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 :چکیده

باط . نخست ارتباط فكري؛ دوم ارتباط سیاسي و تشكیالتي. ارتباط مجاھدین با روحانیت را باید از دو زاویھ دنبال كرد حاظ ارت بھ ل ما  ا
سالم ما ا ند، ا ھره ببر ید ب مي  فكري، مجاھدین بھ رغم آن كھ معتقد بودند ازبرخي از روحانیون با سي حوزوي را ن ند و آن را  شنا پذیرفت

تھ . دانستند مبارزه كافي نمي براي یت پرداخ با روحان ھدین خلق  طھ مجا باره راب لق در در این نوشتار بھ بازشناسي سازمان مجاھدین خ
 . مي شود

باط . نخست ارتباط فكري؛ دوم ارتباط سیاسي و تشكیالتي. ارتباط مجاھدین با روحانیت را باید از دو زاویھ دنبال كرد حاظ ارت بھ ل ما  ا
سالم ما ا ند، ا ھره ببر ید ب مي  فكري، مجاھدین بھ رغم آن كھ معتقد بودند ازبرخي از روحانیون با سي حوزوي را ن ند و آن را  شنا پذیرفت

ني . این باور آنان، پیشینھ داشت. دانستند مبارزه كافي نمي براي كھ روحا ند  سان برآمد سالم شنا سلي ازا سو، ن از شھریور بیست بھ این 
ند ھاي شخصي خود مطالعاتي در زمینھ نبودند و با پیگیري شتھ بود عھ. اسالم كرده، مقاالتي نو شتھ مراج بھ نو تاه  ھھ  اي كو یني د ھاي د
بھ بیست و سي، اعم شده،  شتھ  مذھبي نو جالت  ین  از آنچھ بھ صورت كتاب یا مقالھ بھ صورت مستقل یا در م شانگر ظھور چن بي ن خو

ھاي وي  آنان بھ ھمھ اندیشھ. آلشان مھندس بازرگان بود در این جھت، ایده مجاھدین. شناسي است نسلي از اسالم شناسان یا مدعیان اسالم
بھ  بھ. اعتقاد نداشتند، اما بھ ھر روي، اسوه آنان ایشان بود عبارت دیگر، مجاھدین بریدن از روحانیت و مرجعیت را از نھضت آزادي 

كھ  مي آقاي گرامي بھ درستي خاطرنشان. ارث برده بودند ند  مي«ك حترام  حاني ا شخاص رو بھ ا سبت  گان ن قاي بازر بھ  آ لي  شت و گذا
سالم را از  مجاھدین خود را وارث جریاني مي) 34(».اعتنا بود روحانیت بھ عنوان جامعھ و صنف اجتماعي كم شت ا نا ندا دانستند كھ ب

مي. مرجعیت بگیرد شان  تاد، ن یدئولوژي اف تدوین ا كر  بھ ف غاز  مان آ سازمان درھ كھ  یت و  نفس این اندیشھ  بھ روحان سازمان  كھ  داد 
بیرون و ) 35.(مرجعیت اعتقادي ندارد و در برخوردش باروحانیت، تنھا در اندیشھ استفاده ابزاري از آن است كھ در  ھم  آقاي گرامي 

ھد و »: گوید درون زندان با آنان حشر و نشر داشت،مي كري بد خوراك ف ھا  بھ آن حاني  یك رو كھ  شتند  مجاھدین بھ ھیچ وجھ، قوبل ندا
تھ  چنان) 36(«.كال ضد روحانیت بودند ید افراخ یق وح ھدین از طر سازمان مجا با  خود را  كاري  ستین ھم كھ نخ ضي الویري  كھ مرت

ند فھمیدند من از شیوه امام خمیني تبعیت مي ھا وقتي كھ آن: نویسد آغاز كرد، مي شدار داده، گفت من ھ بھ  باره  ستي : كنم، در این  كار در
بالعكس. كني نیست كھ از روحانیت تبعیت نھ  ید  ین ) 37.(این روحانیت است كھ باید بھ دنبال قشر پیشرو بیا گري از مجاھد شخصي دی

خود تفسیر سوره حمد آقاي خامنھ ھم در مشھد بھ دلیل آن كھ ِ  ) 38.(اي را تكثیر كرده بود، مورد سرزنش سازمان قرار گرفت سر

بي سالھ یكي از مظاھر  بھ ر نان  قاد آ عدم اعت حوزوي،  سالم  بھ ا ھدین  قادي مجا شرایط دوره  ھاي اعت صول  نان را مح كھ آ بود  یھ  عمل
مي سم  ستند فئودالی یچ روي. دان بھ ھ نان،  قع آ با  بھ وا نیز  سالھ  ھي ر سائل فق بھ م سبت  شتھ و ن قادي ندا حوزوي اعت سمي  كار ر بھ اف

شتند كامل برخورد مي اعتنایي بي خویش را دا یژه  شت و نیز بردا قادي  سائل اعت كھ در م باره .كردند، چنان  شیرازي در  باني  مرحوم ر
ظرآن: گوید خاطرات خود در برخورد با این گروه در زندان مي یت، ن ھاد و مرجع سائل اجت با م طھ  مي در راب كھ  بود  ین  ما  ھا ا ند  گفت

ید و  كنیم و مسألھ تقلید را ابدا قبول نداشتند، كما این كھ ما مي كوركورانھ تقلید نمي سألھ تقل دیدیم كھ در كارھا وعبادتشان بھ ھیچ وجھ م
مي. داند آمد، انجام مي كارھایي را كھ بھ نظر خودشان اسالمي مي. رسالھ در كار نیست كھ  مازي  با ن طھ  ثال درراب سال  م ند، در  خواند

چھ وقتي كھ محمد حنیف نژاد را گرفتھ بودند و من ھم بھ زندان قزل قلعھ وارد شدم، دیدم 50 ما  كھ اینھا بھ ظاھر ب ستند، ا بي ھ ھاي خو
سھ . خوانند گیرند، نماز راگرچھ با آب و تاب ولي غلط مي اي از مسائل اسالمي را بلد نیستند، وضو را غلط مي ھیچ گونھ مسألھ من دو 

سازمان ادعاي اسالمي دارد عبادات را غلط انجام دھد و مسائل  بار با مسؤوالنشان صحبت كردم كھ این براي شما خیلي بد است كھ یك
ندان  بھ یكي از آنھا كھ قبال طلبھ بود گفتم كھ. دیني خود را بلد نباشد بھ ز باره  كھ دو عد  سال ب كن، دو  طرح  ھا م مسائل دیني را براي آن

مي آنھا مسائل دیني راقبول نداشتند و رسالھ. رفتم وضع آنھا ھیچ تغییري نكرده بود طل  كل با بھ  ستند ھا را  كھ در . دان ھایي  چھ  حتي ب
بھ بیرون رسالھ را عمل مي قتي  ھدین كردند و مي مجا شتند و  بول ندا سالھ را ق صال ر خر ا سالھاي آ ستند در  مس،  پیو كھ در آن خ ند  گفت

 ) 39.(نداریم زكات و تجارت ھست؛ ما اصال قبول

حســین روحــاني از عناصــر ایــدئولوژیك ســازمان كــھ بعــدھا در مركزیــت پیكــار قــرار گرفــت، در پاســخ بــھ ایــن پرســش كــھ وضــع 
مي اعتقادي بود،  سد  سازمان مجاھدین خلق چگونھ  ید اع: نوی سألھ تقل بود بھ م سازمان  ھا  جع آن مورد مر ین  عا در ا شتند و طب قادي ندا ت

ستند   مي مشركین را قبل از آن كھ كساني بدانند كھ بھ خدا اعتقاد ندارند، كساني. ومواضع سازمان و دستورات آن و نھ ھیچكس دیگر دان
ستند مل ھ سد راه تكا خدا و  سد راه  بھ. كھ  بھ جن كھ  جا  تا آن سم را  مي ماركسی بوط  سي آن مر ماعي و سیا ثل ھاي اجت سم  شد، م ماتریالی

گروه كمونیست. اش قبول داشتند تاریخي، ارزش اضافھ و بھ ھمان شكل التقاطي یا  نوان عناصر و  بھ ع حترام  ھاي ھا را  بل ا بي قا انقال
یھ مي سد  دانستند و حاضر بھ ھمكاري با آنھا بودند و دلیلشان ھم این بود كھ آنھا مشرك نیستند و در راه مردم و عل كھ تجلي  سم  امپریالی

ستند؛  مسلماني، مسلمان نمي كاران را علي رغم ادعاي داران و جنایت بھ ھمین سبب، سرمایھ. كنند ھاست، مبارزه مي راه تكامل انسان دان
تا  در این صورت، الزم) از پرونده. (چرا كھ آنھا بھ عنوان سد كنندگان راه خدا و راه تكامل بودند ند  تدوین ك خودش متوني را  تا  بود 
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 . حاصل تالش فكري آنان،تدوین چند متن آموزشي بود. بتواند بر اساس آن، نیروھاي سازمان را بھ لحاظ فكري تغذیھ كند

سیاري . توانست كار جدي انجام دھد نمي اما بھ لحاظ سیاسي و تشكیالتي، سازمان مجاھدین بدون حمایت مالي روحانیون در این زمینھ ب
ند از روحانیون مبارز كھ با پدید آمدن نان پرداخت یت از آ بھ حما ند،  مده بود ثھ. مجاھدین سرشوق آ پس از حاد یت،  ین حما سیاھكل در  ا

سفند  ست 49ا یت كمونی فزایش فعال شان از ا شد كھ ن شتر  شت، بی ساني از . ھا دا بھ مرورك كھ  تا آن  شت  مھ دا نان ادا یھ ھمچ ین رو ا
شھ یدن دراندی سیر فروغلط تدریج در م بھ  في  روحانیون دریافتند كھ وضعیت فكري سازمان چندان مناسب نیست و سازمان  ھاي انحرا

 . در اینجا مروري بر مواضع روحانیون نسبت بھ سازمان خواھیم داشت. است

بھ  اي كھ سبب شد تا برخي از روحانیون در جریان پدید آمدن در اصل نخستین حادثھ یران  ماي ا شدن ھواپی سازمان قرار گیرند، ربوده 
عثي 9در این ھواپیما . عراق توسط مجاھدین بود سط ب شدند نفر از اعضاي سازمان بودند وتو نداني  بھ ) 40.(ھا ز صلھ  ھدین بالفا مجا

مي. بود یك مسیر، استفاده از نفوذ امام در عراق. ھاي نجات آنان افتادند بررسي راه مي براي این كار  ساطت  سي و ست ك ین  بای كرد و ا
كرد نامھ طالقاني بدین ترتیب آقاي. شخص، كسي جز آیت هللا طالقاني نبود غاز  یھ آ ین آ با ا مھ را  شت و نا نوا : اي بھ امام نو یة آم ھم فت ّ ان

ھدي ناھم  ند. بربھم و زد ید نكرد ھا را تأی مام آن ما ا قع) 41.(ا ین  در وا كردن مجاھد براي آزاد  مام  كھ ا بود  ین  قاني ا قاي طال ست آ خوا
ھش  ھاآدم بعثي: ھا رو بزند؛ اما امام فرموده بودند رباینده، بھ بعثي نان خوا ندارم از آ نا  من ب ھاي عوضي و وابستھ و انگلیسي ھستند و 

ین) 42.(كنم مود توجیھ دیگري كھ نجات حسیني نقل كرده ا مام فر كھ ا ست  سخت: ا بر او  نم،  سي را بك صیھ ك من تو گر  جا ا تر  در این
 ) 43.(براي شخص رابط نقل كرده بود 1343اي ھم از سال  گیرند؛ نمونھ مي

مي ند با این حال، روحانیون مبارز داخل ایران، ھمچنان بھ سازمان كمك  قاي. كرد شان و  آ كھ ای مایتي  جایي از ح نیز در  كني  ھدوي  م
ین: گوید كردند، سخن گفتھ مي آقایان ھاشمي و الھوتي از مجاھدین مي براي ا یان  ما  ھدین(آقا خوردیم) مجا تك  لي ك بھ . خی ماه  نده دو  ب

ندادم لو  حدي را  لي ا یدم؛ و شكنجھ د مھ) 44.(خاطر ھمین آقایان  شان در ادا بھ  ای مد او  فت و آ خودش و ر با  ضایي  مد ر باط اح از ارت
تم و باز مي.  اند كرده، یاد كرده مي حسین مسجد جلیلي و سواالتي كھ از او در زمینھ تألیف كتاب راه امام بھ مسعود رجوي گف كھ  : افزاید 

 ) 45(بھ خاطر چھ بود؟ دادیم من در راه شما شكنجھ دیدم؛ پولھایي كھ ما بھ شما مي

سال  كھ در  ھدین  شده 1350طبق گزارش ساواك پس از محكومیت سران مجا ستگیر  جع  د منزل مرا بھ  حانیون  شماري از رو ند،  بود
گاه رفتھ از آنان مي كام داد ند خواھند تا بھ اح عتراض كن ند از. ا بارت بود كھ ع شدند  فر دستگیر  باط چندین ن ین ارت ني : در ا ھدي ربا م

 ) 48.(و شیخ احمد آذري) 47(و احمد جنتي، محمدعلي گرامي، محمدیزدي) 46(املشي،

قط  من: بھ آقاي جعفري گفتھ بود  54ایشان در سال . آقاي رباني شیرازي یكي از كساني بود كھ حمایت مالي فراواني از مجاھدین كرد ف
كردم 1350در سال  سال . از وجوھات بازار، چندین میلیون تومان بھ سازمان مجاھدین كمك  باني از  قاي ر با  54آ كھ  عد،زماني  بھ ب

درگزارش دیگري آمده ) 49.(داد كھ بھ مجاھدین نزدیك نشوند ھاي مذھبي سخت ھشدار مي انحراف این گروه بھ خوبي آشنا شد، بھ بچھ
ِ پیشین را نیز  كرد و حتي حركت سخت بر ضد مجاھدین ماركسیست شده فعالیت مي 56است كھ مرحوم رباني در سال  ِ مذھبي مجاھدین

یت. نمود رد مي ست حما ھدین ماركسی شوري از مجا یب هللا آ كھ حب ین  قل ا باس  مي در این گزارش ضمن ن با ع باط  ین ارت كرد و در ا
مام را در  خمیني نقل كرده كھ بھ گروه[آقاي ]رباني از قول : شیباني درگیر شد، آمده است سھم ا ند و  مالي نكن مك  ھاي چریك ومسلح ك

بازاري حبیب هللا پیمان بھ خاطر گرایشات: جھت نشر كتب مفید دیني خرج نمایند و افزود لي  ماركسیستي مورد تأیید كامل  ست، و ھا نی
 ) 50.(مورد حمایت دانشجویان قرار گرفتھ و كتب او در زندان مورد استفاده و استنادمجاھدین است

ند نده گفت بھ ب ھدین  بھ مجا سبت  باني ن قاي ر ضع آ باره موا نیز در  نواري  یت هللا ا ھدین را : آ سالم مجا جواب  حتي  ندان  باني در ز ر
بدھیم: یكبار رجوي بھ من گفت. داد نمي ھم كار  گزارش  سیم و  !این رفیق شما انتظار دارد ما ھر روز، صبح بھ صبح خدمت ایشان بر

تم 1/11/1355روز جمعھ : در یكي از اسناد ساواك ھم آمده است باني رف منزل ر جا  عده. بھ  شاھي درآن ھادي خسرو سید  لھ  اي از جم
سخ: خسروشاھي از رباني پرسید. بودند باني در پا سي داشت؟ ر چھ انعكا فت اعالم مواضع ایدئولوژیك مجاھدین در زندان  كاس : گ انع

خار،  ھا از مبارزه دلسرد شده بودند و حتي مي اي از مذھبي عده. بدي داشت ھي افت شویم ز بدھم ب بھ حبس ا كوم  گفتند اگر براي دین مح
كرده بارزه  لط، م ھم غ ستي، آن  یم  ولي بعد از این ھمھ از خودگذشتگي، معلوم شد كھ براي مطامع كمونی فزود.ا بدبختي، و ا ھي  در : ز

بھ دست بندھاي پایین زندان كمونیست قدرت را  شماھا را از  ھا بھ بعضي از طالب گفتھ بودند كھ، اگر روزي  لھ اول  گیریم، در مرح ب
قاطي مرحوم رباني جزوه) 51!(گذرانیم دم مسلسل مي ضد الت بر  مي اي ھم در زندان  سد و آن ھا  بھ نوی ست طل بھ د سي  را  نام مقد با  اي 

مي مي یل  ندان تحو مأموران ز بھ  بوده  نافقین از او ر كھ م ھد  شكنجھ  د یغ زده و  صورتش را ت شان را برده،سرو پس از آن ای ند و  دھ
 ) 52.(كنند مي

تب «مرحـوم ربـاني در كتـاب  یدگاه دو مك عي از د كت طبی بودن اندیشـھ نیز بـھ) 194 - 195ص (حر ھـاي  تفصـیل در بـاره التقـاطي 
تیر  4با نشریھ پیام انقالب در باره سخنراني  59اي كھ در مرداد  ایشان در مصاحبھ. است مجاھدین بدون آن كھ تصریح كند، سخن گفتھ

بي: امام خمیني در باره مجاھدین داشت در این باره گفت 59ماه بھ خو بودیم  كھ  ندان  باس  ما در ز سم را ل ھا ماركسی كھ آن كردیم  مس  ل
بود و  ھاي دیگر مي یا گروه[ خلق]دیدیم كھ فدائیان  لذا درزندان وقتي مي. دادند اسالم پوشانیده و بھ خورد جوانان مي مرده  سالم  گویند ا
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سم در آن ند روح ماركسی مي مجاھدین آمد كرده و ن سكوت  ھا  شد، این نده  سالم ز ند و ا سالم  دمید ست و ا غي ا لب درو ین مط كھ ا ند  گفت
ین. خودش یك مكتب است مي ا شتیم، ن بول دا ما ق كھ  نایي  ین مع بھ ا سالم را  ست  ھاا یك ماركسی كھ  مان عنوان  بھ ھ ند، و آن را  پذیرفت

مي گوید كھ مذھب روبناست مي ھا  كھ این ند در  قبول كرده بودند كھ زیربناي آن ماركسیسم و روبنایش اسالم است و تازه اسالمي ھم  گفت
صاد و . ھاي اسالمي خورد نھ بھ كار تمام دوره ھاي تاریخي مي از دوره موقع تبیین بھ كار بعضي جارت و اقت یع و ت سائل ب براي م مثال 

شمھ  14گفتند این مربوط بھ  كردند مي مي غیره را وقتي بیان سم سرچ ید از سوسیالی مروز با ست و مسائل اقتصادي ا ین ا قرن پیش از ا
 ) 53.(گرفتند لذا اینھاكامال در مسائل ایدئولوژي اسالم را بھ صورت روبنا درآورده بودند و زیربنا را ماركسیسم مي. بگیرد

مي در  قش مھ شتند، ن مام شھرت دا نده ا نوان نمای بھ ع كھ  شاني  ستي كا قاي را خر، آ ین اوا باني و در ا بھ ھر روي، تبلیغات مرحوم ر
ین »آقاي منتظري ھم در جایي بھ این نكتھ اشاره كرده است كھ . ھاي مذھبي از مجاھدین داشت جداكردن بچھ آقاي رباني خیلي بامجاھد

 ) 54.(»بد بود

ــتي و  51در ســال  ــھ شــھید بھش ــھ درخواســت برخــي از دوســتانش از جمل ــاي موســي صــدر ب ــود، آق كــھ صــحبت اعــدام مجاھــدین ب
در واقع تصور بر این بود كھ بھ خاطر موقعیت امام موسي صدر در لبنان براي ایران، شاه وساطت او . پذیرفت تا وساطت كند دیگران

 ) 55.(را درباره مجاھدین خواھد پذیرفت كھ چنین نشد

ستند ھدین پیو بھ مجا ستانھ آن  قالب و در آ یش از ان نان پ ندان آ خي از فرز ھدین، بر حانیون از مجا عي رو یت مقط بر حما فزون  از . ا
سال  -پسر آیت هللا احمد جنتي -جملھ حسین جنتي  آن شده و  54است كھ از فعاالن سازمان بود و در  تھ دستگیر ید افراخ عتراف وح با ا

تاد شد) 56.(بھ زندان اف گیري كشتھ  قالب، در در پس از ان ست و  جوي پیو گروه ر بھ  ندان  ندان. در ز تن از فرز ین از دو  قاي  ھمچن آ
قالب در  پس ازان ستند و  ھدین پیو بھ مجا قالب  لي ان كھ در حوا كرد  یاد  ید  لزاده غفوري با تي و گ قاي الھو محمدي گیالني، فرزندان آ

مھ. ھاي انقالب محاكمھ و اعدام شدند دادگاه گري نا جاي دی كھ در  بود  ھدین  شمار مجا نیز در  قاني  یت هللا طال ند آ یھ وي را  فرز ارتداد
 . خواھیم دید

نان  روزگاري حمایت از مجاھدین توسط روحانیون مبارز بھ صورت یك ارزش درآمده كي از آ باره ی گان در  قاي بازر كھ آ بود، چنان 
 ) 57.(كند مجاھدین آن را نازل مي اگر سوره قل اعوذ برب الناس را ھم تفسیر كند، در شأن... آقاي : گفتھ بود

سال  لي  ھر روي، در حوا حاظ  50بھ  بھ ل صا  كرده و مخصو یت  ھدین حما سي مجا یت سیا یران، از فعال حانیون در ا شماري از رو
سال . كردند آنان را تأمین مي مالي مي از اردیبھشت  بھ آرا خود را  مھ  52این رویھ تا زماني كھ سازمان مشي  كرد، ادا عوض  عد  بھ ب

ید تحول دروني سازمان بھ طور رسمي آشكار شد، این كمك 1354پس از آن كھ در شھریور سال .داشت طع گرد سنجاني . ھا ق قاي رف آ
مي كھ مام  كرده و از ا یت  نان حما ماني از آ تا از آن ز ست  ند، خوا یت ك سازمان ) 58(ھا حما خل  تدادي دا تاي ار یان كود با جر قتي  و

 ) 59.(بھ نجف، از امام خواستند تا بھ ھمان موضع خود در عدم حمایت از برخورد مسلحانھ ادامھ دھد 54شد، در سفر سال  مواجھ

مھ كھ نا ظري،  قاي منت بود  آ شتھ  مام نو بھ ا ھدین  یت از مجا مد  -اي در حما ھد آ مھ خوا سال  -در ادا عدھا در  ضعیت  59ب باره و در 
تاب: سازمان در آن زمان، این توضیحات را داد فكري ین ك ندم  من خالصھ ا قتي خوا ندازه -ھا را و تا ا عروف  شاید  قم م حوزه  اي در 

ــم  ــودم در ق ــان زیربنایــش  -باشــم،چون مــن در مســائل فلســفي آشــنا ھســتم ومــن مــدرّس فلســفھ ب ــن كتابھــاي آقای خالصــھ دیــدم كــھ ای
ستي ست كمونی كھ ماركسی ست  سائلي ا مان م قا ھ ضي رف قول بع بھ  ست و  حض ا ین م ند ا ند و  ھا دار بول كرد ند و ق طرح كرد ھا را 

شتھ پذیرفتـھ ثال در بـاالیش گذا خدا را م فظ  كھ ھسـت ل گوینـد، اینھـا تقریبـا  مي» غربزدگـي«انـد و ھمـان طـور كـھ  انـد،منتھي چـیزي 
لي ست«خی ند كمونی مي»زده بود بود و  طي  مات غل شان آن تعلی ساس تعلیمات بھ  ، و آن ا سیر  ین م نان از ا كھ جوا بود  لي  فت پ توان گ
بوده، در ) 60.(ماركسیسم بروند طرف وي در ھمان مصاحبھ، تصریح كرد كھ پیش از زندان بھ دلیل آن كھ از آثار آنان چیزي نخوانده 

ست كرده ا ضعگیري ن ھا مو ندان نتوانسـتم بخـوانم: برابرآن بل از ز ست كـھ ق ین ا ناه مـن ا یدم . گ ندم د بودم، خوا كار  كھ بی ندان  در ز
 ) 61.(افكار،افكار التقاطي و انحرافي است

سال  ندان بودنـد، و بویـژه در  كھ در ز حانیوني  مھ بـراي رو یش از ھ سائل ب ین م شد55و  54ا شكار  ظري بـا اشـاره بـھ . آ آقـاي منت
كر  ھاي مجاھدین و گسترش ماركسیسم، اشاره بھ این نكتھ دارد كھ برخي ماركسیست شدن بچھ ین ف ندان، در ا از روحانیون و متدینین ز

سكراوالدي و  در ھمین: نویسد ایشان مي. افتادند كھ بھ نحوي آزاد شده و با ماركسیسم مبارزه كنند قاي ع بي و آ قاي كرو ارتباط بود كھ آ
بودیم آقاي انواري و بعضي دیگر حاضر شدند با انجام مقدماتي آزاد شوند، مابااین خالف  ثال ... نظریھ م فرادي ام كھ ا ست  ین ا سألھ ا م

بھ  بودند و واقعا خستھ شده بودند و فكر مي آقاي انواري و آقاي عسكراوالدي عمرشان را در زندان گذرانده كردند وتشخیص داده بودند 
 ) 62.(شكلي بروند بیرون بلكھ كاري انجام بدھند

 مجاھدین خلق و امام 

ھھ بھ رغم اختالف فكري سازمان با روحانیت، مجاھدین تالش مي تا از وج كھ   كردند  مام  شخص ا فوذ  حتي ن نان و  فوذ آ روحانیون و ن
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مھ یون و عا یان انقالب تازي م یت مم ند موقع ستفاده كن شت، ا بارز دا یژه. مردم م یت و سازمان فعال نھ،  ین زمی كھ  در ا كرد  غاز  اي را آ
یي . اي بگیرد بتوانداز امام براي خود تأییدیھ یان ھواپیماربا اما پیش از آن كھ براي این منظور اقدامي كنند، سازمان بامشكلي كھ در جر

نده. گیري از نفوذ امام در عراق شد خود بھ بغداد پیدا كرد، نیازمند بھره سازمان، نمای شدن افراد نداني  مام  با ز نزد ا نان  طرف آ اي از 
حق شناس بود كھ سالھا در عراق ) مرتضي(تراب  این شخص. رفت تا از ایشان بخواھد براي آزادي آنان وساطت كند كھ امام نپذیرفت

ھاخاتمھ یافت و پس از آن سازمان بھ فكر افتاد تا با معرفي  بھ ھر روي آن ماجرا با كمك فلسطیني. كرد و سوریھ براي سازمان كار مي
شد. مرام خود بھ امام، كاري كنند تا امام آنان را تأیید كند ستفاده  یران، . در این باره از ھروسیلھ ممكن ا كھ از روحانیون ا ین  ست ا نخ

كرد  مأمور ویژه براي این كار، سازمان. ھایي براي امام ارسال كردند ھا و پیام نامھ ني . اي را مسؤول این كار  سین روحا شخص ح ین  ا
سال . از كادرھاي اصلي سازمان و مؤلف كتاب شناخت بود شدند و در  ست  سازمان، ماركسی ھر دونفر بعدھا در جریان ارتداد داخلي 

. ترین سازمان كمونیستي در ایران پس از انقالب اسالمي را بنیانگذاري كردند خشن سازمان پیكار در راه آزادي طبقھ كارگر، یعني 57
 . اي مفصل بانشریھ خود كرده و اطالعاتي در باره روابطشان با امام در نجف منتشر كردند این دو نفر مصاحبھ 59در سال 

ھم در  جا كھ اطالعات این افراد براي شناخت ماھیت از آن مام را، آن  سختي ا حال، سر یت دارد، و در عین  سازمان اھم یني  شھ د اندی
نان نیروي آ مي اوج مبارزه با شاه و نیازش بھ جوانان و  شان  فات ن بر انحرا شت در برا خواھیم دا لب  ین مطا بر ا مروري  ھد،  ) 63.(د

شود طبعا صحت و سقم برخي از این اظھارات باید بااظھارات كساني كھ مقابل آنان بوده سھ  كار : اند، مقای شناس در پی حق  روحاني و 
حانیون  با اشاره بھ مصاحبھ محمد منتظري كھ 67ش  خي از رو كاري بر یان ھم بھ ب بود،  كرده  بھ مجاھدین و التقاطي بودن آنان حملھ 

ھاي . كردند ھا اشاره نجف با مجاھدین در آن سال حتي كار بوده و  جف  نان در ن ند آ سمپات نیروم كھ  عایي  از جملھ بھ حجت االسالم د
حق). 9، ص 68ش . (كرده است خمیني مخفي مي خود را در این زمینھ از آیت هللا سال  در آنجا ھمچنین آمده است كھ تراب  سھ  شناس 

یي ) 37- 1339(در قم تحصیل كرده  قاي دعا لھ آ و مدتي ھم در نجف در مدرسھ سید محمد كاظم یزدي براي چند نفر از طالب از جم
سال  حق شناس مي). 9، ص 68پیكار (گفتھ است  درس تفسیر قرآن ونھج البالغھ مي كھ در  ید  ھري  1344گو حوم مط با مر مدتي  ھم 

ست مراوده داشتھ وحتي كتاب علل گرایش بھ مادي كرده ا گیري  یرایش و غلط  شان و مان، ص . (گري را براي ای ین ) 15ھ وي ھمچن
 ). 14، ص 69ش )كتاب شناخت مجاھدین را آقاي دعایي در نجف چاپ كرد و ھزینھ آن را خودش پرداخت :كند اظھار مي

مام) 10، ص 71، ش 7 12ص  (70حسین روحاني نیز در پیكار ش  با ا ھدین  خورد مجا آورده  مطالبي در ارتباط با مسائل نجف و بر
ین در ش . است بھ) 16ص  ( 76ھمچن ما  با ھواپی كھ  ھدین  جات مجا براي ن قاني  یت هللا طال مھ آ بل نا مام را در مقا سخ ا تھ  پا عراق رف

شود ودوم آن كھ قصد  ھا بدتر مي نخست آن كھ اگر من وساطت كنم وضع آن: دارد كھ امام دو مطلب را گفت بودند، آورده و اظھار مي
عثي تا از ب ندارم  نم آن  ستي بك مي. ھا درخوا شناس  حق  تراب  ین  باره  ھمچن مام در  بھ ا سنجاني را شمي رف صل ھا مھ مف كھ نا ید  گو

بود: افزاید حق شناس مي) 13، ص 77ش (مجاھدین، من بھ عراق بردم  كرده  شفاھي  سفارش  ین ). 13، ص 77(آقاي مطھري ھم  ھم
مھ شت  طور مجدالدین محالتي ھم نا مام نو بھ ا ھدین  یت از مجا جا(اي در حما مي) ھمان شناس  ید حق  جواب :افزا یچ  یني ھ یت هللا خم آ

 ). 13، ص 77پیكار ش (ھا نداد  مثبتي بھ آن نامھ

است؛ اما  آمده 14ص  77متن این نامھ و تصویر آن در پیكار . اي در حمایت مجاھدین نوشت آقاي منتظري ھم نامھ: افزاید حقشناس مي
مھ تن نا مي: م عالي  عرض  بھ  ّت،  سالم و تحی قدیم  جوان پس از ت یادي از  عده ز طالع دارید  چھ ا ساند، چنان سلمان  ر ّن  ھاي م و متدی

یق. اند اي از آنان در معرض خطر اعدام قرار گرفتھ گرفتارند و عده سیع و عم عات و سالمي و اطال شعائر ا بھ  ّب آنان نسبت  نان  تصل آ
براي . بر احكام و معتقدات مذھبي معروف و مورد توجھ ھمھ آقایان روحانیون واقع شده قداماتي  ماي بالدا جع و جمعي از عل و از مرا

شر . اند و چیزھایي نوشتھ شده  تخلص آنان كرده چیزي منت بجا و الزم است از طرف حضرتعالي نیز در تأیید و تقویت و حفظدماء آنان 
مي. شود سعي  ند این معنا در شرایط فعلي ضرورت دارد؛ چون مخالفین  مداد كن حرف قل نان را من ند آ ظر .كن بھ ن ستھ  یت آن ب تھ كیف الب

 . حضرتعالي است

من  تراب حق شناس مي شتیم 50گوید در بھ ھدین دا سازمان مجا باره  یني در  یت هللا خم با آ سات مرتبي  سین). 77ش . (جل ني  ح روحا
ید مجموعھ مي 16مطالبي گفتھ و در ص  15، ص 13 79، ص 78نماینده دیگر مجاھدین در عراق ھم در پیكار ش  با  گو سات تقری جل

لھ. گفت گفتیم و ایشان در آخر نظرش را مي گایمان را مي ما تك تك دیده.  شد ده ساعت مي یت آخرین جم كھ آ فت،  اي  من گ بھ  یني  هللا خم
پس ) 17، ص 80ش (ندارم  آقا، این مطلب را پیش خودتان داشتھ باشید، واقع امر این است كھ من اعتقادي بھ مبارزه مسلحانھ: این بود

 . از آن ھم بھ اختالف نظر مجاھدین با ایشان در باره تكامل و معاد اشاره كرده است

ست حسین روحاني پس از انقالب اعتراف كرد كھ از طرف سازمان، بھ تاب . نجف رفتھ و طي ھفت جلسھ باامام گفتگو كرده ا وي دوك
قلمداد   دھد كھ امام تحلیل ما را از معاد، یك تحلیل مادي وي توضیح مي. راه امام حسین و كتاب راه انبیاء ، راه بشر را بھ امام داده است

ین وي .مورد دوم بحث تكامل بود كھ ما بھ تكامل انواع دارویني اعتقاد داشتیم كھ امام آن را مخالف احكام قرآني شمرد) 64.(كرد ھمچن
حانیون  امام بھ وي تأكید مي. امام صریحا گفت كھ من با جنگ مسلحانھ مخالفم گوید كھ مي شماباید از رو یدئولوژي  باره ا كند كھ من در 

تالش ) 65.(ایران مانندمطھري،طالقاني،منتظري ورفسنجاني تحقیق كنم بوده،  جف  كھ خوددرن عایي  مود د سید مح قاي  شگفت آن كھ آ
كرده فراواني كرده است كھ تا نظر امام را نسبت بھ صل ن قي حا كار توفی ین  ست مجاھدین مساعد كند، اما در ا سال ) 66.(ا مام در  56ا

براي  چون: در باره این پرسش كھ چرا مجاھدین خلق را تأیید نكرد، بھ یكي از روحانیون انقالبي گفتھ بود ند و  شده نبود شناختھ  كامال 
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مام ) 67.(شود، بنابراین من اینھا راتأیید نكردم روند و كارشان بھ كجا منتھي مي من معلوم نبود كھ در آینده بھ كجا مي در آستانھ ورود ا
صادق   -ھا و احمد صادق  بھ بھشت زھرانیز قرار بود تا مادر رضائي كھ -پدر ناصر  ند  شامدگویي فرزند  صحبت كن با خو ھا  مام تن ا

 ) 68.(صادق اماني موافقت كرد

مھ متھم بودن مجاھدین بھ داشتن ایدئولوژي التقاطي، در روزھاي پس از انقالب ھم مطرح اي  بود و بھ ھمین دلیل مسعود رجوي طي نا
 ) 69.(كھ بھ امام نوشت، اعتقاد سازمان را بھ پنج اصل اصول دین بیان كرد

  222خاطرات آیت هللا محمدعلي گرامي، ص ) 34

با ) 35 عراق،  ھدین در  نده مجا شناس دو نمای تراب حق  ماس حسین روحاني و  ھیچ گزارشي از ارتباط اعضاي سازمان تا پیش از ت
یھ . نشده و نشاني از پیوند آنان با نھضت روحانیت تا پیش از سال پنجاه در دست نیست امام گزارش صرفا تك نیز  عد  بھ ب مان  ین ز از ا

ھدین خلق، در مصاحبھ تراب حق. مالي بھ روحانیت داشتندو س قدیمي مجا ضاي  ما از  شناس از اع كھ  كھ در عین آن  ست  تھ ا اي گف
سیده «كردیم، اما  برداشت ھایي از قرآن و نھج البالغھ استفاده مي برخي از روحانیون مترقي در باره در ھمان زمان، ما بھ این نتیجھ ر

بھ  بودیم كھ بھ ھیچ وجھ نمي ما  براي  سالم را  یدئولوژي انقالبي ا تدوین ا توانیم از آنان رداشتھ باشیم كھ بھ اصطالح آن روز خودمان 
  1359مھر 77 28نشریھ ھفتگي پیكار ش : بنگرید» .عھده بگیرند

  368خاطرات آیت هللا محمدعلي گرامي، ص ) 36

  35خاطرات مرتضي الویري، ص ) 37

  39قدرت و دیگر ھیچ، خاطرات طاھره باقر زاده، ص ) 38

  12 - 13، ص 1359مرداد  12 7پیام انقالب، ش ) 39

ند از) 40 مدیان، : شش نفر اصلي كھ در دبي زنداني شدند عبارت بود سید اح یل  قالب (سید جل پس از ان كھ  كار  گروه پی عدي  عضو ب
شرو ) كشتھ شد سین خو شفیعیھا، ح كاظم  سیني،  جات ح سن ن سال (موسي خیاباني، مح عدھا در  فت 56كھ ب ناره گر سازمان ك و .) از 

ند عبـارت بودنـد از سـھ. محمـود شـامخي ما شـده آن را ربود كھ وارد ھواپ سین روحــاني، صـادق سـادات دربنـدي و رسـول : نفـري  ح
  248، ص 1ھاشمي رفسنجاني، ج : بنگرید) 41. فام مشكین

  374، ص 1از نھضت آزادي تا مجاھدین، ج : بنگرید) 42

  160بر فراز خلیج فارس، ص ) 43

  286یادنامھ ابوذر زمان، ص ) 44

  287 - 288ھمانجا، ص ) 45

یھ آن را در  52وي مكرر دستگیر و زنداني شد و در مرداد ) 46 شتر و بق مدتي را در شو كھ  شد  كوم  شتر مح بھ سھ سال تبعید در شو
ید. ھاي گسترده وي در فردوس ساواك را وادار كرد تا او را از انجام كارھاي تبلیغي باز دارد فعالیت.فردوس گذراند مام : بنگر یاران ا

ستگیر  وي پس از بازگشت از تبعید نیز بار دیگر بھ دلیل فعالیت 206هللا رباني املشي، ص  بھ روایت اسناد سااك، آیت سیش د ھاي سیا
ید ید گرد گزارش. و تبع ساس  شمار  ھایي بر ا بھ  عال  حانیون ف كي از رو قالب ی ستانھ ان شتھ، او در آ گاه دا نده وي ن ساواك در پرو كھ 

  138یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، آیت هللا رباني املشي، ص  47آمده ا مي

  141ھمان، ص ) 48

ستقامت، صص : ھا ایشان در این باره در بنگرید بھ دیدگاه) 49 یھ ا سناد  50 141 - 145رباني شیرازي آ یت ا بھ روا سالمي  قالب ا ان
  274 - 275، صص 1ساواك، ج 

Page 5 of 7

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\43.html



  359یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، مرحوم رباني، ص : نگرید) 51

بارزه از كمونیست تحلیل 382 - 383در ھمانجا ص . 367ھمانجا، ص ) 52 كردن راه م جدا  ھا و  ھاي ساواك از تالش متدینین براي 
 . ھا قابل توجھ و خواندني است دو جبھھ نبرد یكي با رژیم و دیگري با كمونیست حتي گشودن

  12 - 13، ص 59مرداد  12 7پیام انقالب، ش ) 53

  380، ص 1خاطرات، ج ) 54

كا  وقتي اسدهللا علم بھ شاه مي. گویا نظر شاه پس از این ماجرا، نسبت بھ امام موسي صدر بدبینانھ شده بود) 55 سفیر آمری بھ  كھ  ید  گو
ست گفتم، اركان چیز ا فت: ایران سھ  شاه گ سلطنت؛  سي و  بان فار شیعھ: شیعھ، ز سفانھ  یوز ھستند متأ یش . ھا پف كاري از پ عراق  در 

مي. ھا بوده است اي داشتیم از شیعھ طور در ایران ھم ھرچھ توده برند، در ن ھم ھمین نمي فاع  شیعھ علم د كھ  ند  ستند ك یت ھ باز . ھا اقل
مده و : گوید شاه مي. ھا بود جھت آن متفرق بودن شیعھ: گوید علم مي. كند تأكید مي شاه نسبت بھ ناتواني آنان در لبنان كھ صدر آ ھم  حاال 

  265، ص 4ھاي علم، ج  یادداشت. (دیگر عرضي نكردم: افزاید علم مي. اول ما ا كردیم بعد تو سرخ ازكار در آمد و آدم دورویي شد

ند اعترافات سریع و صریح افراختھ یكي از عوامل از ھم پاشیده شدن اصلي سازمان و ھواداراني بود كھ بھ آن كمك مي) 56 عد . كرد ب
مد : در باره وي گفت از كادرھاي باالي ساواك از انقالب یكي وحید افراختھ آن قدر صمیمیت نشان داد كھ حتي در جریان دستگیري مح

مراه  كھ ھ بود  حسن ابراري، مأموبھ او اطمینان كردند و مسلسل بدستش دادند و در خیابان خواجھ عبدهللا انصاري، این وحید افراختھ 
 كرد  محمد حسن ابراري را تعقیب مي سایر مأموران با مسلسل

  37شریعتي آن گونھ كھ من شناختم، محمد مھدي جعفري، ص : بنگرید) 57

بردن . اي در این ارتباط براي امام نوشت كھ قرار بود توسط عزت هللا سحابي بھ خارج فرستاده شود وي نامھ) 58 مأمور  كھ  ني  اما ز
لو رفت نامھ بود، بھ دام مھ  تاد و نا شدند. پلیس اف ستگیر  سحابي د شمي و  كرد و . پس از آن، ھا كار  مھ ان با نا خود را  باط  شمي ارت ھا

ید. بود، بھ دوازده سال حبس محكوم شد سحابي كھ مسؤولیرا پذیرفتھ سالھ، ج:  بنگر نج  ست و پ سي بی صص 1تاریخ سیا  ،433 -  432
  248، ص 1ھاشمي رفسنجاني، ج ) 59

ــان، ش ) 60 ــھ كیھ ــاه  11032 9روزنام ــالمي، ش  2، ص 1359تیرم ــوري اس ــھ جمھ ــاه )، 311؛ روزنام ــدھا در ). 59تیرم وي بع
لم : شاه گفت خاطراتش از زندان زمان ھل ع سازمان مجاھدین خلق در ابتدا بر اساس اسالم و تشیع تشكیل یافت؛ ولي نھ آنان بھ سراغ ا

حراف  و متخصصین مسائل اسالمي بھ ان تاد و  ناوارد اف لب و  رفتند و اھل علم بھ آنان توجھ كردند و قھرا كار بھ دست افراد فرصت ط
ین )390، ص 1خاطرات، ج. (كشیده شد سلمانان متد بھ م سبت  سخر ن ندان در تم ھدین در ز تالش مجا خاطراتي از  ھم  وي پس از آن 

بود.  دارد شده  حي  سازمان طرا كھ در  بود  طابق اصولي  ست م . حقیقت آن است كھ جریان تحول درسازمان، نھ یك انحراف، بلكھ در
عده طلبي طلبي نبود؛ بلكھ دقیقا فرصت بحث، بحث فرصت عني  شت؛ ی جود دا حول و ین ت سالم  كاري بود كھ پیش از ا خدا و ا نام  اي از 

صر  ھاي ، چنان روش البتھ كمونیست شده.ھاي مذھبي را بھ دام ماركسیسم انداختند سوء استفاده كرده، بچھ صفیھ عنا ستالیني در ت ھاي ا
مي طبیعي چنین بود كھ اگر از روش.مذھبي بھ كار بردند كھ جاي نفس كشیدن بر آنان باقي نگذاشتند ستفاده  یك ا ین  ھاي دمكرات كردند،ا

 . آمد وسعت انحراف در سازمان پدید نمي

  1359تیرماه  11032 9كیھان، ش : بنگرید) 61

  393 - 394، صص 1خاطرات، ج ) 62

 . ایم ھا را در ضمایم كتاب آورده متن این مصاحبھ) 63

شر«امام در باره كتاب : گوید دعایي در این باره مي) 64 یاء راه ب ین»  راه انب كھ ا ند  مي فرمود تاب  ین ك ضمن ا كھ  ھا  ند  ند بگوی خواھ
سالم صولي ا قدات ا خالف معت بر  ست  چیزي ا ین  ست و ا ھان ا ین ج كاملي ھم سیر ت عاد،  ندارد وم جود  عادي و ید. م مھ : بنگر روزنا

ین وي تأكید مي. 1359ماه 317 16جمھوري اسالمي، ش  كھ ا تاب  كند  تاب » شناخت«ھا ك ھا ك ند و تن یاورده بود یاء راه «را ن راه انب
مام، ج : گزارش خود امام را از این دیدارھا بنگرید در. امام آوردند را براي» اقتصاد بھ زبان ساده«و كتاب » بشر صص 8صحیفھ ا  ،
144 -143 ( 

ند، . ھا نكاتي است كھ روحاني در مصاحبھ تلویزیوني خود پس از انقالب ابراز كرد این) 65 خود امام نیز بدون آن كھ نام وي را بیاور
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 . 651 - 652، صص 3نھضت امام خمیني، ج : بنگرید. اند از مالقات او باخود در نجف یاد كرده

  3ص ) 59تیر  317 (2روزنامھ جمھوري اسالمي، ش ) 66

  208خاطرات موحدي ساوجي، ص ) 67

 . بھ نقل از آقاي بادامچیان) 68

یران، صص  مجموعھ اعالمیھ و موضعگیري: بنگرید) 69 لق ا ضت : بنگرید) 70 127 -  128ھاي سیاسي سازمان مجاھدین خ از نھ
یدئولوژیك. 380 - 381آزادي تا مجاھدین، ص  كار ا بھ  سخت  نژاد  یف  شخص حن یژه  بھ و قاد  در واقع، كادرھاي اصلي سازمان  اعت

شتھ و از تجربـھ یك  دا كار ایدئولوژ بود، تمـام تـالش خـود را بـراي تـدوین  بھ دســت آورده  تا نھضـت آزادي  لي  ھـایي كــھ از جبھـھ م
شوند مي . گذاشت؛افشار اعضاي پایین سازمان براي مبارزه عملي و سپس حركت فدائیان خلق، آنان را وادار كرد تا زودتر وارد عمل 

 ما  399ھمانجا، ص: بنگرید

بھ . 380 - 381از نھضت آزادي تا مجاھدین، ص : بنگرید) 70 سخت  نژاد  یف  شخص حن در واقع، كادرھاي اصلي سازمان بھ ویژه 
كار  اعتقاد داشتھ و از تجربھ كار ایدئولوژیك تدوین  ھایي كھ از جبھھ ملي تا نھضت آزادي بھ دست آورده بود، تمام تالش خود را براي 
تر وارد  ایدئولوژیك مي تا زود گذاشت؛افشار اعضاي پایین سازمان براي مبارزه عملي و سپس حركت فدائیان خلق، آنان را وادار كرد 

 ما  399ھمانجا، ص: بنگرید. عمل شوند
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