و رؤیت برای بیگانگان ـ

مجموعه ای ازمجاهدین خلق باشد.[!] زیر تشکیالت گروه های اسالمی٬

پایگاه ها ـ ستادها
ـ مشاوران پیمانکار غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ (سّری ـ
که مشخص شده رویخانه های تیمی این طور شامل منابع وشیوه های اطالعاتی است) هشدار:
فـدایـیان) به طوری که گزارش شده٬مجاهدین خلق (همراه بـا سال ٬1356 در تکیه می کنند.
مـنحل کـنند. را مشهد و شیراز اصفهان٬ تهران٬ در که بعضی واحدهای مستقر تصمیم گرفتند
این شهرهای کوچک درشمال وجنوب مستقرشوند. در که مجاهدین خلق مجددًا پیشنهادشد
تشکیالتی که به خاطر این پیشنهاد ممکن است فریبی برای گمراهی مقامات بوده باشد. پیشنهاد
می شوند٬ به رو آن رو با جوامع محلی احتماًال صورت مبادرت به جذب در در تروریست ها

گرفت. قرار تردید مورد
پاریس وجود یک واحدمجاهدین خلق ممکن است در غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ

داشته باشد.

آموزش
طـرف سـازمان سـوریه از لیـبی٬ لبنان٬ تعلیمات در غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) ـ (سّری 
گروه های پـایداری داده دیگر جبهه خلق برای آزادی فلسطین و الفتح و آزادیبخش فلسطین٬

می شود.
ـ مشاوران پیمانکار غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ (سّری ـ
که نمود جمهوری دموکراتیک خلق یمن ادعا شامل منابع وشیوه های اطالعاتی است) هشدار:

تعلیم داده است. درسال 1976 قاتالن غیرنظامیان ایاالت متحده را
قرار موردتأیید هرگز آموزش مجاهدین خلق درکوبا٬ ادعای ساواـک مبنی بر (بدون طبقه بندی)

نگرفته است.
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تسلیحات
خودکفایی دوران تروریستی شان٬ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان)مجاهدین خلق در (سّری ـ
63 مهماتی من جمله گلولههای ضدزره برایتپانچههای خودکار و ترجیح میداد تسلیحاتی را
تکنولوژی پـیشرفته٬ با بمب٬ برای استفاده در کیفیت باال منفجرشونده های پیکرات با M و ـ
کرده ولی خیلی کـم تولید خیلی زیاد به مقدار منفجره را مجاهدین خلق مواد کرده اند. تولید

داشته باشد. بزرگ ممکن است وجود بنابراین یک انبار استفاده کرده است.
مهمات جنگی مجاهدین خلق شامل تپانچه های انبار غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ
M ٬تـپانچه های ـ تـفنگ های 67 خـفهـکـن٬ صدا دیگرتپانچه های نیمه اتوماتیک٬ ٬38 ـکالیبر
مـیلی متری «بـراونـینگ»٬تـپانچه های M ٬تپانچه های اتـوماتیک 9 ـ میلی متری 63 9 خودکار
بـی سیم های دسـتی و و تجهیزات شامل رادیـو مهمات مربوطه می باشد. و اسپانیایی «استار»
مدارهای مجتمع می باشد. رله و باتری٬ فرستنده٬ قبیل اسیلوسکوپ٬ همچنین دستگاه هایی از
طریق کویت و از مهمات را لیبی تسلیحات و غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (خیلی محرمانه ـ

داده است. قرار آنها بحرین دراختیار

مالی امور
مؤمنین برای حمایت از دعوت آیة اهللخمینی از پس از غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ
از وجوهی را متمایل به مذهب ومخالف مادیت٬ افراد و بازار تجار سال ٬1351 مجاهدین در
مهر (تا زائران مکان های مقدس عراق به خمینی منتقل کردند. طالب] و = ] طریق دانشجویان
به مجاهدین داد.[!] بقیه را و کرد رد قسمتی را او بود) نجف عراق مستقر شهر 1357خمینی در
هم مجاهدین هم برای خمینی و لیبی کمک های مالی٬ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ
صدهزار سه ماهه٬ بیروت هر خلق فراهم نمود[!] به طوری که گفته شده است سفارت لیبی در

برای مجاهدین می فرستد. دالر
زده اند. دستبرد غیرقابل رؤیت برای بیگانگان)مجاهدین گاه به گاهی به بانک ها (سّری ـ

روابط بین الملل
جـمهوری لیـبی٬ طـرف عـراق٬ کـمک از آموزش و غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ

اشاره شد. باال فلسطین در سوریه و دمکراتیک خلق یمن٬
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تحلیل واقعه
کردن جاده به وسـیله نوع مسدود تمامی ترورهای مجاهدین خلق از تقریبًا (خیلی محرمانه)
به کار رفتنشان به سر مسیر وساعات و قربانیان به دقت مراقبت می شدند اتومبیل بوده است.
و کاردخالت داشتند در عامل اجرا چهار یک تا کامًالمشخص می گردید. وسیله تروریست ها

کرده اند. فرار بدون استثنا تقریبًا

عملیات مهم
اردیبهشت 1351

یک سرتیپ نیروی هوایـی ایـاالت مبادرت به ترور غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری ـ
متحده به وسیله بمب گذاری نمودند.

1352 خرداد
گروه مستشاری نظامی ارتش ایاالت که عضوی از را یک سرهنگ دوم ارتش آمریکا (سّری)
مرد دو کردند. ترور مالی وزارت جنگ ایران خدمت می نمود٬ به عنوان مشاور و متحده بود
به تالفی اعدام چریک های محکوم بوده است. که گمان می رود انجام دادند مسلح عملیات را

1353 آذر
ترور دولت را رئیس «ـکمیته مشترک ضدخرابکاری» زندی پور سرتیپ رضا (خیلی محرمانه)

عملیات مشترک باچریک های فدایی خلق). (در ـکردند

اردیبهشت 1354
زمانی که دو صبح زود٬ کردند. ترور نیروی هوایی ایاالت متحده را افسر دو (بدون طبقه بندی)
نیروی مسلح ستاد آمریکایی به وسیله یک راننده نظامی ایرانی ازخانه شان به محل کارشان در
حمله صورت می کردند)٬ گروه مستشاری نظامی کار در (جایی که آنها ایرانی برده می شدند
عقب به اتومبیل همان حال یک وانت از در و کرد مسدود یک اتومبیل ایرانی جاده را ـگرفت.
که دادند به راننده ایرانی دستور و اتومبیل وانت بیرون پریدند سه تروریست از مستشاری کوبید.
یک اتومبیل سوم فرار با و کشتند افسران را و نزدیک آتش کردند از بعدچندین بار عقب بکشد؛

ـکردند.
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1354 خرداد
یک (خیلی مـحرمانه) ـ بمب گذاری کردند. مشهد در کنسولگری انگلیس را (خیلی محرمانه)
(هدف اصلی یک مقام کنسولی ایـاالت مـتحده کردند ترور را ایرانی سفارت آمریکا ـکارمند

بود).

1355 مرداد
یک عملیات در دفاعی ایاالت متحده را یک پیمانکار غیرنظامی و سه کارمند (بدون طبقه بندی)
فقط این بارچهار و کردند ترور مشابه به اتفاق 1975 نمودن جاده٬ به وسیله مسدود آدمکشی٬
سفارت مرکزمهاجرت یهودیان مرتبط با (خیلی محرمانه) تروریست درعملیات شرکت کردند.

مـورخ گزارش تامست بـه لیـنگن٬ .273 ـ 267 و 259 ـ صص 258 ج 3: النه جاسوسی (ویرایش جدید)٬ اسناد .1
اوت 1979. 7

[بدون امضا] 1 گرفتند. تحت نظر اسرائیل را



فصل سوم:

ترفندها و  سیاست ها

پراـگماتیسم توسعه نیافته  
به نیروهای سیاسی درباره آنها که سابقه چپ بودن مجاهدین خلق کافی است تا رسد به نظر شاید

قبال مجاهدین خلق در تلّون سیاست آمریکا گاه غیرمنتظره دست نزنند. غریب و محاسبه های عجیب و

خواندن دسته های ناهمگون است که ِصرف شنیدن و کوتاه مدت) پراـگماتیک (در آن چنان فرصت طلبانه و

به گونه ای دیگر٬ سابق حزب توده نیز رهبر کفایت می کند. برای پی بردن به اشتباهات آمریکا نیز اخبار

بررسی کرده است: را این روند
حـتی ایـن سـازمان ها هـیچ کـدام از مـی کنند. طرد همه گروه های دیگر سازمان مجاهدین را
ولی علم کردند... رئیس جمهور به دلیل اینکه اینها قبول ندارند. سلطنت طلبان هم مجاهدین را
و آنهاپشتیبانی می کنند باشدت بی سابقه ای از ایاالت متحده آمریکا محافل مافوق ارتجاعی در
گـروه های که این محافل به هیچ یک از به روشنی نشان می دهد این واقعیت را این حمایت٬

اعتمادی ندارند. دیگر
سـناتورهای از نفر که 97 کرد منتشر خبری را (73 شهریور 31) برنامه فارسی صدای آمریکا
و مسعود که بین آنان و دولت کلینتون درخواست کردند از طی نامه ای٬ حزب جمهوری خواه٬
درباره جـنبش گفتاری را این خبر٬ تفسیر در هم٬ بعد مریم رجوی دیداری ترتیب داده شود٬
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است. «شورای ملی مقاومت» منظور احتماًال .1

فـعال ترین گـروه مـخالف که این سـازمان٬ که مضمون آن این بود پخش کرد مقاومت ملی 1
جمهوری اسالمی است.

ولی باشد توافق آمریکا مورد که نمی تواند ـگرچه اقداماتی به این سازمان نسبت داده می شود
از ایـران٬ تـغییرات در برای ایـجاد نمی شود مطرح است که آیا مقامات آمریکا در این تفکر

پشتیبانی کرد. موافق نیست٬ همه شیوه های عمل آنها با ـگروه هایی که آمریکا
ونشان دهنده تازگی دارد علیه جمهوری اسالمی کامًال طرف آمریکا این موضع گیری عجیب از
درحالی که تاچندی به کلی ناامیدشده است. گروه های مخالف ... دیگر از است که آمریکا آن
یک سازمان تروریستی به شمار که این سازمان را این بود پیش سیاست رسمی دولت آمریکا

.341 ـ صص 340 تاریخ: با گفتگو کیانوری٬ .2

نه یک نیروی تعیین کننده.2 می آورد٬

رفت وآمدهای قضایی  
فهرست سازمان های تروریستی خارجی نام سازمان مجاهدین خلق در مهرماه 1376 /1997 اـکتبر در

آن طرح درخواست استیناف با با پی آن تالش کردند مجاهدین در گرفت و قرار خارجه آمریکا وزارت امور

نام سازمان مجاهدین خلق مجددًا 1999/مهرماه 1378 اـکتبر در شد. ولی این درخواست رد مقابله کنند

ایـن مـرحـله نـیز مـجاهدین در فهرست افزوده شـد. در نام «شورای ملی مقاومت» و شد ایران تکرار

سـال بـه طـول لیکن رأی دادگاه برای پاسخ به این فرجام خـواهـی دو درخواست فرجام خواهی کردند

اعالم شد: سال 2001 سرانجام در انجامید.
به عنوان هم نام هم نام گذاری شورا هم نام گذاری مجاهدین به عنوان یک سازمان تروریستی و

ضرورت های قانونی منطبق است. با مجاهدین٬
این دادگاه همچنین اعالم کرد:

وزارت امـور اخـتیار در را مدارک خـود شورای ملی مقاومت می توانند سازمان مجاهدین و
سوی این وزارتخانه بررسی شود. از موضوع مجددًا تا دهند خارجه قرار

بـه عـنوان را شـورا مـجاهدین و مـجددًا خارجه آمریکا وزارت امور 2001/مهرماه 1380 اـکتبر در

وزارت مـه 2003/اردیـبهشت 1382 در اعالم نـمود. فهرست خود سازمان های تروریستی خارجی در
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بازبینی مدارک ارائه شده اعالم کرد: پس از خارجه آمریکا
همنام سـازمان شورا باقی است و این همنامی به جای خود پروسه بازبینی به اتمام رسیده و

است.
در «شورای ملی مقاومت» خصوص همنام نبودن سازمان و آخرین درخواست استیناف سازمان در

شده است: رأی دادگاه استیناف واشنگتن ذـکر در نگرفت. پذیرش قرار مورد دادگاه های آمریکا یکی از
سـوی هـمچنین مـدارک ارائـه شـده از مباحث ارائه شـده و بررسی مدارک و از دادگاه بعد
سـلطه سـازمان حـقیقت تـحت کـنترل و است که شورای ملی مقاومت در اف.بی.آی معتقد

اعالم می شود. درخواست استیناف سازمان مجاهدین مردود لذا مجاهدین است؛
رأی این دادگاه درباره تحقیقات اف.بی.آی آمده است: بخشی از در

مـقاومت در دفـتر اساس مدارک بـه دست آمـده از طرف اف.بی.آی بر مدارک ارائه شده از
گـرفته بـوده قـرار جـو جست و توسط اف.بی.آی مورد 2001 دسامبر که در ویرجینیا(ست)

.14 صص 12ـ مردادماه 1382: بولتن ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی٬ .1

است.1



ـگفتاربیست وهفتم:

ـگفتمان دروغ و
خشونت فرقه نوین





فصل اول:

 تعمیق استبدادفرقه ای

قدرت طلبی  
نادیده و چه بیشتر شدت هر آن هم با ـ را سازمان همه توان خود پیروزی انقالب اسالمی٬ پس از

نوجوان سرمایهـگذاری کرد همه روی نسل جوان و بیش از گرفت. برای کسب قدرت به کار ـگرفتن اخالق ـ

بـه قـدرت چه سـریع تر برای هر تا نهاد بنا دانشجو و پایه دانش آموز روی دو بر را سازماندهی خود و

ارتقای تشکیالتی و مالـِک رشد راه رسیدن به قدرت٬ در دنبال کند. مانورهایش را و برنامه ها رسیدن٬

و تشکیالت؛ حل شدگی در سازمان پذیری و و عمل کردن؛ فعال تر عامل خالصه شد: این دو سازمانی در

به تشکیالت وابسته شدن. واقع بیشتر در

روابط درون سازمان کار و ساز  اطاعت طلبی:
جـاه طلبی قدرت طلبی و سکه قدرت طلبی رهبران سازمان است. روی دیگر اعضا٬ اطاعت طلبی از

یک تا باعث گردید و درون سازمان شد فرودستان در روابط میان فرادستان و کار و مبنای ساز سیاسی٬

مسخ شده تبدیل شود. افراد مجموعه ای از تشکیالت سیاسی به یک شبکه مخوف تروریستی و

بـرابـر در «حـقارت مـطلق» رابطه ای است مبتنی بر رهبری آن٬ هواداران سازمان با و رابطه اعضا

هواداران نسبت به و خاـکساری اعضا سرسپردگی و هیچ اصلی جز چنین سازمانی٬ در «قدرت مطلق».

از این افراد است. الیتغیر قانونی حتمی و «فرادستان» از تبعیت «زیردستان» حاـکم نیست. رأس سازمان٬
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نشریه ارگان همان گونه که در و ندارند. باور استعدادهای خود به امکانات و و اتکای به خویش عاری اند

درهـم مـخالفین را رجوی کسی است که طـومار آقای مسعود که: معتقدند تشکیالت خویش آورده اند٬

با را اپورتونیست های چپ نما راست گرایان ارتجاعی و و نفیس ایدئولوژیک تدوین می کند آثار و می پیچاند

که معترف اند و می کنند همه مجاهدین به شاـگردیش افتخار می نشاند. جای خود بر قاطعیتی ستایش انگیز

کسب کرده اند. او زمینه های مختلف از در را صالحیت خود

قبیل توده ای سیاسی از فشار فتنه و طومار و نهاد بنیاد را میلیشیا کسی است که نسل محبوب خود او

(عالی ترین ثمره تشکیالتی خود انقالب عظیم مردم ایران را و هم می پیچید آن ایام در در اـکثریتی را

سرانجام به فرمان اوست که و شدن نجات می بخشد... خاـکستر از یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران)

وی واضع و می شود... این رهبری به پیشتازی مجاهدین آغاز انقالب دموکراتیک از خرداد سرفصل 30

الهام بخش حرکت عاشوراـگونه مجاهدین است...

دارند آستانه جهش ایدئولوژیک عظیم دیگری قرار در رهبری مسعود پرتو [مجاهدین] در اـکنون نیز

ص 17. ش 241: نشریه مجاهد٬ اقتباس از .1

رسید.1 خواهد به منصه ظهور سیاسی آن به موقع خود اجتماعی و گسترده استراتژیکی و ـکه آثار

افراد و«خودآـگاه» گرفتن «خویشتن»  
طـبیعِی انسـان دموکراسـی نـیاز آزادی و نه تنها انسان شناسِی فرقه اِی سازمان مجاهدین خلق٬ در

ذهـن انسـاِن و کـه فکـر چرا اتصالش به رهبری خاص الخاص می شود؛ وی و بلکه مانع رشد نیست ٬

صالحیت است نه صالح آفرین. که دموکراسی فسادآور نتیجه این می شود ناتوان است. و قاصر غیررهبر٬

این منبع است که فیض اش به مریدان از است و فقط خاصِّ «مراد» که مقوله ای ایدئولوژیک است ـ ـ

گفته است: فرقه) نشستی عمومی (در می رسد.مریم رجوی در
که خودتنیده٬ بدآموزی های فردی وطبقاتی به دوِر و طول زندگی خود٬خصلت ها کس در هر
در رهبرخودبداند٬ و پیشوا را کس خود هر می شود. رهبِرخارج ازخود کسب فیض از مانع از
به نقطه ای درخارج ازخود را وخود بردارید را این سنگ قبر باید است. قبراندیشه های خود
اماِم خودبدانید.] دوشاخه خود و پیشوا را او و به رجوی وصل کنید را [یعنی خود وصل کنید؛
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.102 ـ صص 101 ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .1

انرژی بگیرید.1 او از و رهبری وصل کنید به پریِز  را

همان. .2

بدین معنی است که راه برود»٬2 مسعود سِر با پاِی مریم و با کس باید فهیمه اروانی که «هر این تعبیر

نباید اندیشه خود و به فکر سقوط وی حتمی است. قطع شود٬ «مراد» با یک لحظه رابطه «مرید» اـگر

است. همواره خطاـکار رهبری٬ منقطع از اندیشه مستقل و و که فکر چرا کرد؛ اعتماد

وسیله «آـگاهی» مریدان بزرگ ترین آفت رهبری یک فرقه است. به همین دلیل است که «آـگاهی»

بلکه مانع تبعیت محض ضرورت ندارد بنابراین نه تنها بدان منتهی می شود؛ است یا «آزادی انتخاب»

مـثل بـرای یک فـرقه بسـته تـروریستی٬ آهنین» «حصار تشکیالت می شود. «َسر» و «مرکز» از افراد

محیط خـارج از با اندیشه بین افراد و تبادل فکر هیچ نوع ارتباط و اـکسیژن برای تنفس آدمیان است.

داشته باشد. وجود تشکیالت نباید

مـنتقل شـود. کـانال «سـازمان» کـه از دارد اطالعاتی اعـتبار و فقط اخبار فرقه ای این چنینی٬ در

که سران تشکیالت به دنـبال آن بود همان خواهد اخباری نیز چنین اطالعات و تحلیل های مبتنی بر

است! شدن به پیروزی» «نزدیکتر و «رسیدن به اهداف» و «تعالی» و «رشد» همه حاـکی از و هستند

گـرفتار و تسـلیم بـه «مـراد» و زودبـاور مـطیع٬ سطحی نگر٬ تک ُبعدی٬ چنین حصاری٬ انسان در

کسانی که در بود. خواهد بسته به تمایل تشکیالت ـ به خواسته و بنا بدبینی های افراطی ـ و خوش بینی ها

آنجا همان زاویه محدود از همه جهان را می برند٬ عراق به سر قرارگاه های سازمان در و اردوگاه ها حصار

«مریم»اند! و فقط «مسعود» می بینند؛

ذهنش بنای باشکوه تشکیالت در و به پوچی برسد که فرد آـگاهی به چنین موقعیتی باعث می شود

نسبت به واقعیت شرایطی که در ناآـگاهی افراد به استیصال مطلق می رسد. و نتیجه می ُبَرد در ویران گردد.

شامگاه عملیات جاری و مراسم صبحگاه و (اعم از اشتغاالت متعدد با به خصوص اـگر می برند٬ آن به سر

بریدگی بـه دنـبال ناـکامی و همراه باشد٬ و...) خود از انتقاد دیگران و نوشتن گزارش از نظافت تانک و

که احساس کند باید ثانیًا و باشد بیکار نباید اوًال تشکیالتی٬ این روست که یک فرد از داشت. نخواهد

روزمرگی نیست. یکنواختی و فعالیت های تشکیالتی دچار

که باعث می گردد آن گفته شد٬ ابعاد تشکیالتی چنان که جوانب و و چنین فرقه ها طوالنی در حضور
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که به او گیرد نیروهای ناخودآـگاهی قرار اختیار در فلج شده به دلخواه رهبران فرقه٬ فرد «حیات عقالنی»

قوه می شود٬ کامل محو به طور چنین وضعیتی بدین معناست که شخصیت خودآـگاه فرد تلقین شده است.

که «می خواهـند». بود افکارش همان خواهد احساسات و و می گردد اراده وی نابود تشخیص و و تمیز

که به موجودات خودکاری بدل می گردند فرقه٬ اتصال به مغز با پیوستن به چنین جریانی و پس از افراد

به کام مرگ ـ زمان که الزم باشد هر در ـ را می توان آنها این رو از ـکارشان متکی به اراده دیگری است.

فرستاد.

سلب استقالل فردی  
می شوند این تصور دچار به یک فرقه می پیوندند٬ گاه متضاد علل مختلف و و انگیزه ها افرادی که با

که هیچ حیات تازه ای هستند دارای هویت و و واحدی ذوب گشته اند پیکر در شده اند٬ ـکه دوباره متولد

به نظم و که زندگی آنها احساس می کنند ندارد. واقع «خودشان») در (و گذشته آنها سنخیتی با و پیوند

هدف نوینی گره خورده است.

چارچوب تشکیالت مـعنا که همه زندگی اش فقط در کند باور باید یک تشکیالت فرقه ای٬ در فرد٬

جهت اهداف متعالی تشکیالت و در حتی خوابش را خود٬ همه چیز فرد چنین وضعی٬ در یافت. خواهد

از میزان گسسـتن فـرد خدمت تشکیالت می داند. فعالیت در شروع بهتر برای کسب انرژی و «ـکاری»

تعیین می کند. وی را موجبات رشد تشکیالت٬ وی به رهبری و وابستگی شدید ـگذشته و

جریان عمل که «در این بود داشت٬ تأـکید گذشته روی آن تکیه و از جمله شعارهایی که سازمان٬ از

برای به همین منظور٬ می کند». جمع وحدت پیدا با یافته و رشد جمعی است که فرد یک کار در انقالبی و

به صورت تیمی انجام می گرفت. کارها نتیجه وحدت پذیری بیشتر٬ در و عمل روی افراد تأثیرگذاری بیشتر

تروریستی که فضای سـیاسی فاِز اغلب شرایط دوران قبل از در بماند٬ بیکار هرگز نباید که فرد آنجا از

به فعالیت های بیکاری٬ از برای درآوردن آنها به هواداران سازمان نمی داد٬ را جامعه اجازه تحرک بیشتر

مـطالب٬ بعضی از خط کشیدن به دور و بررسی روزنامه ها می شدند: پوچ وادار و گاه بی محتوا جنبی و

نوشتن تراـکت (ـگاه چند زدن دکه٬ فروش نشریه٬ اطراف محل اقامت جمعی هواداران٬ نگهبانی دادن در

پخش تراـکت و... شبانه روز)٬

برقراری ارتباطات بین برای حفاظت و تیم نیز دو ـگاه یک تیم برای زدن دکه به جایی اعزام می شد.
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می گذشت ولی بـاز اشباع نیز حد گاه شعارنویسی از بعضی مناطق٬ در انجمن گسیل می گشتند! و افراد

وظـایف گـوناـگـون مشـغول بـا تیم های مختلف را تظاهرات٬ جریان راهپیمایی و در می کرد. ادامه پیدا

گروه تـحقیق در صورت می گرفت: بدین منظور مختلف نیز تشکیل دادن گروه های متنوع و می کردند.

و... تحقیق درباره کارخانه ها گروه های شبه کارگری برای شناسائیی و گروه مطالعه جمعی٬ مسائل سیاسی٬

به ساعته نیز برگزاری تظاهرات 24 بیرون النه جاسوسی و هواداران سازمان در چشمگیر و بارز حضور

انفعاالت مربوط به فعل و تحلیلی که سازمان پس از در تحکیم مناسبات جمعی صورت می گرفت. منظور

تـحکیم را مـقابل سـفارت آمـریکا تجمع هـوادارانش در از هدف خود النه جاسوسی ارائه داد٬ تسخیر

همین زمان شکل گرفت. در نیز «میلیشیا» مناسبات جمعی هواداران عنوان نمود؛

سازماندهی آنان برای مـقابله بـا ساختمان های اشغالی سازمان و و ستادها برابر تجمع هواداران در

روابط درونی هواداران محقق این هدف صورت می گرفت که مناسبات و با بیشتر حمالت احتمالی نیز

می کرد٬ که تشکیالت مقرر جا هر در شبانه روزی آنها حضور خانواده های خود٬ از بودن افراد دور ـگردد.

خواب و جمله نحوه استراحت و از ـ خوابگاه ها تجمع و مراـکز و به رعایت ضوابط ستادها ملزم شدن آنها

همان در و «فردیت»شان محروم بمانند از افراد تا موجب می شد کالس های آموزشی ـ ورزش و تغذیه و

چشم بپوشند. شخصی خود لذایذ عالیق و از مدت٬

اغلب فـعالیت های وابسـتگان سـازمان (تـظاهرات٬ تروریستی ـ فاز پس از ـ نیز کشور خارج از در

جهت تحکیم مـناسبات در و...) حمله به سفارتخانه ها شخصیت ها٬ با برخورد آـکسیون ها٬ راهپیمایی ها٬

به دنبال شروع آموزش های نظامی فشرده ـ عراق نیز٬ در بود. جذب نیروها حفظ و جمعِی تشکیالتی و

عنوان های طوالنی با و انجام مانورهای ممتد و عراق ـ پایان جنگ ایران و قبول قطعنامه توسط ایران و

جـمله نـظافت تـجهیزات (از ساختن آسایشگاه٬ کندن سنگر٬ رژه٬ مراسم سان و دهان پرکن٬ متنوع و

همه در درختان٬ کاشتن غالت و حتی کشاورزی و و دست سازمان) تانک های عراقِی در شستشوی مکرر

شخصی آنها پرداختن به امور و حتی به هواداران فرصت تفکر و بود جهت حفظ انسجام جمعی نیروها

داده نمی شد.

به همه سطوح تشکیالت تسّری استبداد  
اختیارات ارزشی و فقط از یک فرقه بسته٬ و درون یک تشکیالت توتالیتر اعمال قدرت رهبر و نفوذ
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روح قـابلیت انـعطاف٬ تـفاهم٬ مـانند صـفات شـخصی او آن بـیشتر منشأ اصولی وی ناشی نمی شود؛

هـمه چنین وضعی است که ناـگـهان اسـتبداد در تمامیت خواهی است. خویشتن پرستی و خودخواهی ٬

گرفت. خواهد بر در سطوح تشکیالت را

تشکیل شده «فرودستان» و «فرادستان» که از یک جامعه قدرت گرا٬ آن است که در اریش فروم بر

شکـل شـدیدترین و شـرایـطی در در مـی کند: گوناـگونی پیدا خوی قدرت گرایی اشکال متنوع و است٬

پیش شرط های اعمال قدرت به شرایط دیگری که امکانات و در و می شود آشکار خشن ترین سرکوب ها

دیگـران بـروز به مشورت با معتقد دموکراسی و مهربانی و به صورت مظهر اندازه کافی فراهم نیست٬

می کند.

یا انقالبی٬ مرتجع است یا یا او٬ بر اوست یا کسی با یا سیاه٬ است یا سفید یا همه چیز برای فرد٬

حرارتی که به چیزی همان شدت و همواره با سرگشتگی٬ این مدار در . و... دیکتاتور دموکرات است یا

جوی جانشینی برای ارضای شور جست و که مدام در آنجا از و می کند آن نفرت پیدا از عشق می ورزد٬

است که مریدانش ـ فکر پیوسته در اتکای به نفس است٬ که فاقد آنجا از نیز سرکوب شده خویش است و

فروم باقی بمانند. و باشند ایثارگر و فداـکار به راه٬ سر و پرکار معذور٬ مأمور٬ جمعی مطیع٬ مطمئن ـ به طور

می گوید:
یک بـار چـند ممکن است هر ندارد. فلسفه قدرت گرایی جایی برای مفهوم برابری وجود در
ولی این لفظ اسـتفاده کـند؛ خویش از پیش بردن مقاصد به خاطر برحسب عرف یا قدرت گرا
به تجربه درک کند. آن را لحاظ هیجانی نمی تواند از چه٬ اهمیتی برای آن قائل نیست؛ معنی و
تـالش های سـادیستی ـ دونان تشکیل شده است. برتران و ضعفا٬ و اقویا از دنیای قدرت گرا
همبستگی که به تجربه دریابد آنهاست به وی امکان نمی دهد دچار مازوخیستی که قدرت گرا

ص 179. آزادی: از گریز فروم٬ .1

تسلیم ختم می شدند.1 تجارب وی به تسلط و چه٬ چیست؛

 جلوه های الیناسیون
سوی سمت و با کادرهای سازمان مجاهدین خلق٬ تئوری سازی های برخی از و تملّق ها مصادیقی از

نمونه که گونه شناسی شفافی از مریم رجوی )٬ بعد رجوی (و منت های مسعود و جاانداختن تقدس بی حد
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و گفتار در به نمایش می گذارد٬ نیز را منش آنها سطح بینش و پرداخته سازمان و انسان های ساخته و

می خوانیم. را عبرت آموز الگویی و مورد چند دارد. تبلور این افراد نوشتار

.1364 نشست های انقالب ایدئولوژیک بهار در .1

 مهدی ابریشمچی 1
کسی که حرف ایدئولوژی سازمان و مفّسر باید برای اینکه مرزهای ایدئولوژیک روشن باشد٬
را حرف آخر ... معرفی بشود. ایدئولوژی سازمان می زند٬ رابطه با اخص در به طور نهایی را
اندیشه مجاهدین چه کسی سخن می گوید؟چه کسی راجع به ایدئولوژی سازمان و ـکی می زند؟

وچه کسی... تئوریزه می کند آن را
و است که به لحاظ ایدئولوژیک راهـگشایی می کند اندیشه مسعود سازمان مجاهدین خلق٬ در

سخنرانی مورخ 64/3/11. 253؛ و ش 252 نشریه مجاهد٬ .2

تعیین می کند.2 مرزهای عقیدتی را
یک درجه پایین آمـدن٬ ... بپذیرد. به سمت پایین نمی تواند سازمان هیچ تعیّنی را رهبری در

ص 23. ش 255: نشریه مجاهد٬ .3

مخدوش می کند.3 محتوای مسئولیت رهبری را فرمالیسم است و
مـعنایی دیگـرگون مفاهیم پیشین سازمان نیز بسیاری از رهبری٬ توصیف مهدی ابریشمچی از در

مـترادِف بـا اصطالح «جامعه بی طبقه تـوحیدی» فرهنگ مجاهدین خلق٬ به عنوان مثال در می یابند.

این ویژگی تبیین می شد: با و بدین معنا و نظام امام زمان (عج) مفهوم شیعی جامعه و

فراوانی؛ نعمت و رشد٬ حداـکثر جامعه ای با (1

آن ریشهـکن شده است؛ اختناق در بهرهـکشی و ستم و جامعه ای که هرگونه ظلم و (2

صفا؛ صلح و از برخوردار و تجاوز جنگ و جامعه ای خالی از (3

کاالیی؛ تفکر پولی و اقتصاد جامعه ای عاری از (4

آن فروریخته است؛ طبقاتی در نژادی و ملی و جامعه ای که مرزهای قومی و (5

کـه نـاـگـفته نـماند تـلخیص. بـا 19؛ صـص 17ـ ج 9. تبیین جهان٬ تلخیص. با صص 87ـــ89؛ تشریح فلسفی...: .4
پس از بـیشتر حضرت حـجت(عـج) نظام دوران ظهور با انطباق ویژگی های «جامعه بی طبقه توحیدی» تالش در
منطبق می کردند. را آن همان ویژگی های «جامعه بی طبقه کمونیستی» پیش از و است؛ پیروزی انقالب اسالمی بارز

رذایل اخالقی.4 اجتماعی و مفاسد جامعه ای عاری از (6
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نشست شورای مرکزی مهرماه 1370. در .1

مریم قجرعضدانلو1  
واقـعی و خـیلی مـادی٬ یک چیز ایدئولوژیکی شان٬ یعنی همان عنصر برگ برنده مجاهدین٬
آن چیزی که سرچشمه خالقیت ها[و] انرژی بی کران آن هم «انساِن رها»ست. و روشنی است؛
دروِن خودش از آن این است که چگونه انسان می تواند و ندارد بیشتر است ...خالصه یک کلید
پیله انفرادی در یعنی از ... کند بارز را انسانی خود گوهر آن سرچشمه انسانی و و بیرون بیاید
ازحالت را او متصل شدن٬ خود محرک ایدئولوژیکِی خارج از موتور به شاخص و آمدن و

... می کند. «رها» بیرون آورده و «درخود»
به این رهاشده و ازخود میزان ـ به هر کس ـ هر و نقش تعیین کنندگی دارد رهبری عقیدتی٬ امر

... می شود. وشکوفا واستعدادهایش متمرکز وخالقیت ها انرژی ها طبعًا پدیده چنگ بزند٬
فـردی خـودش جـلِد پیله و از توانسته باشد میزانی که بیشتر به هر هرکس درجای خودش٬
آن از و وصل شـود جامع تر و وخالص تر کند رهبری رو ایدئولوژیکی و به عنصر و دربیاید

.1370 پاییز فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .2

میتواندمسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد.2 طبعًا دینامیزم بگیرد٬

قدیمی. عناصر از .3

 مهدی خدایی صفت 3
سؤال مشابه ده ها جواب این سؤال و درونی مجاهدین چیست؟ رمزانسجام ووحدت بی نظیر
به سراغ ایدئولوژی ناب توحیدی رفت و باید اینکه بگوییم: دفعه اول چیزی نیست جز در آن٬
سرچشمه و چه چیزی می جوشد آرمان واالی مجاهدین از به راستی٬ و کرد. آنجاجستجو در
فداـکاری بی دریغ یعنی ضروری باشد. که الزم و مقدار به هر فداـکاری٬ آن چیست؟صداقت و
در و درون هرمجاهدخلق می جوشد این همان عنصری است که از درس اول هرمجاهدخلق.
مایه ضروری انقالبی گری و حالّل تمامی مشکالِت پایه و جاری می شود. محیط پیرامون خود

مجاهدت.
یعنی ضروری٬ مهم و یک شرط بسیار یک شرط است؛ گرو در تمامی این هم ـ و این هم ـ اما
که واقعی ترین نعمتی برخوردارند از چیز هر همین زمینه٬مجاهدین قبل از در اما و «رهبری».

متن اصلی آمده است. در عینًا گیومه ها .4

که سیمای این رهبری و«وجوِد»شخِص «مسعود»٬4 «حضور» برخورداری از واقعیت آنهاست:
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رهـبری نـوین مبارکش در حضور با انقالب درونی مجاهدین و مریم در یافته و تبلور او در
به ماشناسانده. را انقالب٬جایگاِه اخص او سازمان و

بـارور انـدیشه او از لحظات انقالب نـوین ایـران٬ لحظات مجاهدین و ـکسی که لحظات ما٬
تـبیین مـی کند٬ اوست که بـرای مـا را واقعیت ها دیگر٬ نشئت می گیرد. او حضور از می شود.
الگوی تمام فریادرِس ماست. سخت ترین تنگناها در و مامی گشاید بر را راه ها تشریح می کند٬
درس عشق ورزیدن می آموزیم. او از عشق می ورزیم و به او کعبه دل های ماست. ماست٬ عیار

اندکی تلخیص. با 30؛ صص 29ـ ش 241: نشریه مجاهد٬ .1

این کعبه دل ها...1 این ماییم و ...

اعالم هم ردیفی مریم . بهمن 1363؛ پیام 7 .2

رجوی 2 مسعود  
بـه ویـژه عـاری از طبقاتی و تبعیض آلود و تمام زنگارهای شرک آمیز جایگاهی که عاری از
تشکیالتی واجتماعِی بسیار تعادل عقیدتی و [است]... تلقی های سوداـگرانه سیاسی واجتماعی
ایدئولوژی پرتو تأمین می کند.جایگاهی که در چه مرد) (چه زن و برای همه ما عالی تری را
برتساوی ترقی به آن راه برده ایم ومشخصًا انقالب و محور صدور از انقالبی وتوحیدی خود٬

ص 4. ش 235: نشریه مجاهد٬ .3

می کنند.3 مردتأـکید یگانگی ماهوی زن و و
می گوید: 1370 نشست شورای مرکزی پاییز همچنین وی در

بدون ذره ای مبالغه به آن معتقدم که همین مسئوِل می کنم و فکر برای خوِدمجاهدین٬شخصًا ...
درست می گویم؟ آی بچه ها یک رحمت ویژه ای است. برای ما مریم ـ ـ اول شما

بله. [اعضای شورای مرکزی:] ـ
هست؟ کار هیچ مبالغه ای در

نخیر. ـ
یقین دارید؟ تک تِک شما

بله. ـ
کار؟ در
بله. ـ

رزم؟ در
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بله. ـ
تشکیالت؟ در و

همان. .1

بله.1 ـ

.1364 اطالعیه به مناسبت انقالب ایدئولوژیک خرداد .2

کمیته مرکزی 2 دفترسیاسی و  
این جهش عظیم ایدئولوژیک ابعاد تاحدودی با امروز مسئوالن باالترمجاهدین٬ فرماندهان و

آشناشده اند. می سازد٬ یگانه تر و چه پاـکیزه تر هر را توان ما درونی که ظرفیت و
بنای ایران دموکراتیک٬همگان با درجریان نوسازی و و درجریان سقوط محتوم رژیم ... فردا٬
عظیم آثار برهمین روال٬ ... این قدِم مهم تاریخی بیشترآشناخواهندشد ابعاد عوارض و و آثار

ص 25. ش 241: همان٬ .3

طول زمان به ظهورخواهدرسید.3 مریم در و ایدئولوژیکی وسیاسی واجتماعِی رهبری مسعود

بیانیه آبان ماه 1370. .4

شورای مرکزی سازمان 4  
موضِع گرفتن مریم در قرار با راهگشای همه استعدادات همه مجاهدین است. «مریم رهایی»
کـمال شـایسته خـود انقالب ایدئولوژیک دروِن سازمان به اوج بلوغ و مسئول اول سازمان٬
خلِق محبوبشان می گردد. برای مجاهدین و برکاِت بس عظیم تر سرچشمه خیرات و و می رسد

بگذار
که در نسیم جامعه بی طبقه توحیدی٬ و هم بشکند در ـ وبندهای استثماری ـتمامًا قید تا بگذار

.1370 پاییز فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .5

بشارت دهد.5 فضای عطرآـگیِن رهایی را و بوزد سو به هر هرمجاهدحک شده٬ مزاِر دل و

مهرماه 1370. به همردیفی٬ مراسم انتصاب خود در .6

 فهیمه اروانی 6
عـبث و کاری خـنده دار تاریخی٬ سایرشخصیت های ملی و [یعنی رجوی] و مقایسه بین او
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بزرگان فاصله دارد. رهبران و سایر با گردن بلکه کیلومترها و نه به اندازه یک سر او زیرا است؛
است. تاریخ ساز همه کارهای او

به چه نمی دانیم که مسعود ما وصل بشویم. مسعود نمی توانیم به خوِد به مریم وصلیم.مستقیمًا ما
مباداخودتان چه کسی خط می گیرد... از و چه کسی نشست می گذارد با ـکسی وصل است و

.1370 پاییز فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .1

برسید.1 به مسعود مستقیمًابخواهید
سال بعینه این دو در دارم. همه چیز باالی سرم دارم٬ وقتی مریم را هم مثل همه مجاهدین٬ من
و عرصه تغییر به همان میزان در میزان که فهمش کردم٬ به هر راشناختم٬ میزان که او دیدم به هر
روشن است که سرچشمه همه این فزایندگی ها٬ تحوالت ـدنیای جدیدی رویم بازشده است ...

... مریم است. خواهر درخوِد بالندگی ها
در و مسعود رهبرعقیدتیمان برادر برابر در و تک تِک شما مریم و خوِد برابر در اینجا من در
آنچه هست٬ هر ندارم و [ ـکه] به واقع ازخودم چیزی نداشته و می کنم مقابل کالم اهللمجیدتأـکید

همان. .2

مریم است.2 سرچشمه فزایندگی وبالندگی های مجاهدین یعنی ازخود از
صرفًا تئوریک و فقط یک بحث نظری و وقتی من می گویم که همه چیزمجاهدین مریم است٬
یعنی[اینکه مریم] همه چیز بلکه منظورم از مریم نیست٬ به خواهر یابیان عالقه ما بحث عاطفه و
وتوانایی های مجاهدین دردنیای واقعِی مبارزه برای سرنگونی سرچشمه دارایی ها سرسلسله و
و راهنما مریم آن اندیشه و خواهر جریان تالش برای رهایی خلق اسیرمان است. در رژیم و
سیاسی٬ کار چه در ارتش آزادی بخش٬ نظامی و کار چه در کاری ـ هر راهگشایی است که در
نـمی توانـیم تنظیم نکنیم٬ کوک و او با اـگرخودمان را ایدئولوژیک ـ تشکیالتی و کار در چه 

همان. .3

پاـکیزگی وپاـکباختگِی ضروری آن باشیم. 3 و وفا مبارزه وصدق و پاسخگوی الزامات خطیر
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فصل دوم:

 استبدادهمه جانبه

برکشیدن زنان گام به گام تا  
چارچـوب در ابتدا گسترده سازمان٬ فراخوان های عام و پیروزی انقالب اسالمی٬ شرایط پس از در

دانش آموزی» محدوده «نهاد سازماندهی جدیدشان به خصوص در سپس در و «جنبش ملی مجاهدین»

مـجاهدین خـلق هوادار دختران دانش آموز٬ کثیری از که تعداد باعث شد وابسته به «بخش اجتماعی»٬

شوند.

قرار آرمان های افراد و رأس همه آرزوها در سازمان را که اوًال تمهیداتی فراهم آورده بود تشکیالت٬

شنیدن زندگی نامه های فاطمه امینی خواندن و پسران جوان٬ برای دختران و ارائه کند. «الگو» ثانیًا و دهد

به سوی به خصوص ـ ـ که دختران را جاذبه هایی می آفرید سوی دیگر از مهدی رضایی کفایت می کرد. و

مزین به پیروزی انقالب٬ پس از اعالمیه های سازمان٬ و که اولین پیام ها دارند همه به یاد می کشید. خود

جـریانی یـا فـرد کشـور٬ در حـیطه رهـبری مـعنوی امـام (ره) که خارج از چرا بود؛ نام امام خمینی (ره)

موازی سازمان٬ تاـکتیک های مؤثر این مرحله از در کند. نمی توانست به نام ایدئولوژی اسالمی جذب نیرو

این حرکت های موازی از مورد به دو اینجا در بود. تصمیمات امام (ره) اقدامات یا برخی از حرکت کردن با

اشاره می شود:

جمع هایی به ایجاد سازمان با توسط امام خمینی (ره)٬ سازندگی» اعالم تشکیل «جهاد همزمان با (1

گروه های در را پسر و تعدادی دختر پوشش خدمت به روستاییان٬ زیر نام «اردوهای سازندگی»٬
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آموزش های مربوط به روستاییان٬ ضمن انجام برخی امور و برد سازمان داده به روستاها محدود

را که آموزش ها کسانی را و دست به گزینش زد ضمنًا و صورت داد را ایدئولوژیک خود تبلیغاتی و

دستچین نمود. می گرفتند٬ بهتر

بـه کـه مـنجر توسط امام خـمینی (ره)٬ اعالم لزوم تشکیل «ارتش بیست میلیونی» همزمان با (2

امپریالیسم و مبارزه با شعار با و زد سازمان دست به تشکیل «میلیشیا» شد٬ «بسیج» تأسیس نهاد

آموزش نظامی را پسر و دانش آموزان دختر می کند٬ تهدید تحت این عنوان که خطراتی انقالب را

داد.

قبیل «تا عباراتی از عین حال جذاب به هواداران خویش دهد. در هویتی تازه و سازمان تالش می کرد

ایـن داشت. نـباید تهدیدات آمـریکا هیچ ترسی از هستند٬ هنگامی که این جوانان پاـکباخته «میلیشیا»

آمده است! پیامی خطاب به امام(ره) جالب است که این جمالت در ص 2. ش 38: نشریه مجاهد٬ .1

درگـیری های خـیابانی چـنین تـعبیراتـی پس از یا و کند.»1 خواهند را کارتر و آمریکا گور جوانان آـگاه٬

آینده مضروب هم در باز میلیشیای قهرمان٬ مجاهدین خلق٬ فرزندان شما٬ که «آری! 59 ـ سال های 58

پـرچـم امـا شـتافت. خواهند شهادت گاه ها و به زندان ها شد٬ شکنجه خواهند گشت٬ مجروح خواهند و

ص 20. ش 114: همان٬ .2

هـواداران در داد»٬2 کف نخواهـند جمهوری اسالمی از استقالل و مسیر در سرخ فام آزادی حسینی را

تشکیالت باشند. اختیار مشتاقانه در زمانی که الزم باشد هر در تا می نمود انگیزه ایجاد

پسران (بـه خـصوص توسط دختران و خیابان ها و میدان ها چهارراه ها٬ نشریه در فروش روزنامه و

بود. به آنها هویت موردنظر دادن شخصیت و جمله تاـکتیک های سازمان برای تقویت انگیزه و از دختران)

که مردم برای شناخت اسالم داشتند باور و می دانستند «زینبی» را این نکته که عمل خود برای دختران٬

درگیر فروختن نشریه و که با تلقین می شد به فرد انگیزشی مهمی بود. بار سازمان ندارند٬ راه دیگری جز

است. «زن مسلمان» حال ارائه دادن چهره جدیدی از در «ارتجاع»٬ شدن با

که در بود مشابه مردان به آنها دادن هویت مردانه یا دختران هوادار٬ ارتباط با خط اساسی سازمان در

تـحقیر کـردن تـبعیضات٬ نـابود بـا و پاره کنند را بندها و قید باید «زنان ما چنین عباراتی بیان می شد:

که خواست برحق آنهاست ـ مردان ـ به برابری با و بین ببرند از داشته شده٬ که به زنان روا تاریخی ای را
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ص 180. جمع بندی یکساله...: .1

دست یابند.»1

نظام جمهوری اسالمی٬ به دنبال اعالن رسمی جنگ مسلحانه با ایران٬ سران سازمان از فرار پس از

اشرف با ازدواج نخست او که نقشی ابزاری برای زن قائل است. نشان داد خود عملکرد رجوی با مسعود

کشته شدن پس از ساله بنی صدر٬ 18 19ـ دختر فیروزه ٬ با ازدواج دوم او٬ یک ازدواج نمادین بود. ربیعی ٬

می پنداشت) (آنچنان که بنی صدر را رجوی» ـ وحدت تاـکتیکی «بنی صدر موسی خیابانی ٬ اشرف ربیعی و

هـمسر ازدواج سوم رجوی با کامل می کرد. واقع رخ داده بود) (آنچنان که در را بنی صدر» «رجوی ـ یا

عـضدانـلو مریم قـجر انجام شـد. بن بست ها و جهت حل بحران ها در دوستش مهدی ابریشمچی نیز

رجوی هم تا نام گرفت؛ این ازدواج «انقالب نوین ایدئولوژیک» معرفی گردید؛ «همردیف مسئول اول»

رهـبری کـمبود و بـحران ریـزش نـیرو کـه بـاید چرا کشیده شد... الوهیت باال نبوت و سطح امامت و

برطرف گردد. به زعم سازمان ـ ـکاریزماتیک ـ

انزوای بیشتر روشن بود. نتایج چنین ازدواجی کامًال شده٬ یادآور آبراهامیان نیز که یرواند همان طور

سـطوح در امـا تمام سطوح تشکیالت. در هدفدار تصفیه ای وسیع و جهان بیرون و مجاهدین خلق از

به خصوص مسلمانان شیعه ایرانی ـ عموم ـ نظر چنین حرکتی از پیامدهای مالمت بار عالوه بر بیرونی٬

ص 193. ترجمه دست نویس: آبراهامیان٬ .2

حتی نیروهای مخالف نظام داشت.2 غیرمذهبی و روشنفکر اقشار تأثیرات منفی شدیدی بر

شکست عملیات رودررویی با پس از حل کند٬ بحرانی جدیدتر با را بحران ها عادت کرده بود که رجوی

سـازمان تـن عـضو کـه دو آخرین مأمنی را به راه انداخت و را «نشست های طالق» موسوم به فروغ٬

مـحور حذف نمود. تصرف یا یعنی حریم خانواده٬ کنترل تشکیالت بیرون باشند٬ آن از در می توانستند

بود. تصاحب قلب ها اصلی «انقالب طالق»

سوی به راستی از «ارتش آزادی بخش»٬ دختران در زنان و حضور مانور حرکت های نمایشی بعدی و

دولت عـراق کـنار در ارگان حقوقی بین المللی جدی گرفته نشد. یا هیچ دولت و هیچ جریان سیاسی و

پی اعالم پی در . تانک های صدام حسین و... نمایش قدرت با جریان های نمایشی ترتیب دادن٬ زیستن٬

آنان را و انگیزه دهد می توانست نیروهای سازمان را دختران٬ به زنان و مسئولیت ها «تعویض » تفویض و

مطیع رهبری همچنان دست به سینه و عادی اجتماعی٬ نوع زندگی آرام و هر از به دور انزوای کامل٬ در
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نگه دارد.

آغاز عضدانلو اعالم همردیفی مریم قجر با هفتم بهمن 1363 از تشکیالت وی٬ روندی که رجوی و

ادامه یافت: مثل یک سریال دنباله دار ـکردند٬

مسعود؛ اعالم رهبری نوین مریم و ـ

مریم ؛ و مسعود ازدواج «ایدئولوژیک» ـ

معرفی مریم به عنوان مسئول اول سازمان؛ ـ

شورای رهبری سازمان؛ زن در 24 اعالم حضور ـ

انتخاب مریم به ریاست جمهوری (توسط مسعود)؛ ـ

مـحبوبه بـه حمیده و و عذرا مهوش و و معرفی شهرزاد معرفی فهیمه به عنوان مسئول اول و ـ

عنوان همردیف های مسئول اول؛

به عنوان مسئول اول؛ معرفی شهرزاد ـ

رئیس جمهور؛ معرفی فهیمه به عنوان هماهنگ کننده دفاتر ـ

معرفی مهوش سپهری به عنوان مسئول اول؛ ـ

به عنوان مسئول اول؛ معرفی بهشته شادرو ـ

زهـره بـه عـنوان و ثـریا مـعرفی فائزه و معرفی مژگان پارسایی به عنوان مسئول اول و اخیرًا ـ

معاونان مسئول اول. و همردیف ها

 اسماعیلیان وسازمان
او داشت و رأس این سلسله مراتب خلیفه قرار بر داشتند. اـکید اسماعیلیه یک سلسله مراتب منظم و

بحر که مأمور داعی الدعاة بود یا باب االبواب و حجت٬ پس از جزیره می فرستاد. به 7 را حجت های خود

مطلق حق تبلیغ نداشت ولی مأذون مأذون تقسیم می کردند. به مطلق و را سپس داعی که آنها و بودند

رأس بـر کـرده بـود سازمانی که حسن بن صباح ایجاد در سپس به مقام مستجیب می رسید. داشت و

اعضای سـاده جـمعیت را آن گاه داعی و و سپس داعی کبیر و شیخ الجلیل بود سازمان داعی الدعاة یا

واحـد چـند تواریخ از در واحدهای تشکیالتی٬ نظر از می خواندند. «فداییان» یا «الحقان» یا «رفیقان»

فراموشخانه که و که اعضای آن حق عضویت می پرداختند دعوت خانه٬ مانند سازمانی نام برده می شود.
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خاصه بـرای پنج شنبه داعی الدعاة مجالس عامه و روزهای دوشنبه و انجمن های سری اسماعیلی بود.

مبلغی به نام حق النجوی به میزان مجالس٬ و برای اداره این سازمان ها مناظره تشکیل می داد. بحث و

اصول مسلمه از کتماِن سر پنهان کاری و می ستاندند. فقرا ثلث از سه درهم و و اغنیا ثلث از و سه دینار

به پنج مـرحـله تنظیم و آن را قواعد و بودند تبلیغ استاد کار در آنها سازمان های اسماعیلی بوده است.

تقسیم کرده بودند:

برای قبول نـظریات مساعد کردن شخص مناسب و برای پیدا جو یعنی جست و مرحله تفریس. (1

اسماعیلیان.

شخص مناسب دوست شود. با یعنی مرحله ای که ُمبلغ می کوشید مرحله تأسیس. (2

تبلیغ اوست شخصی که مورد عقاید در یعنی مرحله ای که ُمبلغ به تدریج می کوشید مرحله تشکیک. (3

بدون آنکه عقاید نشان بدهد را خطاهای فکری او بیرون بکشد. را تناقضات معتقدات او رخنه کند٬

بیان کند. را واقعی خود

هویت فکری خویش را اهمیت و و خود ُمبلغ به تدریج عقاید یعنی مرحله ای که داعی و مرحله ربط. (4

به قـید تبلیغ را داعی شخص مورد این مرحله معموًال در می کرد. تبلیغ افشا برای شخص مورد

وامی دارد. قسم به «ـکتماِن سر»

به سازمان اسماعیلی وابسته می کند را تبلیغ خود یعنی مرحله ای که مبلغ شخص مورد مرحله تعلیق. (5

خاندان اسماعیلی جهان می سازد. وارد را او و می دهد نام «مستجیب» به او و

محرک مواد ونیزی نخستین کسی است که درباره استفاده رهبران اسماعیلیه از جهانگرد «مارکوپولو»

ایـن عـالوه بـر حسن صباح پیشوای «دعوت جـدید»٬ اساس این نگره٬ بر سخن گفته است. مخدر و

آن و مـی برد بـه کـار طرف خـود ایمان در برای ایجاد نیز برخی اسلوب های دیگر اسلوب های تعقلی٬

سفرنامه در آن را مارکوپولو داستان بهشت الموت معروف است و به ویژه حشیش بود. مخدرها استفاده از

بـه او حشیش بسـیار و بی هوش می ساختند که فدایی را ابتدا آنها برپایه این روایت٬ آورده است . خود

پس و می بردند روضات بهشت بود غرفات و که نمونه ای از به جائی نزهت افزا را سپس او و می نوشاندند

بی هوش کرده به جای نـخست بـاز باز نوش نگاه می داشتند٬ عیش و در را او آنجا که مدتی در آن از

نـظرش واقـعی در رویایی زنده و آنچه که می گذشت مانند فدایی چون به هوش می آمد٬ می گرداندند.

بازگشت بدان بـقعه خـرم خواستار اینک اـگر دیده ای و بهشت را که تو می گفتند پس به او مجسم بود.
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آن زندگی ابدی در و این ساحت دل انگیز در شرط ورود این بار مرگ تو فداـکاری بازنایستی. از هستی باید

بازگشته «مبارزه» زنده از او یک فدایی وقتی می دید گاه مادر که می گویند بود همین باورها اثر در است.

غصه می گریست. است از

بـه صـورت فـرقه رجوی اعـمال مـی گشته و سازمان یا در آنچه تحت عنوان «ضوابط تشکیالت»

امروزی شیوه هایی است که امثال حسن صباح در نوع مدرن و تداوم یافته است٬ پیچیده تر و انتزاعی تر

از فرقه رجوی٬ مغزشویی در این تفاوت که درجات مسخ و با فرقه هایی چون اسماعیلیه اعمال کرده اند؛

بوده است. هم مؤثرتر مواد دیگر استعمال حشیش و مراحل پس از

ذاتی یک فرقه پایه ای و «خشونت»  
به خصوص ترورهای داخلی و گذشته (عمدتًا اـکنون که ماجراهای درونی سازمان مجاهدین خلق در

عالف و...٬ علی میرزاجعفر یقینی ٬ محمد مرتضی صمدّیه لّباف ٬ شریف واقفی ٬ مجید سعیدی ٬ جواد ترور

ترورهای کور عملیات انتحاری و (از 60 خرداد جریان های پس از و خودکشی های مشکوک متعدد) نیز

بحث شاید برای همه روشن شدند٬ تشکیالتی خودسوزی) دستور عملیات مهندسی و خیابانی گرفته تا

هم نـمی توان لیکن این واقعیت را آید؛ بطن این گروه غیرضروری به نظر نهفته در درباره «خشونت»

نسبت به کشتن و «بی قراری» یا «میل» و «ـکینه» و «خشم» و رگه های «قهر» نادیده گرفت که وجود

بـرای اجـرای صـحنه های عـملیات عواملی بوده است کـه زمـینه را و فاـکتورها از کردن دیگران ٬ نابود

فراهم می کرده است. خشونت بار

بارها و بارها و تکرار به خصوص با خوانده می شود٬ یک گروه به اصطالح «انقالبی» سرودهایی که در

خود که می تواند این زمینه روانی خشونت دارد ایجاد غیرقابل انکاری در آثار کردن٬ زبان مرور ذهن و در

قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران و سرود دو اینجا در به تنهایی موضوِع یک پژوهش مستقل باشد.

گرفته است. مطالعه اجمالی قرار مورد مضمون آنها

اصلی مجاهدین خلق سرود  
بـه گـو٬ یک گـفت و در زندان مشـهد٬ در خاطرات خود ضمن بیان بخش هایی از بهمن بازرگانی ٬

اینجا همین است که در مزبور سرود سیدی کاشانی ساخته بود. محمد که آن را سرودی اشاره می کند
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بـا مـجموعه هـم آواز به نـقل از: آمد؛ پی خواهد در بود٬ دیگری که جایگزین «ای ایران» سرود و متن این سرود .1
به کوشش انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه سرودهای سازمان مجاهدین خلق ایران٬ مجموعه ای از مجاهدین؛

.24 و صص 11 مهرماه ٬1358 مشهد٬

روی آن گـذاشـتند.1 را خـون» عنوان «سرود ولی بعدها معروف بود مجاهدین» به «سرود آورده ایم و

بازرگانی می گوید:
هـم او سـرودمـجاهدین را می گفتند؛ که به او«بابا» زندان مشهد] سیدی کاشانی هم بود [ در
همان فیروزگوران ـ رامی خواندند؛ این سرود درسلول ها یادم است که یک باربچه ها ساخت.
بـچه ها هـم بـود. ـ مـی کند مـنتشر ااۤلن جـامعه سـالم را و روزنامه نویسی که به زندان افتاد
که اینها آن موقعحالیمان نبود در واقعًا انفجار»...وحشتناـک است! بمب و «غریو می خواندند:
سرودحذف کنیم از را من جلسه گذاشتم که اینها چیزهای بدی است وخیلی وحشتناـک است.

بهمن بازرگانی . گوها: گفت و .2

[ ـکه توافق حاصل نشد].2
خون  سرود

زخــــــــون زخــــــــون ـ

دشمنان گـرفت شـــراره هــای انــتقام تــوده ها به خرمن وجود

فــــروغ روشــــنش ـکـــــه از

سپید(2) فضای تیره جهان شود

* 

زجــای خــود ـ زجـــای خــود

عـزم آهـنین به خـون و نما راسـتین وفا عهد و بخیز زجای خود

کــه انــقالب راسـتین بــپا بــپا

زنـهضت مـجاهدین(2) شود بپا

* 

زخشـــم مــا ـ زخشــــم مــــا

دشـمنان وجـود ـگــــــــلوله های آتشــــین (2) به آتش افکـند

انــــقالب فــــتح و غــــــریو

به آسـمان(2) زسرزمین ما رسد
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«ای ایران» سرود تقابل با ضدیت و سرودی در  
کسانی را زیادی از تعداد و عینی تبدیل شد شایعات به شواهد و زمزمه ها سال های اول دهه 1370 در

کسانی که به دلیل آشنایی البته بودند و برد؛ حیرت فرو در بودند٬ دیدگاه های سازمان آشنا مواضع و ـکه با

وارونگـی را و هرگونه تـغییر عالیم حرکت رهبری سازمان به سمت قدرت مطلق فردی٬ و مؤلفه ها با

به شدت نامشروع و وسیله هایی که قبًال و اهرم ها رهبری سازمان تصمیم گرفت از محتمل می دانستند.

30 برگزاری سالگرد میتینگ ها٬ و شوها و برگزاری کنسرت ها احسن استفاده کند: به نحو بود٬ «ممنوعه»

«ای ایران» سرود انتشار کردن و فراـگیر اضافه آن به پرچم ایران٬ و خورشید و نقش شیر استفاده از تیر٬

و...

ضدانقالبی است (به جهت ارتجاعی و «ای ایران» که سرود آن بود سازمان بر گذشته٬ که در آنجا از

شمرده می شد) ذنب الیغفر که گناه کبیره و نتیجه تقویت حس ناسیونالیستی ـ در و نام «سرزمین» تکرار

سیدی کاشانی (معروف به «بابا») محمد بدین منظور٬ و به جای آن تدارک دید دیگری را سرایش سرود

در نـیست)٬ رژیم شاه (ـکه مـایل بـه مـعرفی خـود مجاهدین خلق زندانی در خاطرات شفاهی یکی از بخشی از .1
گرفته است. اقتباس قرار استفاده و تنظیم این یادداشت مورد

می آید.1 زیر آن در که ابیاتی از سرود سرودی را

خلق پیکار سرود

خــــــلق قــــهرمان ای رزم آور
 ای رزمت الگــــوی هــمرزمان

ای.........

هم شکسته بساط سـتم سرسختی ات در
زهــــم ظــــلمتی را بگسســــته هــــر

کــــــــارگر ای پشــــــــتیبان تــــــــو
پــــیشه ور هــــــــمرزمت دهـــــقان و
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ای............
نشــان جـنبش است رنــج ســالیان تــو

زمـان یـورش است پـرطنین صـدای تـو
چــــــــون راه خــــــــدا راِه تــــــــو

ســــوی آســــمان چــــون ره نــــوردد
خــــون پــــیام و ای پـــــــرچــــم دار

ای......
دژخــــــــیمان ره گــــــــم کــــــــنند
ایــــن مــــیان در شــــــوند تــــــــنها

زندان های عراق عملیات مهندسی تا از  شکنجه:
محسن میرجلیلی و به اسامی طالب طاهری ٬ تهران سه پاسدار سازمان در افراد مردادماه 1361 در

مرگ سرحد انتقام جویی تا به قصد و برای گرفتن اقرار را آنها و به خانه امنی بردند ربوده٬ طهماسبی را

اتو با شکمشان را پشت و انبردست کشیدند. با اعضای سازمان ناخن های این پاسداران را شکنجه کردند.

و جایی به گوش نرسید صدایی از این خصوص اما در به آتش کشیدند. هم جسدشان را بعد داغ کردند.

پس شکنجه می کند٬ و رژیم می کشد اـگر برخی گفتند: محکوم کند. که این عمل فجیع را نشد ـکسی پیدا

اعتراضی برای شکنجه انسان ها دادن ها کسی به این چراغ سبز بکند. چنین کاری را سازمان هم حق دارد

شده است. که این روزها نتیجه همین شد و نکرد

مـضیقه بـود٬ در محیط اروپـا) به لحاظ زیست محیطی (در وقتی چاردیواری نداشت و سازمان تا

بیرون آن ـ چه در درون سازمان و چه در منتقدین ـ با خصوص برخورد در را نتوانست ماهیت اصلی خود

کرد. زندان های بزرگی برپا به عراق٬ ورود همان آغاز ولی از نشان دهد.

عراق است بخشی به نام اصلی ترین پایگاه مجاهدین در قرارگاه اشرف که بزرگترین و در این اواخر تا

رفیعی نژاد که مسئول نادر این بخش ـ عهده دارد. بر سازمان را مسئولیت زندان های متعدد «قضایی»

متقاضی خروج از متهم که همان ناراضی و دارد. همه گونه مشخصات یک مجموعه قضایی را است ـ
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ایـن در فراخوانده مـی شود. مدتی به «دادگاه» پس از به انفرادی فرستاده می شود. ابتدا سازمان است٬

وکیل مدافع داشته متهم نمی تواند بازی می کند٬ یک نفر را بازجو دادستان و که نقش رئیس و «دادگاه»

اـگر سازمان طلب مغفرت کند. «رهبری» از کرده٬ امضا این دادگاه متهم موظف است فرمی را در باشد.

مسئولین جزو رئیس دادگاه توسط گروه ضربت که اعضای آن نیز به دستور نکرد٬ امضا متهم این فرم را

زندانی متهم و گرفتن از مرحله امضا این کتک زدن تا می گیرد. شتم قرار ضرب و مورد سازمان هستند٬

می کند. ادامه پیدا

به جدایی٬ خواستار و منتقد افراد سازمان با برخوردهای گروه ویژه ضربت بخش «قضایی» برخی از

است: زیر قرار

نشست وی در کرده است. صادر را مذهبی فتوای «سیلی زدن» به عنوان رهبر شخصًا رجوی خود (1

هر کاری بکند. است هر «بریده آزاد قرارگاه اشرف گفته است: در 1370 شهریور 27 روز «طالق »

سیلی محکم بر جانب من دو از مبلغ باشد٬ خمینی گرایی را بریده ای بخواهد اـگر اما حرفی بزند؛

بنوازید» بناـگوش او

تابستان 1370. همه زندان های سازمان به خصوص از شالق زدن شیوه مرسوم در (2

سلول انفرادی. حبس در (3

زندانی یک فضای کوچک جهت سلول های ساخته شده برای زندانیان به شکلی است که برای هر

بی خبر یکدیگر وجود زندانیان از و زندانیان ارتباط نگیرد سایر با تا مقابل سلولش ساخته اند٬ هواخوری در

اوست که زندانی است. که تنها زندانی گمان می کند این شیوه هر با بمانند.

تحمیل گرسنگی به زندانیان. (4

زمستان. قطع آب گرم حمام در (5

شهرهای دیگر و درجه بغداد گرمای باالی 50 خنک کننده در انداختن سیستم های تهویه و کار از (6

عراق.

سوسک و... پشه٬ از سلول مملو حبس در (7

کتک زدن. توهین٬ ناسزا٬ (8

حالی که بغل در کرده و روی زمین بلند از را او همین حال٬ با و پشت می بندند از را دست های فرد (9

پوتین های نظامی بر و لگد مشت و نفری با چند ـگوش زندانی نعره های گوش خراش می کشند٬
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محمدحسین به عنوان نمونه می توان از سیلی می گیرند. کتک و به باد را او زندانی ریخته٬ سر

تحت تیرماه 1378 حسن محصل در و رفیعی نژاد نادر که توسط ابراهیم ذاـکری ٬ سبحانی نام برد

گرفته بود. قرار وحشیانه ترین شکنجه ها

کابل برق. شالق زدن با (10

لگد. مشت و کتک زدن تیمی با یا «معبد» (11

مشت و مثل توپ فوتبال با زندانی را نفره٬ تیم 3 دو در نفر 6 تعداد آنجا که در «اتاق فوتبال» (12

و ریختن یک سطل آب روی سر با صورت بیهوش شدن زندانی٬ در به هم پاس می دهند. لگد

می گیرند. سر از شکنجه را مجددًا به هوش آورده٬ را او صورتش٬

به وسیله چرخـاندن داده و سطح چوبی قرار بین دو این گونه است که زندانی را قبر» «دهلیز (13

کشنده ای به همه اعضای بدن زندانی فشار سطح٬ نتیجه نزدیک کردن این دو در اهرم های آن و

می کنند. وارد

می چرخانند. پیچیده و پتو در که زندانی را پیچ» پتو «ـکفن پیچ یا (14

به معموًال دنبال می کند٬ محاـکمه فرد از محاـکمات درون سازمانی بسته به اینکه سازمان چه هدفی را

نفر چند متهم و حضور یک محیط دربسته با این محاـکمات در جمعی. فردی و صورت انجام می گیرد: دو

افرادی که چندین متهم صورت می گیرد. حضور نفره با صد یک سالن بزرگ چند در به عنوان قاضی یا

مواردی در بدنی داده اند. آزار کتک و تحقیر٬ بدرفتاری٬ گزارش هایی از گرفته اند٬ محاـکمه فردی قرار مورد

تـمامی ایـن حکـم صـادره در گرفته اند. شتم قرار ضرب و هتاـکی و مورد جانب قاضی نیز از این افراد

اجرای این حکم تا نمی دانند. به دالئل سیاسی مقدور دادگاه های بسته اعدام بوده است که اجرای آن را

ایـن به حال حکم اعـدامشـان در افرادی که تا از رجوی معلق می ماند. زمان به قدرت رسیدن مسعود

اردشـیر مـی توان از به افشاـگری بپردازند٬ ترک کرده٬ آن مناسبات را توانسته اند شده و صادر دادگاه ها

آخرین گزارشی که طهماسبی نام برد. جمشید محمدحسین سبحانی و جواهری یار٬ فرهاد پرهیزکاری ٬

عضو اعضای شورای مرکزی و یکی از طیبی ٬ مسعود گزارشی است مفصل از شده٬ این زمینه منتشر در

محاـکمه جمعی قریب به 400 شاهد و ناظر خود تبلیغات سازمان مجاهدین «ـکه به عنوان فیلمبردار٬ ستاد

عراق از آذرماه 1380 طیبی در بوده است. «پایگاه اشرف» در تابستان 1380 ناراضیان سازمان در تن از

اهمیت فوق العاده ای از عینی می تواند گزارش طیبی به عنوان یک شاهد پناهنده شد. به اروپا ـگریخت و
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باشد. برخوردار

نامه افشاـگرانه درباره محاـکمات سازمانی  
سازمان ملل متحد. کمیته حقوق بشر بین المللی و احترام به مسئوالن سازمان غیردولتی عفو با
سابق عضو اعضای سابق شورای مرکزی و یکی از طیبی ) اینجانب (مسعود برای اطالع شما

ستاد)٬ رده تشکیالتی (معاون عضو تبلیغات مجاهدین با ستاد
در بامجاهدین شروع کرده و سال 1357 از به عرض می رسانم که فعالیت سیاسی ام را احترامًا
زندانی سیاسی رژیم زندان اوین وقزل حصار به مدت یک سال در به زندان افتاده و سال 1360
هواداران از تنی چند با را فعالیت خود آزادی مجددًا سپس پس از جمهوری اسالمی بوده ام.
طرح که با ادامه دادم ولی رژیم جمهوری اسالمی متوجه شده وشبانه به خانه ماحمله می کنند
از مشهد ماه در زندگی مخفی به مدت 6 پس از می شوم و قبل موفق به فرار حساب شده از
به شمال کردستان وپایگاه های مجاهدین درسال 1363 را طریق حزب دمکرات کردستان خود
درقسمت های مختلف این سازمان ازجمله درستادتبلیغات این سال تاسال 1380 از رساندم.
به عضویت شورای مرکزی سال 1370 در عهده داشتم. بر سازمان مجاهدین مسئولیت هایی را
به تاریخ پاییز نشریه فوق العاده مجاهد سازمان مجاهدین انتخاب شدم که اسم ومشخصاتم در
به همراه مریم رجوی به پاریس اعزام سال 1373 در به همراه دارم. مدرک آن را درج و 1370
به عنوان معاون عضو درسال 1380 ایشان به خاـک عراق برگشتم. سپس درسال 1375با شدم و
نشستی به همین مناسبت تصویرم در حرفه ای شناخته شدم که عکس و 20سال کار پس از ستاد
مـن آخـرین به همراه دارم. درج شده را به تاریخ مهرماه 1380 شماره 562 نشریه مجاهد در
ساعته سیاسی آزادی ماهواره 24 گوینده برنامه تبلیغ ارتش آزادی بخش در مسئولیتم مجری و

دارم. دراختیار اجرای برنامه ای را که فیلم آن به همراه گویندگی و می باشد
تفتیش سرکوب و به دلیل محاـکمات درون تشکیالتی و (آذرماه 1380) 2001 دسامبر من در
تحویل ناراضیان این سـازمان بـه همچنین تصمیم سازمان مجاهدین مبنی بر روزانه و عقاید
این تصمیم گیری سازمان پرده برداشته و وسیله ممکن از به هر آن کنارهـگیری کردم تا از رژیم...
گونه ای کـه به هر آزادی خواهان جهان برسانم تا به اطالع مردم ایران و را حقایق انکارناپذیر
حق مسلم و ضدآزادی گرفته شود دمکراتیک و ضد است جلوی این عمل شنیع و امکان پذیر
طرف فداـکارترین فرزندان مردم ایران که هم اـکنون درخاـک عراق روش زندگی از انتخاب راه و
سـازمان و محترم شـمرده شـود عنوان ناراضیان این سازمان صدایشان به جایی نمی رسد به
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بی خبری دست به چنین رفتارضدانقالبی و سکوت و که در نداشته باشد مجاهدین این اجازه را
ضدمردمی بزند.

نشست هایی حاضر من به دلیل سطح تشکیالتی ام وهمچنین به دلیل مسئولیت فیلم برداری در
تشکـیالتی شان همچنین اختالف عقیده سیاسی و شخصی و شده ام که افرادی به دلیل عقاید
همین تصمیم گیری مبنی بر ولی متأسفانه به خاطر سازمان مجاهدین شده اند خواهان جدایی از
رهبری تشکیالت و این محاـکمات سازمانی به دستور در محاـکمه شده و سازمان٬ خروج از
آنان وحقشان مبنی نداشته که از وکیل مدافعی حضور رجوی هیچگونه هیئت منصفه و مسعود
به دلیل اعتراض به این محاـکمات واختناق شرایطی دفاع کند. هر زندگی در برحق انتخاب آزاد
سـال فـعالیت 22 پس از شـده است٬ مناسبات این سازمان برقرار در سانسوری که امروز و
جهت روشنگری سیاسی برای این سازمان کنارهـگیری کردم و حرفه ای از و تشکیالتی مستمر
سـر چـه بـالیی بـر سـال ٬1381 در سازمان مجاهدین امـروز٬ مردم ایران وجهان که بدانند
هر جهت رسیدگی و انکارناپذیری را شواهد کرده و تماس برقرار شما با فرزندانشان می آورد
گفته شخص مسعود ناراضیان این سازمان (بنابر تن از 400 اقدامی که برای خالصی بیش از
شما دراختیار می برند بدی به سر شرایط بسیار که در رجوی درنشست های درون تشکیالتی)

می دهم: قرار
ماه ادامه داشته است. میالدی به مدت 3 ژوئن 2001 با برابر این محاـکمات درتابستان 1380 (1
بوده است. کیلومتری غرب بغداد 60 قرارگاهی به نام باقرزاده در محل این محاـکمات در (2

به مقامات عراقی یا می برند] و [به سر زندان ها کسانی که در از ناراضیان درحال جدا تعداد (3
نفرمی باشد. رجوی 400 به گفته شخص مسعود تحویل داده شده اند٬

عراق بماند٬حداقل به درمناسبات مجاهدین در دیگر فردی که نپذیرد صورت محاـکمه٬ در (4
ستاد) 10سال برای (معاون عضو و 5سال برای (معاون بخش) مدت 2سال برای (عضو)٬

بسوزد. این توجیه که اطالعات فردباید با گرفته می شود نظر زندان در
اظهار اعمال خود بامصاحبه تلویزیونی از و شوند جلوی دوربین ظاهر می بایست در افراد (5
به (این شیوه درسال 1360 محکوم کنند. را مکتوب خود به طور و ندامت کنند پشیمانی و
به عنوان یک زندانی و گرفته می شد زندان های رژیم جمهوری اسالمی بکار در میزان زیاد
همین شیوه سال 1380مجاهدین از اـکنون در آن مواجه بوده ام و با این سال ها سیاسی در

بهره می گیرند). برای سرکوب مخالفان خود
لب را او به این ترتیب که یا تحویل رژیم ایران می دهند. ناراضی را مراحل فوق فرد پس از (6
اینکه از یا و کشته شود یا توسط پاسداران رژیم دستگیر تا می سازند عراق رها ایران و مرز
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تحویل رژیم ایران می دهند. طریق مقامات عراقی وی را
در بـاید نـیز مـدت زیـادی را فـرد مقامات عراقی٬ مسیر ناراضی از تحویل فرد مسیر در (7
فشارهای خردکننده ای که این موارد سپری کند زندان های عراق ازجمله (زندان ابوُغَریب)
عراق پشیمان در تشکیالت مجاهدین٬ از خروج خود از نهایتًا تا می سازد وارد به فرد را
نکته خیلی مهم اینکه افرادی که به نام ارتش آزادی بخش درخاـک عراق جمع شده اند شود.
بلکه این سازمان مجاهدین است که بـه دولت عراق نیستند دارای پاسپورت پناهندگی از
که سازمان کس را هر لذا مقامات عراقی پناهندگی دریافت کرده و عنوان یک سازمان از
بـه عـنوان ـ بـالفاصله دولت عـراق حـق دسـتگیری وی را نکند تأیید مجاهدین وی را
مدت ها سازمان مجاهدین از و دارد ایران اعزام شده است ـ طریق کشور جاسوسی که از
20سال برای او به اطالع اعضایی که حتی بیش از ولی آن را این موضوع مطلع بود. قبل از

رنج کشیده اندنرسانده بود. زحمت و
ازفاجعه حوادث بعد همین طور به عراق و شدن احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا قوی تر با
بیشتر به روز افرادخواهان جدایی ازمجاهدین ونماندن درخاـک عراق روز تعداد سپتامبر 11
عراق چنین تصمیمات ضدانسانی از هم نپاشیدن تشکیالت مجاهدین در به دلیل از و می شود
محاـکمه 2 از بنابراین بعد طرف سازمان مجاهدین برای اعضای ناراضی اش گرفته شده است.
طریق صلیب سرخ به که از تحویل مقامات عراقی دهند وی را یا می گذارند راه پیش پای فرد
ناراضی با (فرد این هم دروغ است و معلوم شد که بعدًا اعزام می شوند به اروپا می گویند آنها

تحویل ایران می گردد). دیگر مسیر تعویض اسرای عراقی از
و حل کنند عراق رهاشده وخودشان مشکل خودشان را ایران و که لب مرز (راه حل دوم) یا و
داخل خاـک آبراه هایی که از و طریق جرگه ها از و ـکاری هم به سازمان مجاهدین نداشته باشند.
ولی بـه گـفته خـیلی از اقدام به چنین اعمالی مـی کنند دارد بالعکس وجود به ایران و عراق
طرف مجاهدین اقدام به تیراندازی شده و از کردن فرد رها پس از مشابه٬ موارد ناراضیان در

تیراندازی متقابل نگهبانان لب مرزی رژیم جمهوری اسالمی کشته شده اند. شده با رها فرد
تاریکی شب ناراضی در فرد رژیم نیفتد گیر فرد که اـگر سازمان مجاهدین می دهد این احتمال را
دست وی این طوری از و عراق بیفتد زمان جنگ ایران و ناخواسته درمیادین مین باقی مانده از
کسی به این ترتیب ازحوادثی که هم اـکنون درسازمان مجاهدین اتفاق می افتد و خالص شوند
خـاـک عـراق هیچ کس صدایش در و ابهام باقی بماند پرده ای از در همه چیز و مطلع نگردد
به گوش سازمان های حقوق بشری و نمی دهد) به قوانین بین المللی ترتیب اثر (ـکشوری که خود

مجامع بین المللی نرسد.
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تحقیقات کامل از صورت این وظیفه شماست که به عنوان یک سازمان حقوق بشری با به هر
اقدامی هستم هر به شهادت آنها مجمع تصمیم گیری عالیه حاضر دادگاه یا هر در آنچه گفته ام و
این سازمان همکاری دلیل با به هر ازحقوق افرادی که دیگرنمی خواهند تا ـکه صالح می دانید
اـکنون در که برای رهایی مردم ایران ازچنگآخوندها به عنوان یک انسان آزاد و ـکننددفاع کنید

کمک برسانید. به چنین گردابی افتاده اند مسیرخود
که سازمان مجاهدین به تعیین کننده است چرا بسیار عرض می کنم اقدام سازمان شما محترمًا
به همین دلیل ماـکزیمم تالش و هرگونه پیگیری بابت این موضوع به شدت هراس دارد شدت از
سعی دروغ گویی ها و انواع تهمت ها با و کرده است که این حقایق جایی عنوان نشود را خود

کنم خاموش سازد. آن جهنم خالصی پیدا که توانسته ام از نیز می کندصدای من را
این در (ژوئن 2001) محاـکمه شدگان تابستان 1380 ادامه به اسامی ومشخصات برخی از در
یادآوری می کنم دیگر بار ذهنم یاری می کرده اشاره می کنم و و سازمان تاجایی که برایم مقدور
صرف این تشکیالت را زندگی خود از جوانی و 20سال از تا شدن افرادی که حداقل 10 جدا
غیردموکراتیک این سازمان در که سیاست های غلط و فقط به این دلیل انجام می شود ـکرده اند
رجـوی را فـردپرستی مسـعود دیکتاتوری و قبول نداشته و بیرونی اش را مناسبات درونی و
اسم عملیات رهایی بخش که داخل ایران با که در انجام عملیاتی را بعضی ها یا و نمیپذیرند
شدن دستگیر زخمی و به کشته یا بدون هیچ نتیجهـگیری واقعی برای آزادی مردم ایران که منجر
عادی ازجانب مردم ایران قربانی ایـن افراد همچنین برخی از و اقدام کننده شد تمامی افراد
درست تـلقی به عنوان یک تاـکتیک صحیح که فقط به رژیم ضربه مـی زند را اقدامات شدند
به هـنگام و تحمل کنند را وسختی ها این فشارها مجبورند فقط به همین جرم!!!... و نمی کنند
بدون هیچ صرف آن کرده اند را خود عمر سازمان علی رغم این که بخش اعظمی از جدایی از
که اجازه دهند سازمان مجاهدین فقط خواهان این هستند کمترین حقی از ـگونه چشم داشت یا
ولی به دنبال زندگی خـصوصی شان بـروند تصمیم گرفته و افراد برای ادامه زندگی شان خود

هم سازمان مجاهدین نمی پذیرد. همین حداقل را
شـورای مـرکزی عـضو تـبلیغات مـجاهدین و مسئولین سابق ستاد طیبی از مسعود ارادتمند:

(مهرماه 1382). 2002 ـ اـکتبر تاریخ 25ـ سازمان مجاهدین خلق ایران ـ
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طیبی ضمیمه نامه سرگشاده مسعود اسناد  
مهدی افتخاری (1

تمام روز دو مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. 60 سن حدود (1

ستاد. معاون عضو رده تشکیالتی: (2

سال. 30 بیش از مدت مبارزه: (3

سال 1364. مسئول بخش اجتماعی سازمان در (4

زندانیان سیاسی زمان شاه. از (5

زندان. رجوی در مسعود هم بند (6

ایران. اولین رئیس جمهور بنی صدر رجوی و فرمانده عملیات خروج مسعود (7

برخالف کسانی مثل ابـراهـیم را ولی برای معالجه او ناراحتی عصبی به شدت رنج می برد از او (8

می کنند. به کارهای سختی چون باغبانی وادار و ذاـکری به خارج نمی فرستند

اتهامات:

عمر. آخر عدم ازدواج تا عدم پذیرش بحث انقالب ایدئولوژی مجاهدین مبنی بر (1

تشکیالت. دلسردی در پاسیویسم و ایجاد (2

پوشاـک برای فرار. و مخفی کردن غذا (3

نشست های تفتیش عقاید. عدم شرکت در (4

هادی روشن روانی (2
ساعت. 16 مستمر به طور مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. 55 سن حدود (1

ستاد. معاون عضو رده تشکیالتی: (2
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سال 30 بیش از مدت مبارزه: (3

سال 1364. سیاسی مجاهدین در دفتر عضو (4

سال 1374. مسئول بخش ضداطالعات در (5

به بیماری قلبی است. وی مبتال (6

اتهامات:

اطالعات. ضد ستاد غیرفعال بودن در (1

مشکالت مجاهدین. مسائل و کشیدن از کنار (2

روزانه. نشست های تفتیش عقاید فعال نبودن در (3

به مریضی زدن. را خود (4

ضرغامی (اعزام شده به ترکیه) مسعود (3
ساعت. تمام به مدت 14 یک روز مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 41 (1

ستاد. معاون عضو رده تشکیالتی: (2

سال. 21 بیش از مدت مبارزه: (3

اتهامات:

خط سیاسی سازمان. و قبول نداشتن عملکرد (1

تشکیالت. ناامیدی به تصمیمات سازمان و و فضای سرد ایجاد (2

سی. بی. بی. و امریکا جمله رادیو گوش کردن به رادیوهای خارجی از (3

کردن آنها. مسئله دار منتقل کردن تحلیل رادیوهای خارجی به دیگران و و خود تبلیغ فکر (4

نشست های رهبری سازمان. عدم شرکت در (5

دارای او خاـک عراق منتقل شـد. به همراه مریم رجوی به خارج از سال 1993 در وی یک بار (6
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بود. سوئد کشور پاسپورت پناهندگی از

فریب به با را کردن وی او پیدا ولیکن پس از شد سازمان جدا از خاـک سوئد در سال 1995 وی در (7

عراق برگرداندند.

همدان نامش ثبت شده است. از شورای مرکزی سازمان مجاهدین به ردیف شماره 623 وی عضو (8

4)حمیدفالحتی
روز نزدیک به دو مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 42 (1

معاون بخش. رده تشکیالتی: (2

سال. 19 بیش از مدت مبارزه: (3

تمام مسئولیت های وی گرفته شده بود. (4

داشت. مسئولینش قرار شبانه روزی تحت نظر وی به طور (5

رجوی به شدت مراقب است کـه وی و ناراضیان درونی سازمان می باشد جزو سال 1994 از او (6

سازمان می باشد. که دارای اطالعات زیادی از چرا ترک کند به هیچ ترتیبی خاـک عراق را نتواند

کشـته شـود صورت اصابت موشک به قرارگـاه مـجاهدین اـگـر در به صراحت مطرح می کرد او (7

باشد. اینجا رجوی است چون نمی خواهد شخص مسعود مسئولیتش با

اتهامات:

گوش کردن به رادیوهای فارسی زبان. (1

روزانه. نشست های تفتیش عقاید عدم شرکت در (2

جواب شهرها به اینکه عملیات خمپاره باران در اعتقاد خط نظامی سازمان مجاهدین و مخالفت با (3

نداد.
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آلمان) 5)حسین مشعوفی (اعزام شده از
چگونه به دست آورده است. را خط تلفن آزاد مشخص شود تا سه روز بیش از مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 35 (1

معاون بخش. رده تشکیالتی: (2

سال. 18 بیش از مدت مبارزه: (3

می برده است. انفرادی به سر آوردن به سالن محاـکمه در وی مدتی قبل از (4

زندان توسط رژیم اعدام شده است. یکی در عملیات سازمان و در وی قبًال برادر دو (5

نشست های تفتیش عقاید ولی در زندان بماند در عمر آخر تا طی محاـکمه اش درخواست می کرد در (6

روزانه شرکت نکند.

محاـکمه بی وقفه اما شدت خستگی خوابیده بودند حالی که جمعیت همگی از سوم محاـکمه در روز (7

کرد. ادامه پیدا

اتهامات:

عدم پذیرش مسئولیت های سازمانی. (1

سازمان. شرط از و جدایی بی قید درخواست رسمی مبنی بر (2

مخفی یک خط آزاد به طور (وی موفق شده بود خارج کشور شبانه با تماس غیرقانونی به طور (3

به اطالع خانواده اش برساند). سازمان را جدایی خودش از ـگیرآورده و

این رابطه. خانواده در درخواست کمک از (4

گردان کماندوی ارتش) شکری (تکاور غالمرضا (6
مستمر ساعت به طور 12 مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 38 (1

معاون بخش. رده تشکیالتی: (2
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سال. 12 بیش از مدت مبارزه: (3

زمینه آموزش های نظامی به سازمان کرده بود. کمک های بسیاری در او (4

اـکنون به عنوان راننده تانک شناسایی می باشد. او (5

اتهامات:

همین طریق به ارتش جایی که از طریق شمال کردستان عراق٬ از اتهام نقشه کشیدن برای فرار (1

آزادی بخش پیوسته بود.

عراق. ایران و عملیات مرز عدم شرکت فعال در (2

آلمان) کشور 7)جمال امیری (اعزام شده از
ساعت. 15 حدود مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 30 (1

معاون بخش. رده تشکیالتی: (2

سال. 14 حدود مدت مبارزه: (3

نگهبانی می شد نفر یک سالن سرپوشیده که توسط 3 شروع محاـکمه در قبل از روز وی مدت 21 (4

این موضوع بودم. نزدیک شاهد من از و زندانی بود

زمان شاه بود. شرکت نفت در نفوذ کارکنان با پدرش از و انگلستان می باشند وی در مادر و پدر (5

آلمان می باشد. در وی نیز یک برادر (6

اتهامات:

عملیات نظامی. عدم شرکت در (1

سازمان. خواهان جدایی از بودن و مسئله دار (2

سازمان. نشست های رهبر عدم شرکت در (3



549 همه جانبه    استبداد

خلیل محمدی نسب (8
مستمر ساعت به طور 16 حدود مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 41 (1

ستاد. معاون عضو رده تشکیالتی: (2

سال. 20 مدت مبارزه بیش از (3

داشت. حضور نفر 300 حداـکثر حضور محاـکماتی با شروع محاـکمه اش در وی قبل از (4

گرفت. سازمان به شدت تحت شرایط سخت زندان انفرادی قرار امضای برگه جدایی از وی پس از (5

فرماندهان پشتیبانی بود. وی از (6

اتهامات:

یک دقیقه. از کمتر امضای برگه آن٬ سازمان و درخواست خروج از (1

عملیات نظامی. عدم شرکت در (2

پرهیزکاری اردشیر (9
تمام. روز دو مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 30 (1

سازمان. عضو رده تشکیالتی: (2

سال. 10 بیش از مدت مبارزه: (3

این طریق با از تا ناجوانمردانه به مقامات عراقی تحویل داده شد به طور زمستان 1380 در وی (4

عراق تعویض گردد. اسرای جنگ ایران و

وی تحویل رژیم ایران شده است. ارگان سازمان مجاهدین شماره 598 اعالم نشریه مجاهد بنابر (5

طریق انتظامات ولی از جلسه به هم خورد بارها نظراتش دفاع می کرد مدت محاـکمه وی که از در (6

وی برخالف میل رجوی که ریاست ذلیل شود و وی خوار که باید آن طور تا شد آرامش برقرار
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قربانی شجاعتش شد. نهایتًا و نظراتش کوتاه نیامد از عهده داشت هرگز بر جلسه را

اتهامات:

روی این موضوع گزارش به مسئولش قبول نداشت و سازمان مجاهدین را ترتیب رده بندی در او (1

داده بود.

محاـکمه وی نشده بود. ولی این موضوع مانع از فلج بود پا دو وی از (2

شهاب اختیاری (10
اطالعی ندارم. مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 38 (1

سازمان. عضو رده تشکیالتی: (2

سال. 10 بیش از مدت مبارزه: (3

اهل تسنن. پیرو و کرند اهل شهر (4

نفره مجموعًا پست 3 شب 7 هر طول برگزاری این نشست ها جانب وی در از به دلیل احتمال فرار (5

وی می شد. صرف حفاظت از نفر 21

اتهامات:

عدم اجرای دستورات سازمانی. (1

عملیات سازمانی. عدم شرکت در (2

پراـکندن تحلیل رادیوهای خارجی. برقراری محفل و (3

اژدری جواد (11
تمام. روز دو مدت محاـکمه:

مشخصات:
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سال. سن 42 (1

ستاد. معاون عضو رده تشکیالتی: (2

سال. 20 بیش از مدت مبارزه: (3

توسط پلیس امنیت عراق شناسایی شده و بعد روز ولی 4 می شود بغداد شهر در وی موفق به فرار (4

می گردد. دستگیر

دستگیری اتهام جاسوس ایرانی به وی زده می شود. وی پس از (5

به سازمان مجاهدین تحویل داده یک هفته تحقیقات علی رغم خواست خودش مجددًا پس از (6

زندان انفرادی حبس بوده است. در مدت ها و می شود

اتهامات:

مقادیری پول. ربودن ماشین و (1

خاـک عراق. به خارج از داخل بغداد از فرار قصد (2

دستورات سازمانی. کارشکنی در (3

به آن که سازمان مجاهدین نام انقالب ایدئولوژیک را عمر آخر قبول نداشتن بحث عدم ازدواج تا (4

داده است.

آمریکا) کشور موسوی (اعزام شده از محمد (12
ساعت. 15 حدود مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. 44 سن حدود (1

ستاد. معاون عضو رده تشکیالتی: (2

سال. 22 بیش از مدت مبارزه: (3

فعالیت سیاسی داشته است. آمریکا کشور انقالب در قبل از وی از (4

بخش دیپلماسی سازمان مجاهدین می باشد. افراد که از نام دارد وی (مهدیه موسوی ) خواهر (5

سازمان شدن از جدا از فحاشی وی را توهین و که با آورده بودند محاـکمه وی خواهرش را روز در (6
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دارد. برحذر

اتهامات:

تشکیالت. کنارهـگیری از (1

جنگ مسلحانه. پیروزی در ناامیدی از پراـکندن فضای دلسردی و (2

می کشد. پاـکت سیگار روزی 2 اینکه چرا و شده بود وی متهم به اعتیاد (3

عراق) اسرای جنگ ایران و موثقی (از امیر (13
ساعت یکسره ادامه داشت. 15 14ـ حدود مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 36 (1

سازمان. عضو رده تشکیالتی: (2

سال. 12 بیش از مدت مبارزه: (3

روابط سازمان عـلی رغم پذیرفت در اجبارًا مقابل فرستادن وی به ایران عقب نشست و وی در (4

خواست خودش باقی بماند.

روابط و حالی که وی در حتی نام جاسوس وزارت اطالعات در و حین محاـکمه بدترین فحش ها در (5

یک تنه همه فـحش های نداشت و خود هیچ حق دفاعی از او و به وی می زدند مناسبات بود

چیزی هم نمی گوید. و می شنود رکیک را

اتهامات:

سازمان. عدم پذیرش هیچ گونه مسئولیتی در (1

روزانه. نشست های تفتیش عقاید عدم شرکت در (2

سازمان. جدایی از خواستار (3
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کرمی منصور (14
ساعت. 8 حدود مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 40 (1

معاون بخش. رده تشکیالتی: (2

سال. 19 بیش از مدت مبارزه: (3

دوستانش از نفر عملیات مرزی که به شهادت 5 یکی از ناحیه آرنج به شدت در دست راست وی از (4

دارد. هم اـکنون تحت مداوای فیزیوتراپی قرار زخمی شده و انجامید

ناموفق داشته است. گذشته فرار در او (5

قرارگاه چهارم ارتش آزادی بخش می باشد. افراد وی از (6

اتهامات:

قرارگاه اشرف. مناسبات در از فرار (1

مبارزه مسلحانه. شدن از دلسرد و پاسیو (2

مسئولین. بدرفتاری با (3

فتحی فتح اهلل (15
همین ایام ادامه داشت. در نفر 300 تعداد سالن دیگری با شب در به مدت 7 مدت محاـکمه:

مشخصات:

سال. سن 35 (1

فرمانده دسته. رده تشکیالتی: (2

سال. 14 بیش از مدت مبارزه: (3

خالص به طور کیلومتری شهر 40 قرارگاه اشرف در واقع در زندان (پذیرش) در حال حاضر در وی (4

انفرادی زندانی است.

را هـیچ وقت او سـازمان انـجام داده بـود نظر خطاهایی که وی از که به خاطر شایعه شده بود (5
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بخشید. نخواهند

دوران محاـکمه٬ پس از قرارگاه دوازدهم به قرارگاه باقرزاده منتقل و از اردیبهشت 1380 وی از (6

قرارگاه اشرف سپری می کند. در زندان را

اتهامات:

طریق کارگرانی که برای کار آوردن به داخل قرارگاه دوازدهم ارتش از عکس های سکسی و خرید (1

مراجعه داشتند. به آنجا

دیگران. انسانی با روابط غیر ایجاد (2

کردن. مبارزه دلسرد از را افراد (3

مسئولین سازمان بدگویی کردن. پشت سر (4

توجه ضروری:

مدارک 5 جزو کلیه فیلم ها دوربین جداـگانه فیلمبرداری شده و توسط 4 تمامی محاـکمات فوق الذکر از

محل ویژه نگهداری فیلم های مخصوص نگهداری می شود. تبلیغات در ستاد ستاره در

فقط اسامی فوق به یادم مانده است. این تعداد بوده که از نفر محاـکمه شدگان 50 آمار

به اطالع می رسانم. نکته مهم:

صورت توافق سازمان مـجاهدین و حاضرم در دادگاه صالحه آمادگی دارم و هر برای ادای شهادت در

بـین المـلل بـرای سازمان عفو طرف سازمان امنیتی اینترنشنال و تضمین کافی برای حفظ امنیت ام از

طرف سازمان های حقوق بشر به همراه هیئتی از سقم آنها همچنین صحت و روشن شدن مطالب فوق و

همراهی کنم. نزدیک آنان را از بین المللی به خاـک عراق رفته و

10ـ/2001 طیبی 25ـ مسعود ارادتمند:



فصل سوم:

«دروغ»  سازمان و

منتقدان تکملهای دربارهجداشدگان و  
جـمله شگـردهای جـاری و از آلوده وانمودن جداشدگان٬ لجن مال کردن و همان گونه که گفته شد٬

طی مالقات های مختلف و نیز و همه تبلیغات خود در سازمان مزبور٬ متداول مجاهدین خلق بوده است.

مأموران جمهوری که جداشدگان٬ قانع سازد مخاطبان خویش را تا تالش می کرد مراجعه به مراجع متعدد٬

حساسیت ویژه خارجه سازماندهی می شوند. وزارت امور گاه ـ ـ که توسط وزارت اطالعات و اسالمی اند

یک طـرف و نسبت به سرویس اطالعاتی جمهوری اسـالمی از دستگاه ها و جمعیت ها افراد٬ برخی از

کنارهـگیری از پدیده نارضایتی و اصوًال قبال جداشدگان و واـکنش سریع سازمان مجاهدین در وحشت و

کند. پیدا بروز این روند موجب شده تا طرف دیگر٬ تشکیالت از

اعضای جداشده سازمان طی زمانی که عده ای از نخستین ماه های سال 1996/زمستان ٬1374 در

سازمان ویژه کمیسیون حقوق بشر موریس کاپیتورن گزارشگر مالقات حضوری٬ با نیز گزارش و نامه و

مکان های متعلق به سایر و زندان ها اردوگاه ها٬ در حقوق بشر متعدد جریان نقض موارد در را ملل متحد

مشخص بدین شرح بوده است: شش مورد عمده ترین این موارد٬ .1
مجموعه تشکیالت؛ دیکتاتوری فرقه ای در و استبداد وجود فقدان دموکراسی و ـ
مستقیم رجوی؛ دستور با هم پاشیده شدن خانواده ها از طالق های اجباری و ـ

عـلیه تبلیغاتی وسیعی را بسیج اطالعاتی ـ رجوی دستور مسعود دادند1٬ عراق قرار مجاهدین خلق در
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مـعترض شخصیتی افـراد مراحل انهدام روانی و دادگاه های درونی٬ روحی٬ شکنجههای جسمی و زندان٬ وجود ـ
داشتن زندان های متعدد؛ و

اردوگاه التاش؛ به خصوص در اردوگاه ویژه ای که تدارک دیده اند٬ شتم جداشدگان به شدیدترین وجه در ضرب و ـ
مغزشویی سوءاستفاده و کرده مورد نزدیکان خویش دور والدین و از را که آنها فرزندان٬ کودکان و وضع اسف بار ـ

داده اند؛ قرار
نشریه نیمروز٬ متن گزارش مندرج در از (متخذ جهت همراهی صدام حسین . و به دستور قتل عام کردهای عراق٬ ـ

ش 354).

کرد: صادر این پیام را و نمود جداشدگان صادر
در نفر 600 که حدود من به شما٬ صبح است... ساعت 4 می دهم٬ برای شما ااۤلن که این پیام را
ای کاش من تبریک می گویم. افشاکنید٬ این مزدوران را درسوئیس جمع شدیدتا آن هوای سرد
ایـن جاروب کردن این آشغال های خارِج کشـوری است. وظیفه شما بودم. میان شما هم در

اندکی تلخیص. با 140؛ صص 139ـ ش 6: نشریه نگاه٬ نیز گزارش فوق و برگرفته از .1

عملیات سرنگونی است...1 از حتی بزرگتر و عملیات «فروغ جاویدان» از بزرگ تر
سـرویس های اطـالعاتی غـرب بـرقرار بـا سازمان همکاری های گسترده ای نـیز همین رویکرد٬ با

برای تـمدید فرانسه زندگی می کرده٬ در شده و سازمان جدا «ـکه از به فردی اشاره شد قبًال می نمود.
عضو که شما می گویند به او می کنند دستگیر وی را پاسپورت پناهندگی اش به پلیس مراجعه می کند؛
ناراضی وجدا افراد که سازمان لیستی از مدتی معلوم می شود از بعد دستگاه امنیتی رژیم تهران هستید!
مأموران اطـالعاتی و را آنها گذاشته و سرویس های آنها و دولت ها اختیار در را مخالف خود شده یا

ص 241. پیشین: نشریه نگاه٬ سابق شورای ملی مقاومت؛ صالحی عضو منوچهر مصاحبه رادیویی با برگرفته از .2

امنیتی جمهوری اسالمی ایران معرفی کرده است...»2
یک مصاحبه رادیویی توسط که پس از برچسب زنی سازمان٬ فرهنگ هتاـکی و نمونه ای از اینجا در

مهدی خـانبابا اصلی آن: عناصر و چپ» (شورای متحد اسبق «شورای ملی مقاومت» عناصر جمعی از

نقل می شود: مطرح شده است٬ درباره آنها صالحی ) منوچهر و راسخ افشار محمود تهرانی ٬
میانه روی بقایای خمینی و... مبلغین خط استحاله و میان باِزبدنام وفسیل های خارِج کشوری ـ
سفارتش آدم معلوم الحالی که خدمات گران بهایی برای وزارت اطالعات رژیم و رفسنجانی ـ
[منادیان] وحق العمل کارهای حرفه ای ـ رجاله ها پادوی ساواـک آخوندی ـ ـ آلمان می کند در
تکرار مسابقه رذالت ـ عمله والیت فقیه ـ شرف ـ عاری از جامعه دموکراتیک ساواـک ساخته ـ
خرمرد تّوابیِن چپ ـ بازسیاسی ـ کفتر هرزه سیاسی ـ اراجیف ولجن پراـکنِی ساواـک آخوندی ـ
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فـرافکـنی گـندیدگی انقالب ـ اصطبِل ضد انقالبی ـ ضِد رذل ترین عناصر ابن الوقت ـ و رند
ولگـردهای شیخ ـ ساله بقایای شاه و تناول استفراغاِت 14 کننده ـ لومپنیسم مشمئز درونی ـ

ش نشـریه مـجاهد٬ تلخیص جوابیه یادشدگان به مطالب مندرج در 1996...؛ اـکتبر ش ٬5 سال دوم٬ نشریه نگاه٬ .1
.249

فوران عِفن ترین لجنزارهای آخوندی و...1 سیاسی ـ
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بررسی موردی  
استعدادفحاشی  استفاده ابزاری از

از نیز اعضای تحریریه روزنامه کیهان و خبرنگاران و انقالب اسالمی از که پیش از فریدون گیالنی ٬

«شـورای مـلی خـدمت رجـوی و سـال در چند برنامه های تلویزیونی رژیم شاه بود٬ همکاران برخی از

علیه مخالفان صرفًا تا نویسندگی ژورنالیستی بهره می بردند تبحرش در تخصص و از آنها بود. مقاومت»

«پادوی وزارت سیاسی رژیم»٬ «پاسدار القابی چون «بریده مزدور»٬ و افتراها و سازمان مطلب بنویسد

ریشـه ها» و کتابی به نام «تیشه ها نوشته های فریدون گیالنی علیه جداشدگان سازمان در مقاالت و مجموعه ای از .1
آمد. متن خواهد این کتاب در مطالبی از به چاپ رسید. اروپا در شورا توسط ایادی سازمان و و مدون شد

برای تـوجیه عـملکرد او برای نمونه٬ وضع کند.1 آن را مانند و شیخ» شاه و آخور در «سر اطالعات»٬

این چنین می نوشت: ناراضیان٬ خاموش کردن فریاد سازمان و
دادن بـه مـرحـله خـائنانه تن در به بحران هویت و ابتال پس از میدان٬ مقطعی های فراری از
«شـخصیت های انـقالبی و مـیهنی را ضد چنین زالوهای ضدارزش و خویش٬ ابزارسازی از

حاج سیدجوادی . علی اصغر علی بابایی٬ احمِد ابوالحسن بنی صدر٬ نام برده است: را این افراد پیش تر .2

پی چنین تبهکارانی برخوردارشدند2٬خطاب اعالمیه های حمایت پی در از و مترقی»خواندند
وشخصیت های نیروها «...سازمان ها٬ به چنین دالالنی وطن فروش است که بریده هامی نویسند:

برای آزادی زندانیان مجاهدبکوشیم!» مترقی: انقالبی و
این حال بگذارید با این ترشحات نجس شوند؛ که با آن اند از آب شسته تر البته مجاهدین چند ...
تّرهاتی را اعدام وجامعه بسته وقانونمندی استراتژیک و شکنجه و زندانی و موضوع زندان و
آن خوراـکی مأـکول برای رژیم وجماعت ضـدانـقالب از و ـکه خائنان فراری مطرح کرده اند

.61 و 60 ـ صص 59 ریشه ها: و تیشه ها .3

کنیم... 3 مرور ساخته اند٬
به استراتژی تهاجم سیاسی رژیم پا دریافت کارمزد با خائنانی که آلت دست شده اند٬آـگاهانه و

ـگذاشته اند.
وشکـنجه های دروغـین لجن پراـکنی این ناموس فروشان بی وطن که فقط طـرح زنـدان هـا

ص 84. همان: .4

گم کنند.4 که رد می گویند این را مجاهدین نیست؛
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شورا از  استعفا
ِاعمال شکنجه علیه به داشتن زندان و که سازمان رجوی را زمانی به آنها فریدون گیالنی که خود اما

طی نامه ای ٬1374 شهریور 19 در و شد شورای مقاومت جدا از پاسخ می داد٬ ناراضیان متهم می کردند

عمده ترین اعالم داشت. «شورای ملی مقاومت» عضویت در از را استعفای خود رجوی ٬ خطاب به مسعود

به دیدِن شورا جهت خالف آرمان های خود در ـ بود بیانی مترقیانه برخوردار و ظاهر که از ـ دالیل استعفا

قبال «رهبری در به «رهبری جمعی سیاسی» اعتقاد و اصول دموکراتیک٬ حقوقی و لحاظ محتوایی و

تأـکید استعفانامه٬ قابل تأمل در نکته جالب و عنوان شده بود. مجاهدیزه کردن مفهوم ملی» ایدئولوژیک و

مبارزه مسلحانه و بر «تأـکید که در بود پیش اعالم شده خود» «حفظ همه مواضع آرمانِی از ـگیالنی بر

ص آخر. :1374 شهریور 24 ش ٬332 نشریه نیمروز٬ .1

خالصه می شد.1 دشمن خلق» سازش ناپذیری با

پس دادن فحش های گیالنی به وی  
مضمون اطالعیه شورای و واـکنش مجاهدین خلق به استعفای فریدون گیالنی قابل پیش بینی بود؛

بـوده است ـ شورا بهره برداری سازمان و مورد که سال ها ادبیات گذشته همین فرد فرهنگ و با مزبور

این قرار از درباره فریدون گیالنی آورده اند٬ تعبیراتی که مجاهدین شورا القاب و نمونه ای از مشترک بود!

است:
[ دارای] «سوابق ـ «خودفروش سیاسی» ـ مذهبی» «پس مانده های دیکتاتوری های سلطنتی و
«رفتن پای خِط پس مانده های دو ـ به گوش بقایای شیخ وشاه» «رساندن استعفا ـ شک برانگیز»
آلت دست های ایادی شناخته شده و و «عناصر ـ تبدیل شدن به آلت دست آنها» دیکتاتوری و

ص آخر. :1374 شهریور 31 ش ٬333 همان٬ .2

و...»2 استعمار ارتجاع و

 پاسخ به فحاشی های شورا
وی سرانجام به همه پی واـکنش متداول شورای ملی مقاومت نسبت به استعفای فریدون گیالنی ٬ در

طی محدود٬ یک برخورد از حرکتی گسترده تر در و اذعان کرد تکذیبشان می نمود٬ آن چیزهایی که قبًال
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اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تن از مجاهدین خلق توسط 202 اعالم حمایت از علت انتخاب این مخاطب٬ .1
شده بود. آن منتشر که مدتی قبل از بود

شورای خارجه و ارسال رونوشت آن به وزارت امور (همراه با نامه ای خطاب به اعضای کنگره آمریکا1

جمله به این واقعیت اشاره از درباره شورای ملی مقاومت بیان نمود. مطالبی را امنیت ملی ایاالت متحده)

این نامه آمده است: بخشی از در سازمان می باشند. عضو بقیه اعضای شورا افراد٬ معدودی از که جز ـکرد
ایـن سـازمان بـا و طـرف مـجاهدین است؛ شورا] دیکـته شـده از [ در نظری برنامه و هر ...
«ائـتالف و «شـورا» و عـنوان «مـلی» سوخته سـیاسی٬ همکاری بعضی عناصر فریب کاری و
بـی پایه و شده] اما ادعا = ] شکست سازماندهِی مدعی بن بست و برای خروج از را سیاسی»

داده است. موردسوءاستفاده قرار پرهیاهو٬
دمـوکراتـیک٬ ضـد مـوارد نسبت به سایر پنج ماه گذشته به دامنه تحقیقات خود اینجانب در
آزادی کشی های و مربوط به حقوق بشر نقض ابتدایی ترین موارد بینی٬ پیامبر قدرت طلبی٬خود
شخصیتی این ترور وجودی که می دانستم مورد با افزودم و آقای رجوی تحت لوای آزادی٬

تلخیص. با 189؛ ـ صص 188 پیشین: نشریه نگاه٬ .2

اعالم کردم...2 را استعفای علنی خود قرارخواهم گرفت٬ البته ـ موقتًا سازمان ـ
نقش حامی و به دخالت سازمان رجوی «در سال 1991 اشاره به ریزش های سازمان تا وی پس از

جداشدگان که تعداد تصریح می کند و می پردازد و... طریق سرکوب کردها از عراق٬ دیکتاتور نگهدارنده»

هواداران) از درصد 90 رزمنده و هزار 6 (بیش از نیروها ریزش جدید با می گوید: او افزایش یافته است.

ماندگان جداشدگان و اعم از گیالنی نیروهای ریزش کرده را است. شده» بحران اعتماد «سازمان دچار

به سه گروه تقسیم می کند: آنان را و می داند
وتـهدیدهای لجـن پـراـکـنی ها تـهمت ها٬ شخصیتی و ترور عده ای که بدون هراس از الف)
روش هـای تـنبیه دست به افشاـگری وسـیع جـهانی زده و تروریستی حواریون آقای رجوی ٬
بـرمال شکنجه وشکنجه های روانی دسـتگاه اسـتالینیستی آقـای رجـوی را زندانی٬ فیزیکی٬

ـکرده اند.
در پیشنهادهایی را به عدم امکان تغییرمجاهدین٬ که ضمن اعتقاد انگشت شماری٬ تعداد ب)
ترورشخصیتی قرار هم مثل گروه الف مورد که آنها مطرح می کنند شورا تغییر جهت توسعه و

می گیرند.
وحشـتی کـه رعب و شـخصیتی و ترس ترور که از شده٬ جدا هواداِر هزاران رزمنده و پ)
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ص 189. همان: .1

لب به سخن نگشوده اند.1 هنوز کرده اند٬ سطح جهانی ایجاد مجاهدین در
که می نویسد تشکیالت مجاهدین خلق٬ شکنجه در زندان و درباره وجود ادامه نامه خود٬ در ـگیالنی ٬

باور که هرگز چرا به تحقیقات وسیعی دست زده است؛ شورا از خصوص استعفا در طول شش ماه تفکر در

تـنبیه و مـورد آزادی خـواهـان ایـران را دمـوکراسـی٬ نداشته که «یک دستگاه سیاسی مدعی آزادی و

این چنین بیان می کند: را نامبرده نتیجه تحقیقات خود دهد.» روحی قرار شکنجه های جسمی و
تالش در ترورشخصیتی و روانی و زندان٬شکنجه های جسمی و پی بردم که تنبیه فیزیکی٬ ...

واقعی است... کامًال بحران اعتمادشده اند٬ بدنام کردن کسانی که دچار
درتمام پیش می برد٬ که ترکیبی ازشیوه های استالینیستی وحسن صباحی را سازمان مجاهدین٬
مردانی را بهمن 57] سعی کرده زنان و پیروزی انقالب اسالمی 22 [ دوران پس از این سال های
به این معنی که به آنهاحالی قالبی کند؛ استانداردیزه و کرده بوده اند٬ ـکه به آقای رجوی اعتماد
اعتبار است ـ که همه چیز رهبری ـ فقط به اعتبار و به عنوان انسان هیچ چیزنیستید ـکند[ ـکه] شما

.191 صص 189ـ همان: .2

می کنید.2 حیاتی پیدا
پوشش «شورای براینکه سازمان مجاهدین خلق تحت عنوان و گیالنی ضمن تأـکید انتهای نامه٬ در

طـول یک در را شخصیت های سیاسی مخالِف خـود و گروه ها سازمان ها٬ همه احزاب٬ ملی مقاومت»٬

است. موردنظر اوایل دهه 1370 تا اوایل دهه 1360 .3

انگ هـایی هـمچون خـودفروش سـیاسی٬ با تروریستی خود»٬ و ادبیاِت توهین آمیز تکیه بر «با دهه3٬

می افزاید: حذف کرده است٬ متهم نموده و اینها مانند شیخ و شاه و نوکر سیا٬ و آلت دست استعمار
ازچنین باید کشورهای جهان٬ سایر و سؤال اینجانب این است که آیانمایندگان کنگره آمریکا
اما دموکراتیک می پراـکند فریاد غیردموکراتیکی که ازبوق های تبلیغاتی خود پدیده آزادیکش و

ص 191. همان: .4

دردستگاهش ازساختمان دموکراتیک خبری نیست٬حمایت کنند؟!4

منتقدان فرقه ای متهم ساختن مخالفان و منشأ  
به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی باید کند٬ انتقاد آنها گروهی که از و فرد فرهنگ سازمان هر در

بـه خـط مشی گـروه های مـنتقد و افـراد مدرکی٬ و اینان بدون ارائه کوچکترین سند ایران وابسته باشد.



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  564

وارد آنـها برچسب های ضداخالقی بر القاب و و جمهوری اسالمی می نامند عوامل «مزدور» سازمان را

دورانی که در چرا چنین خصوصیتی برخوردارند؛ که از مجاهدین خلق نخستین نیرویی نیستند می آورند.

مرکز را چون خود آن حکومت نیز دوران سلطه «استالین »٬ به ویژه در داشت و ـکه روسیه شوروی وجود

که کسی کمونیست و بود این نظر بر یگانه دولت سوسیالیستی روی زمین می دانست٬ انقالب جهانی و

کـه از کسـانی را نیز آنها شوروی حمایت کند. جماهیر اتحاد از چرا سوسیالیست است که بدون چون و

و «سـوسیال فـاشیست» مـی کردند٬ عملکردهای آن رژیـم انـتقاد و موضع سوسیالیستی به سیاست ها

تحقق انـقالب اـکـتبر آن سیستم حتی کسانی که در در می خواندند. «ستون پنجم اردوگاه امپریالیسم»

سوی سیاستی که از جزئیات با چون در حکومت سوسیالیستی نقشی اساسی داشتند٬ استقرار و 1917

بـه جـرم مـخالفت کـردند٬ ارائه مـی شد٬ ـ داده بود به خود لقبی که «استالین» ـ پرولتاریا» «معلم کبیر

اعدام شدند. محبوس و ترور٬ تبعید٬ «جاسوسی برای امپریالیسم»٬

به بن بست را که «شوروی سوسیالیستی» می رود همان راهی را سیاسی خود٬ عملکرد در سازمان نیز

خوانده حکـومت «فرزند بنی صدر رژیم است؛ این سازمان مهندس بازرگان «مشاطهـگر» نزد در رساند.

نیروها و هرگونه حق حیات سیاسی». جبهه ملی «فاقد و دولت ایران» حاج سیدجوادی «مأمور اسالمی»؛

که زمانی دارای حق حیات هستند تا فرهنگ سیاسی این سازمان٬ در سازمان های متمایل به چپ نیز و

کنند. اختیار نسبت به عملکردهای سازمان «سکوت»

نتیجه در و دارند خود انحصار در حقیقت مطلق را این است که می پندارند ذات سازمان های توتالیتر

مضمون این مبارزه کنند. نیست٬ رسم مبارزه آنها به پذیرش راه و نیرویی که حاضر هر کس و هر با باید

شده است این اصل ساده بنا منطق رهبری مجاهدین بر که دیده می شود. آن باشد از غیر مبارزه می تواند

راه درست را ایـن سـازمان تـحمیل کـرده است٬ بر انتخاب سیاست هایی که شرایط روز ـکه همیشه در

اسـاس مـبارزه ای کـه ایـن سـازمان بـر و بنابراین هیچ گاه مـرتکب اشـتباهی نگشـته است. برگزیده و

پـیروزی با همیشه جنبه اعتالیی داشته و سوی رهبری آن انجام می دهد٬ سیاست های تعیین شده از

رسید! قریب الوقوع به پایان خواهد

بـه بـتوانـد کشـور خارج از نمی توان یافت که در گروهی را کسی و دستگاه فکری این سازمان٬ در

آنکه یا و بی آنکه به عامل دولتی جمهوری اسالمی بدل گردد کند٬ آن سازمان انتقاد عملکرد سیاست و

رهبری سازمان مجاهدین چرا و... به عهده گرفته باشد پادویی سفارتخانه های رژیم جمهوری اسالمی را
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بـه چـنین سـیاست آن مـطرح مـی شود٬ انتقاداتـی کـه نسـبت بـه عـملکرد اصولی با به جای برخورد

این سازمان چرا کند؟ میدان به در از افترا تهمت و با منتقدین را می کوشد و افتراق انگیزی دست می زند

نـقادانـه گذشته خود و عملکردها با جسارت به خرج داده و خود هم که شده از نتوانسته است یک بار

نماید؟ برخورد

سازمانی کـه کسب قـدرت طلب نهفته است. ذات سازمان های انحصار در خود از انتقاد ناتوانی در

دارای نمی تواند مشروع می داند٬ وسیله ای را برای دستیابی به آن هر دانسته و حق مسلم خود سیاسی را

تـاریخ بسـتر از را حقانیت خود نمی تواند نیروی انحصارگر باشد. خود از توانایی فکری انتقاد و استعداد

به یک پدیده را نمی توان برخالف منطق تاریخ خود تاریخ دارای منطق است و که روند چرا استخراج کند؛

برای خود می کوشد ساختن آرمانی که مبلغ آن است٬ محور چنین نیرویی با ضروری تاریخی بدل ساخت.

کند. پا آرمانی دست و حقانیتی تاریخی ـ

سـازمان از حـق «حسـابرسی» جـالدان٬ شاـگرد مزدوران و است که وادادگان و این نظر رجوی بر

مـردم ایـران حـق مکـتب مـجاهدین خـلق٬ کـه در خواهیم دید نیک بنگریم٬ اـگر ندارند. مجاهدین را

آن صورت به دستگاه های عامالن در زیرا ندارند؛ را «شورای ملی مقاومت» این سازمان و حسابرسی از

رهـبری تبعیت کـورکورانـه از به خاطر اعضای سازمان مجاهدین نیز جمهوری اسالمی بدل می شوند.

از درون آن سازمان فضایی برای انتقاد نه در و نقادانه گردند صاحب استعداد نه می توانند سازمان خود٬

اعضای سازمان از انتقاد درون سازمان صورت گیرد٬ هم نقدی در اـگر دارد. عملکردهای رهبری وجود

«انـقالب کـافی نگشـته انـد. رهـبری صـاحب اسـتعداد تبعیت کـورکورانـه از در هنوز است که چرا خود

رهبری! نه از و خود اعضای سازمان از انتقاد مگر چیزی نبود ایدئولوژیک»

اعزام برای مردن  
پس از کشورهای غربی زندگی می کردند٬ سازمان مجاهدین خلق در ـکسانی که تحت عنوان هوادار

که برای می کردند صالحیت پیدا شخص رجوی٬ ـگذراندن فازهای مختلف اثبات وفاداری به سازمان و

سرانجام به عراق منتقل شوند. موقعیت مناسبی سازماندهی و جایگاه و در شدن به پیروزی! نزدیک تر

ارتش اعزام داوطلبان خدمت زیرپرچـم در این رابطه مراسم متعددی تحت عنوان مراسم تودیع و «در

عواطف ایرانیان خارج احساسات و سوءاستفاده از با و کشورهای مختلف به راه می انداختند در مجاهدین٬
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اندکی تصرف. تلخیص و با ص 167؛ آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

جلب کنند...»1 برای اعزام ایشان به عراق موافقتشان را سعی می کردند ـکشور٬

را و... آمریکا و شهروندان ساـکن اروپا بسیاری از توسل به این شیوه٬ تاـکنون سازمان توانسته است با

خیلی بگیرد. تروریستی سازمان مجاهدین به کار عملیات نظامی و در ایشان را و عراق اعزام کند به کشور

همان. .2

دست داده اند.2 این عملیات تروریستی از در را جان خود این شهروندان٬ از

آمریکای شمالی به عراق اعـزام شـده و کشورهای اروپایی و که اغلب از این افراد اسامی برخی از

.72/2/20 ش ٬298 Ñ نشریه مجاهد٬ برای آـگاهی بیشتر .3

شامل پی می آید٬ جدولی که در درج شده است.3 نشریه رسمی سازمان نیز در دست داده اند٬ از جانشان را

این کشته شدگان است. تن از چهار و هفتاد کشورهای مبدأ اسامی و

خود آیا آورد٬ به وجود ایران «جمهوری اسالمی دموکراتیک» در سازمانی که مدعی است می خواهد

نـیست کـه از سازمان های دموکراتـیک هـیچ عـضوی مـجبور در است؟ بافتی دموکراتیک برخوردار از

بـرنامه های در بلکه برحسب خواست داوطلبانه خویش می توانـد دستورات رهبری سازمان پیروی کند؛

خـوردن و وفـاداری» موظف به «سوگند اعضا چنین سازمان هایی هیچ یک از در حزبی شرکت جوید.

سازمان رجوی از اینجا در امری داوطلبانه است. فعالیت ها که شرکت در چرا نیست؛ «مسئولیت پذیری»

نسبت به آرمـان های آخرین قطره خون خود تا آخرین نفس و برای اینکه «تا می خواهد٬ اعضای خود

با باقی بمانند٬ وفادار» و ضوابط تشکیالتی مجاهدین مسئولیت پذیر خط مشی مبارزاتی و ایدئولوژیک و

به خاطر سازمان مجاهدین خلق٬ حقیقت٬ در اما بدهند. امضا به رهبری سازمان چک سفید ادای سوگند٬

بـه آنـها و صفوف سازمان براند از است تمامی ناراضیان را مجبور بافت ضددموکراتیک درونی خویش٬

درون خـود در یک سازمان غیردموکراتیک نمی تواند بزند. و... «پادوی رژیم» و جالد» تهمت «شاـگرد

زنـدگی در تحمل کند. رهبری هستند٬ از نظری جدا آن زمینه دارای برداشت و این یا که در افرادی را

دارای بـافت نـمی توانـد ایـن رو از است؛ عملی استوار اساس یکپارچگی نظری و چنین تشکیالتی بر

چنین سرشتی به شـرط آنکـه تاریخ نشان داده است سازمان هایی با دموکراتیک دروْن سازمانی باشد.

دمـوکراسـی زیـرا سـازند؛ جامعه مستقر در دموکراسی را نمی توانند هم متصرف شوند قدرت سیاسی را

بود. تعارض خواهد دموکراتیک درون سازمانی شان در بافت ضد اجتماعی با
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تنظیم عملیات های سازمان مجاهدین خلق؛ کشته شده در کشور٬ اسامی اعضای انجمن های خارج از

اسفندماه 81

نامردیف  انجمن های کشورهای مبدأنام خانوادگی ـ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

مصطفی ابراری ـ

حسن ابراهیمی ـ

کوشا ابراهیمی فخاری ـ

رضا احمدی ـ

مهدی ـ احمدی فر

علی ارفعی ـ

رحمت اهلل اسالمی ـ

مصطفی اسماعیلی ـ

حمیدرضا افصح ـ

فروغ افصح ـ

سمینا ـ اقبال میرزا

علی اصغر اهللبخشی ـ

مجید ایزدی شهرکی ـ

مسعود بیابانی ـ

پیمانه پیمانی ـ

ابوالحسن تجلی ـ

علی امیر جباری ـ

حسن جزایری ـ

داریوش جعفری ـ

مسعود چگینی ـ

یونس حسینی ـ

ایتالیا

هند

اتریش

آلمان

ایتالیا

ایتالیا

آمریکا

آلمان

آلمان

آلمان

انگلستان

ـکانادا

انگلستان

آمریکا

فرانسه

آمریکا

آلمان

انگلستان

دانمارک

هند

امارات متحده
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نامردیف مبدأنام خانوادگی ـ  انجمن کشور

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

اـکبر دادپوری ـ

عبدالرضا دشتی ـ

محمدصادق ـ دلخواش نواز

نادر دهستانی ـ

حسین رجبی ـ

مهران ـ رشیدی پور

حسن زابلی ـ

پروین زبردست ـ

ندا زنجانی ـ

حسن زواره ای ـ

مجید ساچمه ای ـ

امیر سپاهی دّرانی ـ

عبدالمجید سالمی ـ

شهناز ـ سلیمانی فر

مسعود ـ سماـکار

رضا سهیلی ـ

مجید سّیاس ـ

فرهاد شاهینی ـ

امیر شایان ـ

بهزاد شهمیرزادی ـ

محمدعلی شیشهـگران ـ

فرید صنعت داوودی ـ

آراسب صیادی ـ

علی رضا طالبی ـ

اتریش

سوئد

انگلستان

آلمان

انگلستان

اتریش

آلمان

آلمان

آمریکا

آلمان

آلمان

آمریکا

سوئد

آمریکا

آمریکا

آلمان

آلمان

ایتالیا

آلمان

آمریکا

ـکانادا

آلمان

ـکانادا

سوئد
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نامردیف مبدأنام خانوادگی ـ  انجمن کشور

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

علی اـکبر طاهری ـ

صدیقه عباس زاده ـ

امیرسعید ـ عزالدین لو

محمدحسین عظیمی ـ

مهدی فانی ـ

علی رضا فتوحی ـ

کامبیز فروتن ـ

هاله ـ فوالدوند

غالمحسین ـکاظمی زاده ـ

محمود ـکالته محمدی ـ

مجید ـکالنتری ـ

احمد ـکلوت ـ

نرگس ـگرفمی ـ

محمدرضا ـ لقمانی نژاد

جواد محمدی ـ

محسن مددی ِسِنجانی ـ

حمید مشعوفی ـ

رضا مشعوفی ـ

فرخنده منتظرالقائم ـ

ناصر موسوی ـ

جالل الدین موسوی تیرآبادی ـ

غالمحسین ـ مهدی پور

سیدرضا میراسماعیلی ـ

پاتریس میرهاشم زاده ـ

آمریکا

هند

ترکیه

آمریکا

هلند

آمریکا

آلمان

آمریکا

آمریکا

هند

آلمان

آلمان

آلمان

ایتالیا

آلمان

ترکیه

آلمان

آلمان

آلمان

هند

فرانسه

انگلستان

انگلستان

فرانسه



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  570

نامردیف مبدأنام خانوادگی ـ  انجمن کشور

70

71

72

73

74

پری دخت ناظم ـ

عالءالدین نوری ـ

علی اـکبر نیک حسینی ـ

خسرو نیک طالعان ـ

پرویز ـ نیک نژاد

آلمان

آمریکا

انگلستان

آلمان

 هند

تراژدی کودکان سازمان  
به معنی امکان فرهنگ فرقه ای مجاهدین خلق٬ در یکدیگر٬ کنار مختلف یک خانواده در افراد وجود

عاطفه مجرای صمیمیت و یک کانون نارضایتی٬ بالقوه ـ ـ «خانواده» قطعی بسته شدن نطفه توطئه است.

رجوی برای رهبری تلقی می شد. کامل از اطاعت مطلق و برابر مانعی در دسترس تشکیالت و از دور

جـدا یکدیگر شوهران از نتیجه زنان و در پیش کشید. را «طالق دسته جمعی» ابتدا انحالل خانواده ها٬

یابد. فرصت بروز عشق دیگری نباید هیچ عاطفه و آِن رهبری است و از همه قلب ها زیرا شدند.

به طـور خطر ببینند٬ را فرزندان خود می توانستند شده هنوز مادراِن جدا چون پدران و این همه٬ با

می آمدند. فصل مشترک والدین به شمار کانون گرم سابق و که فرزندان برآیند چرا ـکامل برطرف نشده بود؛

داشـتند؛ تحت کنترل تشکـیالت قـرار زندگی خود آغاز کودکان از جداشدگان سازمان٬ به گفته یکی از

ایدئولوژیکی قرار همان کودکی تحت آموزش های تشکیالتی و «از و دنیای خارج قطع بود ارتباطشان با

و اجازه انتخاب همسر اجازه ادامه تحصیل نداشتند؛ نداشتند؛ را اجازه انتخاب سرنوشت خود می گرفتند.

ص 140. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

که چرا نداشتند»؛1 نیز را همبازی های خود حتی اجازه انتخاب اسباب بازی و زندگی خانوادگی نداشتند؛

کنند. انکار نمی توانستند والدین را بین فرزندان و عواطف موجود

مسـئول اول وقت عضدانلو مریم قجر ابتکار با تا وضعیت بحرانی جنگ خلیج فارس بهانه ای شد

پدران بـرای نگرانی مادران و ترس و حل شود. نیز مشکل فرزندان خانواده ها رجوی٬ همسر سازمان و

که به هیچ والدینشان بود مناسبی برای جداـکردن فرزندان از دستاویز محمل و نجات جان فرزندانشان٬



571 «دروغ»  سازمان و

تـمامی پـیش بـرد... «سازمان مرحله به مرحـله ایـن خـط را اما دل بکنند. آنها از نبودند عنوان حاضر

خاـک عراق به انتقال این کودکان از و... کرده بودند رها را خود مراقبت از جنگ و ستادهای مجاهدین٬

ص 142. همان: .1

مشغول شدند.»1

انتقال کودکان بـه تاریک٬ و بردن آنان به درون سنگرهای نمور مخصوص کودکان٬ تعطیلی مراـکز

مادران و درصد سازمان توفیق یافت که موافقت 90 و واقع شد مؤثر بمباران قراردادن آنان... زیر و بغداد

زمینی طریق مرز دسته های چندنفری از در کودکان را عراق جلب کند. برای خروج کودکانشان از پدران را

با که سال ها کودکانی را پیش آمد. همان جا در اولین فجایع عاطفی میان این بچه ها اردن خارج کردند.

گروه گروه به کشورهای مختلف و کردند هم جدا از برادران) خواهران و (دوستان یا مأنوس بودند یکدیگر

که مثل پانسیون های پایگاه های سازمان ـ در این کودکان یا فرستادند. استرالیا و کانادا و آمریکا اروپایی و

اندکی تصرف. تلخیص و با 143؛ صص 142ـ همان: .2

غیرایرانی سپرده می شدند.2 به خانواده های ایرانی و یا و می بردند به سر ـ شلوغ بود

در ـ نوجوانان اهمیت می دهند به کودکان و کشورهای غربی٬ اداری در که دستگاه های مدنی و آنجا از

می گرفتند مناسبی قرار وضعیت مرفه و آنان در ـ طبیعی انجام می شد به طور این بچه ها صورتی که ورود

چون سازمان نمی توانست منفعت و آن صورت٬ در تخصیص می دادند. به آنها بودجه های فراوانی را و

طبعًا و می کردند سازمان رشد نظر خواست و از چارچوبی غیر در فرزندان نیز و کند نصیب خود سودی را

و دیگری زد ترفند و سازمان دست به ابتکار این رو از آن نمی کردند! رهبر وقف سازمان و آینده خویش را

ربطی به سازمان نداشت! ظاهر که در بانی یک سری انجمن خیریه پوششی گردید خود

باالخص در آلمان و (به خصوص در اروپا پایگاه های سازمان در زندگی اسف باری در یک طرف٬ از

به جمع آوری راه مؤسسه های خیریه پوششی خود٬ سازمان از سوی دیگر٬ از و جریان بود در کلن) شهر

به اتهام کالهبرداری ها همه این انجمن های پوششی٬ سال بعد هنگفتی پول پرداخت که البته چند مقادیر

گرفتند. تحت تعقیب قرار اخاذی های مالی٬ و

داده بود٬ تحت کنترل قرار را این انجمن ها فعالیت یکی از که سال ها٬ اداره پلیس جنایی فدرال آلمان٬

پایگاه توسط پلیس کلن 25 سال 2001 هفدهم دسامبر در قطعی٬ دستیابی به مدارک مسلم و پس از

اعالم داشت: لوزبرت واـگنر٬ رئیس پلیس کلن٬ و داد بازرسی قرار خاـک آلمان مورد در مجاهدین خلق را
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چاپ آلمان از مجله «فوکوس» کشف کنیم»! مخفی کالهبرداری را توانسته ایم یک سیستم گسترده و «ما

قول پلیس جنایی فدرال نوشت:
قـبلی از قـصد بـا آن است که فـرزندان افـرادمـجاهدین خـلق را اطالعات موثق حاـکی از
آواره٬ ـبچه های یتیم و ظاهرًا به عنوان ـ پنهانی واردخاـک آلمان کرده و کرده٬ خانواده شان جدا
کمک های به حساب سازمان٬ تا کودک وابسته به سازمان آورده شده اند درساختمان های مهد

شود. واریز مقیاس باال مالی دولتی در
(IFKH) قابل تشخیص بود کلن» مرامنامه «انجمن خیریه کمک به کودکان آواره ایرانی/ [...] از
سرپرستان ایرانی رشدبکنند تحت نظارت شدید مساـکن متعلق به سازمان و در ـکه کودکان باید
تأیـید ایـن مـوضوع را اطالعات به دست آمده٬ این طریق مغزشویی کامل انجام گیرد. از تا

.155 صص 154ـ آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ Focus/29؛ نقل از: .1

می کند.1

تشکل های پوششی سازمان درخارج  
جمله تمهیداتی است که از تشکل های پوششی سازمان مجاهدین خلق٬ دیگر و انجمن ها سازمان ها٬

سـال 64 «انقالب نوین ایدئولوژیک» پیش از انگشتان یک دست ـ از به تعدادی کمتر ـ آنها از برخی 

به به نحوی غیرمستقیم و این تاریخ به راه افتاد. از بعد پوششی٬ بنیاد ولی قریب 200 شکل گرفته بودند

اعالم نشریات خود در جریان پوششی را هفتاد و یکصد سازمان استفاده از عبارتی «اَْبلَُغ من التصریح»

عناوین دادن شان جهت جمع آوری کمک های مالی (با قرار دستاویز به جز برای این تشکل ها نموده است.

جمله: از گرفته شده است؛ نظر در فعالیت های دیگری نیز مختلف)

سازمان؛ از اطالعیه های تأیید تسلیت و ارسال تبریک و (1

اعالم حمایت؛ و جهت جمع آوری امضا شخصیت ها سیاستمداران و انجام تماس با (2

برای اهـداف حـقوق بودن٬ تحت عنوان «غیرانتفاعی» کسب اجازه جمع آوری کمک های مالی٬ (3

تبدیل به منبع مالی برای سازمان؛ انسان دوستانه و بشری و

سازمان است. کار دستور برگزاری تظاهراتی که در انجام و (4

لزومًا غـیرواقـعی است و اغلب پوششی و انجمن ها و دانست که عناوین این سازمان ها باید ضمنًا
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بنیادهای پوششی به رأس یکی از «در عنوان آمده است. در صنف آنها متعلق به کسانی نیست که حرفه و

داشت که نه تنها قرار ه» فردی به نام «مهرداد. نام «سازمان فارغالتحصیالن دموکراتیک مقیم آلمان»

دارای یک برگه ارزان قیمت تخصصی کارگری هم نبود.» تحصیالت آـکادمیک نداشت بلکه اساسًا

ص 176. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

ارائه کرده است.1 تشکل را لیست 125 کتاب خود در راستگو علی اـکبر



فصل چهارم:

 سنخ شناسی نیروهای سازمان

ومناسبات آخرین ترکیب ها  
سازمان قرار کشور حامیان خارج از دایره هواداران و در عنوان ـ به هر کسانی که ـ شود تصور شاید

کـه سـازمان مـتبوع شان نـحو به هر و گسترده سازماندهی شده اند یک تشکیالت منسجم و در دارند٬

مانورهای تبلیغاتی علیه و حرکت ها بسیاری از شرکت در زیرا چنین نیست٬ اما عمل می کنند. بخواهد٬

احتمال صورت وجود در و جنبه تفنن دارد مخالفان نظام سیاسی ایران٬ برای جمعی از جمهوری اسالمی٬

هواداران تشکیالتی قدیم و و اعضا تنها صحنه غایب می شوند. از این افراد بسیاری از آسیب٬ و خطر

مکلف عمل می کنند. موظف و به طور جدید

طول سال های 60 درجات مختلف در طیف هایی می پردازیم که در و به سنخ شناسی اقشار اینجا در

چارچوب تشکیالت و طیف یادشده که در دو چنان که به اشاره گفته شد٬ سازمان مرتبط بودند. با به بعد

اصـلی بـه شـمار نیروهای اساسی و درونی اند٬ و دارند روانی روابط فرقه ای قرار تحت سلطه روحی ـ

می روند.

هواداران قدیم و  اعضا
و داشته اند چارچوب تشکیالت قرار در خردادماه 1360 پیش از این طیف شامل کسانی است که از
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اینان سهیم می دانند. مقطع خردادماه 1360) آن تا پس از یا تأسیس و بدو مبارزات سازمان (از در را خود

راه مبارزه علیه نظام جمهوری تنها تعصب دفاع می کنند؛ رهبری سازمان با از به حقانیت سازمان معتقدند؛

می دانند؛ چریکی) انفجار و چه به صورت ترور عملیات مسلحانه (چه توسط ارتش منظم و اسالمی را

جهت براندازی نظام بر مکمل عملیات مسلحانه در ادعای سازمان است٬ که مورد را «دیپلماسی انقالبی»

اصلی ترین بخش اپوزیسیون نـظام ضمن ـ در ـ تشکیالتی ترین و منسجم ترین٬ سازمان را می شمرند؛

تشکیالت سازمان دارند. تعلق ویژه ای به رهبری و به لحاظ عاطفی نیز و می دانند

مسائل میزان اطالعاتشان از و سوی تشکیالت به عهده دارند از این طیف مسئولیت های گوناـگونی را

سازمان به ندرت به شدن از صورت جدا در این افراد٬ قابل توجه است. و چشمگیر درونی تشکیالت نیز

ایـن بـر و به سرنوشت کلی سازمان گره زده اند را سرنوشت خود ـ اساسًا ـ اینها می گردند. سازمان باز

رهـبری آن اعـمال هویت سـازمان و استمرار و جهت بقا در را فعالیت خود مبناست که همه تالش و

و دقیق نمی شوند بحث های چالش برانگیز این است که چندان در مزبور ویژگی های افراد دیگر از می کنند.

چارچوب موازین رهبری در ـ خود به کیفیت کار سعی دارند و کوتاه می کنند آن را یا بحث کوتاه می آیند در

عمل به ایشان بازتر مسئولیت ها ارجاع وظایف و این روست که سازمان در از اهتمام ورزند. تشکیالت ـ و

می کند.

سـمپاتیک موضع گیری جانبدارانـه و تشکیالت٬ بیرون از رده پایین یا افراد مقایسه با این طیف در

اسـتراتـژی و اهداف٬ وضعیت٬ مواضع مکتوب سعی می کنند و نشست ها بدین جهت همواره در دارند.

توجیه مسائل در پاسخگویی و حفظ انسجام سازمان و نقشی عمده در اینها کنند. تأیید مشی سازمان را

برای مثال هنگامی که فهیمه اروانی به عنوان مسئول اول سازمان بیرونی دارند. میان الیه های پایینی و

فوق العاده مطلوب که وضعیت جدید شهادت می دادند و می کردند همواره ادعا طیف مزبور معرفی شد٬

شده است. فعالیت هایشان کیفی تر وضعیت جدید٬ زمان مسئولیت یافتن نامبرده در از است و

هواداران و اعضا تا عملیات روانی بهره می برد این طیف به عنوان ابزار از گهگاه ـ رهبری سازمان ـ

راه ندهند. تردیدی به خود خط مشی های سازمان٬ تسلیم شدن به تصمیمات و امر در جدید

هواداران جدید و  اعضا
به بعد) خالل سال های دهه 60 (در مقطع خردادماه 1360 این طیف شامل کسانی است که پس از
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خالل سال های در اوج گیری جنگ تحمیلی و پس از اغلب این افراد٬ به تدریج جذب سازمان شده اند.

اطالعاتشان یا به مسائل ایدئولوژیک گذشته سازمان وقوف ندارند این رو از سازمان شده اند. وارد 64ــ65

روابط درونی تشکیالت تثبیت در را خود حضور عمیق به سازمان٬ اعتقاد اینان به خاطر سطحی است .

شده اند. عهده دار مسئولیت را رده های مختلفی از نموده و

ضمن پیوستگی می توان گفت که اینان٬ سرنوشت آن٬ بررسی نگرش این طیف به کلیت سازمان و در

خط مشی سازمان مواضع و از و جازم دارند رهبری آن اعتقاد به حقانیت اهداف و ویژه عاطفی به سازمان٬

قیام جمله پیروزی ارتش آزادی بخش و از به ادعاهای سازمان ـ ـ طبعًا این روست که ـ از دفاع می کنند.

دارند. باور طریق جنگ چریکی شهری ـ مسلحانه از

رده های مختلف بدین لحاظ در قابل رؤیت است. به میزان قابل توجهی٬ مسئولیت پذیری این افراد٬

بستگی به مدت زمان سوابق سازمان٬ میزان آـگاهی شان نسبت به تاریخچه و دارند. تشکیالت حضور

صورت در است. قدیمی تر میزان اطالعات تاریخی افراد از کمتر مجموع٬ که در سازمان دارد پیوندشان با

پیشین است. قشر این طیف بیش از احتمال بازگشت مجدد سازمان٬ بریدن از جدایی و

به لحاظ ذهنی ـ ـ این رو از می شوند. به جا جا به سرعت کانالیزه و طیف اخیر افراد جهت رفتاری٬ از

است٬ اینان زیاد آن جهت که سرعت تأثیرپذیری عاطفی در از شخص رجوی مشکل چندانی ندارند. با

مـنتظر و مـی دهند سر حمله به ایران را اغلب کسانی که شعار مسئولیتی هستند. و کار آماده انجام هر

می روند. این طیف به شمار از «سوت حمله»اند

به ندرت دارند٬ قرار حصار جهت اطالعاتی در از و می برند عراق به سر این گروه در که بیشتر آنجا از

مـنبع آنـها صورت اطـالع٬ در و می گیرند شده سازمان قرار آرای اعضای جدا و جریان اظهارنظرها در

مـیزان شکل مـی دهد. بریده ها درباره جداشدگان و را نشریه رسمی سازمان است که ذهنیت این افراد

وارد کلیشه ای است و سطحی و زمینه های حساس مربوط به سازمان نیز آـگاهی سیاسی این طیف در

برای اصوًال و نمی فهمند را معنی آنها و حتی درک نمی کنند مطالب را خیلی از عمق مسائل نمی شوند.

انتشار مدت ایران زمین و دراز ـ نسبتًا تعطیل ـ به ایران زمین٬ تبدیل نشریه مجاهد درک مسائلی مانند

طرح نمی شود. ذهن آنها حتی در که این گونه امور چرا نمی برند٬ اهتمامی به کار مجاهد٬ مجدد

نقطه نظرهای مواضع و خود٬ طریق نشریات رسمی سازمان است و از ذهنی این افراد تغذیه فکری و

نشریات عرضه بحث ها٬ و ضمن گفتگوها خط مشی آن٬ سازمان و دفاع از استنادشان در مستقل ندارند.
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که «هم اـکنون بچه های این گروه شنیده می شود پیوسته از کشور٬ خارج از در شده توسط تشکیالت است.

اینان (بـه خـصوص میهن می شوند» وارد آماده سازی برای حمله٬ فاز خاـک میهن در جوار سازمان در

عبارت و خودداری می کنند نام «عراق» ذـکر از می برند) کمپ های سازمان به سر در و اروپا ـکسانی که در

می برند! به کار را خاـک میهن» جوار «در

روی آوردن صورت جدایی٬ در آن و نشدن از جدا خصوص وابستگی مفرط این طیف به سازمان و در

سازمان دارای مشکالت فراوانی اند. بیرون از گفت که این عده برای زندگی در باید مجددشان به سازمان٬

صورت آنهاست که در این ترس همواره با درآمدی. نه منزل و و آدرس دارند نه نشان و کشور٬ خارج از در

یک حتی نمی توانند و روشنی برای آینده نمی بینند چشم انداز شوند. رها به خود سازمان٬ خارج شدن از

نه دوستی تشکیالت می شناسند٬ بیرون از که نه کسی را چرا چارچوب تشکیالت بمانند. بیرون از شب را

برند. آن به سر در شبی را که بتوانند بلدند نه جایی را و پناه آورند که به او دارند

چیزی برای دیگر دست رفته است و سازمان از همکاری با روند در آنها همه چیز مزبور٬ به زعم افراد

در زن) یا (شوهر همسرشان را بعضی ها باالی چهل سال است و سن اغلب آنها دست دادن ندارند. از

چارچوب در جز برده اند٬ عراق به سر آنهایی که در دست داده اند. از فروغ) در یک سری عملیات (بیشتر

ایـن رو از نه به شغلی مشغول بوده انـد. و نه تحصیلی داشته اند منضبط کارهای تشکیالتی٬ خشک و

امیدشان این است که روزی به ایران تنها و سرنوشت سازمان گره خورده می بینند با را سرنوشت خود

دست گیرند. در ربط های سازمان ـ مطابق خط و ـ حاـکمیت را و بازگردند

توسط آنها تمام ساعات شبانه روز رفتاری حساب شده دارد. وابسته به خود سازمان نسبت به افراد

حکم «مراد» ـ عمًال سلسله مراتب تشکیالتی ـ رهبری سازمان و و می شود برنامه تنظیم شده سازمان پر

زمانی که «هیئت یادآوری این نکته ضروری است که از دارند. را و...) اعضا مادون: (افراد برای «مرید»

رأس هرم سازمان واقع شده حالت «فرقه»ای سازمان تقویت گشته است. در اجرایی»

 پشتیبانان وسمپات ها
به زعم سازمان این کرده است. اختیار برای سمپات های خود را سازمان عنوان «پشتیبانان مقاومت»

سازمان مدعی دارند. استقرار کشورها سایر ایران و یعنی در (عراق) «مرکز» خارج از در ـ غالبًا طیف ـ

و ولی نشـانه ها ایـران است٬ در خود غیرتشکیالتی) نیروهای سمپاتیزان (هوادار وسیعی از قشر وجود
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بخش ایران مشاهده نشده است. در این نیروها تشکلی از این طیف یا قراین قابل اعتمادی درباره وجود

و نـیروها دیگـر امکان تماس بـا این جهت که از از و سکونت دارند آمریکا و اروپا در عمده این افراد

می کند. برخورد آنها مشروط با سازمان به صورتی محتاطانه و اجتماعی برخوردارند٬ ـگروه های سیاسی ـ

1- Mass.

ـ صرفًا ـ به تشکل سیاسی شبیه اند کمتر و دارند «جمع توده وار»1 که مشابهت زیادی با این افراد٬

تظاهرات در آنها از دارند. نمایشی») «صندلی پرکن و آنها خود به تعبیر (و سیاهی لشکر تبلیغاتی و ـکارکرد

دیگر نمایندگی های سیاسی ایران در برابر تحصن در تظاهرات و مسابقات ورزشی٬ کنسرت ها٬ موضعی٬

قشر٬ بافت توده ای هر درست همانند میان این افراد٬ در بهره برداری می شود. جهت اخالل و... ـکشورها٬

و... پناهندگان منفرد فرزندان٬ مادرها٬ و پدرها پیران٬ سنی یافت می شود. هر از

مزایای حقوق پناهندگی که از اجتماعی اند پناهنده های سیاسی یا این طیف متشکل از عمده ٬ به طور

غربی سنخیت داشته و زندگی اروپایی و با و مقیم اند آمریکا و اروپا سال هاست که در استفاده می کنند٬

که چرا محال است؛ گاه ـ و مشکل ـ برای این قشر بازگشت به ایران٬ ترک آن گونه زندگی و خوگرفته اند.

به عبارت دیگر شغلی داشته باشند. تحصیلی و دستاورد نتوانسته اند ایران٬ خارج از در طول اقامت خود در

امکان زندگی مرفه به ایران و دست پر با بتوانند تا نشده اند بهره مند سرشار درآمد تحصیالت مناسب و از

شرایط زندگی سازمان) به خصوص٬ این مورِد در (و جهت گیری های مقطعی گروه ها به تعبیری٬ بازگردند.

موفق داخل نیز در کشور٬ خارج از موفق در تحصیل کرده و افراد معمول٬ به طور تعیین می کند. ایشان را

کشور خارج از در وضعیت خود ناموفق از لیکن افراد شد٬ بازگشت آنان استقبال خواهد از و بود خواهند

مقرری ویژه دولت خـارجـی مـحل از درآمد٬ بدون تحمل زحمت کسب تحصیل و زیرا ناراضی نیستند

کمک های مالی اداره پناهندگان سازمان ملل استفاده می کنند. از یا اقامت شان و

آرمـانی سنخیت ایـدئولوژیک و مبنای وحدت یا بر سازمان مجاهدین خلق٬ از طرفداری این افراد

این وجود ـ دارد مناسبت های ویژه ای نمود و روزها که در حمایت ـ نیست بلکه اساس این جانبداری و

نتیجه آینده در گرفت و ایران به دست خواهد در اذهان آنهاست که روزی سازمان قدرت را احتمال در

شد. تأمین خواهد ایشان نیز

به راحتی به اطالعات اینها و ندارد وجود اخیر کردن اطالعات برای افراد به دلیل آنکه امکان محدود
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میزان آـگاهی شان دربـاره کـلیت می کنند٬ مخالفان سازمان دسترسی پیدا منتقل شده توسط موافقان و

مربوط به سازمان٬ نسبت به اخبار نیز حساسیت آنها به همین جهت٬ طیف پیشین است و سازمان بیش از

احساساتشان نسـبت بـه عواطف و این رو از است. بیشتر موضع مخالف٬ چه از موضع موافق و از چه 

عالقه مندی این طیف نسبت به گرایش و غیرمتعصبانه است. گاه ـ ـ و آزادانه تر مواضع آن٬ سازمان و

است. گروه قبلی خفیف تر دو از این قشر میزان «آمادگی عملی» واقع٬ در عمق چندانی ندارد. سازمان٬

ارتش آزادی بخش ندارند. عضویت در عراق و در این طیف تمایلی برای حضور افراد برای مثال٬

تفنن میزان پیوندشان به سازمان٬ و مبنا و تلقی می شوند «غیرعضو» جهت تشکیالتی٬ از این افراد٬

مـثل گـتوی یـهودیان در هـمسنخ تشکـیل مـی شود٬ جمع های مـتجانس و محفلی است که از یا و Ghetto محلّه .1
خـویشاوندان چهره به چهره با و ارتباط رویارو این گتوها شرکت کنندگان در نیویورک. در گتوی چینی ها آلمان و
کـه جـذابـی هسـتند بسـترهای مـناسب و گـتوها ایـن رو از نـدارنـد. بسـتگان) سایر و برادر خواهر٬ (مانند خود
ارضـای عـاطفی و عمده گـتوها کارکرد آـگاه می شوند. عالقه خود مسائل مورد و اخبار از آنها شرکت کنندگان در
به نوعی گتوی مجاهدین خلق شمرده شده است. امریکا و اروپا مجامع بسته سازمان در و مراـکز اطالعاتی است.
در که افراد تشکیالتی محفلی اند آنکه یک تشکیالت سیاسی باشند٬ پیش از اهمیت است که گتوها این نکته حائز

دارند. ـ آن دست که گفته شد از ـ آشنایانی را دوستان و امکان دیدار آنها

ایرانیان مقیم که بسیاری از آنجا از «ـگتو»هاست.1 ـ عمدتًا اعضای سازمان ـ با محل تماس آنها است.

حـداـکـثر مـوقعیت٬ و ایـن نـیاز سازمان از می کنند٬ احساس نیاز گتوها به همنشینی در کشور٬ خارج از

به ایران سفر سه بار یا ساالنه دو و ایران تکیهـگاهی دارند افرادی که در به عمل می آورد. بهره برداری را

احساس افرادی که چنین تکیهـگاهی را سوی دیگر٬ ولی از ندارند٬ دلبستگی چندانی به این گتوها می کنند٬

مشتاق اند. به آنها وابسته و به شدت به این گتوها نمی کنند٬

نهایت اهتمام را شرکت کنندگان٬ صمیمانه با برخورد شیرینی و توزیع چای و با این گتوها٬ سازمان در

شرکت کنندگان چنانچه یکی از می کند. «نمک گیر» به اصطالح ایشان را و انجام می دهد جذب افراد در

برخوردی صـمیمانه و آن همراه نیز با کند٬ گتو وارد را دوست) فامیل یا مادر٬ و جدیدی (مثل پدر فرد

آن افزایش مسائل مطرح شده در و به گتو شرکت کننده اصلی را تعلق خاطر تا خودمانی صورت می گیرد

دهد.

مبارزه سیاسی در شفافی از تصور رفته اند٬ امریکا و ایران به اروپا سال های گذشته از افرادی که در

سرسختانه به مبارزه که یک گروه سیاسی٬ اینکه مالحظه کرده اند ولی به مجرد نداشته اند٬ کشور خارج از
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گرفته اند. قرار به سرعت تحت تأثیر شده و بدان عالقه مند افزایش یافته و حس کنجکاوی آنها می پردازد٬

فراهم می کند. برای این گونه افراد ـگتوی سازمان فضای مناسبی را

به جهت اثبات این که «پناهنده سیاسی»اند٬ در غرب و در برای قانونی کردن اقامت خود این افراد

چنان مراسمی عکسبرداری می کنند در خود حضور از تظاهرات سازمان شرکت نموده٬ محافل و در ناچار

برای رسیدن به این رو از دادگاه پناهندگی فراهم آورند. غیرقابل تردیدی برای ارائه در اسناد بتوانند تا

گذراندن مـراحـل و پس از بحث٬ طیف مورد قابل توجهی از تعداد به سازمان نیازمندند. چنین هدفی٬

دیگر آن اقامت دارند٬ پناهندگی سیاسی برای نهادهای قضایی کشوری که در احراز مسیرهای قانونی و

دالیل ریزش هواداران سازمان است. یکی از این امر مجامع سازمان دیده نمی شوند. محافل و در

ضرورت ماندن در چرایی و مورد اینان در تردید کشور٬ خارج از هوادار دالیل ریزش افراد دیگر از

بدون ولی به راحتی و بوده اند ایشان تندتر که به لحاظ سیاسی از دیده اند کسانی را این افراد خارج است.

سوی ایران متوجه آنان نشده است. مزاحمتی هم از و داشته اند آمد دردسرهای احتمالی به ایران رفت و

خارج آنچه در از متون انتقادی (ـگاه تندتر شده و ایران منتشر در نشریات آزاد شرایطی که مطبوعات و در

خارج از اپوزیسیون غیرقانونی در داخل به طبع می رسد٬ به صورتی آزادانه در می گردد) منتشر کشور از

خلع سالح شده است. به خود خود ـکشور٬

شـده «پشتیبانان مقاومت» شمار موجب تقلیل چشمگیر میان مهاجران جدید٬ چنین تردیدهایی در

گردآورد٬ را نفر هفت هزار توانست تنها آلمان غربی آن روز٬ در تظاهرات سال 1985 سازمان در است.

مجموع شرکت کنندگان از هم چنین برنامه هایی تدارک کنند٬ اروپا سراسر در شرایط فعلی اـگر لیکن در

در رسید. خواهد نفر هزار به سختی به 3 آلمان امروز در این تعداد قطعًا و نمی رود فراتر هزارنفر 8 ـ 7 مرز

ارائه مدارک بـه دادگـاه ولی به منظور که دغدغه سیاسی چندانی ندارند می شوند افرادی پیدا میان آنها

فیلم اند. عکس و نیازمند ـ به زعم خود جهت پناهندگی سیاسی ـ

اردوگـاه های پـناهندگی بـه تعیین قـطعی وضـع شان در دادگاه تا پیش از که ناچارند چنین افرادی٬

پوشیدن تی شرت های با منضبط اردوگاه ـ و زندگی طاقت فرسا شدن از رها به خاطر ـ حاضرند سربرند٬

مسابقات جـام جـهانی دیگری شوند٬ کشور هزینه سازمان وارد مریم رجوی با و حاوی عکس مسعود

آنکه داّل پیش از این گونه رفتارها٬ علیه جمهوری اسالمی سردهند. شعارهایی نیز و کنند تماشا فوتبال را

به خصوص است. اپورتونیستی) رفتاری سودگرانه (پراـگماتیستی ـ سازمان باشد٬ هواداری متعصبانه از بر
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ندارد! بر در خطری نیز و هم تماشا ـکه هم فال است و

مخالفان مسائل سازمان و از را امکان آـگاهی اقشاری چون طیف اخیر غرب٬ اطالعات در جریان آزاد

بریده های سازمان٬ نظرات مکتوب جداشدگان و با مقایسه آنها مندرجات نشریات سازمان و اطالع از آن٬

این اطالعات موجب شده است که افراد ورود این روند شکل می دهد. دوگانه ای را تأثیر روی مواضع آنها

بر سازمان بنمایند٬ چنانچه دفاعی از و صراحت نداشته باشند جدیت و موضع گیری های سیاسی٬ در طیف٬

جنبه های عقالنی دفاع تکیه کنند.

ضمن رویارویی طرح مباحث٬ در و طرح سؤال آزادترند اشکال و ایراد در طیف اخیر افراد این همه٬ با

و تلقی می کنند «نَحوی» یا «لُغوی» سازمان٬ در را این گونه افراد صریح اند. بالنسبه ـ اعضای سازمان ـ با

آن نمی سازند. درگیر را کرده خود عبور مباحث آنها کنار از

آن از نسبت به جمهوری اسالمی و جمله اسباب تعدیل مواضع «سمپات های سازمان» از زیر موارد

نسبت به سازمان است: اقبال آنها شدن حمایت و کم رنگتر سو

و آمد تسهیل در ایجاد پاسپورت و صدور آسان گیری سفارتخانه های جمهوری اسالمی و الف)

مقیم خارج به ایران افراد شد

ایران شده در دسترس بودن نشریات منتشر در ب)

راه اندازی شبکه جهانی «جام جم» ج)

اینترنت داخلی ایرانی در افزایش منابع مستقل و د)

القائات آن تبلیغات و چارچوب نشریات سازمان و نشدن در محصور کانالیزه نبودن اطالعات و ه)

.1376 انتخابات دوم خرداد تاریخی مردم در حضور و)

تلقی کرده است. «زینة المجالس» و «صندلی پرکن» را اروپا و سازمان همواره هواداران مقیم امریکا

به موقع و می کند برقرار جشن ها و کنسرت ها گتوها٬ ـگرچه سازمان برای این طیف برنامه های متنوعی در

ارتش آزادی بخش انگیزه دار به عنوان «سرباز را لیکن آنها می نماید٬ نهایت بهره برداری را آنها وجود از

به رسمیت نمی شناسد. ملی»

حتی یک نباشند حاضر طیف مزبور هوا»ی غرب موجب شده تا است که «آب و آن باور سازمان بر

چارچوب ارتش آزادی بخش فعالیت کنند. در مرز٬ کنار در روز٬
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 جداشدگان سازمان

می برد. سازمان به کار را اخیر تعبیر .1

طول دوران حیات سازمان مجاهدین در اوایل فعالیت یا که از طیفی اند «بریده ها»1 یا شدگان» «جدا

اینان می شده اند. قلمداد «بچه های روابط» تشکیالت یا به عنوان عضو آن همکاری داشته غالبًا با خلق٬

اهـداف٬ رهـبری٬ رفـتار و شـده انـد جدا عدم قبول تبعیت صرف٬ تشکیالت و با اختالف نظر به خاطر

ایـن طـیف شـامل دو زمینه های اختالف آنـهاست. سازمان٬ عملکرد مواضع و خط مشی و ایدئولوژی٬

و سابقه (قـدیمی) با عناصر به نوعی دیگر٬ یا رده پایین تشکیالت. عناصر و رده باال عناصر ـگروه اند:

جدید. عناصر

در نگـرش آنـها ولی می توان گفت که تـغییر این مجموعه متنوع است٬ در نگرش ها و نقطه نظرها

شرایط جدید و سازمان٬ سرکوب مخالفان در روند کاریزمای رهبری٬ تقدس سازمان٬ خصوص تشکیالت٬

سازمان بوده است. موجب جدایی ایشان از بین المللی٬

سازمان قطع رابـطه کـرده انـد. با به کلی ـ ـ که طیف مزبور این دارد کافی نشان از و قراین متعدد

حدود این تعداد٬ از بود. عضو 450 ـ دارای 400 سال 1360 در تشکیالت «انجمن دانشجویان مسلمان»

احوالپرسی متعارف نیز سالم و حد حتی در و سازمان قطع نموده اند با را نفرشان ارتباط خود 400 ـ 350

سازمان نیستند. افراد به رویارویی با حاضر

عالوه بر و موافق نسبت به جمهوری اسالمی ندارند موضع سمپاتیک و عموم ـ به طور جداشدگان ـ

این تعدادی از دست می یازند. هتاـکی نسبت به جمهوری اسالمی نیز ـ بعضًا ـ و به انتقاد سازمان٬ نقد

با گوی غیرمستقیمی را بدین گونه گفت و و می سازند بیانیه آشکار قالب نشریه و در را مواضع خود افراد

پیش گرفته اند. سازمان در

میزان ندارند. امکان بازگشت به سازمان را سابقه سازمان بوده اند٬ با قدیمی و جداشدگانی که عضو

به «عطای آن را آن خداحافظی کرده و حدی است که برای همیشه از بی اعتمادی آنان به سازمان در

تماس به سازمان پیوسته یا دیگر بار جداشدگان (اعضای جدید) برخی از مواردی٬ در لقایش بخشیده اند».

عوامل «بریده» شده و جدا سازمان پیوسته مدعی بوده است که عناصر نموده اند. آن برقرار تشکیالتی با

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی اند.
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که سازمان دوری می کنند از نه تنها به اتکای تجربه تلخ خویش ـ غالب جداشدگان ـ جهت رفتاری٬ از

زندگی و آنان به کار بیشتر دارند. ابا شرکت نمایند٬ میتینگ های دیگران نیز تظاهرات و اینکه در حتی از

جمهوری اسالمی مرتبط سازمان و مطلبی که به نحوی به تضاد هرگونه بحث و از و کرده اند خصوصی رو

می کنند. پرهیز باشد٬

مـطبوعاتی سـیاسی ـ فعالیت های انتشاراتی و جداشدگان که به جهت کیفی پرمایه ترند٬ آن عده از

این بخشی از می دهند. خویش قرار نقد آماج حمله و هم جمهوری اسالمی را هم سازمان و اینان٬ دارند.

طرح جهت افشای ماهیت سازمان و و دارند به خصوص نسبت به سازمان ـ ریسک پذیری باالیی ـ عده٬

رفـاه و و خود از حاضرند دامن زدن به کاریزمای رجوی ٬ به ویژه سرکوب مخالفان٬ مسائل درونی آن٬

حوادث غیرمنتظره آمادگی مخاطرات و برای مواجهه با این عده٬ بخش دیگری از امنیت شان هزینه کنند.

دست نرفتن حیثیت سیاسی و از به خاطر خودشان ـ به تصور ـ شخصیت و ترس ترور گاه از و ندارند

می کنند. سازمان تجدیدنظر با خود رفتار در اخالقی٬

به همین و کیفی مطرح می سازند نظر مطالب قابل توجهی از سازمان٬ جدایی از پس از اخیر٬ افراد

مطالب٬ تکرار زمان و مرور اثر البته در است. سخنان شان زیاد ُبرد و نوشته هایشان مؤثر و جهت گفته ها

به سر کشور خارج از افرادی که در معموًال آن کاسته می شود. تأثیر از و به کاهش می گذارد ـکیفیت آن رو

و شده اند جدا افراد خوانندگان آثار از به نوعی دنبال می کنند٬ گروه های سیاسی را مسائل ایران و و می برند

ـگاه نوشته های ایشان دست به دست می چرخد.

نـفی بـر جمهوری اسالمی٬ مواضع جداشدگان درباره نحوه مبارزه با و تحلیل ها برآیند مجموع٬ در

بـرخـالف که ـ این طیف تالش دارند سیاسی مبتنی است. صرفًا برخورد تأیید و مبارزات خشونت آمیز

انتخابات پس از عمده نکنند. آن را و ندانند آنتاـگونیستی (الینحل) نظام را با تضادهای موجود ـگذشته ـ

مالیمت همراه نوعی احساس سمپاتیک و نحوه گفتمان این گروه نسبت به آقای خاتمی با دوم خرداد٬

دموکراسی را اصالحات و شرایط کشور٬ برای بهبود نظرات رئیس جمهوری٬ تأیید در این رو از بوده است.

مناسب ترین روش می دانند.

را خود و دغدغه های سیاسی نیستند جداشدگان چندان درگیر است که برخی از قابل ذـکر این نکته نیز

واهمه ایشان از جمله عللی که می توان برای این نحوه سلوک بیان کرد از نگه داشته اند. دور «معرکه» از

تهمت های سازمان است. حمله و



585 سنخ شناسی نیروهای سازمان  

مهم شمردن اهمیتی قائل نیست و است ـ زیاد نیز آنها که تعداد سازمان برای جداشدگان رده پایین ـ

پاسخ رده پایین اشاره کند٬ سازمان به جدایی فردی در کسی در اـگر موجب درگیری سازمان می داند. آن را

بـه حسـاب اصـًال است و آمـریکایی) کشوری (یعنی اروپایی یـا خارج از او که «اهمیت نده! می شنود

نمی آید...»

پس از که یا افرادی اند که این بخش٬ چرا اندکی محتاطانه است٬ جداشدگان رده باال سازمان با برخورد

بیانیه های مهم زیر امضاهای آنها مثًال ـ سازمان بوده اند مسئولیت در انقالب ایدئولوژیک دارای سمت و

انـقالب پـیش از و انقالب مـی رسد سازمان به قبل از این که سابقه ارتباطشان با یا و درج می شده ـ

این قبیل جداشدگان٬ از مجموع ـ در سازمان ـ بوده اند. همنوا دارای موضعی موافق و ایدئولوژیک نیز

به عده ای از جمهوری اسالمی را بوده است که سازمان ارتباط با متعددی نیز موارد حساب اندکی می برد.

دست به افشاـگری های غیراخالقی زده است. نیز درباره برخی دیگر ایشان نسبت داده و

به دلیل شناخت بیشتری که نسبت به سازمان٬ متنوع طیف «مستقل ها» نقطه نظرهای مشترک افراد

مجموع در رهبری آن است. نسبت به کل سازمان و انتقاد بی عالقگی و آن دارند٬ عملکرد مواضع و از

به چشم نمی خورد. این طیف٬ میان افراد در به سازمان٬ انگیزه قابل توجهی جهت پیوند

و شدید برخورد خشونت و مبتنی بر مخالفان٬ منتقدین جدی و مورد موضع سازمان در سیاست و

پرخاشگری که سازمان هرگاه به ضعف برسد٬ این به صورت یک اصل درآمده بود بوده است. قهرآمیز

پیشه می کند.

غیرمطلعین سازمان  
فعالیت های آن آـگاهی درستی از و نمی شناسند سازمان را اساس ـ در که ـ این طیف کسانی اند افراد

تعلق سالگی ـ 28 یعنی دوره سنی نوجوانی تا ـ که به نسل جدید این طیف شامل افرادی می شوند ندارند.

که اـکثریت قریب به طی یک پرسشنامه مشخص شد می برند. ایران به سر در اـکثریت قاطع آنها و دارند

گروه های با میزان آشنایی آنها نیز خصوص احزاب و بررسی معلومات ذهنی مردم در به منظور پرسش نامه مزبور .1
است. مؤسسه موجود آرشیو حاصل این پرسش نامه در متن و سیاسی انجام گرفت. موجود

عمومی نسبت به سازمان بی بهره اند.1 شناخت کلی و حتی از اتفاق جوانان پاسخگو٬

گستره این رو از داد قرار طیف «غیرمطلعین» می توان در میلیونی مردم ایران را ده ها عظیم و اقشار
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شناخت چندانـی نسـبت بـه طیف مزبور مجموع٬ در نقطه نظرهای اینان تنوع زیادی دارد. و نگرش ها

بـه نمی دهد. به سازمان پیوند را هیچ گونه عالقه مشترکی این افراد به لحاظ عاطفی٬ و سازمان ندارند

عاطفی این موجبات پیوند تا شناسایی کرد آن عالیق مشترکی را هیچ بستری که بتوان در دیگر٬ تعبیر

ندارد. وجود به سازمان بشود٬ افراد

آن سیاسی منشأ نارضایتی است. سر از و جنبه اجتماعی دارد عمدتًا آسیب های رفتاری غیرمطلعین٬

فعالیت سیاسی به میان این طیف٬ در اساسًا٬ ندارد. گرایش به سازمان وجود آن هیچ نشانی از در نیست و

زمینه مجموع می توان گفت که به رغم فعالیت های گسترده سازمان در در نفع سازمان مشاهده نمی شود.

پـدیدار میان نسل جدید در کششی نسبت به آنها هیچ گونه تمایل و ماهواره ای٬ برنامه های رادیویی و

نشده است.

اغلب و مواضع رسمی جمهوری اسالمی ندارد تفاوت چندانی با سازمان٬ مورد مواضع غیرمطلعین در

قاتل مردم ایران دشمن و صدام ـ که با منافقین خارج نشینانی تلقی می شوند نگرش این طیف٬ نگاه و در

اخّوت بسته اند. عقد عراق ـ و

که مدعی حیات مردم ایران نـاشی از می کند جریان تبلیغات خویش همواره ادعا ـگرچه سازمان در

فـرامـوش بـیشتر سازمان را ـ به روز روز که مردم ایران ـ لیکن نیک می داند آن سازمان است٬ وجود

مقاطع یکی از در آن است. خوف های عمده سازمان «فراموش شدن» یکی از چنانکه می دانیم٬ و می کنند

سیدالمحدثین . محمد .1

بدین نیروهای جدید سازمان با که برخورد اعالم کرد سران آن 1 یکی از تالش سازمان جهت جذب نیرو٬

به اروپا ارتش آزادی بخش» سربازی در ساله «خدمت پرافتخار طی یک دوره دو ـگونه است که پس از

افراد تعدادی از این وعده ها٬ با گردند! مشغول کار اروپا در «ریاست جمهوری» دفاتر در تا اعزام می شوند

درباره سازمان دچار هم آن قدر این قبیل افراد به گفته همان فرد٬ پاـکستان جذب کردند. ترکیه و از را

همان مجاهدین خلق «منافقین» از منظور که حتی نمی دانستند فقدان اطالعات بودند ـگسست آـگاهی یا

مقابل سؤال مربوط به میزان همکاری اش بـا ورودش در بدو در پیوسته به سازمان٬ افراد است که یکی از مشهور .2
جمله منافقین»! از هیچ گروه سیاسی همکاری نداشته ام٬ «من با ـگروه های سیاسی نوشته بود:

به همین غـفلت و امید و... آـکسیون ها راه اندازی برنامه های ماهواره ای و و جمله علل ایجاد از است!2

نسبت به سازمان است. نسل جدید ناآـگاهی این قبیل افراد
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جام جهانی فوتبال مسابقات جهانی (مانند فعاالنه در تحمل هزینه های گزاف مالی٬ با اینکه سازمان٬

گذاردند! «عملیات لیون» جام جهانی را در نام حضور .1

حضوری اعالم نماید؛1 جامعه را در خود مجدد است که حضور بدین خاطر می کند٬ پیدا حضور فرانسه) در

پشت جبهه کتاب در هزارخانی در منوچهر عملیات نظامی نیست! از اهمیت آن کمتر سازمان٬ نظر ـکه از

می نویسد:
عمل می کند. پیشرفت انقالب دارد علیه مقاومت و دیگری٬ هرچیز بیش از ایران٬ فراموشی در
شـده بـود٬ زمان جنگ اسـیر سربازی که در با ما فراموش می کنند. دارند را ما همه ـ مردم ـ
این همه درباره و آن مملکت بود سرباِز سازمان رانمی شناخت. و ما مطلقًا او کردیم. برخورد
باید ولی نمی دانست که مجاهدین چه کسانی هستند... صحبت می شد٬ آن کشور در «منافقین»

اعضای اسبق سازمان دانشـجویان مسـلمان در فیش های دوستی از استفاده از با به متن)٬ نقل به مضمون (وفادار .2
آلمان. فرانسه و

طوری تنظیم کنیم که معرف خودمان هم باشد.2 ادامهحیاتمان را
انگلیس ـ دوران اقامتش در در ـ دهه 1360 که در وابستگان پیشین سازمان مجاهدین خلق٬ یکی از

تا به ایران رفته بود اروپا هواداران سازمان در که یکی از نقل کرد آن داشته است٬ مناسبات سمپاتیک با

قابل پاسخ او ایران چه جایگاهی دارد؟ سازمان در وی سؤال شد: از بازگشت٬ از بعد بازگردد. و ازدواج کند

تأمل است:
هیچ کس نه تنها هیچ اسمی ازمجاهدین به گوشم نخورد! ایران بودم٬ این شش ماه که در در
حـتی کسـانی کـه بـرنامه های [سـازمان را] نـمی شناخت. ـ اسـاسًا عالقه ای نداشت بـلکه ـ
که کـانالی ویـژه می دانند ببینند؛ را نمی آیند«سیمای مقاومت» می کنند٬ تماشا ماهواره[ ای] را
ترجیح می دهندسایرکانال های اروپایی و ببینند آن را دوست ندارند مجاهدین است ولی اصًال

طـیف های افـرادی از جـمع بندی مـصاحبه های حـضوری بـا تـحقیق مـیدانـی و از مطالب ایـن فـصل٬ بخشی از .3
مـؤسسه آرشـیو در مـوجود آذرمـاه 1377؛ بـررسی نـیروهای اپـوزیسیون٬ شـده است. اتخاذ مختلف استخراج و

پژوهشهای سیاسی. مطالعات و

کنند!3 آمریکایی] راتماشا [و

داخل و سیاسی سازمان در نتیجه طبیعی عملکرد ـ حتی تنفر البته روشن است که این بی عالقگی ـ

است. کشور خارج از
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به عراق آستانه حمله آمریکا  سازمان در
بود٬ پیوند سرنوشت مجاهدین در که با سرنوشت این کشور علیه عراق و زمزمه شروع جنگ آمریکا

افزوده بود. وضعیت به هم ریخته نیروها تشدید بر

نام «طعمه» با سلسله نشست هایی را جدی شدن موضوع جنگ٬ قبل از سال 1381 رجوی در مسعود

شد به ایران تحویل خواهند شوند٬ سازمان جدا از و بروند بخواهند اـگر گفت: به همه نیروها و کرد برگزار

بـرگ اقـامت پول٬ پاسپورت٬ مثًال خراب کنند. همه پل های بازگشت را باید بمانند می خواهند ولی اـگر

فـامیل و خـانواده و نوشتن نامه به آشـنایان٬ با و تحویل دهند را یا...) (مربوط به کشورهای اروپایی و

این اقدام به نوعی آماده سازی برای شرایط سخت بین ببرند. از را امکان بازگشت خود فحاشی به آنها٬

بود.

در تمرکز با تا سازمان شروع به تخلیه قرارگاه های جنوب نمود حمله آمریکا٬ پیش از زمان کمی ٬ در

ارتباط میان آنان قطع نشود. شرایط سخت٬ در و ببرد باال را ضریب کنترل نیروها قرارگاه اشرف٬

حـداقـل نـیرو با بغداد مقرهای سازمان در نیز و «بدیع زادگان» و این میان قرارگاه های «جلوال» در

حفظ شد. نگهداری و

نحوه مقاومت جزواتی از برای آمادگی بیشتر و اشرف بود داخل مقر سازمان سنگرکنی در اقدام دیگر

توزیع گردید. بین نیروها بورا کوه های شورا بن الدن در اختفای نیروهای طالبان و و
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خاـکریزهایی توسط نـیروهای مواضع دفاعی و ارتفاعات قره تپه نیز در قرارگاه اشرف و خارج از در

ترک قرارگاه بود. شرایط حمله و این مواضع برای پراـکندگی احتمالی در که اتخاذ سازمان احداث گردید

به برگزاری یک نشست عمومی کرد. وادار رجوی را مسعود به هم ریختگی آن٬ وضعیت تشکیالتی و

را تـابلو طبق مـعمول رجـوی 4 خصوص احتمال وقوع جنگ ارائه شد. این نشست تحلیل وی در در

نمود: گوشزد تابلو مقابل هر در را وظایف نیروها مفروض دانست و

استدالل احتمال وقوع ایـن فـرضیه مـخالفت پـاپ ٬ وی در شد. جنگی واقع نخواهد تابلوی اول ٬
امواج گسترش تظاهرات و گزارش مثبت البرادعی ٬ هانس بیلکس و آژانس هسته ای و همکاری عراق با

برشمرد. را مخالفت اروپا و هیئت حاـکمه آمریکا اختالف در میلیونی مخالفان جنگ و

سال های طوالنی به طول خواهد جنگ ویتنام٬ همانند پیوست و جنگ به وقوع خواهد تابلوی دوم ٬
آمادگی مردم اشاره کرد. استدالل طوالنی شدن جنگ به میزان آمادگی ارتش عراق و وی در انجامید.

استدالل این فرضیه تفوق صرف در و پیروزی عراق فرض شده بود تابلوی سوم وقوع جنگ و در
که نتیجه آن شکست آمریکاست. عنوان گردید عدم برتری زمینی ارتش آمریکا هوایی و

به منجر تابلوی مذکور این صورت٬ که در فرض گردید پیروزی آمریکا وقوع جنگ و تابلوی چهارم ٬
رجوی به شخصه بر می گردد. شرایط برای حمله سازمان مهیا و شد خواهد تزلزل جمهوری اسالمی نیز

گـوشزد فـرضیه ای را عین حال به لحاظ اجرایی لزوم آمادگی برای هـر در بود. روی تابلوی اول مصّر

کرد: سازمان به ایران حمله خواهد صورت وقوع حالت های زیر این تحلیل رجوی گفت که در در می کرد.

حمله هوایی به قرارگاه های سازمان. 1ـ

عراق. سقوط دولت صدام در 2ـ

صدام حسین گفت که صدام توسط عزت ابراهیم از تقدیر رجوی با این نشست مسعود همچنین در

رجوی تابلوی سیاه (شق سیاه) برای مجاهدین داوطلبانه می باشد. آمریکا جنگ با پیام داده که شرکت در

می رویم. هم به طرف نیروهای خودمان (ایران) این صورت ما گفت در و فرض کرد حمله آمریکا را

جـنگ را مـی توانـند که تا این بود رجوی تالششان بر خاص خود به طور سطوح باالی سازمان و

گزارش گذرا به صور یا و می کردند سانسور یا تحوالت نظامی منطقه را آنان اخبار ـکم رنگ جلوه دهند.

روی اخباری تأـکید تمامًا سطوح پایین ارائه می شد٬ همه تحلیل هایی که در به همین دلیل در ـ می نمودند

بها جنگ بسیار کشورهای عربی با و به مخالفت اروپا و برجسته می کرد که عدم وقوع جنگ را می گردید
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می داد.

میالدی نیست که عراق ااۤلن سال 1990 توجیه ضعیف بودن احتمال وقوع جنگ می گفت: رجوی در

توجه به پذیرش بازرسان از با این دوره (2002) در نیست. انزوا به لحاظ بین المللی در لذا کویت باشد٬ در

مخالفت کشورهای منطقه حتی ترکیه و نیز جنگ و با مخالفت اروپا گزارش مثبت آنان٬ سوی عراق و

در ضمن اینکه هنوز دارد. قرار انزوا در آمریکا واقع این بار در هیئت حاـکمه آمریکا اختالف در وجود نهایتًا

بنابراین نتوانسته به کسب پیروزی کامل که دستگیری بن الدن است نائل گردد. است و افغانستان درگیر

ضعیف است. احتمال وقوع جنگ بسیار

به همین منظور داشت و وجود مقرهای سازمان نیز احتمال بازرسی از بازرسی های عراق٬ همزمان با

در توجیه شده بودند. مترجم تعیین و یک نفر به عنوان نیروی روابط خارجی و قرارگاه یک نفر برای هر

که به نحوی باشد مؤدبانه بودن نباید بازرسان ضمن دوستانه و با که برخورد شده بود این توجیهات تأـکید

اقدام به قرارگاه نگه داشت تا دم در را آنها بلکه باید به داخل بیایند. به راحتی می توانند کنند تصور آنها

پذیرایی به عمل آید. آنها از این مدت نیز در و شود ـکسب مجوز

قرارگاه اشرف معطل جلوی در در که بازرس ها بازرسی ها از علت توجیه فوق بازمی گشت به یک مورد

بـه بازدید قرارگاه مذکور از که نتوانسته اند گزارش نمودند و ترک کردند بالفاصله منطقه را و شده بودند

موجب ناراحتی مقامات عراقی شده بود. همین امر عمل آورند.

تحریم خارج بار زیر عراق از به نفع عراق تمام شده و %100 جریان بازرسی ها می کرد رجوی فکر

منطقه می شود. تنش در ایران کانون بحران و تحریم٬ خارج شدن عراق از با و شد خواهد

اشرف مقر در تمرکز و ترک قرارگاه ها  تخلیه و
این حساب سازمان مجاهدین با و ارتش می گفتند عراق٬ قرارگاه های پراـکنده سازمان در یک از به هر

تجاوز نفر هزار 5 عراق هیچ گاه از حالی که مجموع نیروهای آنان در (در عراق چندین ارتش داشت. در

هر و بودند) نفر 3800 یعنی حدود هم بالغ نشد نفر به 4000 نیروها حداـکثر زمان حمله آمریکا در و نکرد

که چسبیدن یک مقطعی مطرح کردند اینکه در تا اشرف بود مقر دارای یک محلی در این ارتش ها یک از

ساختمان های که ارتش های سازمان نه تنها باعث شد این انتقاد به اشرف نشانه بریدگی نیروهاست و

به قرارگـاه های بردند و کندند را بلکه همه امکانات موجود نگهداری نکردند محل خودشان را اشرف و
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هـمین و اشرف منتقل نـمودند از طبقه را دو بزرگ و خوابگاه های فلزی بسیار حتی سوله و خودشان.

همه بـه شـدت اشرف مطرح شد در تمرکز بازگشت و و که وقتی موضوع استقرار مسئله موجب گردید

به بـهانه راه انـدازی نیروها به منزله بیگاری کشیدن از جابجایی نیرو می دانستند و واـکنش نشان دهند

از طی آن روز که چرا پاسخ دهند شب باید تازه هر درجه است و 60 تا آفتاب 50 قرارگاه آن هم زیر مجدد

فرامین از که چرا بزنند داد آنها انبوه آدم های قالب گرفته شده سر و ذهنشان گذشته که خسته شده اند

کمال اطاعت نمی کنی. شورای رهبری به تمام و یا رهبری و

در قرارگاه های مرزی به اشرف مطرح گردید انتقال از که وقتی موضوع نقل و خاطرنشان کرد باید

تشدید نیروها تشنج در بحران و مبادا تا مطرح نشد احتمال حمله آمریکا موضوع جنگ و بیان علت آن ٬

حال انجام که چه کاری در بویی نبرند که نیروها تجهیزات تخلیه نگردید کلیه وسایل و نیز ابتدا ـگردد.

نیروها کنترل بر اشرف٬ در علل تمرکز یکی از زودهنگام متوجه نشوند. اشرف را در علت تمرکز است و

و علت دیگر انسجام تشکیالتی حفظ شود. و نکنند فرار صورت به هم خوردن اوضاع نیروها که در بود

امـنیتی غیرقابل پیش بینی بودن شرایط نظامی ـ که به دلیل ناامن شدن عراق و این بود مهم تر شاید

این البته هیچ یک از نماید. برای رجوی ایجاد دفاعی را می توانست حداقل های امنیتی ـ نیروها تمرکز

بودند. «رهبری» مجریان اوامر آنان صرفًا و بیان نمی شد دالیل برای نیروها

در مجموعه تیم رهبری سازمان٬ رجوی و مسعود متحدانش به عراق٬ و آستانه هجوم دوم آمریکا در

فرض های ممکن٬ حیات سازمان بود. موجودیت و آن٬ که بهای خروج از شدند بن بست آشکاری گرفتار

طی سال 1372 که در رجوی ٬ همسر به حداقل می رسید. گزینه ها و خط می خورد دیگری٬ یکی پس از

منتخب شورای ملی عنواِن یک جانبه «رئیس جمهور با ـ چنان که گفته شد ناموفق سیاسی ـ یک مانور

بـه دنـبال نـومیدی و تقویت کند٬ را بال سازمان (بال سیاسی) دو یکی از به فرانسه رفت تا مقاومت»

سه سال به عراق بازگشت. پس از ناـگزیر پی٬ محدودیِت پی در

مریم رجوی ابتدا ائتالف همراهش به عراق ـ و مانده به حمله آمریکا روز چند ـ ماه 1381 اسفند در

اعضای نزدیک به خود و کادرها تن از به اتفاق 165 آنجا از بعد٬ رجوی به اردن رفت و معّیت مسعود در

اردن (و عراق ـ نزدیکِی مرز در بحران ها مشکالت و انبوهی از با رجوی نیز مسعود راهِی فرانسه شد.

آن دست به سازمان مجاهدین خلق اـکنون با رجوی و شرایطی که مسعود ماند. منتظر خاـک اردن) البته در

مجاهدین خلق سال 1370 در داشت. وضعیت زمان جنگ اول خلیج فارس تفاوت بسیار با ـگریبان بودند٬
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نـخلستان های اطـراف مبارزان شـیعی در عده ای از به دنبال سرکوِب ُکردهای مخالف صدام حسین و

شـد. آمـریکا آماده مـقابله بـا نظامی) دیپلماسی و (سیاسی ـ تمام عیار شروع جنگ عراق به طور ماه قبل از چند .1

تشکیل شده بـود. روستا و شهر هر برای حمله احتمالی در آنها استفاده از ـگردان های قدس برای آموزش مردم و
مـحله ای هـر در بین مردم تقسیم شـد. کمک شیوخ عشایر مهمات با نیمه سنگین و زیادی سالح سبک و مقادیر
تلویزیون به و رادیو دستگاه تبلیغاتی صدام و و مقابل حمالت هوایی تدارک گردید سنگرهای الزم برای دفاع در
قرارگاههای سازمان در از علی شیمیایی برای بررسی وضعیت دفاعی٬ پرداخت. آمریکا تهییج مردم برای مقابله با
قرارگاهی موسوم به حـبیب مـتعلق بـه سـازمان از سوم عراق نیز فرمانده لشگر کرد. بازدید جنوب (منطقه بصره)
هـماهنگی تـا برای مالقات فراخوانـد رجوی را حتی عزت ابراهیم نیز و نمود کیلومتری بصره بازدید 15 واقع در

آنان صورت دهد. با الزم را

نظامی دست یافتند.1 امتیازات مالی و به ارقام باالیی از و صدام جایزه گرفتند از «العماره»٬ و «ـکوت»

در که طی سال ها مالی شان را «همه امتیازات نظامی و گذشته فرق داشت. به کلی با وضعیت اخیر
بحرانی ترین سال های عمر این سرفصل٬ آنان در دست دادند. یک شبه از دست آورده بودند٬ به عراق 
متحمل به پایین ـ باال از ـ غیره را مالی و امنیتی٬ سیاسی٬ ضربات نظامی٬ به چشم دیدند. سازمان را
شکست اوًال بحران سازی های خطرناـک خارجی٬ که با ولی به سبِک همیشگی به دنبال این بودند شدند
به اوضاع ـ مهاِر طریق بحران سازی فرعی بتوانند از وثانیًا بیندازند به گردن مخالفاِن داخلی خود را
فرماِن این راه حِل خطرناـک٬ به دست گیرند. باز غیاِب راه حل بدون جنگ٬ در را ویژه بحران نیرویی ـ
این فرماِن رهبری را کشورهای اروپایی بود! ناراضی مجاهدین در شده و اعضای جدا تن از قتل 25
ضمِن در چشم گرفتن وترساندن اپوزیسیون٬ طریق زهِر از تا مریِم عضدانلومی بایست به پیش می برد
زبـان کشـور٬ خـارج از در خود اضداد الـِک دفاعی بردن اپوزیسیوِن برون مرزی ایران ومخالفان و

اندکی تصرف. با 10؛ ـ صص 9 شانتاژ؛ خوشحال٬ .2

مأموریت های بحران زای دیگر دوباره به دست گیرد.»2 نیرویی را مهاِر و ببُرد اعتراض منتقداِن داخلی را
بود: نیروهایش بدین قرار رجوی و همسر

کشورهای اروپایی؛ حمله به سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران در (1

عراق به فرانسه؛ از فرماندهان سازمان٬ اطالعات و و انتقال پول ها نقل و (2

مالی و روابط نیرویی و امکانات و بهرهـگیری از با انتقال وی به فرانسه٬ عراق و رجوی از نجات مسعود (3

جدید. سیاسی قدیم و روابط اطالعاتی و نیز
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مسئوالن عراقی آخرین جلسه رجوی با  
مسـئوالن بـا این اجتماع مالقاتش را در داشت. نیروها رجوی نشست دیگری با آستانه جنگ٬ در

عراقی چنین بازتاب داد:
توانسته عزت اما مالقات ولی وقتی رفته بود٬صدام نبود که برود طرف صدام ) (از پیام آمده بود
داشته. حضور عراق نیز اطالعات (ارتباطات) البته وزیر و مالقات کند را طارق عزیز ابراهیم و
چون به و ایستادگی کنند مقابل آمریکا در دارند که قصد عزت ابراهیم می گوید به نقل از وی
یک وارد تا دارند بنا ندارد٬ وجود آمریکا یک جنگ کالسیک امکان مقابله با در لحاظ نظامی و

مسلح کرده اند. مردم عراق را از میلیون نفر به همین دلیل 7 و جنگ چریکی شوند
نموده که در مخیر را که صدام شما قول صدام به رجوی گفته بود سازمان از مورد عزت ابراهیم در

اینکه اوضاع به مگر دفاع نماید شما وظیفه حکومت است که از اما بی طرف باشید یا حکومت عراق و ـکنار

پاسخ عزت که در رجوی می گوید باشد. مواظب خود این صورت سازمان خودش باید که در بریزد هم

به مسئله را این مسئله بی طرف است و ولی سازمان در شد خواهد عراق پیروز ابراهیم گفته که ان شاءاهلل

باقی جـلسه بـه سـردی پاسخ رجوی ناراحت شد. عزت ابراهیم از اطالع مجامع بین المللی رسانده ایم.

پـول و امکانات و مسئوالن عراقی توانسته بود جلسه مشترک با هر علیرغم اینکه در و سپری گردید.

گفته که عزت ابراهیم می گوید: مطرح می شود٬ این جلسه وقتی بحث کمک ها در مهمات فراوانی بگیرد٬

جواب منفی داده بود. و دارد عراق به همه منابع اش نیاز متأسف است و

و تـردد تحرک و حاـکی از معمول نبوده و مکان های رسمی و که محل مالقات در رجوی می گوید

حق که مطلقًا شده بود این نشست به رجوی تأـکید در جابه جایی مداوم مسئوالن عراقی حکایت داشت.

که مواضع دفاعی شده بود تأـکید و تحرک نظامی داشته باشد باید و ندارند ایران را نزدیک شدن به مرز

نمایندگان مخابرات (سرویس اطالعاتی عراق) زمان جنگ نیز [ در همان اطراف اشرف باشد. سازمان باید

حرکت نکند.]. که سازمان به سمت مرزها ارتش مراقب بودند و

حمله به جمهوری در نیت ما عراق از گفت که نباید این نشست برای روحیه دادن به نیروها رجوی در

فرماندهان ارتش از ادامه جلسه٬ در و حکومت بویی ببرد صورت قطعی شدن اسقاط صدام و اسالمی در

آمادگی سازمان صحه گذاشته بودند. به اتفاق بر که همه آنها بدهند آمادگی نیروها گزارشی از خواسته بود٬

هم انگیزه عدم تحریک ایران و صدام با حالی که هرگونه حمله به ایران هم به جهت مخالفت شدید (در
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ورودش بـه جـنگ کـه به انگـیزه عـدم تـحریک ایـران و انگلیس آن هم باز و آمریکا مخالفت شدید

منتفی بود. کامًال نماید بغرنج تر می توانست مسائل منطقه را

همین نشست ارائه حالت های مختلف در در گزینه های پیش رو مورد طرح نهایی سازمان در اما و

تعیین می کرد: را وظایف نیروها صورت حمله آمریکا مرحله داشت که در این طرح 3 شد.

مکان های انتخاب شده در باید نیرو مهمات و یعنی اینکه تمامی سالح ها٬ موضع اختفا اخذ مرحله اول:
صدمات نظامی جلوگیری از و بمباران ها امکانات از و واقع برای حفاظت نیرو این مرحله در شوند. استتار

ارائـه آمادگی برای اختفا از یک به یک گزارشی را همین نشست مسئوالن ارتش های سازمان٬ در بود.

کـه شـامل مـی شد عوارض طبیعی را و شیارها اطراف قرارگاه اشرف بود که در حلقه اولیه اختفا دادند.

در تـا نشان کرده بـودند نیز همچنین مواضعی را نمایند. می ساخت مواضع دفاعی اتخاذ قادر را نیروها

البـته کنند. برای دفاع به آن مواضع انتقال پیدا تحرکات نظامی احتمالی ایران٬ صورت کسب اطالع از

آماده مواضع دفاعی را بودند اـکیپ های مهندسی که مجبور فقط برای نیروهای مسئول و مواضع مذکور

شناخته شده بود. نمایند

الزم مرزها٬ نیروهای ایرانی از عبور صورت مداخله ایران و یعنی اینکه در مرحله تدافع بود. مرحله دوم:
که توضیح این مواضع همان طور به مواضع تدافعی منتقل شوند. موضع اختفا نیروهای سازمان از تا بود

(جاده ای که به فرودگاه متروکه شمال قرارگاه اشرف شده بود. اتخاذ نزدیکی مواضع اختفا در داده شد٬

خالص به اشرف محور خانقین به اشرف٬ محور قرارگاه واقع شده بود٬ کیلومتری از 20 در و منتهی می شد

جمله این مواضع بود). خالص از کرکوک ـ مسیر ارتفاعات حمرین در و

به هم ریختن اوضاع عراق یعنی فـقدان نـیروهای که شرط تحقق آن٬ مرحله تهاجم بود مرحله سوم:
روی انجام بمباران هـای احـتمالی بـر با این مرحله بحث مخالفت آمریکایی ها در عراقی بازدارنده بود.

آمریکایی ها قطعًا جنبه سیاسی٬ از پاسخ گفت: که رجوی در توجه واقع شد مورد نیروی پیش رونده نیز

توجه به اینکه نیروهای آمریکایی از جنبه نظامی با ولی از سازمان به این منطقه نیامده اند با برای برخورد

لذا بود نیروی آمریکایی نخواهد مواجهه با شرق در محور شد٬ خواهند غرب عراق وارد یا جنوب و شمال٬

دلیلی امکان اجرای مرحله به هر اـگر جمع بندی گفت: رجوی در نهایتًا است. راه برای نیروهای سازمان باز

واقع در بی طرف هستیم. پیام داده ایم که ما قبل نیز از و مذاـکره خواهیم شد وارد آمریکایی ها با سوم نبود٬

روی آن اتفاق شده بود. قبل بر که از نشان می داد و بود همین امر آنچه که رخ داد
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نشست عاشورا  
تـاریخ یـعنی در اسفندماه) 23 با مصادف بود عاشورا سال 1381 (در عاشورا روز قبل از یازده روز

قرارگاه «اشـرف» نام نشست عاشورا نشست عمومی با حمله آمریکا) از روز (به فاصله 17 81/12/12

عاشورا (آن روز) که امروز کرد وانمود تهییجی پرداخت و تبلیغی و این نشست به کار رجوی در شد. برگزار

که رهبری سازمان نشست نمی دانستند در حاضر آن موقع افراد در خواند. را حتی زیارت عاشورا است و

این هدف که فیلم آن٬ منتهی با شده است. برگزار زودتر روز نشست به همین دلیل 11 و دارد را فرار قصد

وقتی روشن و خاموش کردند را چراغ ها نشست عاشورا در می گفتند: نیروها بعدها پخش شود. عاشورا روز

مریم قجر. رجوی و ااّل هیچ کس نرفته بود شد

آخرین روزها رژیم بعثی تا  جانبداری سازمان از
آخرین روزهای جنگ موضع گیری های آنان تا سیمای مجاهدین و اخبار شروع حمله آمریکا پس از

شکست نیروهای اشغالگر همان ادعاهای رژیم بعثی مبنی بر تکرار تقریبًا به نفع صدام و جانبدارانه و نیز

در تـبلیغات عـراق و...) الصـحاف وزیـر مـصاحبه های سـعید سقوط هلی کوپترهای آپاچی ـ (مانند بود.

بـی گناه و کشته شدن افراد طوالنی شدن جنگ٬ افسران نظامی مبنی بر خصوص تحلیل خبرنگاران و

پخش سیمای مجاهد که از زیر به موارد این رابطه کافی است٬ زنان در مردم عادی به خصوص کودکان و

دقت شود: شد
با وسعت یافتن مخالفت ها درخاتمه دادن سریع به جنگ 2ـ ناتوانی آمریکا 1ـ : تاریخ 82/1/5

سودان و...) آرژانتین ـ ـ کره جنوبی ـجاـکارتا ـ کشورهای مختلف (مصر جنگ در
اخباری ازشکست های آمریکا 2ـ کشته شدن کودکان... بمباران بیمارستان و 1ـ : تاریخ 82/1/7
کاهش آرای مثبت مردم نسبت به جنگ 4ـ مخالفت با در تظاهرات مردم دنیا تصاویری از 3ـ
شکست طرح نیروهای خارجی 6ـ استقبال شیعیان از از پیش بینی غلط آمریکا ادامه جنگ 5ــ

درجنگ. اولیه آمریکا
82/1/24سیمای و 23 و تاریخ های 1/20 ادامه آن در در و 82/1/12 و تاریخ های 82/1/11
و... نیروهای سپاه به همراه نیروهای عراقی سپاه بدر اعالم کرد: طی اطالعیه هایی ابتدا مجاهد
روزهای پایانی جـنگ در و عراق به نیروهای سازمان تهاجم نمایند در نفوذ با تا دارند قصد
طبق ادبیات همیشگی رسانه مذکور٬صحبت هاتمامًا که اینتهاجمات انجام شده و اعالم کردند
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ضربات وارده به نیروهای مهاجم حکایت داشت و و سپاه بدر شکست جمهوری اسالمی و از
تمامی این ضربات وحال آنکه اساسًا اشاره می کردند نیز به تلفات خود٬ البالی سطور٬ البته در

بود. وانگلیسی ها تلفات وارده به آنان ازناحیه آمریکایی ها و

گزارش درگیری ها  
مشخص از به طور شمال و نیروهای آمریکایی از فروردین 82)٬ 20 یا آخرین روزهای جنگ (19 در

پیشروی نیروهای آمریکایی اختصاص این مقطع حمالت و (تا سمت قره تپه شروع به پیشروی کردند

این داشتند. این پیشروی نیروهای سازمان قرار مسیر که در غربی بغداد) داشت به محورهای جنوبی و

بـه همان شب ظاهرًا اما شوند نزدیکی مجاهدین مستقر در نیروهای عراقی نیز تا پیشروی باعث شد

که بـالفاصله مـورد زمین گذاشتند بر را نیروهای عراقی سالح ها فرماندهان باالی ارتش عراق٬ دستور

ایران (اطراف نیروهای سازمان به سمت مرز همین زمان یک ستون از در گرفتند. غارت مردم عراق قرار

قـبل از نزدیکی قرارگاه اشرف) اطراف فرودگاه متروکه (در در که ستون تانک ها حرکت کردند خانقین)

و منهدم گردید آنها تانک از حداقل 6 گرفت و قرار حمله نیروی هوایی آمریکا حمرین مورد رسیدن به سد

ارتباطی پراـکنده شدند. اطراف خانقین بدون هیچ سازماندهی و در باقی نیروها و کشته شدند تعدادی نیز

که نیروها رسید دستور قرارگاه اشرف (توسط پیک) از بمباران بود. به شدت زیر نیز این زمان قرارگاه ها در

محورهای مختلف پراـکنده شده به تمامی نیروهای دیگری که در این دستور ظاهرًا و به قرارگاه بازگردند

تهاجم نیروهای آمریکایی بازگشت به قرارگاه مورد مسیر در مجددًا این نیروها اما رسیده بود. نیز بودند

حتی عده ای کشته شدند. و رخ داد بازگشت تصادفات زیادی نیز مسیر در گرفتند. قرار

که این اتفاق افتاده بود. سمت شرق پیشروی کند از آمریکا نبود قرار واقع طبق پیش بینی ها یعنی در

به شـدت نیروها لذا که این اتفاق هم افتاد. نشده بود سوی آمریکایی ها همچنین پیش بینی بمباران از

آموزش ندیده هم که در و جدید طرفی افراد از نمی آمد. آنان بر هیچ کاری از عمًال و شده بودند غافلگیر

شده بودند. پاـگیر دست و عمًال تغذیه شده بودند به نیروها جریان درگیری ها

رسیده به سرعت به اطراف بغداد و مجاهدین بود تصور از بیشتر بسیار سرعت پیشروی آمریکایی ها

تحت بمباران رفته بودند به سمت مرز ترک کرده و نیروهایی که مواضع دفاعی اطراف اشرف را و بودند

تـمامًا به نزدیکی خانقین بـرسند سازمان که نیروهایشان توانسته بودند قرارگاه های دیگر و گرفتند قرار
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برخی اهالی برای غارت حتی حمالت زمینی گروه های ناشناس و بمباران هوایی و زیر و غذا بدون آب و

بازگشت از مسیر در افراد تعدادی کشته شدند. و زمینی شد حمله هوایی و نیز به قرارگاه «جلوال» بود.

افرادی هم که به قرارگـاه مـی رسیدند می گرفتند. حمله مردم قرار اطراف خانقین به قرارگاه اشرف مورد

قبل تدارک سنگرهایی که از در نفره اعزام و دسته های چند به اطراف قرارگاه در بالفاصله سازماندهی و

آمد٬ دستور نیز یک بار ساختمان های قرارگاه اشرف ممنوع بود. در استقرار می شدند. مستقر دیده بودند

بـه و به هم ریختگی عراق استفاده کند شرایط جنگی و از دارند عوامل رژیم قصد چون یک سری از

به اطراف اعزام شدند نیروها به همین منظور پاسخ داده شود. به آنها باید ارتش آزادیبخش ضربه بزنند٬

ایـن مردم عراق مواجه شـدند. با صحنه های درگیری شدند٬ وارد اینکه این اـکیپ ها از واقع بعد در اما

سـالح های بـا و حمله کردند به خانه ها دادند٬ شتم قرار ضرب و مورد مردم عراق را تعدادی از نیروها

هجوم آوردند. مختلف به اهالی روستاها

دومجاهدخلق توسط دولت سوریه و استرداد دستگیری و  
ـکمک های مالی صدام

جمیل بصام هنگامی که اعضای قدیمی به نام های ابراهیم خدابنده و تن از دو تاریخ 82/1/29 در

مـرز در داشـتند خاـک عراق به اروپـا از را وجه نقد دالر هزار هشتصد انتقال مبلغ یک میلیون و قصد

تـوسط تـاریخ 82/3/16 در ایـن افـراد که نهایتًا شدند ابوکمال سوریه توسط مأمورین سوریه دستگیر

تحویل ایران می گردند. فرودگاه مهرآباد نمایندگان سوریه در

به اروپا پول های اهدائی صدام را معتنابهی از که مجاهدین مقادیر نشان می داد اعترافات این افراد

توسط کشف و این پول ها بخشی از فرانسه نیز در جریان دستگیری مریم قجر در (ـکه بعدها انتقال داده اند

هنگام سقوط صدام بـه دست عـراقـی ها اسنادی که در این اطالعات سپس با فرانسه ضبط می گردد)

کـه تـوسط سـرویس فیلم های مـذکور و اسناد تکمیل می گردد. می شود آن آشکار بخشی از و می افتد

کـه نشـان مـی داد هنگام تحویل پول به سازمان به صورت پنهان گرفته شده بـود اطالعاتی عراق در

ایران بپردازند عملیات در و به ترور می گرفت تا سازمان قرار اختیار سوی رژیم بعثی در از دالر میلیون ها

رژیم حصر و کمک های بی حد یک قلم از در بی ثباتی است. که ایران کشور این طریق نشان دهند از و

فروش نفت عراق به صورت قاچاق توسط مجاهدین پرده از فاش شد صدام که توسط نیویورک تایمز
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که فقط بابت اقدام به فروش نفت کرده بودند که برخالف مصوبه شورای امنیت سازمان ملل٬ برداشته شد

اسناد و تصاویر بخشی از شده بود. نصیب آنها سود میلیون دالر یک مقطع 600 این اقدامات آن هم در

ابراهیم خدابنده که پـناهنده پخش گردید. توسط تلویزیون های خارجی من جمله تلویزیون الجزیره نیز

تهیه ویزای با تا فرانسه به نام آزاده رضایی توجیه می گردد سازمان در توسط مسئول دفتر انگلیس بود

وصل شدن به با و به سوریه می رود وی نیز به انجام رساند. مأموریتی را و نماید سفر سوریه به این کشور

مرز خاـک عراق از که توسط عوامل سازمان در پولی را و عراق می روند سوریه ـ به مرز دو جمیل بصام هر

سـاـک عـدد 7 در ایـن پـول ها به فرانسه منتقل نمایند. تا تحویل می گیرند داده شده بود٬ عبور مذکور

شده بود. رد مرز توسط زنی عراقی از و جاسازی شده بود

سقوط صدام ماده ای رجوی پس از  پیام 12
که توسط پیامی ارسال نمود رجوی برای نیروها پایان بمباران مواضع سازمان٬ سقوط صدام و پس از

و خود این پیام رجوی به بمباران محل استقرار در ابالغ گردید. به نیروهای تحت امر فرماندهان قرارگاه ها

تخت خواب وی منهدم شده است. و کار میز بمباران٬ اثر که در حتی اعالم نمود و اشاره نمود مریم قجر

است: پیام به شرح زیر قسمت هایی از
شرایـطی هر اینکه در زحمات تک تک نیروهای ارتش آزادی بخش از قدردانی از و تشکر با
تیراندازی شد علیرغم اینکه به شما و گوش به فرمان فرماندهان بودید٬ و فرمان پذیری داشتید
از را مراتب سـپاس خـود به سمت کسی شلیک نکردید٬ و پیشه کردید صبر ولی مقاومت و

زیرجلب می کنم: به موارد تقدیم وتوجهتان را یکایک شما
فـرستاد٬ جهت مذاـکره نزدآلمانی ها را ونماینده خود شد روسیه پیروز زمانی که لنین در 1ـ
هنگامی که وی جریان برخوردآلمانی ها توهین آمیزی بانماینده لنین داشتند. برخورد آلمانی ها
دامن هم بپوشید٬ گفتند به شما اـگر می گوید: لنین به او مطرح می کند را درخواست های آنها و
به خاطرنجات خلقمان اـگر گرفته ایم لذا یک موقعیت تاریخی حساس قرار در ما امروز بپوشید.

هم دامن می پوشیم. ما الزم باشد
این شرایط خـارج نشـده از و دارد قرار (ساعت سرنگونی) ساعت «سین» در رژیم هنوز 2ـ

است.
کشوری سرجنگ هیچ گروه و با جنگ هستیم و رژیم در با تنها ما رژیم است. ما تضاد تنها 3ـ

نداریم.
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ضربه خوردن می پرد] نخورید٬ [تشبیه به لبه ظروف چینی که پس از موردجنگ «لب پر» در 4ـ
این [ منظور کنند. صفر صفر را قرارگاه های ما تا انگلیس کرده بود معامله ای است که رژیم با

نقشی نداشتند] است که آمریکایی ها
است. به ما هستیم وچشم تمام دنیا اـکنون «سرقله» ما 5ـ

کرده. روی ماحساب باز پی برده و به قدرت ما نیز آمریکا و ازجناح قدرت هستیم ودنیا ما 6ـ
قدرت پس بایدبا درباره ماصحبت می کنند. آمریکا در آنها پنتاـگون هستیم و روی میز امروز ما

بکوشیم. بیشتری برای حفظ تشکیالت خود
آن می باشیم. آلترناتیوقدرتمند تنها ماچاشنی نابودی رژیم و 7ـ

به تهران مریم را نیرویی است که باید و ارتش آزادی بخش امیدخلق قهرمان ایران می باشد 8ـ
ببرد.

سـازمان زیرا به سازمان ثابت کنند را وفاداری خود همان روزی است که همه باید امروز 9ـ
پیروزی. روزهای شادی و نه فقط در دشوارمی خواهد روزهای سخت و در را افراد

کنید. برگزار فعالتر نشست های عملیات جاری را عملیات جاری ناموس مجاهدین است. 10ـ
فراموش نکنید. هرگز را گوش به فرمان بودن ازفرماندهان خود فرمانپذیری و 11ـ

شّری عظیم چون از فتح المبین انتخاب کردیم٬ نام این عملیات را مبینا» لک فتحًا «انافتحنا 12ـ
خیری عظیم گرفتیم.

مسئولین سازمان می گوید: از رفیعی نژاد پیام نادر آخر تشریح بند در
مرگ حتمی از دیگرسازمان را می شدیم ولی رهبری بار (نابود) صفر صفر این جنگ ماباید «در

نجات داد.»
به آمریکا برای همکاری با آماده سازی آنها آرام سازی و و جهت روحیه دادن به نیروها این پیام صرفًا

ایـنکه آن هیچ اشاره به ادعاهای قبلی مبنی بر در و جانشین صدام بود عنوان حاـکم بالمنازع عراق و

نشده بود. داشتند که تحت حمالت ایران قرار اعالم کرده بودند

هیچ دیگر شد٬ که اشاره خواهد به مناسبت دستگیری مریم قجر یک پیام دیگر این پیام و از بعد

که٬ سرنوشت وی اعالم می کردند از پاسخ به سؤال نیروها مسئولین سازمان در و رجوی نشد خبری از

(شـیوه مـعمول سـازمان بـرای بوی رژیم می دهد وضعیت رجوی خط سرخ سازمان است و سئوال از

سرکوب سؤاالت افراد).

فرماندهان مجاهدین خلق سوی مسئولین و از پرسش های بی پایان نیروها در زیر همچنین موارد
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مطرح می شد.
محفل وادادن] و بریدگی٬ و [انفجار «واوشدن» تحلیل کردن است. (سازمان) ما ااۤلن تهدید 1ـ
به رهـبری را فقط خود فقط و این نوع سؤاالت حرام است. سازمان از در امروز زدن است.

بسپارید.
و موقع الزم باشد [ رجوی] هر مسعود سرخ است. مرز سؤال کردن حرام و تحلیل کردن و 2ـ

صالح بداندخودش پیام می دهد.
تروریست نیستیم. ما هم می دانند آمریکایی ها ارتش پابرجاست و 3ـ

فرانسه همراهانش در دستگیری مریم رجوی و  
دستگیری مریم پایگاه سازمان و حمله به 13 با ژوئن ٬2003 17 در تروریست فرانسه٬ پلیس ضد

اروپا در پایگاه های آنها و که کنترل عمده ترین مراـکز ـ کادرهای باالی سازمان مزبور تن از 165 رجوی و

خنثی کـرد. اروپا در رجوی را مسعود برنامه های تدارک دیده شده همسر ـ به عهده داشتند را آمریکا و

فاش کرد. جداشدگان آنان را تن از 25 نقشه ترور و اروپا اهداف مجاهدین خلق در روزنامه «فیگارو»٬
بحران سازی از ردیابی شد٬ و ضرب رفتند٬شیوه های پول شویی افشا فرماندهان سازمان به زیر
به جایی اسناد نقل رهبری سازمان وجا حمل و طریق حمله بهسفارتخانه های ایران کنسل شد٬

ص 10. همان: .1

شکست پشت شکست برای مجاهدین خلق پیش آمد. 1 و مدارک منتفی شد و
انگیزه روزنامه «نیویورک تایمز» به تحلیل علت آن پرداختند. رسانه ها و انعکاس این واقعه سریع بود

عراق عملیاتی سازمان مجاهدین خلق از انتقال کانون سیاسی ـ «جلوگیری از این اقدام را دولت فرانسه از

روزنامه مزبور مصاحبه با در دوبوسکه مسئول سازمان اطالعاتی فرانسه٬ پی یر عنوان کرد. به فرانسه»

داشت: اظهار
روزافزوِن مجاهدین خـلق و شماِر گذشته متوجه ورود پاییز سازمان های اطالعاتی فرانسه از
سـربازاِن آن بـه فـرانسـه شـدند... زیـادی از شـماِر متوجه ورود [ آغاز] جنگ عراق٬ پس از
ضمن و اجاره کردند «سنت کوئن المون» شهر در رنگ را [خلق] یک کارخانه تولید مجاهدین
درحال تبدیل کردن آن به نصب بشقاب های ماهواره ای٬ راه اندازی یک استودیوی تلویزیونی و

ارتباطات بودند... یک مرکز
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از نفر 25 ترور و اروپا در منافع این کشور سایر مجاهدین برای حمله بهسفارتخانه های ایران و
یک این[سازمان] به هیچ وجه یک جنبش سیاسی و برنامه ریزی کرده بودند... اعضای سابق خود
ایران آمـاده برای احیای دموکراسی در را این گروه خود سیاسی نیست. جنبش دموکراتیک و
فرقه هرگونه نظام دموکراتیک؛ فرقه ای تندرو٬فاقد هستند. افراطـگرا گروهی کامًال اینها نمی کند.

. WWW. newYork times./2003/6/30 به نقل از: 76؛ ـ صص 75 همان: .1

رهبر.1 پیروی از ـکیش شخصیت در
که شده سازمان ـ اعضای جدا جمعی از واـکنش های منفی گسترده٬ به دنبال این ضربه غیرمنتظره و

تحت عنوان حقوقی «انجمن ـ مریم رجوی بود و لیست ترورهای برنامه ریزی شده مسعود نام شان در

قانونی علیه این سازمان و تداوم اقدامات حقوقی و بر و اطالعیه ای صادر فرهنگی ایران پیوند» سیاسی ـ

بیان افشای نقشه قتل مخالفان دستگیری و توضیح خبر پس از این اطالعیه٬ در نمودند. سران آن تأـکید

آمده است: سازمان توسط رسانه های معروف جهان٬
کشورهای اروپایی اقامت داریم شده ازمجاهدین که در تعدادی ازمخالفین واعضای جدا ـ ما
و فرمان قتل مخالفین مجاهدین توسط رهبران سازمان (مسعود صدور از به دفعات مختلف٬ ـ

داده بودیم. خبر مریم رجوی)
[ ـکه] اعتراف کرده اند کردند٬ ازسازمان مجاهدین فرار یاماه های قبل٬ و اعضای ناراضی که قبًال
بـه قـتل اعـضای نـاراضـی و اعضای شان را نشست های مختلف٬ مریم رجوی در و مسعود
ترغیب کرده و تشویق و دارند٬ کشورهای غربی سکنا مخالفین سیاست های مجاهدین که در

فرمان داده اند.
کـرارًا انتقام شان داریم٬ ایدئولوژی نفرت و ماهیت واقعی مجاهدین و باشناختی که از ... ما
می دهیم تا شده ازمجاهدین هشدارمجدد به تمامی اعضای جدا کرده...٬ گوشزد را موضوع ...
اجـرای نـقشه های از حـقوقی کشـورهای مـحل اقـامت شان٬ مراجعه به مراجـع قـانونی و با
گرفت جمهوری اسالمی انجام خواهد تروریستی مجاهدین که تحت بهانه همکاری مخالفین با

دهند. قانونی قرار تحت پیگرد پیشگیری کرده و
به نقشه های تروریستی نیروهای پلیس ومجامع حقوق بشری وفعالین سیاسی را ـهمچنین ـ ما
امـنیت مسـئول حـفظ جـان و پلیس اروپـایی را می دهیم و هشدار خاـک اروپا مجاهدین در

اندکی تلخیص. با 74؛ صص 73ـ همان: .2

شهرونداِن ایرانی می دانیم.2 پناهندگان سیاسی و
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تشکیالتی خودسوزی دستور  
احتمال استرداد حکم دادگاه٬ نامعلوم بودن تصمیم و دستپاچه کرد. سران سازمان را ماجرای فرانسه٬

به هم ریختن تمهیدات و همه مهمتر از و شده به ایران٬ کادرهای دستگیر از برخی دیگر مریم رجوی و

ماهیت فرقه ای به این اندیشه واداشت که واـکنشی متناسب با سازمان را طراحی شده٬ به دقت ـ تدارکاِت ـ

اعتراض به دستگیری مـریم رجـوی و در وابستگان سازمان مجاهدین خلق٬ ده تن از دهد. بروز خود

تن به نام های عـلی مرگ 3 نتیجه نخستین٬ دست به خودسوزی علنی زدند! همراهان وی٬ جمعی از

که این رهبری سازمان این بود تصور بقیه بود. سوختگی های شدید حسنی و ندا مرضیه باباخانی ٬ ملک ٬

دولت فرانسه را و شد خواهد و... آمریکا و اروپا عمومی در اقداِم وحشتناـک باعث تأثیرگذاری روی افکار

اعالم نمود: سایت «ایران لیبرتی» سران سازمان در یکی از ساخت. خواهد وادار به تجدیدنظر
دولت فرانسه به توطئه های مشترک اش با اـگر داده و لیست خودسوزی قرار در را نفرخود صدها

قدرخواه است. منصور سازمان٬ نام این عضو ص 50؛ همان: .1

به آتش بکشند.1 را که خود مصمم اند پایان ندهد٬ رژیم ...
تلفن همراه چند مجاهدین با سوی عناصر از خودسوزی٬ از بعد قبل و به نقل روزنامه «پاریسین»٬ بنا

هم سیدالمحدثین ) (محمد سخنگوی روابط خارجی «شورای ملی مقاومت» و تماس گرفته شد خبرنگار

واقـع عـراق (در جـداشـدگان سـازمان در بـرخـی از اعالم کرده است. نام شخص خودسوزی کننده را

پس که حاـکی است: شواهدی ارائه کرده اند قراین و نیز پناه برندگان به گروه جالل طالبانی ) ـگریختگان و

فـرماندهان سـازمان در بـه تکـلیف مسـئوالن و بنا پاریس٬ نزدیکانش در دستگیری مریم رجوی و از

تقاضای نیرو یا عضو هر ـ دارند قرار که تحت کنترل نیروهای نظامی آمریکا عراق ـ در «قرارگاه اشرف »

ص 70. ویران سازی نیرو...: خوشحال٬ .2

داده است.2 به دست فرماندهان خود نوشته و کتبًا «داوطلبانه»ی خودسوزی را

عمومی و افکار گمان رهبران گروه٬ برخالف پیش بینی و و زمانی که این اقدام نتیجه معکوس داد

تعجب برانگیخته شد٬ و تنفر و انزجار موجی از و واـکنش منفی نشان دادند کشورها دیگر و مردم اروپا

به خودی صورت گرفته و خود به صورت خودجوش و که این حرکت ها آن مدعی شدند رهبر سازمان و

تشکیالتی دست به خودسوزی نزده اند! دستور با اعضای آنها
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تسلیم و «پراـکندگی»  
و یگان یک جلسه عمومی توجیهی گذاشته شد برای هر سقوط رژیم صدام ٬ یک هفته قبل از حدود

مسعود آن٬ ماه قبل از چند احتمال رفتن به سمت مرزهای ایران عنوان گردید. کلی٬ به طور و به اختصار

توضیح داد. نیروهای سازمان را نحوه «پراـکندگی» طی آن٬ و رجوی اقدام به برگزاری یک نشست کرد

گروه چنین بوده است: چکیده اظهارات رهبر
مـورد را «قرارگاه اشرف» یا داشته باشد را تهاجم علیه ما زدن و قصد صورتی که آمریکا در

تـوسط جـداشـدگان و مـعروف شـد این سخنان همان است که به «فـروغ 2» ص 9؛ جنگ سوم...: مجاهدین در .1
گردید. افشا اروپا سازمان در

بی درنگ به سمت ایران خواهیم رفت.1 دهد٬ هدف قرار
استعداد قرارگاه با هر به چهارده قرارگاه تقسیم کرده بودند. ارتش آزادی بخش رجوی را این٬ پیش از

زن در 10 تـا بـین 8 نـیز قرارگاه ها دیگر در و زنان تشکیل می دادند قرارگاه یکم را نفر٬ 150 تا 130

شهرهای مختلف قـرار که در همه قرارگاه های مزبور جنگ٬ پیش از داشتند. سمت های فرماندهی قرار

«قرارگاه اشرف» در کوت و...) در «فایزه» العماره٬ در «همایون» و «موزرمی» بصره٬ در («حبیب» داشتند

معین و قرارگاه ها در نحوه آرایش نیروها و پراـکندگی آغاز آماده باش و شروع جنگ٬ ولی با مجتمع شدند؛

در 9 و 8 و اشرف/قرارگـاه 2 قرارگاه یکم در آماده باش بدین شرح بوده است: ترتیب این پراـکندگی و یا استقرار .2
مناطق حفاظت شده ارتش صدام (از شمال «محمدین» در منطقه «ساری تپه» در 10 و 7 و شمال جلوال/قرارگاه 6
فاصله نسبت به قـرارگـاه قـبلی)/ کیلومتر چند (با «ساری تپه» در نیز 5 و اطراف «قرارگاه اشرف»)/قرارگاه 15 در
مـیان توضیح ایـنکه در منطقه عمومی «جلوال»؛ در 14 و 11 و قرارگاههای 3 / منطقه «خانقین» در 12 و قرارگاه 4
این نحوه استقرار یک از هر داشته است! را شماره 15 آنها یکی از این رو از نداشته و وجود شماره 13 قرارگاه٬ 14

تلخیص. با 10؛ ـ صص 9 همان: می نامیدند. «محور» را

کرمانشاه در با منطقه هم مرز در عمومی را سه مسیر برای رخنه به داخل ایران٬ کلی٬ طور به شد.2 اجرا

موکول به بعد توجیه جزئیات را و نشان ندادند راننده های تانک ها به هیچ یک از نقشه را اما... گرفتند؛ نظر

ـکردند.

کـه جـنگ اوج بوده اند وضعیت «پراـکندگی» یک ماه در حدود معطل رجوی٬ نیروهای بالتکلیف و

شـده است و حـلقه مـحاصره تـنگ تر که احسـاس کـرد سازمان٬ صدام حسین سرنگون شد. ـگرفت و

پس از این رو از شود. ایران نزدیکتر به مرز چه بیشتر که هر مصمم شد می دید٬ نابودی کامل را چشم انداز

این بروند. «جلوال» و به سوی «خانقین» که نیروهای همه قرارگاه ها داد دستور سقوط بغداد٬ شنیدن خبر



611 هم پاشیدگی   از فرجام سقوط و

روی داد. آوریل 2003 فروردین ماه 1382/مارس و در روند

توسط هواپیماهای آمریکایی مورد یگان ها که یکی از بود انتقال به «خانقین» جریان همین نقل و در

را همه یگان ها به دنبال این حمله٬ کشته شدند. نیز افراد تعدادی از و نابود زرهی ها گرفت؛ حمله قرار

آنکه پیش از چنین کردند. نیز یگان ها برسانند؛ به منطقه «امام ویس» را که جداـگانه خود توجیه کردند

کـه هـمه بـه سـمت «قـرارگـاه اشـرف» فـرماندهی پـیام داد برسند٬ به سه راهی «امام ویس» نیروها

تـوسط هـواپـیماهای آمـریکایی نیز یک یگان دیگر جریان اجرای همین دستور٬ در عقب نشینی کنند.

نیمی از عقب نشینی ـ هم پس از و نزدیک «خانقین» مرحله اول٬ هم در این حمالت ـ اثر در بمباران شد.

از تـجهیزاتشـان را درصد هفتاد بیش از قرارگاه ها برخی از نیز و ادوات زرهی منهدم شدند تجهیزات و

دست دادند.

آـگاه بودند٬ سقوط صدام حسین ـ به ویژه پس از درماندگی سازمان ـ استیصال و که از آمریکایی ها

ایران عراق و در اجرای اهداف خود به ابزاری برای پی گیری و سازمان را تا به عراق کوشیدند ورود پس از

آمریکا به عراق آماده همکاری با آمدن آمریکا بنابراین اـگرچه رهبران سازمان حتی پیش از تبدیل کنند.

این در داشتند٬ یکدیگر همکاری هایی با جمهوی اسالمی ـ دشمن مشترکشان ـ برابر به ویژه در و بودند

بـدین مـنظور و پیشه کردند را اعمال فشار و تحقیر سیاست سخت گیری و مقطع برای استفاده بیشتر٬

پرداخته به آنها که به اختصار نایل شدند مرحله به این هدف خود طی چند و گرفتند به کار تاـکتیک هایی را

سازمان به معنای عدم حمایت شدید با داشت که این برخوردهای آمریکا دیده دور از البته نباید می شود.

جمهوری اسالمی نیست. برابر آن در از

تسلیم اول: فاز  
به هـمین قرارگاه بود. مستلزم برنامه ریزی برای حفاظت از «قرارگاه اشرف» در همه نیروها استقرار

نخستین وهله مشکلی که در قرارگاه کشیده شد. به دور کیلومتر) حفاظتی (به شعاع 10 سبب یک مدار

غارت آنان بود. راه مانده و متفرقه مسلح به نیروهای در افراد یا و حمله آمریکایی ها ترس از کرد٬ بروز

اهـالی فـراری دادنـد. یـا کشـتند را آنها مسلح عراقی به نیروهای سازمان حمله کرده٬ افراد چندین بار

به حمله کردند؛ بودند٬ که روی جاده های اطراف این روستا نیروها به تعدادی از روستایی به نام «چیاله»

فضای هراس و کردند. نابود ادوات زرهی آنان را و ربودند مانده را وسایل به جا آنان برخی از دنبال فرار
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فضای «قرارگاه بر اغلب مناطق عراق ـ عالوه بر سقوط صدام حسین ـ حیرت پس از بهت و و وحشت٬

حاـکم شد. نیز اشرف»

پاـکسازی را همه جا مه 2003 اردیبهشت ماه 1382/آوریل و در همه نقاط پیشروی و در آمریکاییها

تحویل تجهیزات به خلع سالح و امر مجاهدین خلق را محاصره و را جمله «قرارگاه اشرف» از ـکردند؛

حـرکت های سـرنگونی رژیـم ایـران و که همه پیام های مـبتنی بـر نیروهای سردرگم ـ زرهی نمودند.

ناـگهان ـ رفته می دیدند برباد می شد٬ پی القا نشست های پی در که در فرموده هایی را دیگر عاشوراـگونه و

بدین مواجه شدند؛ ـ جهت ابالغ به کلیه نیروها ـ Fg (فرمانده قرارگاه) رجوی خطاب به پیام مسعود با

مضمون:
کـه بـود دشـوار بـرایـم سـخت و گـرفتم٬ قـرار مقابل چنین خواستی (خلع سالح) وقتی در
نهایت بین سالح وصاحب سالح٬صاحب سـالح را ولی در تحویل دهیم؛ سالح های مان را
[جمهوری اسالمی] سودش را رژیم انتخاب می کردیم٬ را که اـگرسالح ها چرا انتخاب کردم؛

همین انتخاب بودند. منتظر آنها و می برد
و دارید را سالح میباشد از که فراتر که «انقالب مریم» چرا انتخاب کردم؛ من صاحب سالح را

جنگ سـوم خـلیج (مجاهدین در همین مأخذ از عمدتًا این صفحات می خوانید آنچه در .14 ـ صص 13 همان: .1
انـدک تـلخیص و بـا نـیز بـرخـی دیگـر به صورت نقل قول مستقیم و و عینًا قسمت ها است که برخی از فارس)

تغییراتی آورده شده است.

هرسالحی کارآیی دارد.1 بیش از
کنند. این بحث عبور نفرات از تا نشست گذاشته شد قسمت ها برای همه افراد ابالغ این پیام٬ پس از

به تـحویل دادن که حاضر کردند وانمود و نسبت به این موضوع واـکنش منفی نشان دادند اغلب افراد

اعضای سازمان به گونه ای سخن بگوید جمله تاـکتیک های رجوی این است که با البته از نیستند. سالح ها

حالی که اصل موضوع این در پافشاری نمایند. ادعاهای خود بر ورزیده و تأـکید آرمان ها ـکه آنان همواره بر

راه بـاز چه فرماندهانی که بـرای ایـن مـانورها و چه آنهایی که مخالفت می نمودند ـ که همه افراد بود

بدهند. تحویل آمریکایی ها را زرهی ها که مجبورند مطلع بودند ـ می کردند

بـه مـثابه بوده که مدت ها قانون های «انقالب ایدئولوژیک» قاعده و تکیه بر همه با توجیه نیروها٬

«انقالب و به «عملیات جاری» پیام خود رجوی در مسعود دستورالعمل سازمانی بدان عمل می شده است.

«ـگزارش و فقط «انقالب کردن» که وظیفه نیروها بگویند سعی کردند فرماندهان نیز اشاره داشت و مریم»
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است و لحظه به لحظه گزارش تهیه کردن) روانی خود٬ ذهنی و وضعیت روحی٬ (یعنی از عملیات جاری»

یـا بازگشت مجدد روز که از توجیهات دیگری٬ از فقط رهبری است که تصمیم می گیرد. امور سایر در

«به هرحال یک وقتی آمریکایی ها که: این بود مطرح شد٬ نشست ها در عقب نشینی به «قرارگاه اشرف»

ص 15. همان: .1

آن شرایط که هیچ چشم اندازی برای ورود در می خوریم!»1 آنها نیرویی هستیم که به درد که ما می فهمند
عمل یک روزنه امید این حرف مانند می کرد٬ تهدید خطرات مختلفی سازمان را نداشت و به آینده وجود

نیروهای رجوی از تشخیص دهد که آمریکا رسیدن به این نقطه می نشستند به امید همه نیروها و می کرد

می توان بهره برداری نمود!

را سپس کلیه آنها و افتادند کار از دفرمه شده و تمامی ادوات زرهی٬ طبق تصمیم نیروهای ائتالف٬

همه نفرات قرارگاه به سالح٬ تحت عنوان مراسم خداحافظی با داده و قبرستان قرارگاه اشرف قرار دور

خداحافظی کردند. آنها با عکس یادگاری گرفته و و... تانک ها نوبت با

پریچهر بتول رجایی ٬ مهرصفت ٬ زهرا فهیمه اروانی ٬ عباس داوری ٬ جمله: فرماندهان سازمان از اـکثر

که جداشده سازمان٬ عناصر یکی از داشتند. نقاش حضور سعید مرادی و رضا شعبانی ٬ سهیال نکوگویان ٬

می نویسد: بوده است٬ حاضر این صحنه ها در
تبدیل به عاملی برای تخلیه که تشکیالت سعی داشت تا همه این کارها آن شرایط بحرانی٬ در
تاجایی که نیروهای فوران عصبی تبدیل شد؛ و به عاملی برای کمپرس بچه ها شود٬ روانی افراد
«ناراحت یک افسرسیاه پوست می گفت: همدردی می کردند. افراد با بودند٬ آمریکایی که آنجا
قـرض من خودم یک تیپ زرهـی دارم کـه بـه شـما ایران٬ بروید وقت خواستید هر نباشید؛
و ازچریک های مجاهدین دلجویی کرده باشند عکس گرفتندتا و روی تانک ها میدهم!»آمدند
روی تحویل دادن زرهی های قسمت حتی یکی ازفرماندهانی که بر آن حال درشان آورند. از
به ـ تا که اجازه داده بود گرفته بود قرار ناله زن ها گریه و آن قدرتحت تأثیر زنان نظارت داشت٬

.16 ـ صص 15 همان: .2

قرارگاه خودشان نگه دارند!2 در زرهی کاسکاول را سه نفربِر صورت سمبلیک ـ
مقابل آن هم در زمین گذاردند. بر آن را دست شان بود٬ واقع نیروهایی که قریب سه دهه سالح در در

رأس یعنی «سرکرده و ـ تشکیل می داد نخست اساس استراتژی سازمان را روز از آن٬ قوایی که مقابله با

سازمان در که به ارتش پیران معروف است و «رزمندگان مجاهد آمریکای جهانخوار»! امپریالیسم جهانی٬
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حتی باالی 50 سال و باالی 30 مابقی افراد و سال داشتند 30 زیر تن افراد قریب به 500 تنها رزم خود٬

دادند: بروز خود واـکنش های مختلفی از سالح٬ تودیع با اصطالحًا به هنگام خلع سالح یا سال بودند٬

جمعی دیگر و احساس راحتی کردند و تنظیف سالح رهیدند کار گروهی از غصه گریستند٬ عده ای از

ته دل راضی بودند. از شد کشته ماشین جنگ نخواهند جنگ تمام شده و و اینکه سالح ندارند از

لباس با امکانات مجاهدین کردند: شروع به استفاده از آنها «قرارگاه اشرف»٬ در آمریکایی ها استقرار با

مـحافل و به نشست هـا می رفتند٬ شنا شورت به استخر با می نمودند٬ سطح قرارگاه تردد مجاهدین در

سـازمان که بـا مقامات امنیتی عراق٬ «حتی ارتش و و... نیروهای سازمان سرکشی می کردند جمعی و

گسـتاخانه حـضور مـناسبات مـجاهدین خـلق رخـنه و در این حـد تا حسنه ای داشتند٬ ارتباط عمیق و

همان. .1

جنگ جهانی دوم دوران اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در ذلّت حتی در و این تحقیر نداشتند.»1

مقابل حیرت و در و کردند آغاز را آمریکا همکاری با تسلیم٬ پس از مسئوالن سازمان٬ سابقه نداشت. نیز

نیروهای آمریکایی با منافع مان٬ مصالح و بنابر که «ما این گونه توجیه می کردند را آنها سردرگمی نیروها٬

کمک مختلفی داشت. ابعاد آمریکایی ها همکاری با داشتیم»! عراقی ها همان گونه که با همکاری داریم؛

بستن دفاتر آن٬ اولین اثر شاید و بود این ابعاد یکی از برای سرکوب مقاومت های مردم عراق٬ به آمریکا

اغلب توسط کادرهای اشغالگران٬ همکاری عمده مجاهدین خلق با بود. بغداد حکیم در محمدباقر آیة اهلل

می کردند آمد پرآشوب عراق رفت و لباس محلی عراقی به اماـکن مذهبی و با این افراد انجام می شد. باال

سـال جریان جنگ داخـلی عـراق در در را اینان همین کار گزارش می دادند. به آمریکایی ها نتیجه را و

بـه تـاریخ روزنامه نیویورک تایمز به نقل از ژوئیه 2004 گزارش سایت اینترنتی بی بی سی به تاریخ دوشنبه 26 .2
اطـالعات امـنیتی مـفیدی پـیرامـون یک مـقام نـظامی گـفته است ایـن گـروه مـی توانـد آوریل 2003 سه شنبه 29

بگذارد. آمریکا اختیار اطالعاتی درباره داخل ایران در نیز عراق و فعالیت های دولت ایران در

برای صدام حسین انجام می دادند.2 1991

بدون مجاهد اساسًا حیثیت نام داشت و شرف و ناموس و سالح برای مجاهدین خلق٬ گذشته٬ «در

مسـلح تنظیف سالح و سالح های مختلف٬ با کار دوران قدیم آموزش نظامی٬ در سالح معنی نداشت.

بدون صدام [ اـکنون بدون سالح و درآمده بود. سرکاری اعضا اجرایی و کارهای تشکیالتی و جزء بودن٬

یافت می شد». حسین] جایگزین مشغول کننده ای باید
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که ساختار این بود داشت٬ کادرهای باالی نزدیک به رجوی اهمیت وافر آنچه برای رهبری سازمان و

تداوم بتواند کشیده شده بود٬ افراد متعددی که به دور حصارهای متنوع و با تشکیالت٬ توتالیتر بسته و

شوند! موجودیت مستقل برای خود «توهم» دچار نباید نیروها هیچ یک از به عبارت دیگر٬ یابد.

کرد. پر جای سالح را مثل آموزش های فنی ـ نوعی آموزش های غیرنظامی ـ برای تحقق این هدف٬

حوض٬ دیگ٬ غسل هفتگی٬ صفر٬ صفر (مثل عملیات جاری٬ هفتگی متداول نیز نشست های شبانه و

مسامحه بیشتر. تخفیف و البته با گرفت؛ تشکیالت قرار کار دستور در مجددًا بحث های لحظه و...)
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همزیستی دوم: فاز  
خیلی جدی نـبوده بوده و انتقال تانک ها نقل و نظارت بر حد در این مرحله٬ در نقش آمریکایی ها

نیمه اردیبهشت٬ در به نوعی مماشات می کنند. تصمیم قاطع نگرفته و که آمریکایی ها مشخص بود است.

به زاغه های همان مهمات٬ همه سالح های سبک و و شمال «قرارگاه اشرف» به نقطه ای در ـکلیه زرهی ها

هـمچنان نـیروهای به دنبال این رونـد٬ گرفت. قرار تحت نظارت نیروهای آمریکا و قرارگاه منتقل شد

می شد. تکرار ـ روز هر هفته و هر ـ آزاردهنده ای که سال ها کار سرویس می کردند؛ را زرهی ها سازمان٬

انجام روی آنها بر الزم بود اـگر تعمیراتی نیز برق می انداختند! آن را که خدمه یک تانک بودند٬ نفر چند هر

هیچ ممانعتی نمی کردند. نیز آمریکایی ها می گرفت؛

همان وضعیت دوران صدام نیروهای آمریکا٬ حضور که در آمد همه به وجود در این امید بدین ترتیب٬

و کـرد بـه یکـباره تـغییر تـیرماه هـمه چـیز لیکن در برمی گردانند؛ را آنها مجددًا شده و حسین برقرار

طول یک در و جلوگیری کردند زرهی ها با هرگونه تماس افراد از حساسیت فوق العاده ای٬ با آمریکایی ها

مکانی نامعلوم انتقال دادند. قرارگاه و به بیرون از مهمات را سالح و و همه زرهی ها شهریورماه ) ماه (در

قصد و به یک نتیجه مشخص رسیده اند که آمریکایی ها این گمان غلبه می کند) (یا معلوم می شود

خلع که باید داده شد دستور پنتاـگون به آنها از سازمان جلوگیری به عمل آورند. تسلیح مجدد از تا دارند

این خـصوص هیچ گونه مماشاتی در و جدیت پیگیری شود سالح جریان تروریستی مجاهدین خلق با

روحیه باختگی ضعف و دچار که خود ـ روحیه نیروها منفی بسیاری در آثار این حوادث٬ صورت نگیرد.

همه سایه سنگین یأس در باز... و هم می زند کامل بر به طور مناسبات را و جای می گذارد بر ـ شده اند

می کند. سازمان سیطره پیدا

کـه بـه به همه ابالغ گـردید زیاد تأـکید این دستورالعمل با مناطق «پراـکندگی»٬ بازگشت از پس از

خـوب و روی بـرخـورد فوق العاده ای نیز ضمن تأـکید در هیچ وجه به نیروهای آمریکایی شلیک نشود؛

یک سـرباز نـامناسبی بـا برخورد یک نفر موردی که گویا در صورت گرفت. نیروهای آمریکا مناسب با

تحت فشار را یک نشست ویژه آن فرد در و کردند آمریکایی داشته مسئوالن سازمان به شدت برخورد

می گوید: نیروها یکی از دادند. قرار
چه هر که می گفتند: این بود داده می شد٬ آمریکایی ها با برخورد رابطه با رهنمودهایی که در از
کس کـه در هر و مرتب باشیم. منظم و مقابل آنها در کنیم و رابطه عاطفی برقرار آنها با بیشتر
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هستیم. کشور تحصیل کرده خارج از که ما بگوید است٬ انگلیسی بلد یا خارج درس خوانده و
خـواهـد اثـر مـا مورد در تصمیم گیری آنها در و دارد تأثیر روی آنها این مسائل بر می گفتند
هرچند و می کردند به صورت دوره ای مهمانی وبرنامه های تفریحی برگزار برای آنها ـگذاشت.
دعوت کنندگان عـبارت دعوت می کرد. را مسئوالن سازمان آنها و علما یکی از وقت یکبار٬

عباس داوری. فهیمه اروانی و پری بخشایی ٬ از بودند
پـذیرایـی اجرای ترانـه های آمـریکایی و نمایش و آهنگ و با و به قرارگاه می آوردند را آنها
به را آنها شده باید طور که هر این بود توجیه این مهمانی ها می کردند. برگزار مهمانی را مفصل٬
برای که ما کنند باور و لیست گروه های تروریستی خارج نمایند از را این نتیجه برسانیم که ما

.20 ـ صص 19 همان: .1

آزادی می جنگیم.1
متوجه تشکیالتی بـودن و افسران آمریکایی را اینکه توانسته بودند فرماندهان نیروهای سازمان از

روی مـوضوع کـه آمـریکایی ها مـی گویند نشست هـا در و خـوشحالند سلسله مـراتب سـازمان نـمایند٬

به آمریکایی ها توجیه مسئوالن به نفرات این بوده که اظهارنظر خیلی تحسین می کنند. را آنها تشکیالت٬

خـط بوده است. روی آنها تأثیرات عاطفی شما نتیجه همان تنظیمات و انضباط آهنین و واسطه تأثیر

به سمت ما اما دادید هدف قرار مورد را زرهی های ما که «شما بگویند این بوده که به آمریکایی ها برخورد

دشمنی نداریم». شما که با چرا شلیک نکردیم؛ شما

دست دادن از مورد در نشان دادن احساسات خود که زنان با فرماندهی یکم این بود غالب در خط

موفق شدند. حدی نیز که البته تا به گریه اندازند را آنها توانستند اـگر و منقلب کنند را آمریکایی ها زرهی ها٬

که عکس و ترتیبی می داد به قرارگاه زنان می رفت و معاون خود همراه با فرمانده تیپ زرهی آمریکایی ها

و بکشید به رخ آنها مدرک تحصیلی تان را چه می توانید که «هر گفته بودند به افراد قبًال فیلم گرفته شود.

چه دست کم گرفته شود؛ نباید که این برخوردها تحلیلشان این بود به زبان انگلیسی صحبت کنید»! آنها با

به سرنگونی جمهوری اسالمی نیز امر در و لیست گروه های تروریستی خارج کنند از گروه رجوی را بسا

می دارد: چنین اظهار «قرارگاه اشرف» در شاهدان حاضر یکی از ـکمک مجاهدین خلق بیایند.
منطقه در دشمن اصلی خود تنها [جمهوری اسالمی] را رژیم که آمریکا این گونه تحلیل می شد
تنهاجانشینش و رفت وچون آلترناتیوی برای آن رژیم ندارد به سراغ آن خواهد ونهایتًا می داند
به مـا گرفته اند٬ ما که از همین زرهی هایی را انتها٬ [ ـکه] در می شود هستیم بنابراین مجبور ما
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بازگردانند.
که گفته بود: قول یکی ازفرماندهان آمریکایی نقل می کردند حتی از

راانجام دهیم سرنگونی[جمهوری اسالمی] وماپشتیبانی شما به ایران بروید «اـگرشمابخواهید
سرنگونی جمهوری اسالمی یک هفته بیشتر به تنهایی برود٬ آمریکا اـگر و هفته طول می کشد دو

طول نمی کشد.
سر بر [ ـکه] اـکنون بین سران آمریکا نتیجه بگیریم٬ همین برخوردها از که باید حرف این بود ...
لیست تروریستی از آنهاخواهان حذف نام ما بیشتر و دارد وجود موضوع سازمان اختالف نظر

ص 22. همان: .1

می باشند.1

مریز و کج دار سوم: فاز  
گـذشته سـازمان بـرانگـیخته نسبت به مسائل درون سازمانی و ـ به مرور ـ حساسیت آمریکایی ها

شد. F.B.I به قرارگاه باز پای مأموران و انگشت نگاری آغاز هنگامی که بازجویی و به خصوص از می شد.

بوده است که جریان «عملیات مروارید» حساس بودند٬ روی آن بسیار بر جمله مواردی که آمریکایی ها از

عراقی اتفاق افتاده بود. نیروهای کرد بین سازمان و منطقه جلوال در سال 1991 مقطع جنگ قبلی در در

عـراقـی نـیروهای کـرد حضور این واقعه می پرسیدند. از کس که مصاحبه می کردند٬ هر با آمریکایی ها

جـمله دالئـل از سرنگونی صدام حسـین ٬ در کمک آنها نیروهای ائتالف و کنار در طالبانی ) (بارزانی و

بوده است. حساسیت آمریکایی ها

بـیشتر دقـیق یـادداشت بـرداری مـی کنند. به طور که گفته می شود٬ همه حرف هایی را آمریکایی ها

روز چند شده بود؟ کدام منطقه آغاز در درگیری ها سؤال کردند: آنها مربوط به جزئیات بوده است. سؤاالت٬

صحنه چه نوع سالح هایی در چه کسانی شلیک کرده اند؟ چه کسانی فرمان آتش داده اند؟ طول کشید؟

تناقضاتی تا می شد تکرار این پرسش ها شیوه های بازجویی٬ با بارها٬ و بارها داشته است؟ درگیری وجود

بـین نـیز جریان جـنگ اخـیر که در حتی بازجویان آمریکایی کشف کردند درآورند. درون پاسخ ها از را

که این می کند وانمود ولی سازمان سعی کرد کردهای عراقی درگیری روی داده است؛ نیروهای سازمان و

پاسداران ایرانی بوده است: با درگیری ها
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نفرات هم بازجویی از [ ـکه مطالب را] از می آمد به نظر اطالعات نیروهای آمریکایی دقیق بود.
کردها٬ سازمان با یک درگیری بین یک اـکیپ از [ ـکه] در می دانستند و تیم استخراج کرده بودند
نام نفری که داشته است و را اـکراد شش تن از فردی به نام «محمدرضامحدث»فرماندهی کشتار
از را عکسهای آنها بازجو بوده و به نام «نصرت» کشته٬ آنان را آتش کرده است و روی آنها

درآورده بود. ـکامپیوتر
گرچه و یادداشت می شد ریز٬ به طور اطالعات مربوط به درگیری های «مروارید»٬ به هرحال٬
به اما نیروهای سپاه مقدس بوده است٬ و بگوییم که یک درگیری بین ما به آنها سازمان گفته بود

نمی کردند... باور آن را و می نگریستند به دیده شک به این توجیه ما که آنها می رسید نظر
بـه نـزد افـراد حـتی تـعدادی از به سمت رژیم ببریم و را که تمام حساسیت ها خط این بود
مبنی براینکه چندین تریلی [ ـکه] اطالعاتی دارند به دروغ اعالم کرده بودند رفته و آمریکایی ها
گفته بودندهمان گونه که عراق در که هنگام جنگ به داخل خاـک ایران می رفته است. رادیدهاند
[نیز] به اـکنون سالح هایشان را نشستند٬ آنجا در و به ایران برد را سال 1991هواپیماهای خود

.25 ـ صص 23 همان: .1

داخل ایران برده است...1
سرنگونی رژیم بعثی صـدام حسـین ٬ عراق و در پیروزی آمریکایی ها بتوان گفت که پس از شاید

مجاهدین خلق خیانت کردند٬ صدام حسین ـ ـ «صاحبخانه»ی خود و نخستین کسانی که به «ولی نعمت»

بودند.

موضوع تسلیحاتی بود روی آن خیلی حساس می شدند٬ بر موضوعاتی که آمریکایی ها دیگر یکی از

می پرسیدند جمعی نیز درباره سالح های کشتار نگهداری می شود. «قرارگاه اشرف» در ـکه احتمال می دادند

این رابطه بیان کنید: در را که هرگونه اطالعات خود می گفتند و
آیا و پنهان شده باشد؟ کدام قسمت قرارگاه می تواند در اـگرسالحی باشد٬ سؤال می کردند: آنها
کـه انگـار سـؤاالت بـه گـونه ای بـود خیر؟ یا تریلی شده اند انتقاالتی با متوجه نقل و نیروها
هم سالحی مخفی اـگر و ندارند خبر هیچ چیز که نیروهای پایین از متوجه شده اند آمریکایی ها

ص 24. همان: .2

کنند.2 پیدا به گونه دیگری آن را شده باشد٬باید
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هویت جدید فازچهارم:  
این بود نظارت روی مجاهدین خلق اعمال می کردند٬ کنترل و بدو در مقرراتی که آمریکایی ها یکی از

مشکلی تا جانب نیروهای آمریکایی داده شود یک کارت شناسایی از «قرارگاه اشرف» در نیرو ـکه به هر

درباره آن٬ مطرح شد٬ زمانی که این موضوع میان نیروها نداشته باشند. تشخیص افراد برای شناسایی و

ایـن نکـته ای کـه در کـنند. آمـادگی پـیدا برای این کار افراد تا قرارگاه های مختلف نشست گذاشتند در

[باید] به موردخودمان کلی اطالعات در یک جا که «ما این بود مطرح می شد٬ سوی اعضا از نشست ها
توضیح می دادند: مسئوالن نشست ها نمی کنیم». را این کار ما این خیانت به سازمان است و آنهابدهیم و
[به خصوص که] آنها بکنیم و همه نوع همکاری باآمریکایی ها به خاطرسازمان٬ درحال حاضرباید «ما

ص 26. همان: .1

به هیچ جاندهند»!1 که این اطالعات را قول داده اند
مسـتقر سالن اجـتماعات «قـرارگـاه اشـرف» در اردیبهشت 1382 تاریخ 25 مسئوالن آمریکایی از

آن نفرات در بزرگ برای مصاحبه با یک میزگرد و قسمت تقسیم کردند پرده به دو با سالن را می شدند.

(به صورت یگان به یگان نیروها برده شوند. به پای میز پشت پرده٬ از یک به یک ـ ـ افراد تا دادند قرار

ص 126). جنگ سوم...: (مجاهدین در که یک زن بود. FM به فرمانده سه قرارگاه گفته می شد .2

2 FM پشت پرده هر آنجا٬ در به سالن اجتماعات برده می شدند. مکان های خود از توسط خودروهای آیفا

محورهای توجیهات توجیه می کرد. آمریکایی ها تنظیم رابطه با و درباره نحوه برخورد نفرات خودش را

بودند: بدین قرار
که هیچ ترسی از ونشان بدهید راحت حرف بزنید بگیرید. موضع کامًالباز مقابل آمریکایی ها٬ در (1

ندارید. پاسخ دادن به سؤاالت آنها
لیست تروریستی صحبت ازخواست سازمان برای بیرون آورده شدن از بین همه صحبت ها٬ در (2

که رژیم ایران تروریست است. وبگویید ـکنید
بزنیم؛ را می توانستیم هواپیمای شما داشتیم و را که توان مقابله باشما روی این نکته تأـکیدکنید بر (3
و زدید را زرهی های ما و بمباران کردید را علی رغم اینکه ما نیستید٬ دشمن ما ولی چون شما

شلیک نکردیم. به شما ما کشته شدند٬ نفرات ما
زده می شود. علی رغم اینکه این حرف ها کنیم؛ ایجاد آنها رابطه گرم با (4

بعد و به یکی قانع نشوید و عکس بگیرید که چندین بار سعی کنید هنگامی که عکس می گیرند٬ (5
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که آدم های معمولی نیستیم. متوجه شوند تا انتخاب کنید بهترین آن را
برایشان بگویید. کرده است٬ یاخانواده تان ایجاد مشکالتی که رژیم برای شما از (6

آمدیم زن وخانواده گذشتیم و از یادآوری این نکته که ما و برای همکاری باآمریکایی ها... 7)تأـکید

ص 27. همان: .1

مانع این کارشدید.1 مبارزه کنیم وحاالشما تا
چند پرسش می کردند. آنجا در که آمریکایی ها قسمتی می شدند وارد نیروها اتمام توجیهات٬ پس از

کارت درباره مدت صدور شکسته صحبت می کردند٬ پا به صورت دست و زن خارجی که فارسی را نفر

همین کار دولت آمریکا چکیده توضیحات این است که اوًال ارائه می دادند. توضیحات مختصری به نیروها

این ثانیًا به دنبال این است که به همه کارت هویت بدهد. و عراق می خواهد تمام مردم ساـکن در از را

نـیروهای اختیار در صرفًا فرد اطالعات هر و می گردد آرم سازمان صادر ـکارت برای مجاهدین خلق با

از: این مقطع سؤاالت عبارت اند در دیگری داده نمی شود. کشور به هیچ شخص یا و دارد آمریکایی قرار

سؤال سوابق نیز سازمان و ارتباط با درباره فرایند رشته٬ ملیت٬ رنگ مو٬ رنگ چشم٬ وزن ٬ قد٬ سن٬ اسم٬

کارت درج می گردد. در ولی فقط مشخصات پرسنلی افراد می شود

درخواست ها بتواند و باشد برای ساعاتی آزاد این اتفاق ممکن است نیرو که با واقع فهمید سازمان در

به ترفندهایی که معلوم نیست پشت آن چه این رو از حرف هایی خالف خواست تشکیالت عنوان کند. یا

که به رده های باالی سازمان٬ یکی از میز٬ هر سر بر اجازه دهند تا راضی کرد را آمریکایی ها بوده است٬

که نکات جالب این بود دیگر از کنترل کند! را نیروها تا داشته باشد حضور زبان انگلیسی مسلط باشد٬

جمع آوری را کارت ها و فرمانده ای ایستاده بود به آن سوی پرده می رفتند٬ اینکه نیروها بالفاصله پس از

واقع تشکیالت با در تحویل می دادند. به آنها را کارت ها و می کردند صدا را افراد روز چند پس از می کرد.

دست از هم باید را سوی آمریکایی ها شده از که حتی کارت صادر تفهیم کند می خواست به نیروها این کار

تکیه به نیروهای آمریکایی خواست مستقلی داشته باشند! با که می توانند کنند فکر مبادا و سازمان بگیرند

رؤیای بعث در آخرین تالش ها پنجم: فاز  
سال (1381 طول 20 در و طرفداران صدام بودند و رؤسای عشایر شیوخ عراقی که از عده ای اندک از

مشکالت برخی از و سازمان ارتباط داشتند قبیله شان با قوم و در طریق افسران بعثی موجود از (1361 ـ
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علیه سازمان را که باید بودند این اعتقاد همواره بر و حل می کردند موقعیتی سازمان را تدارکاتی و مالی٬

با سرنگونی صدام ٬ اشغال عراق توسط نیروهای ائتالف و پس از جمهوری اسالمی ایران حمایت نمود٬

هر تا به تشکیالت نزدیک شدند مجددًا کرد٬ حمایت خواهند سازمان را نهایتًا ـ این گمان که آمریکایی ها

بکاهند. به عنوان طرفداران صدام ـ ـ حساسیت نیروهای ائتالف نسبت به خود از چه بیشتر

را سازمان) هم پیمان (شیوخ و این دو و شدند دست به کار دیگر این اساس رابط های قدیمی بار بر

هم جمع کردند. ـگرد

جشـن های سـازمان کـه در مـراسـم یـا عراق در هیچ گاه عشایر سرنگونی صدام حسین ٬ پیش از

چندین مراسم در مزبور «شیوخ» سقوط رژیم بعث٬ پس از اما نیافته اند؛ حضور می شد٬ برگزار قرارگاه ها

انـتخاب سـالروز تأسیس ارتش آزادی بخش٬ سالروز تأسیس سازمان٬ سالروز پی دعوت شدند: پی در

این شاخص ترین افرادی که در آن. مانند و فطر عید مریم رجوی به ریاست جمهوری (توسط شوهرش)٬

افسران تعدادی از به چشم می خورد٬ لباس های عشایری٬ با آنها حضور و شرکت می کردند میهمانی ها

مناطق مختلف رابط های مجاهدین خلق بوده اند! گذشته در که از کسانی بودند استخبارات و
که یکی از بود وی معروف به «سروان محمد» دیده میشد. «نقیب محمد» میان میهمانان٬ در
خودش و که مسئول هماهنگی ترددات سازمان به خارج قرارگاه بود افسران استخبارات بود
که وی به عنوان مسئول شده بود آن حد این عالقه تا سمپاتی خاصی به سازمان نشان می داد.
محل واساسًاباسازمان یکی شده بود. قرارگاه بود مشخص ترددات شورای رهبری به خارج از
که یک مجموعه مرتب در بود متری درب اصلی «قرارگاه اشرف» 200 دائمی اش در استقرار
قبل این محل را کسانی که به اشرف ترددداشته اند٬ داده شده بود. افسران ارتباطات قرار اختیار
هیکل ورزیده ای چهره سبزه و وخوش پوشی بود٬ خوشرو وی فرد به اشرف دیده اند. ورود از
شده لباس عربی ظاهر فقط با نیز درمیهمانی های اخیر لباس شخصی بود. با معموًال داشت و

بود...
عباس داوری صورت گرفت و یک جلسه هماهنگی بین او همین میهمانی٬ نکته جالب اینکه در
این افراد به مسافرت تعدادی از منجر که بعدًا تعدادی ازخواست های سازمان مطرح گردید و
که افسران کارکشته استخبارات عراق بودند از تعدادی دیگر همین جلسه٬ در به انگلستان شد.
که زمـانی افسـر معروف به «رائداحمد»٬ احمد» «سرگرد عهده داشتند. بر هدایت اجتماع را
با «ـکوت» در و بود افسران ارشد از که وی نیز «مقدم علی» نیز و بود «ـکوت» شهر ارتباطات در
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.32 ـ صص 31 همان: .1

داشتند.1 این جلسات حضور در سازمان ارتباط داشت٬
به میهمانان سازمان نوشته شده بود٬ حمایت از که در را٬ تعدادی پالـکارد پایان چنین جشن هایی٬ در

اعالم تا این نمایش فیلمبرداری کردند سپس از چرخاندند. «قرارگاه اشرف» در را آنها و عشایری دادند

شهادت کشورشان هستند٬ که مردم عراق عالوه براینکه خواهان تداوم اسکان مجاهدین خلق در نمایند

هم اجازه یابند و لیست تروریستی خارج شود از هم نام گروهشان باید و که آنان «آزادی خواه»اند می دهند

به سرانجام رسانند. رؤیای ناتمام صدام حسین را و علیه رژیم جمهوری اسالمی ایران فعالیت نمایند تا

برخی رسانه ها اختیار هم مدارک آن در و درج می گردید نشریه ارگان سازمان٬ هم در این حرکت ها٬ اخبار

کند. پیدا «منطقه ای» و انعکاس «جهانی» می گرفت تا قرار

تا آورد گرد را «شیوخ» این میهمانان و دیگر سازمان یک بار فرانسه٬ بازداشت مریم رجوی در پس از

درخـواست و دهـند شعار آزادی مریم رجوی را ضمن ادای شهادت درباره تروریست نبودن مجاهدین٬

مجاهدین خلق را یک حمایت جدی مردمی از خأل بتواند که این مانورها تشکیالت این بود انتظار ـکنند.

و توسل به «عشایر» گهـگاه با زیرا شد؛ دشوار خلع سالح شرایط برای گروه رجوی بسیار پس از نماید. پر

نمایندگان واقعی را این افراد و نماید تنوعی ایجاد می کوشید صدام حسین ٬ هوادار هم پیمان و «شیوخ»

حـمایت بـقایای صـدام با داشتند٬ واقع مجاهدین خلق امید در سازد. مردم عراق وانمود طیف هایی از

یـا به تعلیق درآورنـد اخراج مجاهدین ـ بر دایر ـ حکم شورای موقت حکومتی عراق را بتوانند حسین ٬

مقابل آن حکم موضع بگیرند. در که رسمًا کنند وادار را آمریکایی ها
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 جمع بندی وضعیت تحت اشغال
همه اعضای سازمان تشویش بر اضطراب و «قرارگاه اشرف»٬ نیروهای آمریکایی در استقرار پس از

این مسئله مطلع مسئوالن سازمان از خشم می کردند. گاه ابراز و مضطرب بودند ناراحت و افراد٬ چیره شد.

بـرخـوردهای انـفرادی یـا افـراد طریق نشست های الیه ای با از کردند. نیروها با شده شروع به برخورد

با آمریکایی ها نیز حال حاضر در که «هیچ مشکلی پیش نیامده است و تفهیم کنند به نیروها می خواستند

دارند». سازمان علیه رژیم ایران را بهره برداری از قصد و سازمان همکاری می کنند

تشویش ها خنثی نمود٬ یکباره تمام تالش های انجام شده را انگشت نگاری٬ موضوع دریافت کارت و

کـه نشست هایی کردند وارد را همه افراد مجددًا شدند. شدیدتر نسبت به قبل ـ گشته حتی ـ ظاهر باز

که این قضیه بود این مرحله بیشتر تکیه اصلی در و مبنای توجیه افراد هفته طول می کشید. دو حدود

این اولین سازمان ربطی ندارد. به موقعیت بد کنترل ترددهاست و نیز حفاظت بچه های سازمان و هدف٬

نگرفته قرار که هیچ کس تحت تأثیر همه متوجه می شدند آن٬ چه پس از هنگام نشست و که چه در بود بار

دست کم در اما می دهد! که سازمان دروغ تحویل آنها بفهمند افراد ممکن بود چند هر این٬ پیش از است!

به این بار اما هدف نشست تأمین می شد و می گرفتند قرار تحت تأثیر آن٬ پس از روز چند همان نشست یا

وضع فرق می کرد. و این صورت نبود

فاش می شود این کار که تمام اطالعات سازمان با جرأت مطرح می کردند صراحت و بسیاری با افراد

تروریست و می روند لو بوده اند٬ جریان هواپیماربایی ها در عملیات داشته یا و ایران ترور بچه هایی که در

که «به هیچ وجه راجع به سوی مسئوالن سازمان این بود شده از پیشنهاد راهکاِر تنها شناخته می شوند.

بخوبی دادن اسم اصلی نیست»! هیچ اجباری در هم ندهید. را اسم اصلی خود و حرفی نزنید این چیزها

کـه «بـه آمـریکایی ها می کردند مسئوالن تأـکید علت این تشویش هاست. ایران٬ که ترس از معلوم بود

مجاهدین به ایـران که اطالعاتی از کنید ولی تأـکید بزنید حرف هایتان را تروریست نیستیم. ما بگویید:

ندهند»!
هر این چندسال٬ بس که در از می کند! هم برای رژیم کار که آمریکا این توهم حاـکم بود واقعًا
به رژیم وصل علیه سازمان می زد بر بی اهمیت ـ کوچک و ولو که حرفی ـ ناـکسی را ـکس و
هم این٬ و رژیم می دیدند ارتباط با در را کارهای آمریکا افراد اتوماتیک وار٬ به طور می کردند٬
هم را که آمریکا هم خنده دار و بی خبرهستند همه چیز از که تاچه اندازه این نیروها دردناـک بود
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اندکی تصرف. با 37؛ صص 36ـ همان: .1

رژیم ایران می دانستند.1 مزدور
ماجراست! که تازه آغاز همه متوجه شدند رهنمودهای مسئوالن هیچ اثری نداشت و و خط دهی ها

سابق) (جهانخوار ارتش آمریکا همکاری با یا آن قابل پیش بینی است٬ چشم انداز ماجرایی که آنچه در

داشت که مجددًا تشکیالت نیاز این رو از شده بود. دامنگیر گسترده و تناقضات٬ زندانی شدن. یا است و

تنفرآمیز دیگر این شرایط٬ همان چیزی که در بازگویی تناقضات شود. و پروژه های «عملیات جاری» وارد

هیچ کس تمایل نداشت و شروع شد نشست های الیه ای باز می کردند. آن فرار بسیاری از افراد و شده بود

زمانی که چارچوب تشکیالت برقرار تا «واقعیت این است: چنین مراسم مالل آوری شرکت کند. ـکه در

ندارد.» هیچ اختیاری وجود است٬

دیگـر و مـی کنند قرارگـاه تـردد است که نیروهای آمریکایی به راحتی در بدین قرار وضعیت جدید

منطقه غرب در پنجم آمریکا لشکر تیپ یکم از نمی برند. به کار احتیاط های امنیتی روزهای نخست را

و بـه آنـها «تـقرب» سازمان به خـاطر و شده اند مستقر مجاورت روستای «نامن» در «قرارگاه اشرف»

مرتب نموده افسران استخبارات بود٬ اختیار گذشته در که در هتلی را پذیرفته شدن به عنوان «دوست»٬

و مـرتب رسـیدگی مـی شود به سربازان آمریکایی به طور اینجا در می دهد. قرار آمریکایی ها اختیار در

میان آتش و که در البته سربازان آمریکایی بدشان نمی آید می گردد. آغاز همین جا از نیز جریان مهمانی ها

روایت درونی این سرگرمی داشته باشند. سرگرمی نیز تنوع و آنهاست٬ برابر عراق در تهدیداتی که در دوِد

بدین شرح است:
قرارگاه در را که تشکیالت بسیاری ازمهمانی ها البته ناراحت کننده این بود نکته جالب توجه و
نشان رغبت فراوانی برای این کار آمریکایی ها و می کرد برگزار آنجا] بودند٬ [ در یکم که زنان
و آوردند را آنها برابرجایگاه ساخته شده است ـ که در ـ «پارک مریم» می دادند.چندجلسه در

ص 38. همان: .2

برنامه هایی داشتند.2 زنان برای آنها
همچون گذشته قانع پاسخ های کلیشه ای تشکیالت نیز شده و زیاد دلهره ها و فشارها و اضطراب ها

سـرکوبگران بـاز و عده ای درخواست جـدایـی کـردند دوباره اتفاق می افتاد. وقایع سال 70 ـکننده نبود.

این بار خواندند. میان جمع «خائن» در آنان را شتم معترضان٬ ضرب و با و تشکیالت به صحنه آمدند
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هیچ اینجا در فعًال «ما می گفتند: به او کس که اتمام حجت می کردند٬ هر با زیرا سازمان نگرانی نداشت؛

تحویل را اینکه شما جز ما و هم بسته اند؛ روی ما بر را که درها می بینید نداریم و امکانی برای خروج افراد

مطابق این جریان (تحویل اعتراض کنندگان به آمریکایی ها) چاره ای نداریم». بدهیم٬ نیروهای آمریکا

نیروهای حفاظت ارتش کوتاه نیامدند. خواسته خود از که «مسئله دار»ها چرا خواست سازمان پایان یافت؛

منتقل کردند. ساخته بودند «قرارگاه اشرف» در به کمپی که خود را آنها نیز پنجم آمریکا

در قسمت است: شامل دو این توضیح ضروری است که مکان های ساخته شده توسط آمریکایی ها٬

ساخته شده است که بـه بنگال (اتاق های پیش ساخته) عدد 15 کمپی با ضلع شمال «قرارگاه اشرف»٬

سمت جنوبی همین کمپ وجود بزرگی هم در کمپ بسیار و معترضان اختصاص می یابد و شده ها» «جدا

و دارای چندین حصار مستحکم و بسیار آن را کرده و سه هفته روی آن کار نیروهای متعدد٬ که با دارد

وسعت 1000 درون کمپ (با محال می سازد. مشکل یا بسیار آن را از که فرار برج مراقبت ساخته اند٬ چهار

گرفته اند. نظر در شده٬ برای بازداشت عراقیان اسیر ظاهرًا زده شده است و چادر مربع) متر

نگاهی آمده و باور اینان با شد. «قرارگاه اشرف» وارد اف.بی.آی نیز این تحوالت٬ هفته پس از چند

اعمال سخت گیری و سازمان٬ از برای بهره برداری هرچه بیشتر آنها نداشت. که سازمان انتظارش را بودند

نـبود. مظلوم نمایی های آنـان بـدهکار گوش شان هم به بازی های عاطفی و و می دانستند مفید را فشار

آمده بود. به آنجا دست پر با می شناخت و دقیقًا سازمان مجاهدین خلق را آی٬ بی. فرمانده نیروی اف.

ترددهای پنهانی مجاهدین رفت و سطح حفاظت باال به «قرارگاه اشرف»٬ این نیروها به دنبال ورود

ضلع هر در و شد سطح قرارگاه آغاز در گشت زنی مجددًا منتفی شد. ـ تقریبًا نقاط ـ سایر و خلق به بغداد

اصلی قرارگاه نیز حفاظت دِر کنترل و به عهده داشتند. را ساعته حفاظت آنجا 24 یک دسته تانک٬ آن٬

نظامیان آمریکایی صورت می گرفت. توسط گروه دیگری از

خلع سالح و ماه از موقعیتی که چند درست در و بازرسی دقیق می شد همه زوایای «قرارگاه اشرف»

سوله های به ظـاهر یکی از نظامیان آمریکایی موفق شدند تحویل مهمات مجاهدین خلق گذشته بود٬

ناـگفته آن دست یابند! کشف کرده بر ـ مهمات بودند سالح و از پر و که مسّقفات نامیده شدند ـ متروک را

ولی سالح دارد به اندازه کافی مهمات و نیز «جلوال») (واقع در زاغه های «مروارید» که سازمان در نماند

آالت سالح های کمری و می بینند. را «قرارگاه اشرف» صرفًا و روی آن حساس نیستند بر آمریکایی ها

دست کادرهای باالی سازمان است که از در نیز اس» پی. «جی. و شب» در دوربین «دید دقیقه ای مانند
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به عنوان وسایل شخصی نگهداری می کنند. آنها

حصارهای در صرفًا مریدسازی «فرقه رجوی» که نشان می دهد٬ جالب٬ جمله اتفاقات غیرمنتظره و از

تغییر ثبات باشد٬ با نمی تواند هرگز ذهنیت پرداخته شده تحت فشار٬ داشته است و بسته تشکیالت کاربرد

روایت بـی واسـطه ایـن دوران اسارتشان به دست آمریکایی هاست. مجاهدین خلق در مذهب برخی از

است: جریان به شرح زیر
به اعتصاب غذا شده هایی که برای رساندن پیام خودحاضر کمپ جدا در همین موقعیت٬ در
وعده داده به آنها بود... افراد آن هم مسیحی شدن تعدادی از و اتفاق جالبی افتاد شده بودند٬
البته کمک می شود. کشورهای اروپایی به آنها و آمریکا که برای گرفتن پناهندگی از شده بود
آن سوی نیروهای آمریکایی اعمال می شد. به عنوان یک وظیفه از نمی توان گفت که این امر
که از پرنس» همینجداشدگان به نام «دکتر سوی یکی از استارت آن از اتفاقًا ـگونه که می گفتند٬
که اـگرمسیحی شوند٬ شده گفته بود وی به افرادجدا زده شد. نیروهای سازمان درانگلستان بود٬
تاجایی که مواجه شده بود استقبال نیروهای آمریکایی نیز [این امر] با خوب است. برای آنها
داوطـلبان مسـیحیت آورده درجه سرگردی برای دادن غسل تـعمید با یک کشیش مسیحی را
بـدین مـی خوانـد... برای آنـها مسیحی اورادی را پدر و داخل وان آب می شدند آنها بودند!

به آیین مسیحیت درمی آمدند. نام خود٬ تغییر با ترتیب٬
دیگری بود؛ چیز عالقه آنها مسئله مورد و این مسئله مستقیمًادخالت نداشتند در آمریکایی ها ...
و آی شناخته می شدند بی. عنوان اف. آی (یاکسانی که با بی. سوی مأموران اف. از آن هم بیشتر
به یاجداشدگان بود. داخل سازمان و از گرفتن مأمور آن٬ و دنبال می شد؛ بودند) وابستگان سیا
تدارک دیده ولع خاصی به این همه امکان آماده و که با دید درچشم های آنها راحتی می شد
که تمام قول داده بود کرده و برخورد نفر باچند فرمانده این نیروها٬ «ـگلن» شده می نگریستند!
که درخانه حتی به بعضی گفته بود و برای شهروندی آمریکاحل نماید را مشکالت قانونی آنها
تـراب ٬ فـتحی ٬ فتح اهلل حسین ربوبی ٬ حسن داعی االسالم ٬ نمود! پذیرایی خواهد آنها از خود
جمله از تن دیگر٬ وچند انگلیس آمده بود) فرانسیس (ـکه از کریم شیخی ٬ وحیدحسن وند٬
برای جذب پری بخشایی نیز آنها حتی یکی از آنهاصحبت هایی شده بود. که با اشخاصی بودند

تمایل کرده بود! ابراز
سؤال افراد گاهی از و رجوی به تجاهل می زدند وضعیت مسعود مورد در را [آمریکایی ها] خود
در نـمی کنید «فکـر گاهی به شوخی مـی گفتند: باشد»! کجا مسعود می کنید که «فکر می کردند
این سؤال که مورد در آنچه مسلم بود٬هیچ گاه به طورجدی مایل نبودند قرارگاه اشرف باشد؟!»
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اطمینان این گونه برخوردها] به نوعی٬ با کسی صحبت کنند...[آمریکایی ها با «وی کجاست»٬

تلخیص. اندکی تصرف و با 42؛ صص 40ـ همان: .1

وضعیت وی نشان می دادند.1 از را خاطرخود



فصل دوم:

فروپاشی سازمان وتحت الحمایگی بازماندگان

«آمریکایی ها» و میان «عراقی ها» اعضای سازمان در  
پیش گـرفتند٬ عراق نسبت به مجاهدین خلق در در جمله برخوردهای دوگانه ای که آمریکایی ها از

توجه به با حوزه های مختلف است. و زمینه ها پیوسته اعضای گروه در و ترددهای مکرر آزادی تحرکات و

از مردم عراق (به خصوص عشـایر) حمایت اقشاری از ادعای سازمان مبنی بر قطعی٬ شواهد قراین و

کرده باشد. دور تدبیر دوراندیشی و از فریفته و را نیست آمریکایی ها بعید ایشان٬

اعضای «شورای شیوخ اظهارات یکی از شماره های خود٬ یکی از در چاپ لندن ـ ـ نشریه «الحیاة»

مـجاهدین خـلق مـی کرد ادعـا سـازمان٬ از که ضمن اعالم حمایت خـود درج کرده بود قبایل عراق را

مسئوالن تازه عراقی و جمله فعالیت هایی که سازمان صورت می داد از صلح»اند. دموکراسی و «خواستار

نـحله های احزاب و گروه ها٬ روی برخی از سرمایهـگذاری آنها نبودند٬ انفعاالت آن بی خبر فعل و از نیز

روی داد. ژوئن 2004 این اتفاق در .1

اخراجشان از دستور تا آورند فشار حکومت جدید بر عراق1٬ انتقال دایمی قدرت در پس از تا سیاسی بود

عراق گروه رجوی در آن هنگام به صورت گسترده ـ جمله تحرکات دیگری که ـ از نمایند. لغو را این کشور

ژوئن 2004. 13 /1383 خرداد مورخ 24 سایت ایران دیدبان٬ چاپ لندن؛ «الحیاة» نقل از .2

خاـک عراق بود.2 توجیه سیاسی برای ابقای مجاهدین خلق در تالش در صورت می داد٬

انتقاالت عمومی جریان نقل و این در که پیش از حامی صدام ٬ عشایر قبایل و برخی از این میان٬ در
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جنگ اول خلیج (پس از سال 1991 در شورش کردها مقارن انتفاضه شیعیان و نیز نیروهای سازمان و

سازمان حمایت می کردند٬ از ـ آنها اجابت امر در دستگاه مخابرات و صدام حسین و به تأسی از ـ فارس)

که گوشه ای از این حامیان شیخ دحام مطلک بود یکی از کردند. ساز حمایت مجدد زمزمه هایی دال بر

لندن آورده شد. نشریه «الحیاة» اظهاراتش به نقل از

خاطرات عراق٬ گروه رجوی در حضور که نقش و چرا غلبه داشت؛ حمایت ها بر مخالفت ها مجموع٬ در

شـورای کـه در رئیس «ـکنگره ملی عـراق» چلبی ٬ احمد دکتر برای مردم عراق تداعی می کرد. تلخی را

گفت: و کرد خاـک عراق تأـکید ضرورت اخراج این گروه تروریستی از بر داشت٬ حضور حکومت انتقالی نیز
به رسمیت شـمردن ایـن گـروه تـروریستی را اجماع٬ به طور شورای حکومت انتقالی عراق٬
این از ایشان را مصادره و را دارایی های آنها تصمیم گرفت که اموال و و غیرقانونی اعالم کرد

اخراج کند. ـکشور
زمـان در آنـها زیـرا به دادگاه ویژه تحویل داده شـوند؛ سرکردگان آن باید ـگروه مجاهدین و
سـال وی برای سرکوب انتفاضه «شـعبیازیه» با حکومت صدام رئیس جمهوری سابق عراق٬
حق این مرتکب جرم وجنایت ضدبشری زیادی در جنوب عراق همکاری کرده و در 1991
سکوت مـقامات اجرای تصمیم شورای حکومت انتقالی و هرگونه وقت کشی در مردم شدند.
وضعیت غیرقابل قبول امنیتی عراق٬ عراق و این گروه در حضور مورد دولت موقت عراق در

دارد. به اقدام جدی نیاز درست نیست و
طی کنگره ملی عراق ـ ارشد عضو معاون وی و الموسوی ـ حیدر چلبی ٬ احمد پی اظهارات دکتر در

داشت: اظهار خبرگزاری عصر خبرنگار با گو یک گفت و
عـراق اظـهار گـروه مـجاهدین خـلق در حـضور از همان نـخستین روز٬ از حکومت عراق٬
عراق فعالیت کرده و ملت ایران و علیه دو که این گروه تروریست است و چرا ناخشنودی کرد؛

هم پیمان رژیم بعثی بوده است. نیز آخرین روز تا
اخـراج حتی اخطارهای مکرر٬ که برخالف اولتیماتوم قبلی و تشکیل حکومت موقت عراق٬ پس از

در خارجه عراق ـ امور زیباری وزیر معاون هوشیار البیاتی ـ حامد خاـک عراق تحقق نیافت٬ سازمان از

عراق خارج شود. عراق مایل است که این گروه داوطلبانه از گفت: نخستین اظهارنظرهای رسمی٬ یکی از

که عراق باید دارند این نکته اتفاق نظر گروه های سیاسی رسمی عراق بر و که تمامی افراد شد وی یادآور

داشت: البیاتی اظهار شبه نظامی باشد. گروه های نظامی و وجود عاری از
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نـزدیکی کـرکوک٬ در شمال بغداد٬ در محدوده «قرارگاه اشرف» تعدادمجاهدین خلق که در
نه این گروه که تاـکنون٬ می رسد نفر هزار به چهار می برند٬ به سر تحت نظارت ارتش آمریکا
خارجی عالقه ای به پذیرفتن آنـها نه هیچ کشور عراق نشان داده است و تمایلی به خروج از
در را رهبران آنها تعدادی از رهبران این گروه بوده٬ که پذیرای تعدادی از حتی فرانسه٬ دارد...

کرد... سال گذشته دستگیر
اعالم کرده است که بخش بزرگی ازمجاهدین خلق را و داد عمومی خواهد عفو ایران به آنها
(مـجاهدین) بـه آنـها و که اسـیران جـنگی بـوده انـد به خصوص آنهایی را پذیرفت؛ خواهد
خطری متوجه آنهانباشد... صورت بازگشت این گروه٬ که در ایران تضمین می کند پیوسته اند٬
حمله علیه مقامات دولت در و محسوب می شوند دولت ایران٬جنایتکار دید آنهایی که از اما

به ایران بازگردند... نمی توانند ایران دست داشته اند٬
عـراق از می خواهد آنها دولت عراق از اما بپذیرند را کشورهای اروپایی آنها بعضی از شاید

ص 18. روزنامه کیهان 83/4/17: .1

نشود.1 عراق ایجاد روابط ایران و مانعی در تا خارج شوند
روزنـامه کـویتی «االنـباء» طی یک مصاحبه مطبوعاتی با دفاع وقت عراق نیز٬ حازم شعالن وزیر

اخـراج مـجاهدین را ثبات زنـدگی کـنند٬ صلح و در می خواهند داشت که چون عراقی ها اظهار صریحًا

مجاهدین خلق در ضمن اشاره به این موضوع که مسئله حضور ادامه اظهارات خود٬ در وی٬ کرد. خواهند

افزود: عراق یک مسئله داخلی است٬
اینها می رویم. ازمخالفین این سازمان به شمار بلکه ما نیاورده ایم؛ به وجود ما مجاهدین خلق را
که دولت فرصت بدهید به ما ولی باید ماجنگیدند؛ زمان صدام حسین با که در ـگروهی بودند
زیرا اقدام به اخراج این گروه خواهیم کرد؛ آن زمان ما در دست بگیرد. در را زمام امور عراق

ثبات زندگی کنیم. صلح و می خواهیم در
بدین مضمون که البته عجیبی عنوان کرد؛ مطلب مبهم و انتهای اظهارات خود٬ دفاع عراق در وزیر

کـامًال یک کـار بین بـبرند٬ خاـک عراق از در که مجاهدین خلق را به توافق برسند آمریکا ایران و اـگر

اوت 2004. 14 ـ 83/5/24 آن الین٬ سایت انوار به نقل از ایران دیده بان٬ .2

غیرانسانی انجام داده اند!2

طی مـصاحبه ای بـا رئیس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق٬ حکیم ٬ عبدالعزیز سویی دیگر٬ از

نشانه عدم مجاهدین خلق را از حمایت عجیب آمریکا (عرب زبان)٬ شبکه ماهواره ای آمریکایی «الحّرة»
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پاسخ به سؤال وی در عراق برشمرد. وعده اش نسبت به واـگذاری قدرت به مردم در در صداقت آمریکا

مجاهدین خلق پـرسیده بـود٬ درباره تصمیم واشنگتن به حمایت از حکیم را که نظر «الحّرة»٬ خبرنگار

داشت: اظهار
تصمیم گـرفتیم کـه لندن تشکیل شده بود٬ که در کنفرانس گروه های مخالف رژیم صدام ٬ در
عـراق را آن زمـان٬ در رژیم صـدام ٬ بین ببریم. از عراق را تمامی سازمان های تروریستی در

ک. ک. حزب پ. گروه مجاهدین خلق و کرده بود.خصوصًا تبدیل به چراـگاه تروریست ها
عـراق گـورهای در مـا بدی نسبت به مردم عراق داشته اند. بسیار ـگروه مجاهدین خلق رفتار
ولی سیاست آمریکا٬ آمده است؛ دسته جمعی زیادی داریم که توسط مجاهدین خلق به وجود
آمریکاباید درخصوص این گروه اشتباه است. هست٬ مشکالت کنونی نیز ـکه عامل بسیاری از
می کنم که این عمل٬ دیگرتأـکید من بار عهده بگیرد. بر این گروه را مسئولیت حمایت از و پیامد
استقالل به واـگذاری قدرت و در که آمریکایی ها ونشان می دهد می رود به شمار یک امرناپسند

مردم عراق صادق نبودند...
کم کم عراق باقی بمانند٬ گروه های تروریستی در ماه پیش اعالم کرده بودم که اـگر من چند
کشورهای همسایه همواره لذا و رساند به کشورهای مجاورخواهند را خود این تروریست ها
این مردم عراق نیست... دولت و از این نگرانی٬ و نگران وضعیت آینده سیاسی عراق هستند

ژوئیه 2004. 31 ـ 83/5/10 سایت مجلس اعالی عراق٬ از متخذ .1

وجنایتکاران تبدیل شود.1 سالح وپناهگاه تروریست ها عراق به یک انبار است که مبادا
مصاحبه ای در مجلس اعالی عراق نیز شماره 2 مرد عراق و عادل عبدالمهدی معاون رییس جمهور

روزنامه الحیات می گوید: با
واعالمیه های رسمی بین المللی برماهیت این سازمان یک سازمان غیرقانونی است وقطعنامه ها
ایـن بـاید نـیز مـا و فعالیت آن تصریح دارند ضرورت ممانعت از تروریستی این سازمان و
مامجاهدین خلق یکی نظر از هستیم و دولتی قانونگرا به دنبال ایجاد ما کنیم. اجرا را قطعنامه ها
این سازمان تروریستی سازمان های تحت فرمان صدام حسین علیه مردم عراق بوده است. از

روزنامه الحیات. به نقل از ص 9 شماره 696: روزنامه شرق ٬1384/11/23 .2

شود.2 اجرا که باید دارد عراقی علیه این سازمان وجود است وقطعنامه هایی بین المللی و
راهپیمایی جمع تظاهرات و خاـک عراق٬ مجاهدین خلق در جمله واـکنش های اعتراضی علیه حضور از

علیه کیلومتری شمال شرقی بغداد) 60 واقع در توابع استان «دیاله» (از «خالص» اهالی شهر ـکثیری از
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بود: این قرار شفاهی این تظاهرات از شعارهای مکتوب و این گروه بود.

«سازمان مجاهدین خلق تروریست است»؛ ـ

بیرون بروید»؛ ما کشور از «مجاهدین خلق! ـ

بیرون کند»؛ کشور از وحشت را و این غده سرطانی ترور [ عراق] باید «دولت ـ

محاـکمه شوند»؛ «مجاهدین خلق باید ـ

گم شو!» برو «منافق٬ ـ

هرگز» هرگز «منافق٬ ـ

ژوئن 2004. 10/1383 خرداد 21 سایت بازتاب٬ .1

بیرون بروید».1 ما کشور از صدام! «جیره خوار ـ

اعالم تحت الحمایگی  
معاون فرماندهی نیروهای میلر٬ د. جی. سرلشکر تیرماه ٬1383 ژوئیه 31/2004 چهارشنبه 21 روز

به اعضای سازمان داشت: اظهار تسلیم گردید٬ رسانه ها طی یادداشتی که به برخی از عراق٬ آمریکایی در

حقوق به آنها گردیده و اعطا موقعیت «تحت الحمایه» جانب ارتش آمریکا از عراق٬ مجاهدین خلق در

بـعد روز کـه چـند مـی نمود سؤاالتـی ایـجاد به صورت مبهم٬ اعالم این خبر جدیدی داده شده است.

ص 3. ش 678: نشریه مجاهد٬ .2

پاسخ دادند.2 مجاهدین خلق بدان ها

سوی دبیرخانه «شورای ملی مقاومت ایران» از ژوئیه 2004/چهارم مردادماه ٬1383 یکشنبه 25 روز

مفاد رسانه های گروهی جهان مواجه شد. شگفتِی صاحب نظران و حیرت و یافت که با اطالعیه ای انتشار

طی بیانیه ای خطاب به ساـکنان عراق٬ ملیتی در که فرماندهی نیروهای چند این بود این اطالعیه حاـکی از

اعالم نموده است. را آنها موقعیت حقوقی جدید «قرارگاه اشرف»٬

افراد «اشرف»٬ در کرده است که نیروهای سازمان مستقر تأیید ایاالت متحده آمریکا این بیانیه ٬ در

محدودیت های اعمال شده بر کنترل و این اساس٬ بر می باشند. ژنو حفاظت شده مشمول کنوانسیون 4

عهده نیروهای بر کماـکان ـ اشرف ـ «قرارگاه» عین حال حفاظت از در و شد مجاهدین برطرف خواهد

به 1383 تیر ژوئیه 12/2004 تاریخ 2 که این موضوع در شده بود این بیانیه قید در بود. آمریکایی خواهد
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پس از دولت عراق رسیده است. و کمیساریای پناهندگان ملل متحد اطالع کمیته بین المللی صلیب سرخ٬

موافقت نامه ای تحت عنوان «موافقت نامه بـرای نـفرات سـازمان مـجاهدین خـلق ایـران در این بیانیه٬

و که توسط نمایندگان ساـکنان «قرارگاه اشرف» بود دارای سه بند موافقت نامه مزبور شد. امضا اشرف»

که گواهی شده بود و بندهای سه گانه این موافقت نامه تأیید در رسید. مقامات ذی ربط آمریکایی به امضا

کننده: امضا

می کند؛ رد تروریسم را مشارکت در حمایت و الف)

سال گذشته تحویل داده است؛ را تسلیحات خود ب)

هیچ عمل خصمانه ای درگیر در شد؛ غیرقانونی مسلح نخواهد به طور نموده٬ رد خشونت را ج)

عـراق زمانی کـه در تا ـ قطعنامه های ذی ربط ملل متحد قوانین عراق و از و شد؛ نخواهد

کرد. تبعیت خواهند ـ داشته باشند حضور

آنان برابر گزینه های مختلفی در جهت تعیین تکلیف یکایک افراد٬ در و اساس موافقت نامه مزبور بر

انتخاب کنند: را این موارد یکی از گرفت تا قرار

بازگشت به ایران؛ (1

ثالث؛ کشور پذیرفته شدن در (2

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد؛ سازمان های بین المللی مانند درخواست پناهندگی از (3

«قرارگاه اشرف»). عراق (باقی ماندن در اقامت در استمرار (4

پی قرارگرفتن نیروهای سازمان در که در مدعی شده بود اطالعیه دبیرخانه «شورای ملی مقاومت»

تحت کنترل نیروهای آمریکایی به و انتخاب کردند عراق را خروج از نفر 200 حدود گزینه های فوق٬ برابر

چهار چهارم از (بند «اشرف» در استقرار نیروها تن از 3400 ولی حدود رفتند؛ خروجی «قرارگاه اشرف»

برگزیدند. را عراق) اقامت در ـگزینه یعنی استمرار
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واـکنش متناقض وزارت امورخارجه آمریکا  
خـارجـه سخنگوی وزارت امور آدام ارلی ٬ اطالعیه «شورای ملی مقاومت»٬ انتشار پس از یک روز

تـصمیم بـه بـیان دقـیق تر٬ (و آمـریکا خصوص تصمیم جـدید در جلسه مطبوعاتی روزانه٬ در آمریکا٬

مجموع مصاحبه آدام ارلی چنین استنباط از به سؤاالت خبرنگاران پاسخ گفت. نیروهای مسلح آمریکا)

تـوضیح وی در اطالعات وی نـاقص است. پاسخ به خبرنگاران چندان مسلط نیست یا که در می شود

داشت: چنین اظهار «موقعیت تحت حفاظت»
به این مـعناست کـه تـحت حـفاظت است٬ موقعیت حفاظت شخصی برخوردار ـکسی که از

می گیرد. قرار ـکنوانسیون ژنو
زیادی تغییر وسازمان ها. نه گروه ها است و این یک موقعیت حفاظتی است که مشمول افراد ...
ملیتی کنترل نیروهای چند در «اردوگاه اشرف» اعضای مجاهدین خلق در پیش نیامده است و
نتوانندتهدیدی نسبت به که اعضای این گروه ها نیروی چندملیتی تضمین می کند محدودهستند.
دولت عراق همکاری باسازمان های بین المللی و ما کنند. خارج عراق ایجاد داخل و در افراد

ژوئـیه مورخ 26 «آژانس اطالعاتی وزارت خارجه آمریکا»٬ از متخذ سایت خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)؛ .1
2004/پنجم مردادماه 1383.

شود.1 به کشورهای متبوع خودایجاد موقعیتی برای بازگشت این افراد میکنیم تانهایتًا
ایاالت متحده تروریستی تشخیص نظر این گروه از اینکه اـگر جواب به سؤالی مبنی بر آدام ارلی در

گـروه های تـوجه بـه ایـنکه بـا با گرفته شده است؛ نظر در این موقعیت برای آنها چرا داده شده است٬

مـتناقض پاسخ متشتت و باز می شود؟ متفاوت رفتار بسیار به عنوان نظامیان دشمن٬ تروریست دیگر٬

دیگری داده است:
جـنگ بـین به عنوان غیرمتخاصم در این موقعیت حفاظت شخصی مربوط به دخالت آنها ...
به و متخاصم نیستند که آنها بنابراین تشخیص داده شد داده شده است. عراق به آنها ائتالف و
این به می گیرند. این طبقه بندی قرار در عراق ـ توجه به اختالفات در با عنوان غیرمتخاصم ـ

یک گروه تروریستی مربوط نمی شود. در عضویت آنها
افرادی که تشخیص دهیم با ما مجاهدین خلق همچنان یک گروه تروریست خارجی است.
رفتارخواهیم قوانین موجود مطابق با اقدامات تروریستی مجاهدین خلق دخالت داشته اند٬  در

همان. .2

ـکرد...2
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 ماهیت حقوقی «تحت الحمایگی»
این مطالب در و مسرت نمود اظهار شدن ماهیت تحت الحمایگی استقبال کرده و برخوردار سازمان از

مصاحبه های مختلف سیدالمحدثین مسئول ارتباطات خارجی آنان منعکس شده است.

گفت که باید این گروه٬ بر شمول کنوانسیون چهارم ژنو توضیح وضعیت تحت الحمایگی سازمان و در

اساس این بر سرزمین اشغالی تعیین می کند. در را حقوق دولت اشغالگر وظایف و ـکنوانسیون چهارم ژنو

کسـانی تحت الحمایه» «افراد زمان جنگ نظارت دارد٬ غیرنظامیان در با رفتار بر که بیشتر ـکنوانسیون٬

مهمترین حقوقی از گرفته اند. مخاصمه قرار درگیر یک کشور یا که تحت کنترل یک قدرت اشغالگر هستند

اخراج برخوردارند. مجازات جمعی و برابر در حمایت اشغالگر این است که از تعلق می گیرد٬ ـکه به این افراد

این دارد٬ سازمان وجود و عراق) در فرماندهی نیروهای آمریکا توافق نامه پنتاـگون (یا تناقضی که در

روزی یعنی از خاـک عراق تمام شده است؛ در به عنوان اشغالگر نقش آمریکا ژوئن 2004 آخر است که در

نمود٬ عالوی واـگذار ایاد دولت موقت٬ به نخست وزیر مسئولیتش را پل برمر٬ آمریکایی عراق٬ ـکه فرماندار

این دست داد. از ـ طبق همان کنوانسیون ژنو ـ به عنوان «اشغالگر» را نقش حقوقی خود دیگر آمریکا

واقع در ـ آن این است که آمریکا و کند به ذهن متبادر دیگری را مفهوم مستتر می تواند البته ـ تناقض ـ

می داند. «اشغالگر» را خود هنوز ـ امر

مقابل همسایه رنجدیده مرحله به مرحله دولت مردمی که در استقرار و عراق جدید اوضاع در روند اّما

آخرین روزنه های اندک باقیمانده برای خارج دوستی عمیق دارد٬ و احساس تعهد ایران٬ خود بزرگوار و

عمیق و دهه پیوند دو از بعد نمود. محو کامًال فروپاشی تدریجی را وضعیت مرگ و ساختن سازمان از

نمی توان امکان حیات مستقلی برای این گروه از دیگر سازمان رجوی ٬ همه جانبه سرنوشت رژیم صدام و

درد میراثی از و رسید به فرجام تاریخی خود سازمان مجاهدین خلق٬ بود. متصور متالشی٬ هم پاشیده و

جای گذارد. بر عبرت برای تاریخ ایران معاصر خون و رنج و و
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٬230 ٬229 ٬227 ٬218 ٬196 / سـمیر الخلیل٬

475 ٬241 ٬240 ٬233 ٬231

٬206 ٬204 ٬203 ٬200 ٬199 / صـابر الّدوری٬

٬214 ٬213 ٬212 ٬211 ٬210 ٬209 ٬208 ٬207

486 ٬485 ٬484 ٬481 ٬216 ٬215

٬239 ٬226 ٬221 ٬218 عزت ابراهیم / الّدوری٬

597 ٬592 ٬487 ٬400 ٬241

201 ٬200 / وفیق (سرلشکر) الّسامرایی٬

599 / سعید الصحاف٬

35 / علیرضا الفت٬

310 ٬49 ٬47 / فرهاد الفت٬

423 / اَلگور

238 / طاهر الموسوی الحسینی٬

632 / حیدر الموسوی٬

132 صادق / امام جعفر

329 ٬308 ٬306 / امام حسین(ع)
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523 ٬172 ٬88 ٬86 / امام زمان (عج)

106 هاشم / امانی٬

55 ٬47 ابوالفضل / امشاسپند٬

451 بابک / خسروی٬ امیر

548 جمال / امیری٬

529 فاطمه / امینی٬

468 هوشنگ / انصاری٬

106 انواری /

173 / نادر اوجانی٬

495 مارتین / ایندایک٬

ب

266 ٬47 / علیرضا باباخانی٬

607 مرضیه / باباخانی٬

170 ٬169 محترم / بابایی٬

619 ٬609 مالمصطفی / بارزانی٬

444 ٬89 پوران / بازرگان٬

103 / منصور بازرگان٬

564 ٬456 / مهدی (مهندس) بازرگان٬

535 ٬534 ٬128 ٬101 ٬100 بهمن / بازرگانی٬

105 ٬101 / محمد بازرگانی٬

346 ٬345 ٬122 / مجید بازگونه٬

267 ٬259 / حمید باطبی٬

37 حسین / باقرزاده٬

37 / رضا باقرزاده٬

38 ٬37 ٬36 طاهره / باقرزاده٬

37 قاسم / باقرزاده٬

37 کاظم / باقرزاده٬

37 نصرت / باقرزاده٬

101 علی / باـکری٬

487 / (حجة االسالم دکتر) محمدجواد باهنر٬

115 / محمد بخارایی٬

115 مهدی / بخارایی٬

452 ٬451 / (شاهپور) شاپور بختیار٬

618 پری / بخشایی٬

124 ٬101 / اصغر بدیع زادگان٬

380 شهره / بدیعی٬

55 / محمدجواد برائی٬

٬309 ٬259 ٬151 ٬49 ٬47 مـهدی / بــراعـی٬

321 ٬319

210 فاضل / براـک٬

472 ٬471 ٬470 ٬469 ٬462 َدن / برتون٬

105 برتولت / برشت٬

639 پل / برمر٬
55 ٬47 / محمدجواد اول٬ جاهد برومند

602 ٬601 جمیل / بصام٬
592 هانس / بلیکس٬

593 ٬592 اسامه / بن الدن٬

٬86 ٬48 ٬25 ٬23 / ابوالحسن (دکـتر) بنی صدر٬

٬182 ٬181 ٬180 ٬121 ٬119 ٬118 ٬117 ٬116

٬415 ٬403 ٬380 ٬376 ٬371 ٬341 ٬256 ٬255

٬433 ٬432 ٬431 ٬430 ٬429 ٬428 ٬427 ٬426
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٬445 ٬442 ٬440 ٬438 ٬437 ٬436 ٬435 ٬434

564 ٬560 ٬544 ٬531 ٬460 ٬452 ٬447 ٬446

٬118 ٬117 ٬116 ٬26 ٬25 فـیروزه / بنی صدر٬

531 ٬130 ٬119

139 / مسعود بنی صدر٬

358 / بی نظیر بوتو٬

486 ٬484 جورج / بوش٬

204 ٬183 ٬182 / ایِو بونه٬

159 / دکتر) حسینی (آیة اهلل سیدمحمد بهشتی٬

378 / منصور بیات زاده٬

پ
592 پاپ /

532 مژگان / پارسایی٬

364 شارل / پاسکوا٬

376 ٬371 / ناصر پاـکدامن٬

247 / (سپهبد) عزیزاهلل پالیزبان٬

465 ٬464 ٬463 / (ژنرال) هارولد پرایس٬

629 / پرنس (دکتر)

130 رسول / پرویزی٬

549 ٬539 / اردشیر پرهیزکاری٬

354 پل پوت /

472 ٬471 حسین / پناهی٬

328 / رضا پورآـگل٬

55 / غالمرضا پورآـگل٬

380 / محمد پوردهکردی نوری٬

24 / احمد پورقاضیان٬

171 / علیرضا پورنظری٬

48 / اصغر منفرد٬ پوریا

533 / مارکو پولو٬

390 / چنگیز پهلوان٬

37 حسن / پهلوانی٬

114 اشرف / پهلوی٬

٬106 ٬105 ٬92 ٬89 ٬29 / مـحمدرضا پهلوی٬

٬247 ٬246 ٬201 ٬188 ٬186 ٬131 ٬128 ٬121

٬465 ٬463 ٬460 ٬396 ٬358 ٬357 ٬306 ٬297

٬501 ٬500 ٬499 ٬498 ٬496 ٬481 ٬477 ٬474

٬548 ٬544 ٬536 ٬506 ٬505 ٬504 ٬503 ٬502

560 ٬557

369 ٬89 / (دکتر) حبیب اهلل پیمان٬

ث ت٬

510 تامست /

472 ٬469 آدولفوس / تانز٬

55 ٬48 محسن / تدّینی نوائی٬

629 تراب /

173 ٬152 قربانعلی / ترابی٬

471 ٬469 / جیمز ترافیکنت٬

412 / لئو تروتسکی٬

55 محمدعلی / تسلیمی٬

48 / علی محّمد تشّید٬

172 / جمشید تفرشی٬
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312 ٬49 ٬47 محمدعلی / توحیدی٬

338 مایکل / تودولو٬

٬470 ٬469 ٬468 ٬467 ٬466 رابرت / توریسلّی٬

472 ٬471

٬126 ٬125 ٬123 / خسـرو تــهرانـی (قـنبری)٬

197 ٬145 ٬139 ٬135 ٬134 ٬130 ٬128

112 / پرویز ثابتی٬

ج
٬134 ٬133 ٬131 ٬130 ٬129 / مسعود جابانی٬

٬278 ٬277 ٬276 ٬259 ٬146 ٬145 ٬140 ٬139

288

٬49 ٬47 ٬24 مـحمدعلی / جــابرزاده انـصاری٬

430 ٬319 ٬311 ٬163 ٬151 ٬110

48 گلی / جان عطایی٬

316 حسن / جزایری٬

129 ٬108 ٬106 بیژن / جزنی٬

172 حسن / جعفری٬

132 محمدمهدی / سید جعفری٬

42 / ناهید جالل زاده٬

97 راضیه / جاللیان٬

48 محبوبه / جمشیدی٬

55 ٬47 / حشمت اهلل جوادی٬

٬110 ٬109 ٬108 مـصطفی / جـوان خـوشدل٬

111

539 / فرهاد جواهری یار٬

109 / ناصر جوهری٬

133 / نگوین (ژنرال) و. جیاپ٬

چ
161 / فرهاد چاه بست٬

632 / (دکتر) احمد چلبی٬

255 / مصطفی (دکتر) چمران٬

133 / ارنستو چهـگوارا٬

358 / تانسو چیللر٬

ح
٬380 ٬377 ٬143 / علی اصغر حاج سیدجوادی٬

564 ٬560 ٬426

267 حاج صادقی /

267 حاج مسیح /

500 جرج / حبش٬

٬219 ٬218 ٬200 ٬199 طـاهرجـلیل / حّبوش٬

٬227 ٬226 ٬225 ٬224 ٬223 ٬222 ٬221 ٬220

٬235 ٬234 ٬233 ٬232 ٬231 ٬230 ٬229 ٬228

٬398 ٬397 ٬241 ٬240 ٬239 ٬238 ٬237 ٬236

487 ٬486 ٬401 ٬400 ٬399

482 / حسن (دکتر) حبیبی٬

130 ٬45 ٬44 محمدحسین / حبیبی خائیزی٬

367 / سعید حجاریان٬

475 فخرالدین / حجازی٬

166 ٬55 / مجید حریری٬

539 ٬48 حسن / حسن زاده محصل٬
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487 علی / حسن مجید٬

629 / وحید حسن وند٬

259 زهره / حسنی٬

476 حسنی مبارک /

607 / ندا حسنی٬

100 احمدی / حسین روحانی٬

172 / علیرضا حسینی٬

308 ٬147 / حضرت محمد(ص)

444 ٬89 / مرتضی (تراب) حق شناس٬

125 ٬109 / مسعود حقگو٬

170 کریم / حقی٬

360 / منصور حکمت٬

634 ٬633 / (حجة االسالم) عبدالعزیز حکیم٬

614 / (آیة اهلل) محمدباقر حکیم٬

246 سعدون / حمادی٬

487 یوسف / حمادی٬

493 / (سخنگوی ایران اید) حمیدرضا

166 ٬49 ٬47 / احمد حنیف نژاد٬

٬110 ٬103 ٬100 ٬89 ٬29 / مـحمد حنیف نژاد٬

132 ٬125 ٬124 ٬114

٬161 ٬151 ٬49 ٬47 ٬40 ٬24 / مـحمد حیاتی٬

262 ٬167 ٬166

خ
٬372 ٬369 / (حجة االسالم) سیدمحمد خاتمی٬

584 ٬487 ٬392 ٬391 ٬389 ٬384 ٬383 ٬373

267 / (سروان) خالد

٬376 ٬371 ٬349 ٬121 مـهدی٬ تهرانی٬ خانبابا

٬445 ٬442 ٬441 ٬437 ٬433 ٬427 ٬426 ٬380

556 ٬451 ٬450 ٬449 ٬447 ٬446

602 ٬601 ابراهیم / خدابنده٬

259 / مسعود خدابنده٬

126 ٬55 ٬47 علی / خدایی صفت٬

524 ٬166 ٬125 ٬49 مهدی / خدایی صفت٬

49 / زیبا خرسندی٬

219 / نزار خزرجی٬

24 رفعت / خلدی٬

241 ابراهیم / خلیل٬

477 حسن / خلیل٬

٬4 ٬3 / (آیة اهللالعظمی امام) روح اهلل سید خمینی٬

٬180 ٬157 ٬145 ٬131 ٬128 ٬90 ٬89 ٬79 ٬6

٬267 ٬256 ٬255 ٬247 ٬219 ٬206 ٬193 ٬181

٬396 ٬358 ٬342 ٬316 ٬314 ٬311 ٬304 ٬272

٬441 ٬436 ٬435 ٬434 ٬427 ٬422 ٬421 ٬420

٬474 ٬461 ٬460 ٬459 ٬458 ٬456 ٬455 ٬451

٬484 ٬483 ٬482 ٬481 ٬480 ٬479 ٬478 ٬477

556 ٬530 ٬529 ٬508 ٬506 ٬505 ٬503 ٬485

٬139 ٬138 ٬135 ٬103 مــهدی / خــوشحال٬

607 ٬595 ٬260 ٬173 ٬158 ٬154

186 حسین / خوشرو٬

231 / سعد خیر٬
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ذ د٬
122 / محمود دائمی٬

629 حسن / داعی االسالم٬

533 ٬532 داعی الدعاة /

109 ابراهیم / داور٬

٬193 ٬167 ٬103 ٬83 ٬49 ٬47 عباس / داوری٬

٬269 ٬268 ٬267 ٬266 ٬263 ٬262 ٬261 ٬203

٬613 ٬480 ٬479 ٬478 ٬477 ٬476 ٬437 ٬294

618

387 / الکساندر داونر٬

419 ٬305 مروین / دایملی٬

199 / رافع (سرلشکر) دحام مجول٬

200 / (سرلشکر) معتمد دحام٬

266 ٬48 / رضا درودی٬

103 / شاهمراد دلفانی٬

604 / پی یر دوبوسکه٬

55 / صدیقه (آذر) دولت آبادی٬

252 ٬133 ٬123 ٬86 ٬85 تسه / مائو دون٬

470 بهجت / دهقان٬

358 ٬89 / فرح (پهلوی) دیبا٬

٬152 ٬151 ٬150 ٬56 ٬49 ٬47 ابراهیم / ذاـکری٬

٬319 ٬309 ٬298 ٬297 ٬296 ٬295 ٬294 ٬161

544 ٬539 ٬321

159 ٬111 ٬110 ٬109 ٬108 کاظم / ذواالنوار٬

ر
137 ٬133 ٬132 / رضا رئیس طوسی٬

166 / حمیدرضا رابونیک٬

٬135 ٬131 ٬48 ٬43 ٬42 / عـلی اـکـبر راسـتگو٬

٬155 ٬154 ٬153 ٬152 ٬149 ٬144 ٬141 ٬140

٬292 ٬291 ٬290 ٬278 ٬193 ٬173 ٬164 ٬157

573 ٬572 ٬570 ٬566 ٬447 ٬443

380 / راستین (دکتر)

556 ٬451 ٬448 / محمود راسخ افشار٬

232 رأفت /

619 ٬151 ٬122 ٬49 ٬47 حسین / ربوبی٬

٬116 ٬115 ٬114 ٬107 ٬92 ٬25 اشرف / ربیعی٬

531 ٬314 ٬312 ٬117

114 / جواد ربیعی٬

26 ٬25 / مینا ربیعی٬

613 بتول / رجایی٬

487 محمدعلی / رجایی٬

55 / زهرا رجبی٬

48 زهره / رجبی٬

98 / احمد رجوی٬

97 حسین / رجوی٬

364 ٬98 صالح / رجوی٬

71 علی / رجوی٬

456 ٬316 ٬112 ٬103 ٬101 ٬98 کاظم / رجوی٬

صفحات اـکثر در / مسعود رجوی٬
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98 هوشنگ / رجوی٬

395 رحمانی /

49 ٬47 بیژن / رحیمی٬

49 / رعنا رحیمی٬

462 / رونالد ردافرو٬

468 فاضله / رسولی٬

395 / (تروریست) رضا

602 آزاده / رضایی٬

465 / احمد رضایی٬

87 / خلیل اهلل رضایی٬

464 ٬137 / رضا رضایی٬

٬170 ٬55 ٬47 ٬41 / محسن (ابوالقاسم) رضایی٬

465

529 مهدی / رضایی٬

164 ٬163 ٬162 ٬159 ٬55 ٬47 مهین / رضایی٬

323 / رضوان مدنی (سردار)

٬172 ٬170 ٬157 ٬154 نـوروزعلی / رضوانـی٬

267 ٬266 ٬173

137 ٬133 ٬132 حسین / رفیعی٬

114 خلیل / رفیعی طباطبایی٬

603 ٬539 ٬537 ٬154 ٬55 / نادر رفیعی نژاد٬

55 ٬49 ٬48 فاطمه / رمضانی٬

حسین Ñ احمدی روحانی٬ حسین روحانی٬

374 / محمدرضا روحانی٬

451 / کامبیز روستا٬

٬49 ٬47 هـادی / روشـن روانـی (روشـن روان)٬

544 ٬259

363 ریشاردوک /

325 ٬182 / رونالد ریگان٬

ژ ز٬
48 / منصور زاهدی٬

٬49 ٬48 ٬47 ٬42 ٬35 ٬34 علی / زرکش یزدی٬

٬161 ٬160 ٬159 ٬144 ٬125 ٬71 ٬69 ٬55

166 ٬164 ٬163 ٬162

55 ٬47 / اصغر زمان وزیری٬

109 / زمانی (سرهنگ)

468 منصوره / زمانی٬

138 / لیال زمّردیان٬

126 / جواد زنجیره فروش٬

509 / (سرتیپ) رضا زندی پور٬

369 / سیدرضا زواره ای٬

320 ٬55 ٬48 افسانه / زهری٬

632 / هوشیار زیباری٬

38 زیدبن حارثه /

109 / ژیان پناه (سروان)

س
55 / سیدمحمد سادات دربندی٬

320 ٬152 ٬47 محمدصادق / سادات دربندی٬

346 مهدی / سامع٬

143 ٬142 / سارا سبحانی٬
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٬48 ٬36 ٬35 ٬30 ٬29 محمدحسین / سبحانی٬

٬162 ٬159 ٬154 ٬152 ٬143 ٬142 ٬139 ٬137

٬262 ٬260 ٬259 ٬173 ٬169 ٬168 ٬166 ٬164

539 ٬266 ٬263

210 ابراهیم حسن / سبعاوی٬

100 / علیرضا سپاسی آشتیانی٬

467 رامش / سپهرراد٬

532 مهوش / سپهری٬

369 / (مهندس) عزت اهلل سحابی٬

49 شمس الحاجیه / سعادتی٬

٬280 ٬126 ٬125 ٬42 / مــحمدرضا ســعادتی٬

410

215 / سعدی (سپهبد)

534 / جواد سعیدی٬

400 سلطانیان /

468 / خسرو سمنانی٬

498 ٬497 ویلیام / سولیوان٬

260 ٬56 ٬47 محسن / سیاهـکاله٬

٬272 ٬266 ٬49 ٬47 / سیّدمحّمد سیدالمحدثین٬

639 ٬607 ٬586 ٬465 ٬462 ٬352 ٬319

126 محسن / خاموشی٬ سید

186 مرتضی / خاموشی٬ سید

56 ٬47 صادق / سیدی٬

536 ٬535 ٬534 ٬40 / محمد سیدی کاشانی٬

482 / سیسکو

ش
55 پروین / شادباش٬

532 بهشته / شادرو٬

187 / محمود شامخی٬

محمدرضا Ñ پهلوی٬ شاه

55 سعیده / شاهرخی٬

163 ٬160 ٬56 ٬42 / سعید شاهسوندی٬

498 ٬101 / علی (دکتر) شریعتی٬

101 محمدتقی / شریعتی٬

534 ٬463 ٬433 ٬138 / مجید شریف واقفی٬

326 / شعبانی (سردار)

613 / سهیال شعبانی٬

633 حازم / شعالن٬

48 / احمد شکرانی٬

547 / غالمرضا شکری٬

٬77 ٬71 ٬69 ٬65 ٬33 هـادی / شمس حائری٬

٬144 ٬142 ٬139 ٬138 ٬84 ٬82 ٬81 ٬80 ٬78

٬279 ٬278 ٬193 ٬171 ٬160 ٬159 ٬153 ٬147

519 ٬393 ٬349 ٬348 ٬341 ٬339 ٬337 ٬283

٬438 ٬433 ٬427 ٬426 ٬122 / حـمید شوکت٬

445 ٬443 ٬441

305 جرج / شولتز٬

504 ٬464 ٬463 ٬137 محمدتقی / شهرام٬

319 ٬315 / ثریا شهری٬

532 شیخ الجلیل /
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188 حسین / شیخ الحکما٬

632 شیخ دحام مطلک /

629 کریم / شیخی٬

278 ژاـک / شیراـک٬

417 / کلود شیسون٬

595 علی / شیمیایی٬

ض ص٬
126 حسن / صادق٬

320 ٬56 ٬48 / سهیال صادق٬

103 ٬101 / ناصر صادق٬

267 / (بیژن روابط) جواد صالح تهرانی٬

109 سیمین / صالحی٬

٬450 ٬448 ٬378 / (مهندس) منوچهر صالحی٬

556 ٬451

563 ٬534 ٬533 ٬532 حسن / صباح٬

477 حسن / صباغ٬

٬156 ٬152 ٬108 ٬77 ٬75 ٬30 صّدام حسین /

٬199 ٬196 ٬194 ٬193 ٬192 ٬190 ٬183 ٬169

٬208 ٬207 ٬205 ٬204 ٬203 ٬202 ٬201 ٬200

٬246 ٬238 ٬235 ٬224 ٬219 ٬218 ٬212 ٬209

٬265 ٬263 ٬262 ٬261 ٬260 ٬258 ٬256 ٬247

٬280 ٬279 ٬278 ٬276 ٬275 ٬272 ٬268 ٬266

٬299 ٬293 ٬291 ٬288 ٬287 ٬284 ٬283 ٬281

٬341 ٬339 ٬338 ٬337 ٬327 ٬304 ٬303 ٬301

٬399 ٬389 ٬378 ٬364 ٬353 ٬352 ٬349 ٬342

٬427 ٬421 ٬420 ٬419 ٬418 ٬414 ٬410 ٬403

٬486 ٬452 ٬449 ٬448 ٬435 ٬434 ٬433 ٬429

٬599 ٬597 ٬595 ٬592 ٬586 ٬555 ٬531 ٬487

٬617 ٬614 ٬612 ٬611 ٬610 ٬603 ٬602 ٬601

٬633 ٬632 ٬631 ٬624 ٬623 ٬622 ٬620 ٬619

634

٬56 ٬48 ٬36 / شـهرزاد حاج سـیدجوادی٬ صدر

532 ٬319

266 / علی رضا حاج سیدجوادی٬ صدر

247 / (آیة اهلل) محمدباقر صدر٬

534 مرتضی / صمدّیه لّباف٬

171 شروین / صمیمی فرد٬

٬396 ٬236 ٬235 / علی (سپهبد) شیرازی٬ صیاد

399 ٬398 ٬397

36 / محمد ضابطی٬

545 / مسعود ضرغامی٬

ط
٬339 ٬337 ٬225 ٬215 ٬214 جالل / طالبانی٬

619 ٬607

456 ٬106 ٬105 / (آیة اهلل) سیدمحمود طالقانی٬

143 افسانه / طاهریان٬

537 طالب / طاهری٬

90 فهرمان / طاهری٬

56 / محمد طریقت منفرد٬

539 ٬260 / جمشید طهماسبی٬
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537 شاهرخ / طهماسبی٬

٬543 ٬540 ٬539 ٬225 / (ادهم) مسعود طیبی٬

554 ٬544

غ ع٬
634 عبدالمهدی / عادل٬

168 عباس / عباسی٬

199 / مانع (سرلشکر) عبدالّرشید٬

472 ٬399 ٬235 ٬185 جمال / عبدالناصر٬

391 عباس / عبدی٬

193 ٬24 / محمدرضا عدالتیان٬

152 ٬56 ٬47 / مسعود عدل٬

232 عدنان /

106 حاج مهدی / عراقی٬

247 ٬179 ٬178 / یاسر عرفات٬

112 / حسین زاده) (دکتر رضا عطارپور٬

49 گلی جان / عطایی٬

٬125 ٬49 ٬47 ٬40 ٬35 ٬34 / محمود عطایی٬

321 ٬319 ٬312 ٬311 ٬310 ٬162

639 / ایاد عالوی٬

130 / اسداهلل علم٬

56 ٬48 / عذرا علوی طالقانی٬

560 / احمد علی بابایی٬

49 باباخانی / علیرضا٬

308 ٬128 ٬100 ٬41 / علی(ع)

474 / عمر

267 حسن / عنایت٬

395 / علی اصغر جلودار٬ غضنفرنژاد

ف
187 فائق محسن موسی /

186 محسن / فاضل٬

152 ٬56 ٬47 مهدی / اصل٬ فتح اهللنژاد

629 ٬553 / فتح اهلل فتحی٬

134 ٬133 علی / فراستی٬

629 فرانسیس /

367 / علی محمد فرخنده جهرمی٬

41 فاطمه / فرشچی (فرشچیان)٬

522 اریش / فروم٬

425 ٬377 / منصور فرهنگ٬

56 / زهرا فریبرزی٬

48 / فتح اهلل فریور٬

109 / محمدعلی (خلیل) فقیه دزفولی٬

546 / حمید فالحتی٬

410 کیتوویچ / والدیمیر فیسینکو٬

267 حسین / فیلی٬

ق
185 عبدالکریم / قاسم٬

٬376 ٬371 ٬182 ٬181 عـبدالرحـمن / قاسملو٬

443 ٬442 ٬441

٬56 ٬47 ٬37 ٬36 ٬35 / محمود عضدانلو٬ قجر

320 ٬315 ٬92
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٬30 ٬29 ٬26 ٬25 ٬24 ٬23 مریم / عضدانلو٬ قجر

٬42 ٬41 ٬40 ٬38 ٬37 ٬36 ٬35 ٬34 ٬33 ٬32

٬81 ٬79 ٬78 ٬70 ٬65 ٬64 ٬56 ٬49 ٬47 ٬44

٬130 ٬118 ٬93 ٬92 ٬89 ٬88 ٬87 ٬86 ٬83 ٬82

٬283 ٬163 ٬160 ٬148 ٬143 ٬142 ٬141 ٬135

٬349 ٬338 ٬329 ٬319 ٬316 ٬314 ٬310 ٬305

٬363 ٬362 ٬361 ٬360 ٬359 ٬358 ٬357 ٬350

٬411 ٬389 ٬382 ٬378 ٬369 ٬366 ٬365 ٬364

٬519 ٬518 ٬511 ٬469 ٬449 ٬446 ٬444 ٬426

٬540 ٬532 ٬531 ٬527 ٬526 ٬525 ٬524 ٬522

٬599 ٬595 ٬594 ٬592 ٬591 ٬581 ٬570 ٬545

٬623 ٬612 ٬607 ٬605 ٬604 ٬603 ٬602 ٬601

624

92 نرگس / عضدانلو٬ قجر

597 / منصور قدرخواه٬

56 ٬47 / محمدجواد قدیری٬

456 / علی اـکبر قربانی٬

162 ٬161 / مسعود قربانی٬

226 ٬200 ٬199 / صّدام) قصی (پسر

107 ٬106 / صفر قهرمانیان٬

ـک

555 موریس / ـکاپیتورن٬

530 جیمی / ـکارتر٬

109 مرتضی / ـکاشانی٬

328 ٬314 ٬166 ٬49 ٬47 مهدی / ـکتیرایی٬

342 ٬341 ٬340 / رضا ـکرمعلی٬

553 / منصور ـکرمی٬

187 / احمدرضا ـکریمی٬

56 ٬47 / پرویز ـکریمیان٬

193 حسن / ـکریمی٬

367 علی / ـکشتگر٬

511 ٬471 ٬423 ٬422 بیل / ـکلینتون٬

456 ٬455 / ادوارد ـکندی٬

280 آنتونی / ـکوردزمن٬

338 آلن / ـکوول٬

467 / شهریار ـکیامنش٬

512 نورالدین / ـکیانوری٬

422 نیل / ـکیناـک٬

387 کالوس / ـکینکل٬

ـگ

417 / ایندیرا ـگاندی٬

56 / محمد ـگرجی٬

494 / اندرو ـگرینج٬

629 ـگلن /

167 / محمد ـگموش٬

413 هانس دیتریش / ـِگنِشر٬

535 / فیروز ـگوران٬

563 ٬561 ٬560 فریدون / ـگیالنی٬
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ل

225 علی / الپوانت٬

397 ٬395 ٬393 ٬392 / سیداسداهلل الجوردی٬

111 / وحید الهوتی٬

371 ٬354 ٬280 عبدالکریم / الهیجی٬

385 / وحید لشکری پور٬

181 سیروس / لطیفی٬

٬412 ٬411 ٬252 ٬124 ایلیچ / والدیمیر لنین٬

602 ٬425

510 لینگن /

م

132 کارل / مارکس٬

451 ٬425 ٬376 ٬371 حسن / ماسالی٬

٬372 ٬371 ٬370 / هـدایت اهلل مــتین دفـتری٬

380 ٬378 ٬377 ٬376 ٬375 ٬374 ٬373

620 / محمدرضا محدث٬

132 ٬124 ٬114 / سعید محسن٬

623 / (سروان) محمد

613 نقیب / محمد٬

/ (حـجة االسـالم) مـحمد محمدی ری شـهری٬

475 ٬474 ٬369

346 ٬345 ٬122 / مینو محمدی زاده٬

268 ٬167 حسن / محّمدی گرگانی٬

٬109 ٬106 ٬105 / مـحمد مــحّمدی گـرگانی٬

268 ٬125 ٬110

549 خلیل / محمدی نسب٬

200 / (سرلشکر) عاید مخلّف٬

309 ٬56 ٬47 مهدی / مددی٬

613 ٬48 / رضا مرادی٬

56 / محمدرضا مرادی٬

56 ٬47 اسماعیل / مرتضایی٬

٬350 ٬349 / اشرف السادات (مرضیه) مرتضایی٬

390

267 حسین / مسلمی٬

56 ٬47 محمدحسین / مشارزاده٬

547 حسین / مشعوفی٬

114 عبدالرسول / مشکین فام٬

382 ٬377 / (دکتر) محمد مصدق٬

472 ٬470 هدایت / مصطفوی٬

188 ٬187 ٬186 فاضل / مصلحتی (البّصام)٬

131 / مرتضی (آیة اهلل) مطهری٬

109 / مظفرنژاد

395 معافی /

91 / محمدهادی (آیة اهلل) معرفت٬

460 / (سرهنگ) بهزاد معّزی٬

56 ٬48 / محمد معصومی٬

56 / اـکبر معینی کربکندی٬

109 ٬56 ٬48 / مجید معینی٬

37 ٬36 انسیه / مفیدی٬

187 ٬159 / محمد مفیدی٬
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623 / عراقی) ارشد مقدم علی (افسر

470 ٬469 جان / مک کین٬

478 ٬417 ٬213 ملک حسین /

478 ٬477 ٬213 / ملک عبداهلل

607 علی / ملک٬

482 ٬272 ٬271 / ملک فهد

56 ٬47 / رضا مّنانی٬

49 سوسن / منتظری٬

56 ٬48 جالل / منتظمی٬

552 / امیر موثقی٬

471 / جیمز موران٬

٬478 ٬477 ٬476 ٬212 ٬211 / ریچارد مورفی٬

483 ٬482 ٬480 ٬479

551 / محمد موسوی٬

551 مهدیه / موسوی٬

56 محمدحسین / سید مهدوی٬

474 / (آیة اهلل) محمدرضا مهدوی کنی٬

٬56 ٬47 / قـائم شهر) (مـحمود محمود مهدوی٬

321 ٬319 ٬311 ٬310 ٬309

Ñ امام زمان (ع) مهدی قائم

166 ٬161 ٬151 ٬49 ٬47 حسن / مهرابی٬

573 / ه مهرداد.

613 / زهرا مهرصفت٬

451 ٬380 ٬371 حسین / مهری٬

388 بری / می٬

182 / فرانسوا میتران٬

٬125 ٬124 ٬109 ٬107 ٬101 / لطف اهلل میثمی٬

126

537 محسن / میرجلیلی٬

534 علی / عالف٬ میرزاجعفر

کاظم Ñ رجوی٬ (منبع ساواـک) میرزا

48 افخم / میرزایی٬

55 فاطمه / میرسیدی٬

167 / مجتبی (میم بارون) میرمیران٬

502 ٬501 میکلوس /

635 / (سرلشکر) د جی. میلر٬

105 ٬101 علی / میهن دوست٬

ن

112 / بهمن (معروف به تهرانی) نادری پور٬

4 مرتضی / ناصح پور٬

369 / (حجة االسالم) علی اـکبر ناطق نوری٬

115 ٬114 / علی اـکبر نبوی نوری٬

186 ٬185 ٬103 ٬100 محسن / نجات حسینی٬

420 / افغانستان) (رئیس جمهور نجیب اهلل

620 / نصرت (تروریست)

٬110 ٬71 ٬69 ٬29 موسی / خیابانی٬ نصیراوغلو

٬465 ٬312 ٬280 ٬159 ٬135 ٬128 ٬127 ٬125

531

29 / مینا خیابانی٬ اوغلو نصیر

112 / (سپهبد) نعمت اهلل نصیری٬
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310 ٬56 حسن / نظام الملکی٬

603 / سعید نقاش٬

613 / پریچهر نکوگویان٬

359 فرخ / نگهدار٬

468 حسن / نمازی٬

137 ٬133 ٬132 / حمید نوحی٬

166 ٬161 بیژن / نیابتی٬

469 باب / ِنی٬

452 ٬376 ٬371 بهمن / نیرومند٬

124 / (عبدی) عبدالرضا نیک بین رودسری٬

464 / ریچارد نیکسون٬

110 علی نقی / نیک طبع٬

و

309 / احمد واقف٬

571 لوزبرت / واـگنر٬

339 / پیتر والدمن٬

57 ٬47 / محمد وثوق ایمانی٬

47 / محمد وثوق٬

87 / ابوذر ورداسبی٬

152 ٬57 اسماعیل / وفایغمایی٬

212 ٬180 / (دکتر) علی اـکبر والیتی٬

ه

٬475 ٬474 / (آیة اهلل) اـکبر هاشمی رفسنجانی٬

556 ٬485 ٬482

194 سیدمجتبی / هاشمی٬

466 ٬463 / لوئیس (سرهنگ) هاوکینز٬

471 جان / هرینگتون٬

587 ٬374 / منوچهر هزارخانی٬

55 مریم / هژبریان٬

469 لی / همیلتون٬

186 ٬185 مرتضی / هودشتیان٬

133 هوشی مین /

388 الهه / هیکس٬

ی

186 / (ابونضال) محّمد یاسر٬

239 طه / یاسین رمضان٬

369 ابراهیم / یزدی٬

٬107 ٬74 ٬71 ٬41 ٬26 ٬21 / پـرویز یـعقوبی٬

434 ٬433 ٬152 ٬150 ٬108

534 ٬463 ٬186 / محمد یقینی٬

٬219 ٬210 ٬209 ٬208 ٬75 طارق / عزیز٬ یوحنا

٬417 ٬401 ٬399 ٬398 ٬275 ٬259 ٬236 ٬235

٬436 ٬435 ٬431 ٬430 ٬429 ٬428 ٬427 ٬426

453

37 پری / یوسفی٬



فهرست منابع ومآخذ:



 کتاب ها
ترجمه اینترنتی. اسالم رادیکال ٬ یرواند٬ آبراهامیان٬

نی٬ نشر تهران٬ محمدابراهیم فتاحی٬ گل محمدی ـ ترجمه احمد انقالب ٬ ایران بین دو یرواند٬ آبراهامیان٬
.1377 چاپ اول٬

.1382 اختران٬ نشر مشروطه ایرانی ٬ ماشاءاهلل٬ آجودانی٬
.1346 انتشارات سخن٬ تهران٬ آقاخان کرمانی ٬ اندیشه های میرزا فریدون٬ آدمیت٬
.1355 انتشارات پیام٬ تهران٬ ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ٬ فریدون٬ آدمیت٬

تـهران٬ به کـوشش حسـن سـادات نـاصری٬ ٬2 و 1 جلد [ تذکره] آتشکده ٬ لطفعلی بیگ٬ بیگدلی٬ آذر
.1340 1336ـ انتشارات امیرکبیر٬

انتشارات [ اروپا] ٬ دبیران شورا)٬ مهدی خدایی صفت (از گردآورنده: شورای ملی مقاومت ایران ٬ آشنایی با
.1373 خرداد ایران کتاب٬

(ویرایش جدید). 1373 چاپ سوم٬ انتشارات مروارید٬ تهران٬ دانشنامه سیاسی ٬ داریوش٬ آشوری٬
هـفت٬ نشـر شاـکـری٬ ع. به کوشش ر. حیات االسالم فی احوال آیة الملک العاّلم ٬ قوچانی٬ آقانجفی٬

.1378
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چاپ سوم 1376. حدیث٬ نشر تهران٬ [خودزندگی نامه] ٬ سیاحت شرق قوچانی٬ آقانجفی٬
.1376 چاپ سوم٬ انتشارات فردوس٬ تهران٬ خیانت روشنفکران ٬ خدمت و در جالل٬ آل احمد٬

.1356 رواق٬ تهران٬ غربزدگی ٬ جالل٬ آل احمد٬
.1369 چاپ اول٬ انتشارات کتاب سعدی٬ قم٬ چشم برادر٬ از شمس٬ آل احمد٬

تابنده٬ ترجمه احمد ٬(1938 ـ 1983 سلطهـگری (تاریخ سیاست خارجی آمریکا روند استفن٬ آمبروز٬
.1363 انتشارات چاپخش٬ تهران٬

جریان اپورتونیستی چپ نما٬ برابر تشریح اطالعیه تعیین مواضع مجاهدین خلق ایران در آموزش و
.1358 تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬

تهران٬ رفیعی مهرآبادی٬ محمد انقراض سلسله قاجاریه ٬ تأسیس تا ایران از تاریخ معاصر پیتر٬ آوری٬
بی تا. عطایی٬

مبارزات سید و افکار سیری در والیت فقیه زیربنای فکری مشروطه مشروعه: محمدتقی٬ سید آیت اللهی٬
.1363 چاپ دوم٬ انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ [ موسوی] الری٬ عبدالحسین

[ چاپ اروپا:] 1372. [ یعقوبی و...] ٬ مجاهدین خلق ایران اپورتونیست های راست منحط ٬
[ چاپ اروپا] 1365. سازمان مجاهدین خلق] ٬ [ منشعب از پیروان راه موسی استخوان ٬ مغز اپورتونیسم تا
به اهتمام محمدمهدی مـوسوی٬ عالمیر)٬ خاطرات احتشام السلطنه (محمود محمود٬ احتشام السلطنه٬

.1366 چاپ اول٬ زوار٬ تهران٬
چریک های فدایی [ تدوین بخش هوادار وظایف اصلی آن ٬ مجید٬ جنبش دانشجویی ایران و احمدزاده٬

بی تا. چاپ توسط] انتشارات شباهنگ٬ [تجدید 1354 چاپ اول٬ اروپا٬ کنفدراسیون] ٬ در
.1357 بی نا٬ تهران٬ هم تاـکتیک ٬ هم استراتژی٬ مبارزه مسلحانه ـ مسعود٬ احمدزاده٬

.1384 انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ٬ حسین٬ احمدی روحانی٬
.1358 جامعه٬ نشر تهران٬ ایران ٬ در طبقه متوسط جدید حسین٬ ادیبی٬

.1374 خرداد انتشارات ایران کتاب٬ [ اروپا] ٬ سازمان مجاهدین خلق٬ ارتش آزادی بخش ملی ایران ٬
[ دربـاره تراب حق شناس اعالمیه مشترک پوران بازرگان و فداـکاری ابریشمچی ٬ بن بست رجوی تا از

.[1364 چاپ اروپا انقالبیون ایدئولوژیک٬
.1996 [ چاپ اروپا] ٬ ملتی بزرگ ٬ مصیبتی بزرگ بر سال 57 ساواـک)٬ خدمت در هوشنگ (مأمور ازغندی٬
خمینی از سوم آن چنین است: یک تریلوژی است که عنوان دفترهای دوم و اول از دفتر [ ـکتاب مزبور

سازمان مجاهدین خلق ایران]. آشنایی با هیئت مؤتلفه اسالمی / تا
انجمن علمی فرهنگی استان مرکزی٬ اراـک٬ شرح احوال حضرت آیة اهللالعظمی اراـکی ٬ رضا٬ استادی٬

.1375
انتشارات تهران٬ خان اسدآبادی٬ لطف اهلل به تصحیح میرزا مقاالت جمالیه ٬ جمال الدین٬ سید اسدآبادی٬
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1312ش. ـکالله خاور٬
سازمان تبلیغات نشر چاپ و مرکز بی جا٬ دمکراسی ٬ والیت فقیه و قهرمان٬ طاهری٬ و مسعود اسداللهی٬

.1373 اسالمی٬
.[1372 [احتماًال بی تا مؤلف٬ ناشر: هلند٬ واپسگرا٬ شده مجاهدین خلق)٬ جدا (عضو رضا اسدی٬

امیرهوشنگ کاووسی٬ ترجمه نادعلی همدانی و لوئی والنتن٬ گردآورنده: کاخ تنهایی ٬ ثریا٬ اسفندیاری٬
.1370 نادعلی همدانی٬ تهران نشر

رادیـو [ نوروزعلی رضوانـی] بـا نشریه ایران آزاد مصاحبه سردبیر فرقه رجوی ٬ اسکوالستیک نوین در
[ تاریخ مقدمه:] مارس 1996. مؤلف٬ ناشر: آلمان٬ صدای ایران٬

عـروج٬ نشـر تهران٬ الهی امام خمینی(س)٬ شرح وصیت نامه سیاسی ـ علی رضا٬ اسمعیلی جمکرانی٬
.1373

.1379 بهار جهان کتاب٬ تهران٬ (ویرایش جدید)٬ ٬3 و 1 جلد النه جاسوسی٬ اسناد
سازمان دانشجویان مسلمان از تکثیر تنظیم و مدافعات ٬ منتشره سازمان مجاهدین خلق ایران: اسناد

.[1357 احتماًال ایران٬ تکثیر 1354؛ [احتماًال اروپا ایرانی ـ
.1362 ـ 63 نهضت آزادی ایران٬ تهران٬ جلدهای متعدد٬ نهضت آزادی ایران ٬ اسناد
.1362 ـ 63 نهضت آزادی ایران٬ تهران٬ جلد٬ 5 نهضت مقاومت ملی ایران ٬ اسناد

[ انتشارات] حزب توده تهران٬ انقالب بهمن ٬1357 پیدایی تا آغاز حزب توده ایران از دیدگاه ها: و اسناد
.1360 ایران٬

15 انتشارات دوازده محرم: اروپا٬ حزب ملل اسالمی٬ ـ جاما جمعیت های مؤتلفه اسالمی ـ اسنادی از
فروردین 1353. 3 چاپ اول٬ خرداد٬

شده قید [ سال چاپ به اشتباه 1375 1357 انتشارات نگاه٬ تهران٬ جمع بندی سه ساله ٬ حمید٬ اشرف٬
است].

.1377 نی٬ نشر تهران٬ ملکم خان ٬ اندیشه میرزا زندگی و حجة اهلل٬ اصیل٬
ذـکر با کشور؛ [ چاپ خارج از ـ لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران» «اطالعیه بخش مارکسیستی ـ

کمک های مالی] مهرماه 1357. عدن برای مکاتبه و یمن جنوبی / آدرسی در
زمستان چاپ اول٬ انتشاراتی نگره٬ مؤسسه فرهنگی ـ تهران٬ ٬1 جلد اعترافات سران حزب توده ایران ٬

.1375
ابـوریحان ٬2 جـلد و چاپخانه حیدری 1342 تهران٬ ٬1 جلد کتاب خاطرات من ٬ حسن٬ اعظام قدسی٬

.1349
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این [ در .1360 چاپ دوم٬ انتشارات نیلوفر٬ تهران٬ تاریخ ٬ طالقانی و سعید٬ دهقان٬ بهرام ـ افراسیابی٬
دیگـر وی و بـی واسـطه ای از و نقل قول های متعدد علی بابایی تألیف شده٬ احمد ـکتاب که زیرنظر
اطالعات بیشتری برخوردار از منابع٬ طالقانی درج شده که نسبت به دیگر بستگان آیة اهلل نزدیکان و

است.]
بی نا٬ تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬ محمود] ٬ [ منسوب به عسکری زاده٬ به زبان ساده ٬ اقتصاد

کشور). خارج از شده سازمان در روی متن تکثیر (از 1357 دوم٬ تکثیر
تـرجـمه سال ٬1967 خاورمیانه عربی تا جنبش های سیاسی در و رویارویی مسلک ها علی٬ الّسمان٬

.1357 اسفند انتشارات قلم٬ تهران٬ نوحی٬ حمید
حوزه هنری سازمان تبلیغات تهران٬ ترجمه محمدنبی ابراهیمی٬ حکومت عراق ٬ شیعه و حسن٬ العلوی٬

.1376 ادبیات انقالب اسالمی٬ دفتر اسالمی ـ
.1371 طرح نو٬ تهران٬ ترجمه عباس مخبر٬ نیروهای مذهبی ٬ سلسله پهلوی و حامد٬ الگار٬

محمدمهدی ترجمه سید جهان اسالم ٬ نهضت بیدارگری در احمد٬ عزیز٬ ن ـ برک٬ ـ آ مراد٬ ـ حامد الگار٬
.1362 بهار شرکت سهامی انتشار٬ تهران٬ جعفری٬

بی تا. تهران٬ لباف٬ ترجمه زهیر عراق ٬ آن در اثر مشروطه ایران و علی٬ الوردی٬
انتشارات پیام تهران٬ سیمای جمهوری اسالمی ایران] ٬ [ در سوره مبارکه حمد تفسیر امام خمینی (ره)٬

.1359 آزادی٬
امام خمینی٬ آثار نشر مؤسسه تنظیم و تهران٬ شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)٬ امام خمینی(ره)٬

تابستان 1372. چاپ سوم٬
[ ـگویا بی تا. بی نا٬ ساله تألیف َحَکمی زاده] ٬ هزار پاسخ به کتاب اسرار [ در کشف اسرار [ امام خمینی(ره)] ٬
به احتمال قریب به چاپ اخیر٬ یافته و انتشار ش. سال 1323 در بی نام مؤلف ـ اولین چاپ کتاب ـ

افست شده است]. 1358 در یقین٬
تـهران٬ خاطرات نـورالدیـن کـیانوری٬ نقدی بر درون به حزب توده ایران ـ از نظر بابک٬ امیرخسروی٬

.1375 [ مؤسسه] اطالعات٬ انتشارات
اسناد مرکز تهران٬ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران ٬ نقش آن در جمعیت فداییان اسالم و داوود٬ امینی٬

.1381 انقالب اسالمی٬
.1376 چاپ دوم٬ انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ مشروطیت ٬ نوری و شیخ فضل اهلل مهدی٬ انصاری٬

به دی ماه ٬1358 درباره اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران ـ گو پنج گفت و ـ اولین رییس جمهور
.1378 خرداد چاپ سوم٬ انتشارات کویر٬ تهران٬ مظفر٬ ـکوشش محمدجواد

تهران٬ دانش] ٬ مجله نشر مقاله چاپ شده در [مجموعه 12 ایران بحران دموکراسی در ناصر٬ ایرانی٬



665 مآخذ   فهرست منابع و

.1371 چاپ اول٬ دانشگاهی٬ نشر مرکز
هوشنگ مهدوی٬ ترجمه عبدالرضا آتاتورک)٬ سلیمان قانونی تا فرمانروایان شاخ زرین (از نوئل٬ باربر٬

.1364 گفتار٬ نشر تهران٬
.1359 بی نا٬ جلد٬ 3 سخن می گویند٬ قضات سابق تحقیق دادسرای انقالب مرکز بازپرسان و

[ اعالمیه مشترک درباره فداـکاری ابریشمچی ٬ بن بست رجوی تا از تراب٬ حق شناس٬ و پوران٬ بازرگان٬
.1364 [ چاپ اروپا] ٬ مریم ابریشمچی] ٬ رجوی با ازدواج مسعود انقالب نوین ایدئولوژیک یا

.1362 نهضت آزادی ایران٬ تهران٬ حرکت ٬ دو انقالب ایران در مهدی٬ بازرگان٬
سـال [ سـخنرانـی در 1360 چاپ اول٬ شرکت سهامی انتشار٬ تهران٬ دولت ٬ بعثت و مهدی٬ بازرگان٬

.[1359
.1348 شرکت سهامی انتشار٬ تهران٬ راه طی شده ٬ مهدی٬ بازرگان٬

گفت و (خاطرات مهندس مهدی بازرگان) ٬2 و 1 جلد مقاومت ٬ شصت سال خدمت و مهدی٬ بازرگان٬
.1376 و 1375 چاپ اول٬ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا٬ تهران٬ نجاتی٬ سرهنگ غالمرضا با ـگو

کشور)٬ نهضت آزادی ایران (خارج از نظامی ٬ دادگاه غیرصالح تجدیدنظر مدافعات در مهدی٬ بازرگان٬
ماه 1356. اسفند چاپ سوم٬ انتشارات مدرس٬

چاپ اول٬ شرکت سهامی انتشار٬ تهران٬ مقاالت)٬ (مجموعه سخنرانی و اروپا مذهب در مهدی٬ بازرگان٬
.1345

عـبدالعـلی بـازرگان٬ نـاشر گردآورنده و تهران٬ مسائل اولین سال انقالب ٬ مشکالت و مهدی٬ بازرگان٬
.1361

.1347 چاپ اول٬ شرکت سهامی انتشار٬ تهران٬ مقاله)٬ نیک نیازی (مجموعه چهار مهدی٬ بازرگان٬
.1376 چاپ اول٬ انتشارات قلم٬ تهران٬ یادداشت های روزانه ٬ مهدی٬ بازرگان٬

.1361 نهضت آزادی ایران٬ تهران٬ دولت موقت ٬ شورای انقالب و مهدی٬ بازرگان٬
.1347 انتشارات علمی٬ تهران٬ زندگانی مشیرالدوله ٬ تالش آزادی: محمدابراهیم٬ باستانی پاریزی٬

چاپ انتشارات صفی علیشاه٬ تهران٬ صفوی ٬ عصر در اقتصاد سیاست و محمدابراهیم٬ باستانی پاریزی٬
.1375 دوم٬

انتشارات اطالعات٬ تهران٬ سازمان مجاهدین خلق)٬ هیچ (بیست سال با دیگر قدرت و طاهره٬ باقرزاده٬
چاپ اول 1372.

کشـور] ٬ [ افست خـارج از بـی نا٬ درباره سازمان مجاهدین خلق ایران٬ بیانیه دولت آمریکا بال شکسته ٬
.1994 /1373

محمدحسین طباطبائی٬ عالمه سید [مقاالتی از روحانیت (مجموعه مقاالت)٬ بحثی درباره مرجعیت و
چـاپ اول٬ شرکت سـهامی انـتشار٬ تهران٬ بزرگان] ٬ از جمعی دیگر مرتضی مطهری و شهید استاد
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.1341
پیمان] ٬ حبیب اهلل [ منسوب به دکتر [نگاهی به انقالب نوین ایدئولوژیک س.م.خ.ا] ٬ خط مشی بحران در

تابستان 1364]. [احتماًال چاپ اروپا٬ نسخه زیراـکسی از
.1381 انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ سال خاطره ٬ هفتاد سیدحسین٬ ُبدال٬

.1338 انتشارات معرفت٬ تهران٬ همایون)٬ پژوه (مشیر ترجمه احمد انقالب ایران ٬ ادوارد٬ براون٬
تـهران٬ سیروس سعدوندیان٬ ویراستار: ترجمه مهدی قزوینی٬ انقالب مشروطیت ایران ٬ ادوارد٬ براون٬

.1376 انتشارات کویر٬
.1351 بی نا٬ تهران٬ ترجمه حسن جوادی٬ تبریز٬ نامه هایی از ادوارد٬ براون٬

زمان حکومت صدام)٬ مسئولین اطالعاتی عراق (در رجوی با متن مذاـکرات مسعود برای قضاوت تاریخ ٬
چاپ اول تابستان 1383. ایران اینترلیک٬ انگلستان٬

تشکـیالت ٬ امـر غـیرعلمی در تفاوت شک عـلمی و یا بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک٬
.1358 تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬

سلطانی٬ حسینیان٬ حضور نشست تخصصی با مرداد٬ بسترسازی کودتای 28 بررسی نقش مطبوعات در
.1384 پژوهشهای سیاسی٬ مؤسسه مطالعات و تهران٬ شاه حسینی و...٬

.1378 چاپ سوم٬ مرکز٬ نشر تهران٬ زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان ٬ سعید٬ برزین٬
.1360 انتشارات ابوریحان٬ تهران٬ ترجمه پویا٬ انقالب های رهایی بخش دوران معاصر٬ ن٬ ک. برونتس٬
چاپ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا٬ تهران٬ پاسخ به «ـکژراهه»ی احسان طبری٬ بیراهه ـ عبداهلل٬ برهان٬

.1368 اول٬
.1372 انتشارات دانشگاه تهران٬ تهران٬ بسیج سیاسی ٬ انقالب و حسین٬ بشیرّیه٬

لیـبرالیسـم و انـدیشه های مـارکسیستی / قـرن بـیستم: تاریخ اندیشه های سیاسی در حسین٬ بشیرّیه٬
.1378 چاپ دوم٬ نی٬ نشر تهران٬ جلد٬ 2 محافظهـکاری٬

.1369 جاویدان٬ تهران٬ ترجمه حسین کردبچه٬ سفرنامه بنجامین ٬ بنجامین٬
انـجمن احـمدی٬ بـه کـوشش حـمید گو] ٬ [ ـگفت و خاطرات ابوالحسن بنی صدر ابوالحسن٬ بنی صدر٬
شهریور چاپ اول٬ انتشارات انقالب اسالمی٬ برلین٬ تحقیقات تاریخ شفاهی ایران (برلین)٬ مطالعات و

.1380
شرکت سهامی تهران٬ ٬2 و 1 جلد احزاب سیاسی ایران ٬ تاریخ مختصر محمدتقی (ملک الشعرا)٬ بهار٬

.1357 [ وابسته به انتشارات امیرکبیر] ٬ ـکتاب های جیبی
.1369 چاپ چهارم٬ سازمان انتشارات جاویدان٬ تهران٬ بختیار٬ تا سیدضیا از مسعود٬ بهنود٬

روی چاپ خارج [ افست از انتشارات دوازدهم محرم٬ بی تا٬ بی جا٬ حماسه آفرینان دوازدهم محرم ٬ به یاد
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.[56/9/11 تاریخ ثبت افست کتاب: ـ کشور از
(قطع اروپا [ منسوب به تقی شهرام] ٬ بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران ٬

.1355 چاپ سوم٬ جیبی)٬
نشر تهران٬ ترجمه مهوش غالمی٬ ٬2 و 1 جلد آمریکا)٬ عقاب (تراژدی روابط ایران و و شیر جیمز٬ بیل٬

ترجمه فیروزه برلیان). ٬1378 فاخته٬ (نشر .1371 بهار ـکوبه٬
شـرکت سـهامی انـتشارات تـهران٬ تـبریزی٬ ح. تـرجـمه و. دنیای انقالب ٬ آمریکای التین ـ ک.٬ بیلز٬

.1357 آذر چاپ چهارم٬ خوارزمی٬
مطالعات انتشارات دفتر تهران٬ میرفخرایی٬ ترجمه هوشمند استراتژی معاصر٬ دیگران٬ جان و بیلیس٬

.1369 خارجه٬ وزارت امور بین المللی ـ سیاسی و
اسـناد مجموعه مـقاالت و رجوی...٬ مسعود مجاهد برادر مورد پاسخ به یاوهـگویی های مرتجعین در
بـی تا مـدارس عـالی٬ و انجمن های دانشجویان مسلمان دانشگـاه ها نشریه های سازمان٬ مندرج در

به مناسبت اولین دوره انتخابات مجلس]. ـ 59 اوایل بهار و زمستان 58 اواخر [ حدود
مطالعات مرکز تهران٬ درودیان٬ محمد ٬5 جلد عراق»٬ جنگ ایران و مجموعه «سیری در از پایان جنگ٬

.1378 تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمی٬ و
پایان قرن هجرت تا از ایران: مؤخره] اسالم در حکیمی؛ [ تعلیقات محمدرضا پاولویچ٬ ایلیا پطروشفسکی٬
ارجاع مـتن کـتاب [ در 1362 چاپ ششم٬ انتشارات پیام٬ تهران٬ ترجمه کریم کشاورز٬ نهم هجری٬

داخل کمان شماره تعلیق است]. عدد نخست شماره صفحه و عدد حاضر٬
چاپ اروپا] ٬ [ افست از [مجموعه مقاالت پژوهشی درباره دوران پهلوی] ٬ جنایت ٬ پنجاه سال تبهکاری و

بی تا. بی نا٬
(چاپ 1357 انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ افکاری٬ ترجمه جهانگیر اصول مقدماتی فلسفه ٬ ژرژ٬ سر پولیت٬

حروفچینی جدید). و
.1370 تهران٬ [متن درسی] دانشگاه تربیت مدرس٬ جامعه شناسی سیاسی ٬ چنگیز٬ پهلوان٬

.1371 چاپ دوم٬ حکایت٬ نشر تهران٬ حسین ابوترابیان٬ ترجمه دکتر پاسخ به تاریخ ٬ محمدرضا٬ پهلوی٬
.1347 کتاب٬ نشر بنگاه ترجمه و تهران٬ مأموریت برای وطنم ٬ محمدرضا٬ پهلوی٬

توسط هواداران چریک های فدایـی کشور خارج از در [ انتشار ایران ٬ تاریخچه سازمان های چریکی در
ایران]. در [ تکثیر بی نا٬ بی تا٬ خلق] ٬

هیئت تحریریه کمیسیون کمیته مـرکزی حـزب دوره مختصر٬ شوروی ٬ تاریخ حزب کمونیست اتحاد
.1948 اداره نشریات به زبان های خارجی٬ مسکو٬ شوروی٬ ـکمونیست اتحاد

انـتشارات تهران٬ هدایت حاتمی٬ ترجمه شمس الدین بدیع تبریزی ـ تاریخ حزب کمونیست شوروی ٬
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.1358 حزب توده٬
ا.٬ خ. ف. چ. انتشارات س. حماسه جنگل٬ و تاریخ مبارزات مردم ایران (حقایقی درباره جنبش جنگل)

بی تا.
مردادماه تیرماه و مهرماه و و ـ مهرماه 1352 ا. خ. م. تهیه از بخش] ٬ چهار [ در دانش انفجاری تجاربی از

سال] 1357. [ در از] انتشارات ابوذر٬ [تکثیر ٬1353
.1358 تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬ تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیست های چپ نما٬

نیمه اول آبان ماه پاریس٬ یعقوبی] ٬ [ ـگروه پرویز مجاهدین خلق ایران تحلیل درباره بحران خلیج فارس ٬
.1369

بـهار چـاپ اول٬ انتشارات آسیا٬ تهران٬ احزاب سیاسی ایران ٬ و قربانیان باور محمود٬ تربتی سنجابی٬
.1357

.1371 رسا٬ تهران٬ قدرت ٬ نبرد مصدق و نقدی بر محمد٬ ترکمان٬
.1361 توسط] سپاه پاسداران انقالب اسالمی٬ انتشار [ تدوین و تهران٬ تروریسم ضدمردمی ٬

تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬ امام زمان ٬ ـ فطر عید جمعه ـ نماز قربان ـ عید تشریح فلسفی:
.1358 اسفند

.1367 چاپ دوم٬ انتشارات اطلس٬ تهران٬ قیام افسران خراسان ٬ ابوالحسن٬ تفرشیان٬
.1358 بهار احتماًال جدید)٬ (تکثیر بی تا٬ بی نا٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬ سوره انفال ٬ تفسیر

.[1358 بهار در احتماًال اخیر٬ [ تکثیر بی تا٬ بی نا٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬ سوره محمد(ص)٬ تفسیر
تهران٬ ایرج افشار٬ تنظیم از یادداشت شده توسط سرهنگ جلیل بزرگمهر٬ زندان ٬ تقریرات مصدق در

.1359 انتشارات سازمان کتاب٬
زمسـتان در احتماًال [ تکثیر بی تا٬ بی نا٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬ تکامل (ـکتاب دوم ایدئولوژی)٬

.[1357
انتشارات میرک٬ تهران٬ علل اساسی شکست جریان سیاهکل ٬ فرویدیسم و نقدی بر هوشنگ٬ تیزابی٬

.1357
انگـلستان٬ سازمان مجاهدین خلق ایـران)٬ (ـکنکاشی در ترور روانشناسی خشونت و مسعود٬ جابانی٬

.[1384 ] چاپ اول 2005 ایران اینترلیک٬
زمستان 1379. تاریخی٬ بررسی اسناد مرکز اول٬ جلد ساواـک ٬ جبهه ملی به روایت اسناد

انـتشارات مـعارف قم٬ خمینی٬ کلینی تا از علمای بزرگ شیعه: [محمدعلی محمدی؟] ٬ م. جردفادقانی٬
مهرماه 1364. اسالمی٬

قتل تشریح شکنجه و 2 جلد در [ شرح عملیات مهندسی/ 2 و 1 جلد شهید٬ جزئیات شکنجه سه پاسدار
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.1365 مرداد و 1363 مرداد دادستانی انقالب اسالمی تهران٬ تن دیگر] ٬ چند
مبانی استراتـژی جـنبش انـقالبی طرح جامعه شناسی و [نام اصلی: تاریخ سی ساله ایران بیژن٬ جزنی٬
[ در 1358 انتشارات مازیار٬ تهران٬ نام اصلی] ٬ [ چاپ با بی تا. کارگر٬ نشر تهران٬ ٬2 و 1 جلد ایران] ٬
با چاپ اخیرالذکر نشانه آن است که از رفته است٬ نام اصلی به کار عنوان با جا پاورقی کتاب هر متن و

همین شناسنامه استفاده شده است].
[ افست چـاپ دوم «جـمع بندی .1357 شـهریور انـتشارات نـوزده بـهمن٬ تهران٬ کلیات ٬ بیژن٬ جزنی٬
چاپ بیژن جزنی؛ اجتماعی فعلی جامعه» تحلیل موقعیت اقتصادی ـ ایران و مبارزات سی ساله اخیر
بهمن آن توسط «19 نشر چاپ دوم به صورت کتاب٬ و بهمن تئوریک» 19» 6 و شماره های 5 اول در

اروپا.] هواداران چریک های فدایی در ـ تئوریک»
لحظه کنونی»] ٬ در «مبرم ترین مسائل جنبش انقالبی ما نام اصلی: [با دیکتاتوری... با نبرد بیژن٬ جزنی٬

فروردین 1357. انتشارات چمن٬ تهران٬
انقالب اسـالمی و اسناد مرکز تهران٬ سازمان های مذهبی سیاسی ایران ٬ و جریان ها رسول٬ جعفریان٬

.1383 چاپ پنجم٬ اندیشه اسالمی٬ پژوهشگاه فرهنگ و
مؤسسه چاپ و تهران٬ انقالب اسالمی ٬ علل تداوم بحران آن پس از کردستان ـ حمیدرضا٬ جالیی پور٬

.1372 خارجه٬ انتشارات وزارت امور
فـرماندهی عـالی مسـئول اول و رجوی٬ جمع بندی یکساله مقاومت مسلحانه (ـگزارش داخلی مسعود
.1361 انجمن دانشجویان مسلمان٬ آلمان غربی٬ نظامی سازمان مجاهدین خلق ایران)٬ سیاسی ـ

اسالمی٬ بررسی های سیاسی وزارت ارشاد اداره تحقیقات و تهران٬ تحلیل گروهک ها٬ جنگ تحمیلی در
.1362 شهریور

بی تا. بی نا٬ سوئد٬ سازمان مجاهدین خلق٬ جداشدگان از جمعی از کرد؟٬ چه باید
پخش [ناشر:] بزرگ ترین مرکز تهرانی٬ مهدی خانبابا گوهای حسین مهری با (ـگفت و گفته ها٬ و چهره ها

ژانویه 2000. [ چاپ آلمان] ٬ ـکتاب٬
کتاب بیدار٬ کشور] ٬ چاپ خارج از افست از خاورمیانه٬ و اروپا [ اعضای جبهه ملی سوم ـ کرد؟٬ چه نباید

.1357
.1372 انتشارات معین٬ تهران٬ نیم قرن تکاپو٬ نقشی از / آنچه گذشت... عبدالهادی٬ حائری٬

.1364 امیرکبیر٬ تهران٬ ایران ٬ مشروطیت در تشیع و عبدالهادی٬ حائری٬
تهران٬ دورویه تمدن بورژوازی غرب ٬ نخستین رویارویی های اندیشهـگران ایران با عبدالهادی٬ حائری٬

1372 چاپ دوم٬ انتشارات امیرکبیر٬
اردیبهشت 1358. میثاق٬ نشر تهران٬ اخوان المسلمین مصر٬ کمال٬ حاج سیدجوادی٬
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.1379 طرح نو٬ تهران٬ قدرت ٬ افسون زدایی از جمهوریت؛ سعید٬ حجاریان٬
.1381 انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ بیست سال تکاپوی اسالم شیعی ٬ روح اهلل٬ حسینیان٬

زمستان 1382. انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ چهارده قرن تالش ٬ روح اهلل٬ حسینیان٬
انقالب اسـالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ ٬(1341 ـ مرجعیت شیعه (43 سه سال ستیز روح اهلل٬ حسینیان٬

.1382
[مشتمل بر عالمه و مصاحبات تلمیذ یادنامه و تابان: مهر (عالمه آیة اهلل)٬ سیدمحمد حسینی طهرانی٬
[ تاریخ مقدمه: بی تا مؤسسه انتشارات باقرالعلوم (ع)٬ تهران٬ مصاحبات عالمه طباطبایی] ٬ زندگی نامه و

ش.] 1361 هجریه قمریه = دو و صد چهار و یکهزار صفرالخیر هشتم شهر بیست و
بی تا انتشارات اوج٬ تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ایران ٬ تحلیلی بر بادامچیان] ٬ اسداهلل = ] علی حق جو٬

.(1358 خرداد (تاریخ مقدمه:
چاپ شده تجدید (مکرر فرهنگ اسالمی٬ نشر دفتر تهران٬ بیدارگران اقالیم قبله ٬ محمدرضا٬ حکیمی٬

.1355 است)٬
چاپ نی٬ نشر تهران٬ اندیشه سیاسی غرب٬ سیری در ـ دنیا شهر تا دنیای شهر از محمد٬ سید خاتمی٬

.1376 سوم٬
دفتر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ـ تهران٬ به کوشش محسن کاظمی٬ احمد٬ خاطرات احمد

.1379 ادبیات انقالب اسالمی٬
.1353 انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ به کوشش حافظ فرمانفرماییان٬ خاطرات سیاسی امین الدوله ٬

مترجمان شرکت مؤلفان و تهران٬ تضاد٬ جهش ـ دینامیسم ـ تاریخ: دیالکتیک طبیعت و انور٬ خامه ای٬
.[1326 [ چاپ نخست: ٬1357 چاپ دوم٬ ایران٬

مـطالعات دفتر تهران٬ ترجمه عبدالرحمان عالم٬ جهان عرب ٬ گرایش های سیاسی در منجید٬ خّدوری٬
.1369 خارجه٬ وزارت امور بین المللی ـ سیاسی و

بی نا). و (بی تا واقعه قتل ابرقو٬ فجایع بهائیت یا حسین٬ خراسانی٬
انـتشارات دارالتـبلیغ٬ قم٬ جمال الدین اسدآبادی ٬ سیاسی سید اسناد و نامه ها سیدهادی٬ خسروشاهی٬

.1354
.1373 انتشارات شباویز٬ تهران٬ ادعاهایش ٬ کیانوری و فریده٬ خلعت بری٬

بـی نا٬ تهران٬ منتظری٬ خمینی به آیة اهلل متن نامه حجة االسالم سیداحمد رنجنامه: سیداحمد٬ خمینی٬
.1368

چاپاول بی نا٬ بی جا٬ کنونی)٬ عصر انسان در (داستان دگردیسی انقالب و کنترل نیرو مهدی٬ خوشحال٬
.[1375 ] /1996
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بی تا. نیما٬ نشر کشور] ٬ [ خارج از بی جا استبداد٬ مبارزه با مهدی٬ خوشحال٬
هلند٬ ـ احزاب توتالیتر و سازمان ها در متدهای ویران سازی نیرو ـ ویران سازی نیرو مهدی٬ خوشحال٬

.1382 پاییز فرهنگی ایران پیوند٬ انجمن سیاسی ـ
برادری٬ منشور تهران٬ شهادت او٬ مبارزات و سیدمجتبی نواب صفوی اندیشه ها سیدحسین٬ خوش نیت٬

.1360
بختیاری ٬ جنبش وطن پرستان اصفهان و تاریخ مشروطه ایران و (مجاهدالسلطان)٬ نوراهلل علوی٬ دانشور

.1330 کتابخانه دانش٬ بی جا٬
اسناد مرکز تهران٬ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران ٬ نقش آن در جمعیت فداییان اسالم و امینی٬ داوود٬

.1381 انقالب اسالمی٬
دائـرة المـعارف بـزرگ مـرکز تهران٬ به کوشش کاظم موسوی بجنوردی٬ دایرة المعارف بزرگ اسالمی ٬

اسالمی.
[ این متن .1357 چاپ اول٬ [ناشر:] درفک٬ تهران٬ ترجمه علی مقامی٬ انقالب ٬ انقالب در رژی٬ دبره٬
مطالعه چریک های فدایی ترجمه و توسط سازمان های مجاهدین خلق و این تاریخ٬ پیش از سال ها

شده است].
.1358 مرداد انتشارات یاشار٬ تهران٬ امین الهیجی٬ ترجمه م. نقدسالح ٬ رژی٬ دبره٬
بی تا. انتشارات گروه «راه کارگر»٬ از شرایط عینی انقالب ٬ پیرامون تئوری انقالب و در

دبیرخانه فرانسه٬ سیدالمحدثین٬ تدوین سیدمحمد ترجمه فارسی متن انگلیسی٬ دموکراسی خیانت شده ٬
.1374 شورای ملی مقاومت ایران٬

.1371 چاپ دوم٬ مطهر٬ نشر تهران٬ بروجردی ٬ زندگانی زعیم بزرگ آیة اهلل علی٬ دوانی٬
.1377 انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ ٬12 جلد اسالم ٬ مفاخر علی٬ دوانی٬

.1360 فرهنگی امام رضا(ع)٬ بنیاد تهران٬ جلد٬ 15 نهضت روحانیون ایران ٬ علی٬ دوانی٬
.1377 انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ ٬2 و 1 جلد نهضت روحانیون ایران ٬ علی٬ دوانی٬

[ چـاپ ٬1336 انـتشارات ابـن سـینا٬ تهران٬ 3جلد٬ حیات یحیی ٬ یا تاریخ معاصر یحیی٬ دولت آبادی٬
تهران 1351]. فردوسی٬ و افست آن توسط عطار

[ منطبق .1976 اداره نشریات زبان های خارجی٬ پکن٬ جنگ چین ٬ مسائل استراتژی در مائوتسه٬ دون٬
مائوتسه دون]. اول منتخب آثار متن اصلی جلد با

.1363 انتشارات دانشگاه تهران٬ تهران٬ ترجمه ابوالفضل قاضی٬ احزاب سیاسی ٬ موریس٬ ورژه٬ دو
چاپ و نشر تهران٬ جلد٬ 4 کاشانی ٬ پیام های آیت اهلل و سخنرانی ها مکتوبات٬ مجموعه ای از م٬ دهنوی.

.1363 چاپ پنجم٬ و 1361 چاپخش٬
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بـهار ـ 1 چاپ دوم جلد سازمان مجاهدین خلق ایران٬ جلد٬ 2 چگونه قرآن بیاموزیم ٬ دینامیسم قرآن:
آبان 1358. ـ 2 چاپ دوم جلد ٬1358

تهران٬ شریعت زاده٬ ترجمه اختر گینه بیسائو٬ امبیک و موز ـ آنگوال جنگ مسلحانه در بازیل٬ دیویدسن٬
.1358 انتشارات آـگاه٬

چـاپ انـتشارات عـطائی٬ تهران٬ رفیعی مهرآبادی٬ ترجمه محمد دوران مصدق ٬ ایران در سپهر٬ ذبیح٬
.1381 سوم٬

انـتشارات مـوعود٬ تـهران٬ جدایی ٬ روند حمید٬ نوحی٬ حسین ـ رفیعی٬ ـ رضا [ رئیس طوسی] ٬ رئیسی
.1359

چاپ دوم. انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ خانه سدان ٬ اسناد اسماعیل٬ رائین٬
.1355 جاویدان٬ تهران٬ انقالب مشروطه ٬ انجمن های سّری و اسماعیل٬ رائین٬

انجمن سیاسی فرهنگی ایران پـیوند٬ هلند٬ ٬1 جلد آیینه تاریخ ٬ مجاهدین خلق در علی اـکبر٬ راستگو٬
.1382 بهار چاپ اول٬

.1382 انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ علمای مجاهد٬ محمدحسن٬ رجبی٬
تـهران٬ دانشگـاه صـنعتی شـریف)٬ (سخنرانی های آموزشی در جلد٬ 15 تبیین جهان ٬ مسعود٬ رجوی٬

.1358 انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران٬
[ افست بی نا بی جا٬ موقعیت مقاومت ٬ سه سرگی و تحلیل وضعیت رژیم آخوندی پس از مسعود٬ رجوی٬

.1377 کشور] ٬ خارج از
فرماندهی عالی جمع بندی یکساله مقاومت مسلحانه (ـگزارش داخلی مسئول اول و مسعود] ٬ [ رجوی٬
.1361 انجمن دانشجویان مسلمان٬ آلمان غربی٬ نظامی سازمان مجاهدین خلق ایران)٬ سیاسی ـ

روی [ افست از بی تا مجاهدین خلق ایران٬ تهران٬ سیمای یک مسلمان] ٬ [ یا: راه حسین احمد٬ رضایی٬
سازمان دانشجویان مسلمان]. ـ چاپ اروپا

.1362 تاریخ ایران٬ نشر تهران٬ نوری ٬ شیخ فضل اهلل لوایح آقا هما٬ رضوانی٬
انتشارات همشهری٬ تهران٬ جنگ ٬ انقالب تا تاریخ سیاسی ایران از انقالب: هاشمی و مسعود٬ رضوی٬

.1376 بهار
هواداران نهضت اسالمی گروهی از نهضت ملی شدن صنعت نفت ٬ فاش نشده از اسرار روحانیت و

بی تا. دارالفکر٬ قم٬ اروپا٬ ایران و
چاپ و ٬1356 چاپ بیروت٬ افست از چاپ اول٬ 1ـ جلد 3جلد٬ نهضت امام خمینی ٬ سیدحمید٬ روحانی٬
مرکز ـ 3 جلد ٬1365 شهید٬ فرهنگی بنیاد واحد ـ 2 جلد ٬1381 عروج٬ نشر مؤسسه چاپ و پانزدهم٬

.1372 انقالب اسالمی٬ اسناد
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.1379 تاریخی٬ بررسی اسناد مرکز تهران٬ جلد٬ 2 کاشانی به روایت اسناد٬ آیة اهلل روحانی مبارز
تا تیر 30 جنگ٬ در دخالت مستقیم آمریکا (اسکورت نفت کش ها٬ 50 جلد عراق ٬ جنگ ایران و روزشمار
مـرکز تـهران٬ یـزدانـفام)٬ مـحمود تحقیقات جنگ (نویسنده: مطالعات و مرکز ٬(1366 شهریور 31

.1378 تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمی٬ مطالعات و
عبدالرسول] ٬ [ منسوب به مشکین فام٬ بررسی شرایط انقالبی روستاهای ایران ٬ انقالب سفید: و روستا

آبان ماه 1351. ا.٬ خ. م. انتشارات س. از
.1371 انتشارات دانشگاه تهران٬ تهران٬ [ جزوه] مسائل نظامی ٬ جلیل٬ روشندل٬
.1368 نی٬ نشر تهران٬ وثوقی٬ ترجمه منصور تغییرات اجتماعی ٬ گی٬ روشه٬

.1358 تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬ رهنمودهای شیوه تحلیل سیاسی ٬
چاپ اول 1381. انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ گروه ابوذر٬ حسین٬ زرینی٬

[ تاریخ بی تا ایران] ٬ افست در [ تکثیر اروپا٬ هواداران سازمان در زندگی نامه مجاهدین خلق مسلمان ایران ٬
آذرماه 1357]. مقدمه:

بی تا. بنگاه مطبوعاتی قائم مقام٬ بی جا٬ افکاری٬ ترجمه جهانگیر کوبا٬ در جنگ شکر ژان پل٬ سارتر٬
زمستان 1352. مجاهدین خلق ایران٬ تاـکتیک ها٬ سازماندهی و

قـاسم حسـینی٬ از: گو گفت و محمدمهدی جعفری)٬ (خاطرات دکتر درون ٬ سازمان مجاهدین خلق از
.1383 چاپ اول٬ نگاه امروز٬ نشر تهران٬

زمستان 1383. چاپ اول٬ کانون آوا٬ کلن٬ ٬1 جلد روزهای تاریک بغداد٬ محمدحسین٬ سبحانی٬
.1383 چاپ اول٬ گام نو٬ تهران٬ مباحث بنیادی ملی ٬ عزت اهلل٬ ناـگفته های انقالب و سحابی٬

.1358 خرداد چاپ دهم٬ شرکت سهامی انتشار٬ تهران٬ خلقت انسان ٬ یداهلل٬ سحابی٬
.1349 شرکت سهامی انتشار٬ تهران٬ تکامل ٬ قرآن و یداهلل٬ سحابی٬

.1377 تاریخی٬ بررسی اسناد مرکز تهران٬ حجة االسالم علی اندرزگو٬ شهید سرفراز٬ سردار
.1371 فرهنگ اسالمی٬ نشر دفتر تهران٬ عبدالرحیم گواهی٬ ترجمه دکتر شرق شناسی ٬ ادوارد٬ سعید٬

انتشارات مجله میهن ـ بی جا٬ قهرمانان انقالب خلق ایران ٬ تن از زندگی نامه 101 عبدالحسین٬ سعیدیان٬
تیرماه 1358. چاپ اول٬ اشرفی٬ پخش از

نـامک٬ نشر تهران٬ سقوط مصدق)٬ استعفای رضاشاه تا (از 1 جلد سیاست ٬ قلم و محمدعلی٬ سفری٬
.1371

چاپ دوم٬ سازمان تبلیغات اسالمی٬ نشر چاپ و مرکز تهران٬ اول٬ جلد خط سازش ٬ مجتبی٬ سلطانی٬
.1368

دی ماه 1367. چاپ چهارم٬ انتشارات شباویز٬ تهران٬ هفت سال ٬ سی و احمد٬ سمیعی٬
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خـاطرات سـیاسی ناامیدیها٬ و (امیدها 1381 صدای معاصر٬ تهران٬ خاطرات سیاسی ٬ کریم٬ سنجابی٬
.(1368 انتشارات جبهه ملیون ایران٬ لندن٬ کریم سنجابی٬ دکتر

آذرماه چاپ دوم٬ انتشارات هفته٬ تهران٬ مشرقی٬ ترجمه محمود ایران ٬ مأموریت در ویلیام٬ سولیوان٬
.1361

٬1 جـلد پژوهشهای سـیاسی٬ مؤسسه مطالعات و فروپاشی ٬ تا آغاز سازمان حزب توده از سیاست و
.1370 تهران٬

بی تا٬ تبلیغات «جاما»٬ انتشارات و دفتر تهران٬ جاما٬ تاریخی جنبش انقالبی مردم مسلمان ایران ـ سیر
چاپ اول.

چاپ دوم٬ شرکت سهامی انتشارات خوارزمی٬ تهران٬ ترجمه حیدرعلی رضایی٬ چهـگوارا٬ آندره٬ سینکلر٬
آذرماه 1360.

نشر مرکز تهران٬ ترجمه مهدی خسروی٬ نهضت های مقاومت فلسطین ٬ شالیان] ٬ ژرار [ ـ= جرارد شالیند٬
.(1357) 2537 چاپ دوم٬ سپهر٬

چاپ فرهنگی ایران پیوند٬ انجمن سیاسی ـ هلند٬ گردآوری مهدی خوشحال٬ [مجموعه مقاالت] ٬ شانتاژ
.1383 بهار اول٬

طبع قدیم توسط] نهضت زنان افست از چاپ و [تجدید تهران٬ شذرات المعارف ٬ محمدعلی٬ شاه آبادی٬
.1359 مسلمان٬

انـتشارات اتـحادیه انـجمن های دانشـجویان مسـلمان [تـهران] ٬ دشمن خلق دشمن مـجاهدین ٬ شاه:
بهمن ماه 1359. مدارس عالی٬ و دانشگاه ها

فرانسه٬ گزارش های پلیس آلمان و همراه با من ـ رجوی و مکاتبات مسعود اسناد سعید٬ شاهسوندی٬
.1996 سپتامبر انتشارات بهار٬ هامبورگ٬

جوانه٬ نشر تهران٬ به کوشش حسن مرسلوند٬ سایرین ٬ کرمانی و رضا بازجویی های میرزا شاه شکار:
رجب پـنجشنبه 5 سال اول٬ شماره ٬10 روزنامه صوراسرافیل٬ از اسناد تصویر [متن کتاب و 1370

اوت 1907م.] 15 / ق. 1325
ترجمه عبدالرحمان عـالم٬ ٬1914 ـ سال های تکوین 1875 غرب: روشنفکران عرب و هشام٬ شرابی٬

.1369 خارجه٬ وزارت امور بین المللی ـ مطالعات سیاسی و دفتر تهران٬
سازمان سال ٬1350 تا سال 1344 تاریخچه وقایع سازمان مجاهدین خلق ایران از شرح تأسیس و

.1358 تیر چاپ اول٬ تهران٬ مجاهدین خلق ایران٬
چـاپ انـتشارات الهـام٬ تهران٬ (27 ـ اسالمی (مجموعه آثار بازشناسی هویت ایرانی ـ علی٬ شریعتی٬

.1374 چهارم٬
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نگـاه امـروز٬ تـهران٬ به کوشش حبیب الجوردی٬ شریف امامی ٬ خاطرات جعفر جعفر٬ شریف امامی٬
.1380

.1358 ناب٬ تهران٬ تزی برای تحرک)٬ (ش 7: مجموعه آثار مصطفی٬ شعاعیان٬
روابط درونی فرقه از ارتجاع غالب (ـگزارشی مستند رقابت با ارتجاع مغلوب در هادی٬ شمس حائری٬

آبان 1371. [ چاپ هلند] ٬ رجوی)٬
[ چـاپ خـارج از ارتجاع غـالب»٬ رقابت با دوم «ارتجاع مغلوب در جلد مرداب ٬ هادی٬ شمس حائری٬

.1375 پاییز ـکشور] ٬
بی تا. بی نا٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬ شناخت ٬

داخـل [ افست چاپ مـخفی 1355/2/1 انتشارات ابوذر مجاهدین خلق ایران٬ متدلوژی] ٬ [ یا: شناخت
فروردین 1357. ـکشور] ٬

غالمرضا دکتر حواشی٬ ترجمه و دیدگاه سفرنامه های اروپاییان ٬ ایران صفوی از سیبیال٬ والسر٬ شوستر
.1364 انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ ورهرام٬

٬2 و 1 جلد تهرانی)٬ مهدی خانبابا با گو درون به جنبش چپ ایران (ـگفت و نگاهی از حمید٬ شوکت٬
.1368 بهار چاپ اول٬ انتشارات بازتاب٬ آلمان٬

چاپ شانزدهم انتشارات اطالعات٬ تهران٬ دوم. جلد سقوط سلطنت پهلوی ٬ و ظهور عبداهلل٬ شهبازی٬
.1382

تهران٬ ساواـک»)٬ مجموعه «یاران امام به روایت اسناد اول از سعیدی (جلد محمدرضا سید آیة اهلل شهید
.1376 چاپ اول٬ تاریخی وزارت اطالعات٬ بررسی اسناد مرکز

مرکز تهران٬ ساواـک»)٬ مجموعه «یاران امام به روایت اسناد محمدعلی رجایی (ـکتاب چهاردهم از شهید
.1378 مرداد تاریخی وزارت اطالعات٬ بررسی اسناد

تـهران٬ تـرکمان٬ به کوشش محمد ٬2 و 1 جلد اسناد٬ مکتوبات و رسایل٬ نوری: فضل اهلل شیخ شهید
.1360 مؤسسه خدمات فرهنگی رسا٬

اهتمام دکتر به تصحیح و رساله سه اصل ٬ صدرالدین محمدبن ابراهیم (معروف به مالصدرا)٬ شیرازی٬
اردیبهشت 1340. دانشگاه تهران٬ منقول (الهیات) دانشکده علوم معقول و حسین نصر٬ سید

تابستان 1367. انتشارات کیهان٬ تهران٬ نهضت های اسالمی ٬ اندیشه اصالحی در محمدجواد٬ صاحبی٬
چاپ انتشارات وحید٬ تهران٬ سیدمرتضی مشیر٬ به اهتمام دکتر صالح ٬ خاطرات اللّهیار اللّهیار٬ صالح٬

اول 1364.
22 نامه های امام خمینی(ره)٬ اجازات شرعی و احکام٬ مصاحبه ها٬ پیام ها٬ (مجموعه بیانات٬ صحیفه امام ٬

زمستان 1379. چاپ سوم٬ امام خمینی٬ آثار نشر مؤسسه تنظیم و تهران٬ جلد٬
مدارک فرهنگ انقالب اسالمی٬ مرکز ٬22 تا 1 جلد مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره)٬ صحیفه نور:
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.1361 ـ 71 اسالمی٬ ارشاد وزارت فرهنگ و تهران٬
٬4 و 3 جـلد / 1347 انـتشارات ابـن سـینا٬ تهران٬ ٬2 و 1 جلد ایران ٬ تاریخ ادبیات در ذبیح اهلل٬ صفا٬
سنوات مختلف پس از فردوس ـ و امیرکبیر همه مجلدات٬ / 1356 و 1352 و دانشگاه تهران 1351

انقالب.
.1363 جاویدان٬ تهران٬ رهبران مشروطه ٬ ابراهیم٬ صفایی٬

روی چاپ س. [ افست از انتشارات آمال٬ تهران٬ بداند٬ آنچه یک انقالبی باید علی اـکبر٬ صفایی فراهانی٬
ا.] 1349. خ. ف. چ.

اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی٬ تهران٬ مشروطیت ٬ دولت های عصر جمشید٬ ضرغام بروجنی٬
.1348

ادبیات دفتر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی٬ تهران٬ خاطرات رجبعلی طاهری ٬ رجبعلی٬ طاهری٬
.1375 چاپ اول٬ انقالب اسالمی٬

.1325 مجلس شورای ملی٬ تهران٬ روزنامه مجلس ٬ حسن٬ میرزا مجتهد٬ محمدصادق و طباطبایی٬
.1372 چاپ اول٬ انتشارات سخن٬ علم و نشر تهران٬ فرهنگ جامع سیاسی ٬ محمود٬ طلوعی٬

تهران علینقی منزوی٬ به اهتمام دکتر ٬20 تا 1 جلد الّذریعة الی تصانیف الشیعة ٬ بزرگ٬ شیخ آقا طهرانی٬
طبع های مکرر. بیروت٬ و

نجف٬ «طبقات اعالم الشیعه») از آخر (جلد فی القرن الّرابع عشر البشر نقباء بزرگ٬ شیخ آقا طهرانی٬
1373ق. المطبعة العلمیه٬

انـتشارات تهران٬ ٬(2 (جلد تعلیقات ویراستار 1 جلد حسین٬ فردوست٬ سقوط سلطنت پهلوی ٬ و ظهور
.1373 چاپ ششم٬ [ مؤسسه] اطالعات٬

چاپ گفتار٬ نشر تهران٬ ٬2 و 1 جلد انقالب اسالمی ٬ مشروطه تا از تاریخ ایران: روزشمار باقر٬ عاقلی٬
زمستان 1372. دوم٬

عـلم٬ نشـر و گـفتار نشر تهران٬ جلد٬ 3 ایران ٬ نظامی معاصر شرح حال رجال سیاسی و باقر٬ عاقلی٬
.1380

تـاریخچه فـدائـیان اسـالم ٬ مروری بـر خدایی٬ خاطرات محمدمهدی عبد محمدمهدی٬ خدائی٬ عبد
.1379 انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ مهدی حسینی٬ تدوین:

1998م. کشور] ٬ [ چاپ خارج از تهرانی٬ مهدی خانبابا مصاحبه های حسین مهری با بحران ٬ از عبور
مؤسسه نشر تهران٬ عدالتیان٬ محمدرضا خاطراتی از [به درون فرقه رجوی] ٬ نفوذ محمدرضا٬ عدالتیان٬

زمستان 1374. چاپ اول٬ نگرش٬
.1378 دانشجویان ایرانی ٬ کنفدراسیون جهانی محصلین و عطائی٬

سلسله کتاب های انتشار [ از بی نا تهران٬ ٬(1 جهان (جلد تروریزم در تروریزم بین المللی: رضا٬ عطارپور٬



677 مآخذ   فهرست منابع و

.[1356 [ ـ= 2536 خرداد یافته توسط ساواـک] ٬
هوشنگ مهدوی ـ ترجمه عبدالرضا ٬(1332 ـ ایران (1320 بحران دمکراسی در فخرالدین٬ عظیمی٬

چاپ اول 1372. البرز٬ نشر تهران٬ بیژن نوذری٬
اسـاطیر٬ تـهران٬ ایـرج افشـار٬ به کوشش حبیب یغمایی و مشروطیت ٬ رجال عصر ابوالحسن٬ علوی٬

.1364
مـؤسسه خـدمات تـهران٬ جلد٬ 4 خاورمیانه ٬ سیاسی ایران و فرهنگ تاریخی ـ غالمرضا٬ علی بابایی٬

.1374 فرهنگی رسا٬
انتشارات آنزان٬ تهران٬ ٬(1320 ـ 1375) خاطرات محمدعلی عمویی ٬ زمانه٬ ُدرد محمدعلی٬ عمویی٬

تابستان 1377. چاپ دوم٬
شـرکت سـهامی تهران٬ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی٬ اسالم معاصر٬ اندیشه سیاسی در حمید٬ عنایت٬

.1372 چاپ سوم٬ انتشارات خوارزمی٬
دادگسـتری نـاشر: پـدیدآورنده و تـهران٬ سقوط ضـدانـقالب ٬ و ظهور ـ 1359 غائله چهاردهم اسفند

.1364 جمهوری اسالمی ایران٬
.1335 چاپ اول٬ انتشارات چهر٬ تهران٬ پنجاه سال نفت ایران ٬ مصطفی٬ فاتح٬

بـا انتشارات حـدیث ـ مؤسسه چاپ و تهران٬ [ خاطرات سیاسی] ٬ زوایای تاریک جالل الدین٬ فارسی٬
.1373 بهار چاپ اول٬ همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی٬

فرهنگی ایران انجمن سیاسی ـ هلند٬ مجموعه مصاحبه های سیاسی٬ شورای ملی مقاومت ـ فرود و فراز
.1381 بهار پیوند٬

انتخابات مجلس شورای ملی ٬ سوابق انقالبی کاندیداهای سازمان مجاهدین خلق ایران در فرازهایی از
.1358 اسفند تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬

بی تا. اردیبهشت ٬54 نشر بی جا٬ تاریخ سازمان مجاهدین خلق ایران ٬ فرازی از
«جـنبش بـرای نشر: فرانسه] ٬ [احتماًال هم استراتژی هم تاـکتیک ٬ مبارزه مسالمت آمیز علی٬ فراستی٬

.1375 بی جا٬ پیشرفت»٬ عدالت٬ امنیت٬
چاپ ششم. انتشارات اطالعات٬ تهران٬ اول٬ جلد سقوط سلطنت پهلوی ٬ و ظهور حسین٬ فردوست٬

19 [ چاپ اروپا] ٬ سازمان مجاهدین خلق] ٬ [ منشعب از پیروان راه موسی فروغ بی دروغ ـدروغ بی فروغ ٬
بهمن 1367.

تـهران٬ به کوشش محمدحسن رجـبی٬ مبارزات حجة االسالم فلسفی ٬ خاطرات و محمدتقی٬ فلسفی٬
.1375 انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز

ـ 1344 ابـن سـینا ـ کـیهان 1334 انـتشارات: ٬4 تا 1 جلد زندگانی شاه عباس اول ٬ نصراهلل٬ فلسفی٬
.1353 ـ دانشگاه تهران 1344
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.1367 نو٬ نشر تهران٬ هوشنگ مهدوی٬ ترجمه عبدالرضا جلد٬ دو تاریخ جنگ سرد٬ آندره٬ فونتن٬
برنامه ریزی وزارت آمـوزش و تحقیقات و دفتر تهران٬ انقالب اسالمی ایران ٬ تحلیلی از حاتم٬ قادری٬

.1364 پرورش٬
.1358 انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ ترجمه مهدی نراقی٬ شاه ٬ ضّد ایران بر ژان٬ لورویه٬ ـ احمد قاروقی٬

.1351 بی نا٬ تهران٬ رضایی] ٬ رضا [ زیرنظر دفاعیات سازمان مجاهدین خلق ایران ٬ قسمتی از
چاپ چهارم 1381. چشمه٬ نشر تهران٬ خاطرات صفرخان ٬ صفر٬ قهرمانیان٬

تابستان 1359. انتشارات شبگیر٬ تهران٬ سهرابی٬ ترجمه م. کمینترن)٬ اسناد قیام مسلحانه (از
(چـاپ زمسـتان 1371. گفتار٬ نشر تهران٬ ترجمه فرشته سرلک٬ ایران ٬ ناسیونالیسم در ریچارد٬ ـکاتم٬

ترجمه تدین). ٬1383 انتشارات کویر٬ سوم٬
دادستانی انقالب تهران٬ اعترافات منافقین] ٬ مدارک و [مجموعه اسناد٬ 5 تا مجلدات 1 ـکارنامه سیاه ٬

.1360 ـ 63 اسالمی مرکز٬
.1376 قومس٬ نشر تهران٬ ایران معاصر٬ فرهنگ سیاسی در بحران نوگرایی و علی اصغر٬ سید ـکاظمی٬
چـاپ دوم نـو٬ نشـر تهران٬ بشیری٬ به کوشش احمد ٬2 جلد وزارت خارجه انگلیس٬ اسناد ـکتاب آبی٬

.1365
فـرهنگ نشـر دفتر تهران٬ عبدالرحیم گواهی٬ ترجمه دکتر ریشه های انقالب اسالمی ٬ آر٬ نیکی. ـکدی٬

چاپ دوم 1375. اسالمی٬
تهران٬ اسالم»٬ مجموعه «اندیشه سیاسی در کتاب اول از فقه شیعه ٬ نظریه های دولت در محسن٬ ـکدیور٬

.1376 نی٬ نشر
انقالب اسناد مرکز تهران٬ تاریخ شفاهی انقالب اسالمی (تاریخ حوزه علمیه قم)٬ غالمرضا٬ ـکرباسچی٬

.1380 اسالمی٬
بـه کـوشش سـعیدی ٬(2 و 1 جـلد (مـقدمه و مجلد 3 تاریخ بیداری ایرانیان ٬ ناظم االسالم٬ ـکرمانی٬

.1346 فرهنگ ایران٬ انتشارات بنیاد تهران٬ سیرجانی٬
انـقالب نـقش ایشـان در شیخ عباسعلی اسـالمی و جامعه تعلیمات اسالمی (آیة اهلل حمید٬ ـکرمی پور٬

چاپ اول 1380. انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ اسالمی)٬
انقالب اسناد مرکز تهران٬ مواضع آن ٬ شرح تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران و احمدرضا٬ ـکریمی٬

.1384 اسالمی٬
.1344 انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ تاریخ مشروطه ایران ٬ احمد٬ ـکسروی٬

.[1356 ] چاپ هشتم 2536 انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ تاریخ هجده ساله آذربایجان ٬ احمد٬ ـکسروی٬
[ ترجمه از] نهضت آزادی شورشگری ٬ ضد شورشگری و [ازپژوهشگران آمریکایی کمبریج] ٬ ـکلر٬میچل

.1357 کشور] ٬ چاپ خارج از [ افست از چاپ دوم تهران٬ کشور] ٬ [ خارج از ایران
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انتشارات تهران٬ کشور] ٬ [ خارج از [ ترجمه از] نهضت آزادی ایران ٬2 و 1 جلد جنگ بی پایان ٬ میچل٬ ـکلر٬
چاپ دوم 1357. بدیع٬

اعضای «سازمان انقالبی»] ٬ تن از همکاری چند با ساواـک٬ [احتماًال: ـکنفدراسیون دانشجویان ایرانی ٬
بی تا. بی نا٬

نشـر تـهران٬ حسین ابـوترابـیان٬ دکتر ترجمه اسمعیل زند٬ ایران ٬ ب در گ. کا. والدیمیر٬ ـکوزیچکین٬
چاپ چهارم 1376. حکایت٬

.1329 [ ناشر] روزنامه ظفر٬ [تهران] ٬ مجلس چهاردهم ٬ سیاست موازنه منفی در حسین٬ ـکی استوان٬
افست شده است.] عینًا شمسی٬ سال های دهه 50 در اروپا٬ [ این کتاب توسط انتشارات مدرس در

چاپ دوم٬ انتشارات مؤسسه اطالعات٬ تهران٬ ٬2 جلد خاطرات نورالدین کیانوری ٬ نورالدین٬ ـکیانوری٬
.1372

.1376 بهار نگره٬ نشر تهران٬ [ مصاحبه] ٬ تاریخ ٬ با گفتگو نورالدین٬ ـکیانوری٬
.1358 یاشار٬ نشر تهران٬ علیزاده٬ ترجمه یداهلل تراژدی بولیوی ٬ ریچارد٬ ـگات٬

مـرکز٬ نشـر تهران٬ ترجمه فریدون فاطمی٬ شاه ٬ و سیاست خارجی آمریکا ج.٬ مارک. ـگازیوروسکی٬
.1371

بی تا. بی نا٬ بی جا٬ ـگذشته چراغ راه آینده است ٬
هواداران سازمان مجاهدین خـلق ایـران٬ عباس آباد)٬ گل تپه و ـگزارش اردوهای سازندگی (عرب آباد

زمستان 1358. تهران٬
.1382 انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز جلد٬ 2 جمعیت فداییان اسالم به روایت اسناد٬ احمد٬ ـگل محمدی٬

.[1375 پیش از و 1368 [ پس از بی تا بی جا٬ بی نا٬ ریشه ها٬ و تیشه ها فریدون٬ ـگیالنی٬
کتاب سرا٬ تهران٬ عنایت٬ ترجمه محمود مصدق ٬ دولت دکتر سقوط امپراتوری انگلیس و برایان٬ لپینگ٬

.1365
[ چـاپ اصـلی بـه وسـیله پـورهرمزان٬ ترجمه مـحمد مقاالت ٬ و مجموعه آثار ایلیچ] ٬ [ والدیمیر لنین٬

بی تا. بی نا٬ ایران] ٬ چاپ افست در مسکو؛ انتشارات پروگرس ـ
.1358 بی نا٬ تهران٬ تشکیالت ٬ سازماندهی و [ ؟] ٬ له دوان٬

بی تا. انتشارات داس٬ برزیل ٬ عمل انقالبی در اندیشه و سیر کارلوس٬ ماریگال[ ؟] ٬
انتشارات حسینیه ارشاد٬ تهران٬ به کوشش حسن یوسفی اشکوری و...٬ غرب (مجموعه مقاالت)٬ و ما

.1376 بهار
از [ظاهرًا جلد٬ 3 مدارک مربوط به انجمن حجتیه] ٬ و [محتوی اسناد بشناسیم ماهیت انجمن حجتیه را

1361ش. حدود بی تا٬ بی نا٬ انتشارات سپاه پاسداران اصفهان] ٬
.1362 روابط عمومی نخست وزیری٬ ٬1342 پانزده خرداد متن کامل مذاـکرات هیئت دولت طاغوت در
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انـتشارات سـازمان تـهران٬ مجاهدین خـلق ایـران٬ نظام ٬ زندانی دو سعادتی: محمدرضا اسیر مجاهد
.1359 شهریور مجاهدین خلق ایران٬

هلند٬ شده سازمان مجاهدین خلق ایران] ٬ اعضای جدا [ یکی از جنگ سوم خلیج فارس ٬ مجاهدین در
.1383 بهار فرهنگی ایران پیوند٬ انجمن سیاسی ـ

انـتشارات دانشگـاه تـهران٬ تـهران٬ (تقی زاده)٬ مشروطیت ایران٬ در روشنگری ها مهدی٬ مجتهدی٬
.1357

1341ش. انتشارات اسالمیه٬ تهران٬ عین الحیوة ٬ محمدباقر٬ مجلسی٬
.1997 نوامبر انتشارات حزب کمونیست کارگری ایران٬ سوئد٬ حکمت٬ منصور هشتم٬ جلد مجموعه آثار٬
مرکز تهران٬ خط امام٬ ترجمه] دانشجویان مسلمان پیرو [ تدوین و النه جاسوسی آمریکا٬ مجموعه اسناد

(ویرایش جدید). اردیبهشت 1366 از النه جاسوسی آمریکا٬ اسناد نشر
٬(59 خرداد 4 تا دی ماه 57 28 (از موضع گیری های سیاسی مجاهدین خلق ایران ٬ و مجموعه اعالمیه ها

.59 خرداد / 59 بهار / بهمن 58 تهران٬ سازمان مجاهدین خلق ایران٬ جلد٬ 3
.1359 زوار٬ تهران٬ خراسانی ٬ یازندگی نامه آخوند نور مرگی در عبدالحسین٬ کفائی٬ مجید

اعضای سابق سازمان مجاهدین خـلق بـه مسـعود تن از نامه دو مجید٬ بازگونه٬ ـ مینو محمدی زاده٬
.1370 [ چاپ اروپا] ٬ مؤلف٬ ناشر: رجوی ٬

سازمان تبلیغات اسالمی٬ نشر چاپ و مرکز تهران٬ شاه آبادی بزرگ آسمان عرفان ٬ محمدعلی٬ محمدی٬
ابرار»]. با مجموعه «دیدار از [شماره 71 زمستان 1374

س 15. راهنمای کتاب ٬ محمد٬ محیط طباطبایی٬
بـه کـوشش بـیداری مشـرق زمـین ٬ جمال الدیـن اسـدآبادی در نقش سید محمد٬ محیط طباطبایی٬

.1350 قم٬ سیدهادی خسروشاهی٬
فـردوسی٬ تـهران٬ جان فدا٬ جواد تفرشی٬ به کوشش مجید مقدمات مشروطیت ٬ هاشم٬ محیط مافی٬

.1363
تابستان 1375. چاپ نهم٬ تبلیغات اسالمی٬ انتشارات دفتر قم٬ سیمای فرزانگان ٬ رضا٬ مختاری٬

[ مـجلس شـورای مطالعات فرهنگی مؤسسه پژوهش و سیاست (مجموعه مقاالت)٬ تاریخ و مدرس٬
.1375 پاییز تهران٬ اسالمی] ٬

(انـتشارات کـتاب های پـرستو تـهران٬ انـدیشه های او٬ جمال الدین و سید مرتضی٬ مدرسی چهاردهی٬
.1360 امیرکبیر)٬

جامعه سوسیالیست ها٬ مطالعه موردی نیروی سوم و با احزاب سیاسی ایران: محسن٬ شانه چی٬ مدیر
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.1375 چاپ اول٬ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا٬ تهران٬
به کوشش ایرج افشـار٬ ٬1330 ـ مستشارالدوله صادق 1325 اسناد خاطرات و صادق٬ مستشارالدوله٬

چاپ اول 1362. فردوسی٬ تهران٬
[احتماًال بی تا فرهنگ اسالمی٬ نشر دفتر تهران٬ حسین نژاد٬ ترجمه ق. قرآن ٬ تکامل در علی٬ مشکینی٬

.[1356
چاپ انتشارات علمی٬ تهران٬ به کوشش ایرج افشار٬ مصدق ٬ تألمات محمد خاطرات و محمد٬ مصدق٬

.1381 دهم٬
چاپ انتشارات صدرا٬ تهران٬ ساله اخیر٬ صد بررسی اجمالی نهضت های اسالمی در مرتضی٬ مطهری٬

.1368 پاییز دوازدهم٬
تـهران٬ نشریه مـجاهد٬ مجموعه مقاالت مندرج در دیدگاه علی (ع)٬ معیارهای صالحیت رهبری از

.1359 شهریور انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران٬
.1380 برگزیده٬ نشر انتشارات محدث و قم٬ تهران و خشونت قانونی ٬ کاظم٬ مقدم٬

.1360 کتاب٬ نشر بنگاه ترجمه و تهران٬ قسمت اول٬ (ـکتاب سیاه) خلع ید حسین٬ مکی٬
.1357 انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه قاجار٬ مختصری از حسین٬ مّکی٬

1373 انتشارات علمی٬ تهران٬ تاریخ انقالب مشروطیت ایران ٬ مهدی٬ ملک زاده٬
آزادی بـخش خـلق ایـران؛ اسـتعماری و مسائل جنبش ضّد قسمت اول ـ [ مشتمل بر: آثار منتخبی از
1ـ سه رساله: قسمت سوم ـ شرایط کنونی؛ عمده ترین وظایف کمونیست های ایران در قسمت دوم ـ
حـزب توده ای 3ـ کار مشی سیاسی و نقش استراتژیک چریک های فدایی خلق 2ـ درباره وحدت و
مـارکسیسم انـقالبی و روانشناسی اجتماعی 2ـ 1ـ پنج مقاله: قسمت چهارم ـ ایران؛ در طبقه کارگر
خـلق 5ــ رابطه جـنبش انـقالبی مسـلحانه بـا خودانگیختگی 4ـ آـگاهی و مارکسیسم بورژوازی 3ـ

بی تا. [ افست] ٬ بی نا بهمن٬ انتشارات 19 رهبری خلق] ٬ پیشاهنگ انقالبی و
انقالب اسالمی٬ اسناد مرکز تهران٬ جلد٬ 2 به روایت اسناد٬ تاریخ قیام پانزده خرداد جواد٬ منصوری٬

.1377
ادبـیات دفتر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی٬ تهران٬ منصوری ٬ خاطرات جواد جواد٬ منصوری٬

.1376 انقالب اسالمی٬
وزارت امور بین المللی ـ مطالعات سیاسی و دفتر تهران٬ تکوینی انقالب اسالمی ٬ سیر جواد٬ منصوری٬

.1375 چاپ دوم٬ خارجه٬
نشر تهران٬ کرمانی٬ رنجبر به اهتمام علی اـکبر مسی به رنگ شفق ٬ محمدکاظم٬ سید موسوی بجنوردی٬

.1381 نی٬
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چـاپ چـهارم٬ انـتشارات پـاسارگاد٬ انتشارات پـانوس ـ تهران٬ زندگی سیاسی رزم آرا٬ جعفر٬ مهدی نیا٬
تابستان 1368.

انقالبی ایران ٬ جنبش کارگری و مقابله با در احزاب بورژوازی لیبرال٬ بررسی مختصر رسول٬ مهربان٬
.1360 چاپ دوم٬ پیک ایران٬ تهران٬ ٬1 جلد

مجموعه سرمقاله های نشـریه مـجاهد(1)٬ مهم ترین موضع گیری های سیاسی مجاهدین خلق ایران ـ
بهمن 1359. انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران٬ تهران٬

.1382 صمدیه٬ نشر تهران٬ ٬2 جلد میثمی) (خاطرات لطف اهلل که رفتند٬ آنها لطف اهلل٬ میثمی٬
صمدیه٬ نشر تهران٬ ٬1 جلد میثمی)٬ (خاطرات لطف اهلل مجاهدین٬ نهضت آزادی تا از لطف اهلل٬ میثمی٬

.[78/9/4 [ تاریخ پیشگفتار بی تا چاپ سوم٬
به سازمان مجاهدین خلق علل درونی ضربه خائنانه 54 شّمه ای از تازیانه تکامل ٬ لطف اهلل] ٬ میثمی٬ [ ـ

تیرماه 1359. صمدیه٬ نشر تهران٬ نهضت مجاهدین خلق ایران٬ ایران٬
نـهضت تـهران٬ ٬2 و 1 جـلد حـنیف نژاد٬ شـیوه های اسـالمی شـهید سنّت االولین: لطف اهلل٬ میثمی٬

.1359 مجاهدین خلق ایران٬
.1369 قومس٬ نشر تهران٬ نقیب زاده٬ احمد ترجمه دکتر جامعه شناسی احزاب ٬ روبرت٬ میخلز٬

.1372 طرح نو٬ تهران٬ خاطرات سلیمان بهبودی ٬ غالمحسین٬ صالح٬ میرزا
انـتشارات نـهضت زنـان تـهران٬ ٬2 و 1 جلد محمدعلی رجایی ٬ شهید شجاع الدین٬ سید میرطاووسی٬

.1361 تیر مسلمان٬
بـه کـوشش و نوار] ٬ [ پیاده شده از حاج مهدی عراقی٬ خاطرات شهید ٬1375 پاییز پاریس ـ ناـگفته ها:
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا٬ تهران٬ شیرازی٬ حمیدرضا ـ دهشور مسعود مقدسی ـ ویرایش محمود

.1370 چاپ اول٬
مؤسسه خدمات فرهنگی تهران٬ ٬2 و 1 جلد پنج ساله ایران ٬ تاریخ سیاسی بیست و غالمرضا٬ نجاتی٬

.1371 چاپ اول٬ رسا٬
شرکت سـهامی تهران٬ ٬1332 مرداد کودتای 28 جنبش ملی شدن صنعت نفت و غالمرضا٬ نجاتی٬

.1368 انتشار٬
.1349 چاپ دوم٬ انتشارت مؤسسه عطایی٬ تهران٬ پیروزی ٬ مقاومت تا [ ویتنام] از غالمرضا٬ نجاتی٬

مـؤسسه مـطالعات تـاریخ تـهران٬ تاریخ تحوالت سیاسی ایران ٬ موسی٬ فقیه حقانی٬ موسی ـ نجفی٬
.1383 چاپ سوم٬ ایران٬ معاصر

چاپ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا٬ تهران٬ آذری٬ ترجمه سعید زندان اوین ٬ ازکاخ شاه تا احسان٬ نراقی٬
.1372 اول٬

[ چاپ سوئد]. بی تا٬ بی نا٬ دانشگاه فرانکفورت٬ در میزگرد ٬1994 دسامبر 9 نشست فرانکفورت /
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مصاحبه های و سخنرانی ها [مجموعه ای از بی تا٬ بی نا٬ [ ویراسته] محمدکاظم نیکنام٬ پنهان ٬ کفر نفاق یا
تابستان 1359.] شخصیت های جمهوری اسالمی پیرامون سازمان مجاهدین خلق ایران در
.1997 / 1376 لندن٬ مقاالت)٬ گفتگوها٬ دموکراسی برای ایران (سخنرانی ها٬ فّرخ٬ نگهدار٬

تاریخ مجموعه «بررسی نقش احزاب چپ در از قضاوت تاریخ ٬ ایران و روشنفکری وابسته در ن٬ نوری٬
سازمان مجاهدین خلق ایران (ریشه های انقالب ایدئولوژیک)٬ ـ چپ نو بخش سوم: ایران / معاصر
به چـاپ روزنامه ابرار این کتاب به صورت سلسله مقاالتی در [ بخشی از بی تا. بی نا٬ سیزدهم٬ جلد

رسیده است].
نهضت آزادی چاپ اردیبهشت ٬1354 تجدید اردیبهشت ماه ٬1340 جریان تأسیس٬ نهضت آزادی٬

کشور. خارج از
(نسخه اینترنتی) برون٬ اندکی از درون٬ اندکی از به انقالب درونی مجاهدین٬ نگاهی دیگر بیژن٬ نیابتی٬

.1362 انتشارات نوین٬ تهران٬ ثقة االسالمی٬ جعفر ترجمه دکتر جنگ حقیقی ٬ ریچارد٬ نیکسون٬
.1348 شرکت سهامی انتشار٬ تهران٬ صدر٬سیدجمال الدینحسینیپایهـگذارنهضت هایاسالمی ٬ واثقی٬

.1372 چاپخش٬ تهران٬ غالمحسین صدیقی ٬ یادنامه دکتر پرویز٬ ورجاوند٬
نشـر [ فرانسه] ٬ کشور٬ انجمن دانشجویان مسلمان خارج از تشکیالتی قاسملو٬ ورشکستگی سیاسی ـ

.1367 طالقان٬
چاپ معارف انقالب٬ نشر دفتر تهران٬ هاشمی٬ به اهتمام یاسر بحران ٬ از عبور اـکبر٬ هاشمی رفسنجانی٬

.1378 هشتم٬
مـهندس زیـرنظر ٬2 و 1 جلد گاه شمار)٬ اسناد٬ تصویرها٬ دوران مبارزه (خاطرات٬ هاشمی رفسنجانی:

.1376 چاپ اول٬ معارف انقالب٬ نشر دفتر تهران٬ محسن هاشمی٬
.1373 انتشارات ارس٬ لندن٬ کارنامه ساواـک)٬ داوری (سخنی در (سرتیپ)٬ منوچهر هاشمی٬

دیگران٬ و ترجمه محمدحسن نظری نژاد به ایران)٬ واقعیت (خاطرات سفر افسانه و ایران٬ مریت٬ هاـکس٬
.1368 معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی٬ مشهد٬

.1358 انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ ترجمه فضل اهللنیک آیین٬ ایران ٬ توسعه در دیکتاتوری و فرد٬ هالیدی٬
نشر تهران٬ ترجمه محسن ثالثی٬ جوامع دستخوش دگرگونی ٬ سامان سیاسی در ساموئل٬ هانتینگتون٬

.1370 علم٬
.1375 زوار٬ نشر تهران٬ خطرات ٬ خاطرات و مهدیقلی (مخبرالسلطنه)٬ هدایت٬

بـنیاد تهران٬ کرباسچی٬ غالمرضا زیرنظر: ٬2 و 1 جلد انقالب اسالمی ٬ تاریخ ایران و روز هفت هزار
.1371 بهار تاریخ انقالب اسالمی ایران٬

نشر تهران٬ ترجمه فرزانه طاهری٬ ایران ٬ مبارزه برای قدرت در مصدق و محمدعلی٬ همایون کاتوزیان٬
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.1372 مرکز٬
اسـناد مـرکز تـهران٬ تـدین٬ ترجمه احمد جلد٬ 2 قدرت ٬ نبرد مصدق و محمدعلی٬ همایون کاتوزیان٬

.1382 انقالب اسالمی٬
سقوط رژیـم پایان جنگ جهانی دوم تا تاریخ روابط خارجی ایران (از عبدالرضا٬ هوشنگ مهدوی٬

.1368 مؤلف٬ ناشر: تهران٬ پهلوی)٬
.1373 البرز٬ نشر تهران٬ سیاست خارجی ایران دردوران پهلوی ٬ عبدالرضا٬ هوشنگ مهدوی٬

.1990 بی نا٬ سوئد٬ ترجمه هادی هرمزی٬ جنبش ها٬ و روانشناسی توده ها اریک٬ هوفر٬
چاپ انتشارات الهام٬ تهران٬ احمدی٬ ترجمه حمید روایتی که ناـگفته ماند٬ ایران: حسنیْن ٬ محمد هیکل٬

.1363 پاییز سوم٬
.1358 بی نا٬ تهران٬ اصفیایی٬ ترجمه سیدمحمد ایران کوه آتشفشان ٬ حسنیْن ٬ محمد هیکل٬

ـ انـتشارات مـازیار تـهران٬ علینقی عالیخانی٬ ویراستار ٬3 و 2 ٬1 جلد علم ٬ اسداهلل یادداشت های امیر
.1377 انتشارات معین٬

تـهران٬ حـج٬ سـفر جـوانـی و دوران زندان٬ خاطراتی از یادداشت های روزانه مهندس مهدی بازرگان:
.1376 انتشارات قلم٬

همکاری شرکت با تهران٬ طالقانی٬ فرهنگی آیة اهلل بنیاد طالقانی ٬ سیدمحمود آیة اهلل زمان ـ یادنامه ابوذر
.1362 بهار سهامی انتشار٬

عبدالکریم سـروش٬ دکتر نظر زیر کتاب اول (مجموعه مقاالت)٬ مرتضی مطهری ٬ شهید یادنامه استاد
.1360 شهریور آموزش انقالب اسالمی٬ سازمان انتشارات و تهران٬

.1383 انتشارات قلم٬ تهران٬ ابراهیم یزدی٬ به کوشش دکتر مصطفی چمران ٬ دکتر بزرگوار یادنامه شهید
تهران٬ مطالبی ناـگفته پیرامون انقالب اسالمی ایران٬ آخرین روزها: در آخرین تالش ها ابراهیم٬ یزدی٬

اردیبهشت 62). (تاریخ پیشگفتار: 1368 انتشارات قلم٬
[ وابسته به کتاب های سیمرغ تهران٬ آریان پور٬ ترجمه آذر چگونه انسان غول شد٬ ایلین٬ م. سگال٬ ی.

.1354 چاپ پنجم٬ انتشارات امیرکبیر] ٬
پـاریس٬ انحرافات رهبری سابق سازمان مجاهدین خلق ایران ٬ جمع بندی دوساله از پـرویز٬ یعقوبی٬

.1364
جلد مهندس مهدی بازرگان ٬ افکار و آثار سیری درزندگی٬ تکاپوی آزادی: در حسن٬ یوسفی اشکوری٬
قسـمت .1376 انتشارات قلم٬ تهران٬ فرهنگی مهندس مهدی بازرگان٬ بنیاد قسمت نخست٬ اول ـ

.1379 دوم٬
وفرهنگ نامه ها فرهنگ ها  
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.1374 چاپ اول٬ مرکز٬ نشر تهران٬ انگلیسی به فارسی٬ فرهنگ علوم انسانی ـ داریوش٬ آشوری٬
زمینه سازی تهاجم عـراق تـا نظامی جنگ از بررسی وقایع سیاسی ـ پایان (سالنمای تحلیلی) تا آغاز
تحقیقات مطالعات و مرکز تهران٬ درودیان٬ محمد تدوین: تحقیقات جنگ٬ مطالعات و مرکز آتش بس٬

.[1376 [ تاریخ پیشگفتار: بی تا جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمی٬
بنیاداسالمی طاهر. کامران فانی وبهاءالدین خرمشاهی٬ احمدصدرحاج سیدجوادی٬ دایرة المعارف تشیع ٬
تهران٬ به سرپرستی غالمحسین مصاحب٬ م)٬ (ش ـ 2 جلد و س) (الف ـ 1 جلد دایرة المعارف فارسی ٬

.1356 و 1345 انتشارات فرانکلین٬
ـ 1352 سازمان لغت نامه (دانشگاه تهران)٬ تهران٬ لغت نامه دهخدا٬ دیگران٬ و (عالمه) علی اـکبر دهخدا٬

.1368 جلدی٬ دوره 14 .1325
.1356 چاپ سوم٬ انتشارات امیرکبیر٬ تهران٬ ٬6 تا 1 جلد فرهنگ معین ٬ جعفر] ٬ شهیدی٬ [ و محمد معین٬

انقالب) از بعد ارگان های اپوزیسیون (قبل و  
متین دفتری ) هدایت اهلل آزادی (جبهه دموکراتیک ـ

(مجاهدین خلق) کشور نشریه اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان خارج از
آمریکا و اروپا نشریه انجمن های دانشجویان مسلمان ـ

[حکمت] (وحدت کمونیستی) اندیشه رهایی
انقالب اسالمی (بنی صدر)

انقالب) قبل از ـ کشور (جبهه ملی خارج از ایران آزاد
فرانسه) و هلند جداشدگان سازمان مجاهدین خلق ـ ایران آینده (جمعی از

توحیدی ) هزارخانی و سازمان مجاهدین خلق ـ ایران زمین (شورای ملی مقاومت و
انقالب) قبل از ـ کشور (جبهه ملی خارج از امروز باختر

بازوی انقالب (سازمان مجاهدین خلق ایران)
جداشدگان سازمان مجاهدین خلق ایران) اغلب از / اجتماعی دماوند کانون فرهنگی ـ پژواـک (پژواـک آرا:

پیام خلق (سازمان مجاهدین خلق ایران)
انقالب) قبل از ـ کشور (جبهه ملی خارج از پیام دانشجو

انقالب) قبل از ـ کشور (نهضت آزادی خارج از پیام مجاهد
راه آزادی طبقه کارگر) در (سازمان پیکار پیکار

جداشدگان سازمان مجاهدین خلق ایران) اغلب از / فرهنگی پیوند (ـکانون سیاسی ـ پیوند
کشور) راه آزادی (چاپ خارج از

رجوی ) (شورای ملی مقاومت ـ شورا
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.1354 اسفند ا.٬ خ. م. ارگان س. قیام کارگر٬
ـکردستان (حزب دموکرات کردستان ایران)

ـکیهان لندن (مصباح زاده )
(سازمان مجاهدین خلق ایران) مجاهد

مجاهدین خلق [ فرانسه] ٬ نشست شورای مرکزی)٬ و ـگزارش سمینار ) 1370 فوق العاده پاییز مجاهد٬
نیمروز

و... روزنامه ها٬مجله ها ارگان ها٬ نشریات ادواری:  
شمس الواعظین) ـ رسمی) توس (جوادی حصار آیندگان (غیر
شمس الواعظین ـ (نیمه رسمی) جامعه (جالیی پور ابرار

اطالعات (رسمی) جمهوری اسالمی (رسمی)
کارگر و الحیات (عربی) ـکار

الخلیج (عربی) ـکیهان (رسمی)
(انگلیسی) میزان (نهضت آزادی) ایران تایمز

(انگلیسی) ایران (رسمی) نیویورک تایمز
سیدحسین فاطمی ـ همشهری (نیمه رسمی) (دکتر امروز باختر

انقالب) قبل از

رسمی نشریات مستقل یا  
انقالب) قبل از امیرانی ـ (علی اصغر آینده (ایرج افشار) خواندنیها

گنجی) (اـکبر (حسن یوسفی اشکوری) راه نو احیاء
(سازمان مجاهدین انقالب اسالمی) ما اندیشه حوزه (مستقل) عصر

.1379 بهار شماره ٬15 سحابی) فصلنامه حکومت اسالمی ٬ (عزت اهلل ایران فردا
مؤسسه مطالعات و مهاجرانی) فصلنامه مطالعات تاریخی ٬ بهمن (عطاءاهلل

(ماهنامه) پژوهشهای سیاسی. پیام امروز
تاریخ (نقد فرهنگی٬ فلسفی٬ انتقادی ـ پیام انقالب (سپاه پاسداران انقالب اسالمی) ـکتاب نقد٬
زمستان تهران٬ حوزه انقالب)٬ در ایران (مؤسسه مطالعات تاریخ نگاری معاصر تاریخ معاصر

ایران 1378. معاصر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم) حوزه (دفتر فرهنگ معاصر(سیدهادی خسروشاهی) تاریخ و
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ش ٬4 آثار)٬ و بررسی آرا آـگاه (در ـکیهان هوایی (مؤسسه کیهان) ـگاهنامه نقد
.1363 مؤسسه انتشارات آـگاه٬ مجموعه مقاالت کنگره امام خمینی و تهران٬

منتقدان سازمان مجاهدین خلق دینی نگاه (جداشدگان و فکر احیاء
ایران)

و...) دست نوشته ها پرونده ها٬ بولتن ها٬ جزوات٬ منابع (شامل: سایر  
مجموعه بولتن های رژیم پهلوی٬ مقامات ارشد ویژه و دفتر اداره کل سوم ساواـک به ریاست کل ساواـک٬

انقالب اسالمی ایران». اسناد «مرکز در موجود تحلیلی ٬ ـگزارشی و
دادستانی انقالب. آرشیو در متن موجود اظهارات تقی شهرام ٬

اسـناد «مـرکز در مـوجود نیمه اول سال 1362] ٬ [ تاریخ نگارش احتماًال قائدی ٬ اعترافات محمدجواد
انقالب اسالمی ایران».

(قطع خشتی) سازمان چریک های فدایی خلق ٬ اعالمیه توضیحی مواضع ایدئولوژیک گروه منشعب از
آبان 1356]. [ تاریخ اعالمیه:

پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی دانشگاه امـام بـاقر(ع)٬ بررسی اطالعاتی عملیات فروغ جاویدان ٬
پژوهشهای سیاسی. مؤسسه مطالعات و آرشیو در موجود تابستان ٬1377

تاریخ رساله 1374. دانشکده امام باقر(ع)٬ پایان نامه کارشناسی٬ بررسی تخلیه تلفنی توسط منافقین ٬
مستند ٬2 و 1 جلد نظامی٬ سیاسی و فاز دو بررسی منافقین در و (1359 ـ 62) رخدادهای سمخا بشیر٬
پـژوهشهای مؤسسه مـطالعات و آرشیو در موجود بی تا٬ بی نا٬ تایپ آی.بی.ام] ٬ [با داخلی٬ به اسناد

سیاسی.
تحلیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی. و بولتن های رویدادها

.1367 قرارگاه غرب٬ بولتن های نظامی تحلیلی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ٬
بولتن های ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی.

پژوهشهای سیاسی. مؤسسه مطالعات و آرشیو ساواـک درباره مهندس مهدی بازرگان ٬ پرونده اسناد
نظامی فاز نگاه به کارنامه تروریستی سازمان در با بررسی سازمان مجاهدین خلق ایران ـ تاریخچه و

.1362 پاییز باقر(ع)٬ گردآوری دانشکده امام محمد تحلیلی] ٬ [ جزوات درسی و
راه آزادی در سازمان پیکار ٬54 ـ تحوالت درونی سازمان مجاهدین خلق ایران 52 و تغییر تحلیلی بر

.1359 خرداد چاپ دوم٬ انتشارات سازمان پیکار٬ از تهران٬ طبقه کارگر٬
محفوظ در دادرسی ارتش٬ ساواـک و اساس اسناد بر خالصه پرونده های زندانیان سیاسی رژیم پهلوی ـ

انقالب اسالمی. اسناد مرکز
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بدو از نهادهای سازمان مجاهدین خلق ایران ـ و مالت های بخش ها تحلیل مجموعه حوادث و شرح و
آرشیو در موجود .1361 [ تاریخ نگارش:] بهار [ ـکپی دست نویس] ٬ سه مجلد٬ ٬1360 شهریور انقالب تا

مطالعات راهبردی. مرکز
علوم سیاسی دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد ٬1355 ـ ایران 1345 جنگ چریکی در اـکبر٬ طاهری٬

دی ماه 1373. تهران٬ تربیت مدرس٬
مـتن آن٬ از بـعد و پـیکار تحوالت سازمان مـجاهدین خـلق تـا تاریخچه فعالیت و قاسم٬ عابدینی٬

پژوهشهای سیاسی. مؤسسه مطالعات و آرشیو دستنویس٬
بهمن اشجع٬ محمود احمد٬ احمد گوی همکاران این پژوهش با: متن پیاده شده گفت و و عنوان کلی نوار
حجة االسالم هادی خانیکی٬ حقگو٬ مسعود ا.)٬ خ. م. خواهران (اعضای اسبق س. جمعی از بازرگانی٬
عـلی فـراسـتی٬ کیوان صمیمی بهبهانی٬ زرین کفش٬ عبداهلل کریم رستگار٬ سیدهادی خسروشاهی٬
مـحمدی گـرگانی٬ مـحمد مـحسن٬ عـبداهلل لقمان دربانی٬ احمد کریمی٬ احمدرضا مصطفی قنادها٬
صـادق نبوی٬ بهزاد مهدی مهروانی بهبهانی٬ منصوری٬ جواد مصطفی مالیری٬ مطهری٬ عزت اهلل

نام مخاطب مشخص شده است.] ذـکر با گوها گفت و یک از [ ارجاع اختصاصی به هر نوروزی.
نگاه به مباحث جامعه شناسانه سازمان مجاهدین خلق ایران با ساخت روانی و خسرو٬ قنبری (تهرانی )٬

.1372 دانشگاه امام صادق (ع)٬ تهران٬ تکنیکی (پایان نامه)٬
تـهران٬ سازمان مجاهدین انـقالب اسـالمی٬ شیبانی ٬ حّماد سعادتی و ـگزارش دستگیری محمدرضا

.1358 خرداد
بهمن 1376. 22 شورای ملی مقاومت٬ [ پاریس] ٬ ـگزارش مسئول شورای ملی مقاومت به مردم ایران ٬

بمب گذاری جلوی یک بانک سال ٬1349 [ هواپیماربایی در عملیات درباره چند خود از انتقاد ـگزارش و
یک جیپ انفجار سابق)٬ ویز B.O.A.C (بریتیش ایر شرکت هواپیمایی دفتر در انفجار سرچشمه٬ در
اتـومبیل پـلیس در انـفجار خیابان حـق شناس٬ پست ترانسفورماتور انفجار خیابان ترقی٬ ارتشی در
سمپات های و بین اعضا در کشور٬ خارج از در [ این متن به صورت محدود ا. خ. م. س. سرچشمه] ٬
به طـور ـ اعضای سابق سازمان های دانشجویان مسلمان (اروپا) توسط یکی از شده و تکثیر فعال٬

گرفته است.] قرار پژوهشگران کتاب حاضر اختیار در امانی ـ
مـؤسسه مـطالعات و آرشـیو مطالعات استراتژیک٬ مرکز محمدی گرگانی ٬ محمد ـگفتگوی پژوهشی با

.78 پاییز پژوهشهای سیاسی٬
تیرماه 1358. تهران٬ برای رهایی طبقه کارگر٬ گروه نبرد امیرحسین احمدیان ٬ گویی با ـگفت و

سازمان پیکار و ا. خ. م. بیان تاریخچه س. مجموعه یادداشت های منظم حسین احمدی روحانی در
انقالب اسالمی. اسناد مرکز (دست نویس)٬


