
 
 تشدید فعالیت ھاي نظامي و رقابت با فداییان خلق  -)3(بازشناسي سازمان مجاھدین خلق 

 رسول جعفریان : پژوھشگر

 : چکیده

لھ، . وارد مرحلھ نویني شد 50و طي سال  49زماني كھ بتدریج كار تدوین ایدئولوژي پایان یافت، سازمان ازاواخر سال  ین مرح طي ا
خارجي جنگ مسلحانھ، كوشید تا عناصر و مھره سازمان بر اساس مشي ند ھاي اصلي رژیم و نیز برخي از مستشاران  ترور ك ین . را  ا

بي بود كھ 49اقدام بھ خصوص تحت تأثیر فعالیت عملي فدائیان خلق، بھ ویژه ماجراي سیاھكل در بھمن  خاطر  بھ  ھدین را  لي،  مجا عم
این نوشتھ بھ تشدید فعالیت ھاي نظامي و رقابت با فداییان خلق . تر دست بھ اقدامات عملي بزنند منفعل كرد و آنان مجبور شدند تا سریع

 . در این دوره مي پردازد

سال . قدري بھ عقب برگردیم خر  سازمان ازاوا فت،  یان یا یدئولوژي پا تدوین ا كار  سال  49زماني كھ بتدریج  طي  وارد مرحلھ  50و 
شد یني  شي. نو ساس م بر ا سازمان  لھ،  ین مرح ھره طي ا صر و م تا عنا شید  سلحانھ، كو نگ م خي از  ج نیز بر یم و  صلي رژ ھاي ا

بود  49این اقدام بھ خصوص تحت تأثیر فعالیت عملي فدائیان خلق، بھ ویژه ماجراي سیاھكل در بھمن . را ترور كند مستشاران خارجي
ند عملي، منفعل كرد و آنان مجبور شدند تا سریع  مجاھدین را بھ خاطر بي كھ لي بزن قدامات عم بھ ا كھ در ) 70.(تر دست  نیز  یت  روحان

 . ھا منفعل شده بود، كمك مالي بیشتري بھ مجاھدین كرد ھاي انقالبي ماركسیست اثرحركت

شن 50نخستین عملیات نظامي آنان در مرداد سال  سالھ در برابر ج ھزار و پانصد  بود  ھاي دو شاھي  ماجراي . شاھن پس از  قدام  ین ا ا
با دست. سیاھكل بود كھ توسط فدائیان خلق صورت گرفت تا  ند  تالش كرد ھدین  یان  مجا كھ جر ند  شان دھ ظامي، ن قدامات ن بھ ا زدن 

تھــران و پــس از آن آمــاده شـدن بـراي   الكتریكـي ابتـدا بمــب گــذاري در كارخانــھ صــنایع. مبــارزه صــرفا در اختیــار كمونیســتھا نیســت
یھ  فعالیت یت اول ھاي بیشتر كھ در نھایت بھ لو رفتن سازمان منجر شد و بھ دنبال آن تعداد زیادي از اعضاي آن كھ شامل سھ نفر مركز

بر . اند نفر عنوان كرده 120و برخي تا  70برخي شمار دستگیرشدگان را تا . شد، دستگیر شدند و اغلب كادرھاي ھمھ جانبھ مي افزون 
ستگیر   اعضاي مركزیت اولیھ، افرادي كھ بھ تدریج بھ مركزیت افزوده شده بودند، بھ جز حسین روحاني كھ در خارج از كشور بود، د

مي 50رخداد را تحت عنوان ضربھ شھریور  این) 71.(ادامھ یافت 50ھا تا آبان ماه سال  این دستگیري. شدند ند یاد  ساواك . كن قع  در وا
ماه از طریق هللا مراد دلفاني توانستھ بود بھ وجود سازمان پي پس از  ین  برده و  سازمان مجاھد بر  ین ضربھ را  بت، ا تالش و مراق ھا 

این سرنوشت . آمیز و قابل توجھي داشتھ باشد، لو رفت یك علمیات موفقیت در این مرحلھ، سازمان مجاھدین بدون آن كھ) 72.(وارد كند
ستگیري و  بیشتر تشكل ھاي چریكي در ایران بود كھ بیشتراخبار مربوط بھ آنان، شامل داستان تأسیس، كشف و لو رفتن آن و سپس و د

 . نظامي و چریكي آنان زندان و اعدام سرانشان بود تا عملیات

یھ و   اي براي اعالم ترورھاي محدود چریكي نسبت بھ برخي از اعضاي ساواك یا مستشاران خارجي، تنھا بھانھ حضور، صدور اعالم
بارزه موج نیرومندي»توانست  ھا خود مي چیزي كھ بھ گمان آن) 73(ھا بھ جامعھ بود؛ انتقال برخي از مطالب و پیام فع م جاد » را بھ ن ای

 ) 74.(كند

 برخورد رژیم و فروپاشي سازمان 

اي از افراد برجستھ صورت گرفت، از  عده ھاي ـ كھ بھ رغم تالش 1351خرداد سال  4پس از اعدام اعضاي كادر مركزي سازمان در 
بھ )76(بھ دنبال كشتھ شدن وي، و نیز محمود شامخي) 75.(مركزیت تنھا رضا رضایي باقي ماند بود و  كھ از آموزش دیدگان فلسطین 

شكیل)77(تازگي برگشتھ بود، و نیز دستگیري كاظم ذواالنوار سازمان را ت ند مي ، سھ نفر مركزیت  شھرام،: داد قي  ھرام آرام)78(ت (ب
مراه دستگیرشدگان) 81.(كھ فرد اخیر تنھا مذھبي این جمع بود) 80(و شریف واقفي) 79 كھ ھ شھرام  قي  بھ  50سال  ت شده و  نداني  ز

ست . توانست از زندان بگریزد 52زندان ساري تبعید شده بود، در آغاز سال  بود، و توان ھم  كاري مت وي ھمزمان بھ داشتن غرور وپر
بود) 82.(موقعیت باالیي در سازمان بھ دست آورد سازمان  تداد در مان مركزیت . ورود وي بھ كادر مركزي، آغاز انفجار و ار ین ز ا

 ) 83.(در اختیار شھرام، آرام و حسین سیاه كاله ـ قاتل مجید شریف واقفي ـ بود

ظر  شكست ید ن سازمان تجد ستراتژي  یدئولوژي و ا گر در ا ھاي پي در پي سازمان، افراد كادر مركزي را بھ این فكر انداخت تا بار دی
فري  52بھ ھمین دلیل در پاییز سال . كنند كادر ده ن یك  بھ دستورمركزیت سازمان، مطالعھ وسیعي بر روي ایدئولوژي سازمان توسط 
سیدو . شد، آغاز گردید شامل سھ نفر مركزیت نیز مي كھ بن بست ر بھ گفتھ یكي از ھمین مجاھدین، این مطالعھ پس از مدت كوتاھي بھ 

ست ستي ا شان ماركسی ستھ تفكرات كھ ھ جھ رسیدند  ین نتی بھ ا ـ  شان  فت نفر صمیم. اكثر این گروه ده نفري ـ و در اصل ھ نان ت ند  آ گرفت
فت. پوستھ را شكافتھ و ھستھ را عیان كنند یدئولوژي گ ییر ا یم،از : تقي شھرام پس از تغ مي زد صلھ عل ھر كجا و سالم را از  پیراھن ا

 ) 84.(شد جاي دیگر پاره
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موزش بھ بعد، ابتدا با متمركز كردن 52ـ  53از سال  موزه آ سم،انتقاد از آ سالم دگماتی شریح ا ید ھا روي ت غاز گرد سالم آ جزوه . ھاي ا
تدوین و )85.(آموزشي در این زمینھ، جزوه سبز نام داشت یدئولوژیك را  ضع ا اندكي بعد تقي شھرام جزوه معروف بھ بیانیھ اعالم موا
در طول سال . آغاز شد 52در واقع، بحث تغییر ایدئولوژي از سال . ماركسیسم توجیھ كرد در آن چرخش فكري سازمان را از اسالم بھ

سپس با مقاومت و بعد از آن كشتھ شدن شریف واقفي و مجروح شدن مرتضي ) 86.(تنھا رھبران سازمان از این ماجراخبر داشتند 53
سألھ در  54آنگاه در شھریور . تر شد و دستگیري ـ وسپس اعدام وي توسط ساواك ـ مسألھ آشكارتر و جدي) 87(صمدیھ لباف بود كھ م

 ) 88.(گردید و بیانیھ توزیع شد سطح عمومي سازمان علني

 تغییر مواضع 

شناخت ـ  تاب  عني ك سازمان ی سي  تن در ین م سنده اول ـ نوی حاني  سین رو ند ح ـ مان ستان او  خي از دو شھرام وبر جزوه  ین  لف ا مؤ
پرداختم و  54گوید وقتي در سال  روحاني مي.بودند ھدین  سازمان مجا قاطي  ضع الت قاد از موا بھ انت مدم،  یران آ بھ «بھ ا قاط را  ین الت ا

 . شكستم» ماتریالیسم دیالكتیك و ایدئولوژي ماركسیستي نفع

ست  شھریور بی در این بیانیھ، پس از بیان یك مقدمھ درباره لزوم نشر این بیانیھ، كوشش شده است تا سیرمبارزات مردم ایران، پس از 
خرداد ضت  ست نھ تا شك سیر  ین م شده و ا یان  مي 42ب بال  شتھ و . شود دن بر آن گذ كھ  في  حل مختل سازمان و مرا شكیل  پس از آن ت

ست نیزتالش بھ. ھایي كھ در جھت تدوین ایدئولوژي صورت گرفتھ، گزارش شده ا مان  ین  ھمز مده در ا ید آ مذھبي پد كر  یان ف یان جر ب
ھاي موارد، معیار مامي  شده و در ت شھ دوره پرداختھ  ناي اندی بر مب قا  یل، دقی یل تحل ست ھا و تحل ستي ا خش عمده. ھاي ماركسی اي از  ب

ست آلیسم بیانیھ، تحلیل دوآلیسم موجود در تفكر سازمان و سرگرداني میان ماتریالیسم و ایده محتواي با . ا ھدین  سالم مجا فاوت ا كھ ت ین  ا
كھ  در ادامھ، از فعالیت. اسالم رایج و سنتي در چھ اصولي بوده، ضمن مواردمختلف شرح و بسط داده شده است ھاي جدید ایدئولوژیك 

غم 47از سال تالش بھ بعد آغاز شده، سخن بھ میان آمده و كوشش شده است تا نشان داده شود كھ بھ ر مھ  ھج  ھ قرآن و ن كھ روي  ھایي 
ست ھاي اصلي كار، براساس اندیشھ گرفتھ، قالب البالغھ صورت مي بوده ا ستي  ست . ھاي ماركسی بوده ا ین  ھم درست ھم كار  شكال  ا

یل  جھت كھ توان تحل بوده و  ناقص  سم،  جودھمین دوآلی یل و بھ دل یا  سم و ثان با ماركسی سازمان  كافي  گیري فكري اوال بھ دلیل آشنایي نا
موزه گیري مطالعاتي، بھ جھت. كامل را نداشتھ است مي موازات گذر زمان، ھرچھ بیشتر بھ سمت آ سوق داده  ستي  شده و  ھاي ماركسی

ھاي آموزشي سازمان در  در یك مورد دراشاره بھ برنامھ: گرفتھ است ھایي ھم در سازمان بر ضد آن صورت مي درعین حال، مقاومت
 : چنین آمده است این دوره و تناقضات ایدئولوژیك موجود در آن

 ظھور یك تناقض ذاتي 

ھا  بھ این ترتیب، بھ موازات گسترش مطالعات ماركسیستي ـ لنینیستي در سازمان ما،اقدامات تدافعي علیھ آن توسط خیل مقاالت، بحث
ید . آلیستي آغازشد و نظرات مطنطن ایده سالم«دوباره یك برنامھ جد یدئولوژي انقالبي ا تدوین ا سي و  ً » برر جددا شد وم طرح ریزي 

یدئولوژي  مطالعات حجیمي درباره تاریخ اسالم، درباره محتواي ایدئولوژیك مبارزات گذشتھ حت عنوان ا كھ ت بارزاتي  ً م و مخصوصا
بل ... تشیع علویان، سربداران، نھضت مشروطھ، جنگل و مبارزات(شوند  توجیھ مي...) تشیع (اسالم  قش قا ً ن ظاھرا مذھب  جا  كھ ھمھ 

ھج و ھمچنین بررسي) اھمیتي داشت شدید روي ن كار  سیر و  تدوین تفا یك آن،  فاھیم دینام قرآن و درك م یات  ناي آ باره مع غھ و  در البال
بود و . سایر متون معتبر اسالمي دردستور قرار گرفت در كنار این مطالعات، البتھ آموزش برخي از متون ماركسیستي نیز در دستور 

قي و انقالبي  سالم حقی گاه ا كھ آن ندارد بل بانیتي  شر م ً معتقدبودیم اسالم نھ تنھا با دست آوردھاي علمي و تجربي ب از این نظر كھ مقدمتا
مي بھ فھمیده  كھ  ماع  شود  ییر اجت شناخت و تغ نش  بھ دا نھ  ین زمی مان و در ا نش ز سم(دا ـ لنینی سم  شیم) ماركسی سلح با ین . م صل ا حا

سھ  برنامھ سي در  طور اسا بھ  كھ  بود  یدئولوژیك  قاالت ا تب و م یك دوره ك شد،  گروه مصروف آن  مده  كار ع سال  ھا كھ بیش ازیك 
یل » شناخت«در كتاب . شد مشخص مي» راه انبیاء«و » جزوه تكامل«، »شناخت كتاب«قسمت  از اصول شناسایي دینامیك و روش تحل

ستي مي رئالی حث  ضایا ب یژه . شد ق صیات و ین خصو مذھبي و ھمچن صیل  ظرات ا با ن باق آن  مل و انط قانون تكا باره  مل در جزوه تكا
مي(خواست ثابت كند كھ راه بشر  مي» راه انبیاء«كرد ؛ و  صحبت مي انسان سفھ عل حتي فل یاء !) یعني علم و  با راه انب ضادي  ھا ت نھ تن

ید آن سالت و عقا تواي ر ضمون و مح مي وم یاء دور ن شري از راه انب فت ب شناخت و معر خم  یچ و  پر پ ھا راه  نھ تن ندارد و  شود،  ھا 
 . ھاي خود باالخره در نقطھ بسیار واالیي با راه انبیاء تالقي خواھد كرد و بر آن منطبق خواھد شد بشر، در سر انجام كوشش بلكھ

سم  یك. داراي دو قسمت بود) در آن موقع(ماركسیسم از نظر ما «: افزاید  نویسنده بیانیھ مي ساس ماتریالی بر ا كھ  سفي آن  یھ فل سمت پا ق
ھا و   توده سیاسي، اجتماعي و عملي آن كھ ما آن را حاصل شركت در یك پروسھ طوالني مبارزه قرار داشت و قسمت دیگرش تجربیات

كردیم  كردیم و تصور مي بدین ترتیب ماناآگاھانھ، ماركسیسم را تكھ پاره مي. دانسیتم رھبري مبارزات طبقاتي در یك صد سال اخیر مي
قاد  سیاسیـاجتماعیـتجربي ماركسیسم و ھمچنین قبول و درك دیالكتیك بھ عنوان اسلوب كھ پذیرش و درك مفاھیم بدون اعت شناخت علمي، 

 . »پذیر است عمیق بھ مباني ماتریالیسم امكان

عھ مي جام ید از  در ادامھ از تنافي میان ایمان و اعتقاد بھ وحي از یك طرف و پذیرش تحول عل سبات تول بزار و منا بھ ا گاه  ساس ن بر ا
ِ وحي تھ  سوي دیگر، بر تضاد میان درك علمي و ایمان قا مساوق علم تجربي گرف مي، دقی تكیھ كرده و ماركسیسم را بھ عنوان فلسفھ عل
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 : نویسد از آن با تبختر، بھ جاي تضاد دین با ماركسیسم، تضاد دین و علم را مطرح كرده و مي پس. است

یان  جالب توجھ در اینجا بود كھ ما براي اینكھ درك علمي تاریخ را با نقش انبیاء تلفیق كنیم« بھ ب یا  و عدم تناقض این دو را بپوشانیم و 
تاریخ را از دل ھب  دیگر براي این كھ درك علمي  ست مذ نوان عصایي در د بھ ع سم را  بودیم ماركسی یاوریم، مجبور  بیرون ب مذھب 

و ! ھاي آن را جابجا با تعبیرات و تفسیرات ماركسیستي، منتھا درپوشش و قالب آیات و احكام جبران كنیم ھا و نارسایي قراردھیم، لنگي
كري یدئولوژي و تف كھ ا گیریم  جھ ب قت نتی ست،  آن و بل ا سال ق صد  ھزار و سی صادي  ماعي و اقت تاریخي، اجت شرایط  صول  كھ مح

مي! تواندمسایل مبارزاتي امروز را پاسخگو باشد مي گاه ن ما ھیچ  ھم در حقیقت  باالخره  ستیم و  جھ توان ین نتی بھ چن ستیم  ست  نتوان اي د
مذھب آن ھاي علمي آن قدر ازنظرات اجتماعي و فلسفھ ایده تحوالت اجتماعي و پیشرفت. یابیم بود، و  تھ  صلھ گرف مذھب فا قدر  آلیستي 

بي روز  شرایط انقال با  خود را  ستعدادھماھنگي  مي(ا ظر عل چھ از ن ماعي و  ظر اجت ست) چھ از ن مام  از د غم ت لي ر كھ ع بود  داده 
ً بي كوشش ظرات ھاي واقعا سازي ن مر احیاء و نو سنگ وقفھ ما در ا ھم فر باز  شده  مذھب،  یت  ظرات تثب سایل و ن ین م قدرت تبی ھا از 

شھ  ھاي اجتماعیـسیاسیـاقتصادي این فاصلھ و شتاب تحوالت و پیشرفت. ماند علمي و اجتماعي روزعقب مي قف اندی ستھ متو بھ ھ سبت  ن
 » .ماند عدم آمادگي ھستھ دروني اندیشھ مذھبي، ھمواره عقیم مي ھاي نوجویانھ ما، بھ دلیل مذھبي چنان فزاینده بود كھ كوشش

ً تكراري اما بي نتیجھ احیاي اندیشھ مذھبي در جامعھ از سید جمال الدین یدتر مذھبي  پروسھ دائما سیار جد جددین ب تا مت اسدآبادي گرفتھ 
بي شھ از قبیل دكتر علي شریعتي، نمونھ بسیار بارز دیگري است از  شھ؛ اندی ین اندی تي ا ناتواني ذا ستعدادي و  گي  ا یل كھن بھ دل كھ  اي 

نھ تاریخي نو و مترقیا ستنباط  بھ اش، ھیچ ا شتھ  كھ آغ ھر چند  ند  كارات  اي از آن چ خرین ابت حاوي آ مي و  بیرات عل نوع تع یدترین  جد
ھم لحظھ ً صوري آن با علم باشد، باز  مي اي ھنرمندانھ در زمینھ تلفیق اجبارا مر ن شتر ع ند بی باي .  ك ند ق مذھبي، مان شھ  قرار، اندی بدین 

ھاي آن را پوشانده و  ابداعي قدیمي اما زربفتي بود مملو از صنایع مستظرفھ و ھنرھاي شگفت تار و پود اي كھ مرور ایام تمام نسوج و 
قرن. اي از آن بھ جاي مانده است فقط ھیأت ظاھري یع  اینچنین اثربدیعي از اندیشھ و عمل مردماني در  ثار بد گر آ چون دی یش، ھم ھا پ

مي قرون گذشتھ،تنھا  مان در  كاوش ھنري، فكري، ادبي و اخالقي مرد براي  سبي  ست موضوع منا تاریخ توان نھ  سان و  ھاي محققا نوی
بھ تارھاي . فراھم آورد... شناسان  اسطوره شده آن را  شي  ھاي متال یم، پود ترمیم كن سیده آن را  در حالي كھ ما در صددبودیم نسوج پو

گي  ھا گسیختگي و پاره نتیجھ معلوم بود، در مقابل ھر ترمیم و گرھي ده. تازه بدمیم جان آن روحي خاك شده آن گره بزنیم و در كالبد بي
مي دیگر ظاھر مي مد  شد؛ ھنوز بھ یكي نپرداختھ درصد جاي دیگر رخنھ بھ وجود  بول ... آ مي ق ضد عل في و  تایج من ثال ن بھ عنوان م

مي  مسألھ وحي تنھا این نبود كھ مجبور شده ستدالل عل نھ ا بدون ھیچ گو عاطفي و  طور  بودیم بھ قبول یك پدیده مرموز، ناشناختني، بھ 
بي  ضد انقال سوء و  متر، اثر كھ از آن مھ بدھیم، بل مره مـا باقـي ) آن بـود(تن  بي روز بارزه انقال صلھ در م كھ چنیـن اعتقـاداتي بالفا

ّت یك. تر بود گذاشت، قابل توجھ مي . كش ھاي تحت ستم و زحمت انگیز مذھب است نسبت بھ توده نمونھ بارز آن نگرش بسیار منفي و رق
ند این جزوه میان اعضاءسازمان توزیع و قرار بر آن شد تا آن را مطالعھ كنند و دیدگاه یان كن باره آن ب بال ) 89.(ھاي خود را در  بھ دن

 . آن، درصد باالیي ازنیروھاي سازمان اعالم تغییر موضع كرده و ماركسیست شدند

 نامھ مجتبي طالقاني بھ پدرش 

ید  صدایش دربیا گر  ند ا بھ وي گفت كھ  تھ  ید افراخ ھرام آرام و وح ید ب بھ عكس آیت هللا طالقاني كھ در برابر ارتداد ایستاد و حتي از تھد
تن  فرزند ایشان، یعني مجتبي ماركسیست شد و ضمن نامھ تندي بھ پدرش ـ كھ) 90(اورا خواھند كشت و گردن رژیم خواھند گذاشت، م

شرح داد و بعدا بھ صورت مستقل بھ چاپ رسید ـ این 55آن در نشریھ مجاھد سال  خود را  ضع  یش از درج. گونھ تغییر مو شي از  پ بخ
ین  قتي در اواخرفرورد بود و و كارگر  قھ  نامھ او الزم است اشاره كنیم كھ مجتبي پس از انقالب عضو سازمان پیكار در راه آزادي طب

خود را تعطیل 58 نك ) 91!(كرد توسط كمیتھ ـ و بھ دستور محمد غرضي ـ دستگیر شد، آیت هللا طالقاني بھ عنوان اعتراض دفاتر  و ای
 : ھایي از آن نامھ بخش

شید!  پدر عزیز سالم با سي. امیدوارم كھ خوب و  ھم تما با  كھ  ست  سال ا شتھ حدود دو  خبري  ندا كدیگر  ضع ی ندان از و تا چ یم و طبیع ا
مي شما ھم حتما در این مورد كھ.... نداریم سر  بھ  شرایطي  چھ  جا رسیده و در  بھ ك من  كار  ید باالخره  یادي دار مات ز در . برم، ابھا
جا مدت... این كھ  مي را  گار و ھمرز ھن آموز كھ ذ ست  ین ا من ا بارزه  سعي  جاع م سم و ارت سنگرعلیھ امپریالی یك  كدیگر در  با ی ھا 
شن ایم، نسبت بھ پروسھ حركت و وضع مبارزاتي كرده نم ام رو ما، ... ك یدئولوژیك  حوالت ا عني ت مده ی یش آ سازمان پ كھ در  ناتي  جریا

مھ .... اید بازتاب وسیعي درجامعھ داشتھ كھ حتما شما ھم در جریان آن بوده از موقعي كھ در خانواده، خودم راشناختم، بھ علت تھاجم ھ
شروع  خود مي جانبھ رژیم علیھ ما، خود بھ خود رژیم را دشمن اصلي و خوني لف آن  شكال مخت بارزه را در ا مان م مان ز یدم و از ھ د

 . كردم

لب شتم، در قا قرار دا لوي  سھ ع مي ابتدا این مبارزه بھ علت اینكھ در محیطي مذھبي مثل مدر جام  من . شد مذھب ان مان  عني در آن ز ی
ني  توده ھاي مذھبي كھ قیام» باین مذھب مبارز«حقیقتا  صلحین و انقالبیو با م كھ  مذھبي  بود،  تھ  صورت گرف اي متعددي تحت لواي آن 

مي چون ین محمد، علي و حسین بن علي مشخص  بھ ا من  قت  بودم و در حقی قد  شدیدا معت ست  شد،  كاس خوا نوان انع بھ ع ھاي  مذھب 
ــت ــتثمارگران مــي زحم ــان واس ــل زورگوی ــبران در مقاب ــان و رنج ــتم كش ــات . نگریس ــدوده دفاعی ــذھب، در مح ــھ م ــب ب ــن ترتی ــھ ای ب

یاء«و » شـناخت«مجاھـدین، مي» راه انب بھ حواشـي و جزئیـات آن بھـا ن شتم و طبعـا  لوي«دادم، خصوصـاكھ در محیـط  اعتقـاد دا » ع
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مي برخورد قشري آنھا با مذھب، خود بھ خود باعث دور شدن من از این من ن كار  بھ  مي سري اعمال و عبادات كھ چندان  . شد خورد، 
ھم شري  سایل ق ین م ترویج ا با  قتي  ھا و ستي آن شدید ضدكمونی غات  طور تبلی ین  مي ھم ھت  نھ ج تأثیر وارو سلما  من  اي شد، م روي 

بھ  جوي اسالم پاي گذاشت؛ در حالي كھ ھمچنان بھ عناصر مبارزه مي سالم  یدي از ا ظاھرا جد سایل  قتي م بند و معتقدبودم، خصوصا و
سوي ) یعني ادامھ ھمان تالشي كھ سالھا بھ وسیلھ مھندس بازرگان انجام شده بود(شد،  مي وسیلھ شریعتي و امثال او مطرح بالفاصلھ بھ 

ست اي كھ در برخورد با این قبیل شد؛ ولي بعد از ھیجانات اولیھ آن كشیده مي بھ آدم د موال  ید مع سایل جد یز  مي م ین ن یدم ا چون د ھد،  د
مي تواند واقعا بھ من راھي نمي جھ ن ند و درنتی شن ك بارزه را رو ند، آن ذوق نشان دھد و مسایل م ند دردي را دوا ك یھ از  توا شتیاق اول وا

 ... بین رفت

كرده بھ این ترتیب بود كھ من توانستم با چھره خورد  یك بر مذھب از نزد مي ھاي مختلفي از  كھ  حدي  تا  سم؛ در  و  ھا را بشنا ستم آن توان
شیوه گره اي كھ حالي كھ ھنوز بھ دست آورد عملي بودم گشاي حقیقي  شد، نرسیده  بارزه با لف م نات. ھاي مخت ین جریا با ا گام  ستھ  ھم ج

مي شنا  سم آ با ماركسی تھ  ھم گریخ كھ شدم م بود  ین  قدماتي ا شنایي م ین آ جھ ا بھ  ترین نتی سبت  ھات ن مام ج كھ از ت سي  خوف و ھرا آن 
در ایـن شــرایط، آغــاز . ماركسیسـم بـھ مـن تلقیـن شـده بـود، نــھ تنھـا از بیــن رفــت، بلكــھ حــتي بـھ ســمت آن گرایشــاتي نــیز پیــدا كــردم

 . شد مي مسلحانھ و ظھور سازمان، باعث بوجود آمدن نقطھ عطفي در جریان فكري افرادي مانندمن جنبش

مي ین پیدایش سازمان با آن ایدئولوژي خاص، طبیعتا مرا بھ سوي خود  شاند؛ زیرا ا ھم قسمت ك یدئولوژي،  ھم  ا سم و  ھایي از ماركسی
بول . آل بود كرد و این كامالبراي من ایده مذھب انقالبي را توأما ترویج مي بھ صورت اصلي ق من  براي  یدئولوژي بالفاصلھ  ین ا لذا ا

كرده بندیشان دیدیم كھ انقالبیوني با عمل انقالبي خود صداقت و پاي مخصوصا وقتي مي. درآمد  شده بت  ین  را بھ این اصول ثا ند و در ع ا
ناقض و  اند این تناقض را بھ صورتي حل كنند،بر موضع خودم استوارتر شده و اطمینان بیشتري پیدا مي حال توانستھ كردم، و لذا اگر ت

لي  مي اطالعي خود از ماركسیسم و اسالم دیدم كھ برایم الینحل بود، آن را بھ گردن كم ھم مي تضادي ھا خی نار آن جھ از ك انداختم و در نتی
من در آن. شدم با احتیاط رد مي ظرات  ثال ن طور م بي  موقع بھ  عھ توحیدي  ثال جام كھ م بود  ین  سم ا سالم و ماركسی بھ ا جع  قھ را ... طب

كرد؛  ھمان تعمیم ھد  ییر خوا ھم تغ نا  بد،این روب ییر یا نا تغ جامعھ كمونیستي است و یا اگر قبول داریم مذھب روبناست، پس ھرگاه زیرب
 .... كند دھد، بلكھ ارتقاء نیز پیدامي تنھا بھ حیات خود ادامھ مي حال اگر اسالم در خدمت آن زیربناي جدید باشد، خوب نھ

شروع سازمان  خل  سري در دا یدئولوژیك سرا بارزه ا یان م سازمان، جر بھ  من  گام ورود  بود ھن سعھ  حال تو یان . شده و در  ین جر ا
بارزه صت طلبان،م شایعات فر كس  بر ع یدئولوژیك  بارزه ا ست م ین ماركسی مذھبي اي ب ھت ھا و  شي از ج ین نا كھ ا بود، بل گیري  ھا ن

كش  صحیحي بود كھ مي سازمان بھ سوي منافع زحمت جھ  موده و در نتی لق ن قات خ ست صادقانھ ترین طب ند  خوا حل ك بھ . نواقصش را 
با   ھا و اشكاالتي كھ در جریان پراتیك علت ظھور یك سري نارسایي بود  سري برخوردي  روز سازمان بروز كرده بود، این بسیج سرا

بھ  ھا با این كھ زمینھ این وابستگي. ھاي گوناگون طبقاتي ھاي ناشي از وابستگي ھا وخصلت این نارسایي اش ازبین رفتھ بود، ولي ھنوز 
مت  ھایي كھ مانع مي ما ھم رسید و با خصلت  از جملھ، این موج بھ. ھایش باقي بود ھاي گوناگون ریشھ صورت ھا در خد مام نیرو شد، ت

 .... ناپذیر و ھمھ جانبھ شروع گردید مبارزه آشتي  جنبش درآید، یك

غیر از  شدند،پشت سر مي مھابا سدھایي را كھ مانع از توسعھ آن مي گرفت و بي این حركت دائما اوج مي كھ  بود  گذارد و بھ این ترتیب 
صل مسایل تشكیالتي، سیاسي، بطور كلي صورت ا بھ  حال  بت   ایدئولوژي و خاصا مذھب را نیز در بر گرفت، یعني چیزي كھ تا بھ  ثا

یل  اش را از دست داده الواقع دیگر نقش گذشتھ و الیتغیر قبول شده بود، در حالي كھ في یدئولوژي، تبد یك ا بود و براي پیشتاز بھ عنوان 
روز  شد مذھب ولي علت اصلي این انزوا چھ بود؟ چھ چیز بود كھ باعث مي. بھ عاملي اضافي و زاید شده بود و عمالبھ انزوا افتاده بود

برده  بھ روز نقشش كاھش یابد؟ چیزي كھ در این شرایط مطرح بود، این بود كھ چگونھ ین  مسایل جنبش را حل كرده، موانع آن را از ب
بدھیم و روز بھ روز توسعھ كن. اش  مي ولی جھ ن بھ ھیچ و عا  جھ و واق بھ ھیچ و ست كوچك مذھب  ستراتژیك  توان سي ا شكل سیا ترین م

طھ سطھ نق كھ بوا ند، بل حل ك یدئولوژیكي مـا را  یده وا ھاي ا مان، از  نظر بارزاتي خود یك م ما رااز پرات ستنباطات  شدیدا ا ستي آن،  آلی
 .... كشاند ھابھ انحراف مي واقعیاتي كھ در جھان جاریست و از تاریخ مبارزات خلق

با  صادقانھ  مسألھ اصلي، حل مشكل جنبش و از بین بردن موانعي است كھ در مقابل آن قرار دارد واین چیزي است كھ تنھا با برخورد 
تاریخ و عھ و  ل جام حوّ قوانین ت ھان و  مي بھ... ج ست  ست د كرده ا شف  سم ك كھ ماركسی چیزي  مان  عني ھ ید؛ ی با ... آ یب  ین ترت بھ ا

مي ھا و ناخالصي ھا از آالیش اندیشھ تصفیھ كھ  بود  طي  بھ  ھاي مختلف بود كھ وارد یك دوره كیفي گردیدیم و تنھا درچنین محی ستیم  توان
ھت ھاي نویني كھ بتواند جوابگوي مسایل جدید و تئوري شي از ج ھا نا ھا تن ست آورد ین د یابیم و ا گیري صحیح و  جنبش ما باشد دست 

 . ... ام درك كنم توانستھ این بود مختصري از پروسھ حركات من و سازمان تا آنجا كھ من. خطدرست سازمان بوده است

مي! پدر مھ آرزو  ین نا لق در پایان ا بل دشمنان خ ستوار در مقا تو ا چون  كھ ھم نم  تو را  ك مت  مواره مقاو ستم و ھ فس بای تاآخرین ن ھا 
تبي... سرمشق خود قرار دھم تو مج فت29/ فرزند  شدن ن لي  سالگرد م سفند،  مي. ا شان  مھ ن ین نا نا دارد  ا كھ ب لي  برخالف تحلی ھد،  د

كرده دھد عده نشان ھدم  مده و آن را من سازمان آ ست درون  عده اي ماركسی نان  قع ای ند، در وا چھ ا ضعف  اي ب تار  كھ گرف ند  سلمان بود م
 . ارتباط با روحانیت از سوي دیگر، بھ دامن ماركسیسم درغلتیدند فكري بوده و پس از مطالعھ ماركسیسم از یك سو و قطع
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 فراگیري ماركسیسم وتصفیھ خونین 

پوش ) حسین(جلیل احمدیان، مرتضي :  برخي از كساني كھ ماركسیست شدند عبارتند از یداي(آالد كار و كاند گروه پی عدي  ضو ب ین  ع ا
لس اول براي مج براھیم خامنـھ)گروه  ھري، ا براھیم جوا خاني، ا سماعیل  مود ا گاني ، مح من بازر ساري،مھدي  ، بھ مد خوان اي، مح

سال  برخي از این. رضا زمردیان خسروشاھي، حسین قاضي، حسن راھي، محمد رحماني، كاظم شفیعیھا، علیرضا تشیّد، علي فراد از  ا
 ) 92.(بھ بعد ماركسیست بودند 50

سیمین حریري و محمدرضا آخوندي : اند جملھ از آن. اطالعات بیشتر در باره مرتدین سازمان، در نشریھ پیكار بعد از انقالب آمده است
قوي،  ھاشم وثیق) 58آبان  28 14پیكار ش ( ضي(پور، حسن سبحان اللھي، صادق فردت مھ ) مرت یھ محسنیان، فاط براھیم داور، حور ا

، ص 36پیكار (قجر عضدانلو، بھرام آرام ). ھا با تصاویر آن 34پیكار(تفتكچي، احمد صادق قھاره، اكرم صادقپور، محمد حاج شفیعھا 
ید بھرام آرام نقش رھبري داشتھ و در تغییر ایدئدلوژي سازمان). 20 كار : نقش اساسي بازي كرد؛ بنگر بان  25وي در : 9، ص 34پی آ
شد 55 شتھ  ساواك ك سط  شیوا تو بان  شماره. (در خیا مان  ست  در ھ شده ا چي آورده  مھ تفتك بودن فاط ست  براي كمونی سنادي  یال ). ا ل

ماه  14كھ وقتي در )ھمسر شریف واقفي و لو دھنده او بھ شھرام و آرام(زمردیان  مي 55دي  بر  نھ  كھ از كارخا حالي  بھ (گشت،  در 
كار ! (توسط چند نفر ترور شد!)اش از بین برود و جزو طبقھ كارگر شود بورژوازي كارخانھ فرستاده شده بود تا روحیات خرده ، 36پی

ھان . رسد خود مرتدین سازمان او را كشتند بھ نظر مي). مدعي است كھ ساواك او راكشتھ: 22ص  ـ كی شاھد آن كھ بھ گفتھ تقي شھرام 
ید ـ لیالزمردیان بعدھا طي نامھ 2، ص 59تیر ماه  24 عدام كن مرا ا ستم،  صاحب . اي بھ سازمان نوشت كھ من خیانتكار ھ سین  غالمح

 ). 8،ص 60پیكار ش (اختیاري 

كھ در  گفتني است كھ برخي از این افراد، پیش از علني شدن ماجراي ارتداد، ماركسیست شده بودند كھ یكي از آنھا بھمن بازرگاني بود 
 ) 93.(اي دیگر نیز مؤثر بود ماركسیست كردن عده

بھ نوعي  افرادي كھ در برابر این تغییر ایستادند، در صورت مقاومت تند، از سر راه برداشتھ شده واگر با مالیمت برخورد مي كردند، 
مي شتھ  نار گذا سازمان ك مھ. شدند از  ست در مقد مده ا فراد آ ین ا باره ا ضع در  ییر موا یھ تغ پذیران  سخت«: اطالع صالح نا سران، ا

مھ اندیشاني كھ بر مواضع نادرست و انحرافي خود اصرار مي وكج لیرغم ھ بھ  ورزیدند و ع سبیدن  یل چ بھ دل شرایط مساعد آموزشي، 
مي یھ  نافع راتوج ین م كھ ا لي  شھ و عم فردي و اندی نافع  ند  م خود نبود یوب  قایص و ع فع ن بھ ر ضر  شدند (كرد، حا ضر ن عني حا ی

شدند) شوند  ماركسیست شتھ  ست» .قاطعانھ از عضویت سازمان كنار گذا مده ا مھ آ طول «: و در ادا مام  ً درت عا بارزه «سال  2مجمو م
سب صالحیت 50قریب » ایدئولوژیك تا ك سؤول  ضع م ھا از موا سیاري از كادر تھ وب قرار گرف مورد تصفیھ  ھا  صد از كادر ھاي  در

لب گفتني» .الزمھ كنار گذارده شدند یرا اغ بود؛ ز یس  بر پل نان در برا شش حفاظتي از آ شتن پو ناي بردا بھ مع ین  است كھ تصفیھ آنان  ا
 . توانستند زندگي كنند افراد لو رفتھ بودند و تنھا در خانھ تیمي مي

سترده قي گ ساد اخال مذھبي، ف باني  بھ م ّد  عدم تقی یل  بھ دل مان،  ین ز گزارش در  ا صدھا  كھ  طوري  بھ  بود؛  مده  سازمان پدیدآ اي در 
مذھبي.ھا و غیر آن راجع بھ این مسألھ آمده است بازجویي گوش  بھ  شده،  صر تصفیھ  خي از عنا یق بر ین  این مسایل از طر ھا و متدیّن

 ) 94.(رسیدوآنان را بیش از پیش نسبت بھ سازمان بدبین كرد مي

سازمان حـزب هللا  نداني شـده بـود، پـس از آزادي در تأســیس  لل اســالمي بـوده، دسـتگیر و ز ِ احمـد، كـھ زمــاني عضـو حـزب م احمـد
سال . كرد شركت بھ  كھ  گروه  ین  ین  48ا فرادي از مجاھد با ا تدریج  بھ  بود،  شده  سیس  لل تأ حزب م شده از  فراد آزاد  از برخي از ا

شد فراھم  سال ) 95.(برخوردكرده و زمینھ جذب آنان بھ سازمان  جذب در  ین  سازمان در عین  52ا كھ  ماني صورت گرفت  عني ز ی
ند قرار گرفت ست در رأس آن  لب و كمونی صر فرصت ط تدریج عنا بھ  سیده و  حران ر بھ ب ھبري  سطح ر مي،در  فر از .  توسعھ ك دو ن

شد و در مركزیت  مؤسسان حزب ست  تداد ماركسی یان ار خیر در جر فرد ا كھ  بود  سي  ضا سپا هللا، یكي محمد مفیدي و دیگري علي ر
بود. پیكار قرارگرفت سازمان  یدئولوژیك در  حران ا سرآغاز ب ھدین، درست در  بھ مجا ترور . زمان پیوستن حزب هللا  مد از  مد اح اح

اي كــھ ســازمان بــھ ایــن  در اطالعیــھ. یــاد كــرده اســت 53دومستشــار خــارجي بــھ دســت وحیــد افراختــھ و محســن خاموشــي در ســال 
بود مناسبت شده  حذف  بود،  سازمان  باالي آرم  بر  كھ  قرآن  یھ  ما رھبري . صادر كرد آ خت؛ ا مد را برانگی مد اح ید اح سألھ ترد ین م ا

یر  خواستیم با پخش اعالمیھ در سفارتخانھ كاري، او را قانع كرده، بھ وي توضیح داد كھ نمي سازمان بافریب قرآن ز یھ  خارجي، آ ھاي 
ست نھ د سفارت خا ضاي  پاي اع تد و  مي! ھا بیف شھرام  قي  ندان از ت مد در ز مد اح قتي اح سد و چھ: پر شت ب گر  سرنو سلمان دی ھاي م

مي مي چھ ید شود؛ او  تھ: گو یدئولوژي را پذیرف ییر ا مھ تغ ند ھ نده. ا تو ما ثل  فري م ند ن بھ آن چ كھ  ند  مي ا جازه  قادات  ھا ا تا اعت یم  دھ
فردي مذھبي بھ صورت  شند. خود را حفظ كنند آن ھم  ما با نار  بارزه در ك ید در م لي با شھرام ) 96.(و قي  یت ت بھ فعال شاره  با ا مد  اح
غازه نگارش بیانیھ تغییر مواضع مي براي شھرام در م مان  كھ آن ز بود نویسد  یت  شغول فعال ساژ م یك پا كي . اي در  با ی حال  مان  در ھ

ازاعضاي زن سازمان روابط جنسي داشت و رفت و آمدھاي مشكوك، ظن سرایدار را برانگیخت كھ منجر بھ اعتراض او بھ شھرام و 
بـھ دنبــال آن شــھرام از آنجــا گریخــت و سـاواك بـراي نخسـتین بــار، در . در نتیجـھ كتــك خــوردن و شــكایت سـرایدار بــھ كالنـتري شـد

و سـپس سـایر (بالفاصـلھ پـس از آن، سـاواك، مجاھـدین . مغـازه، بیانیـھ و برخــي از اســناد و مـدارك سـازمان را بـھ دسـت آورد ھمـان
 . ھاي اسالمي نامید را ماركسیست) مبارز مسلمان نیروھاي
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 ماركسیسم اسالمي 

كھ « ماركسیست اسالمي»بنا بھ گفتھ نجات حسیني، اصل اصطالح  ـ  شایگان  نادر  ھبري  بھ ر كي  گروه كوچ كھ  شد  غاز  جایي آ از آن
ھم  52ھمین جھت بھ گروه شایگان شھرت یافت ـ از پیش از سال  بھ مذھبي و چپ را گرد ھاي  شكلي، نیرو جاد ت با ای تا  تصمیم داشتند 

ندان. فراھم آوردند عدھا در ز ھا ب كھ برخي از آن ند  سلمان  ھمراھان وي از جملھ حسن رومینا و مصطفي شعاعیان و عده دیگري بود م
شدند 52این گروه در سال . شدند شتھ  ساواك ك با  گیري  گان در در شد و نامبرد من 20شعاعیان در . (توسط ساواك متالشي  در  54بھ

گوارا و برخي از جزوات مجاھدین را یافت وبھ ھمین دلیل آنان را  ساواك در خانھ تیمي آنان عكس چھ.) خیابان استخر تھران كشتھ شد
فت ماركسیست اسالمي نامید كھ بعدھا ھمین تعبیر نسبت بھ مجاھدین و تمامي گروه كار ر سلمان نیزب بارز م پس از آن در ) 97.(ھاي م

ھدین بھ مجا ستھ  فراد واب بھ ا سبت  سالمي ن ست ا ھام ماركسی بارزان  تبلیغات مطبوعاتي ساواك، بھ طور معمول ات خاص، و م طور  بھ 
 ) 98.(رفت مسلمان بھ طور عام بھ كار مي

یدئولوژیك در . كرد مي اتھام ماركسیست بودن مجاھدین را عنوان 52و اوائل سال  51در واقع ساواك از اواخر  این زمان ھنوز تحول ا
لھ  اطالعیھ 52/3/30سازمان رخ نداده بود و سازمان مجاھدین در ھدین و حم بودن مجا اي در باره اتھامات رژیم در باره غیر مسلمان 

ستایش و  در این اعالمیھ، بھ شدت از اسالم حمایت شده و در عین حال، ازمبارزات كمونیست) 99.(ھا صادر كرد ماركسیست بھ ھا نیز 
بھ ست از تالش رژیم براي ایجاد اختالف بین مبارزان سخن  مده ا یان آ قاط ضعف  بي. م شتن ن غم دا بھ ر ھدان  ست مجا سل نخ ید ن ترد

ند مذھبي بود یتي،  حاظ ترب بھ ل باني آن،  خي از م مھ . فكري در برابرماركسیسم و پذیرش بر شره«در مقد مالت » اسنادمنت خي از ج بر
شتھ  بیانھ ست«اي كھ از سوي سازمان در تأكید بر اسالمیت آن منتشر شده،ارائھ گ ستین ا سالم را مد ا سالم مح سالم . ا ستین، ا سالم را ا

ستم . ایم ما آیین نویني بھ ھمراه نیاورده.... جوامع اسالمي سازگار نیست انقالبي است كھ با زبوني ضد  بي و  اسالم ھمیشھ مترقي وانقال
ست. »بوده و خواھد بود شده ا فزوده  كھ ماركسیست«: ھمانجا ا بود  یھ  شارھمین بیان پس از انت قت  سازمان  در حقی كرده در  ھاي النھ 

شھ نواع نق با ا ضربھ زدن از درون  ھت  كرده، در ج تدوین  خویش را مھ  سلمین، برنا شتاز م كھ  پی چھ  نابوي آن ھت  نھ در ج ھاي خائنا
 » .ھاي بھ حركت درآمدند شیوه ترین ترین و رذیالنھ آریامھر و اربابان آمریكائیش از آن عاجز بودند، با توسل بھ سبعانھ

ند،  ست بود سما كمونی كھ ر سرخي  سرو گل چون خ ساني  ھن ك كر و ذ حتي در ف شتند،  شایگان دا گروه  كھ  شي  كھ نگر ست  تني ا گف
سین .  وجودداشت مام ح بھ ا سوب  شد) ع(براي مثال، دفاعیھ خسرو گلسرخي با این جملھ كھ بھ غلط من غاز  یده و : شده، آ ان الحیاه عق

مي اي از موال حسین، شھید بزرگ خلق جھاد؛ سخنم را با گفتھ غاز  نھ آ نم ھاي خاورمیا ستم،براي . ك ست لنینیست ھ یك ماركسی كھ  من 
سم رسیدم  كردم... نخستین بار عدالت اجتماعي را در مكتب اسالم جستم و آنگاه بھ سوسیالی غاز  سخنم را آ سالم  سالم. از ا قي در  ا حقی

یْن خود را بھ جنبش ِ مدخیاباني سید عبدهللا بھبھاني. ھاي رھایي بخش ایران پرداختھ است ایران، ھمیشھ د شیخ مح مودار صادق  ھا،  ھا ن
ید  ھنگامي كھ ماركس مي. كند ھاي آزادي بخش ملي ایران ادامي و امروز نیز اسالم حقیقي دین خود را بھ جنبش. ھا ھستند این جنبش گو

مي شتھ  سو انبا یك  ثروت در  قاتي  سوئي در یك جامعھ طب كت در  سنگي و فال قر و گر قھ  شود و ف ثروت طب لد  كھ مو حالي  گر، در  دی
مي: گوید محروم است، و موال علي مي پا ن ند،نزدیكي قصري بر قیر گرد فر ف ھزاران ن كھ  گر آن  جود دارد شود م سیار و ین . ھاي ب چن

سي است كھ مي سلمان پار نیزاز  برد و  باذر غفاري توان در این تاریخ از موال علي بھ عنوان نخستین سوسیالیست جھان نام  . ھا ھا و ا
لق براي خ كف  بر  جان  كھ  ھن زندگي موال حسین نمودار زندگي اكنون ماست  مي ھاي محروم می مھ  گاه محاك ین داد او در . شویم در ا

لي آن  ھرچندیزید گوشھ. او ایستاد و شھید شد. اقلیت بود و یزید، بارگان، قشون، حكومت و قدرت داشت كرد، و اي از تاریخ را اشغال 
عھ . چھ در تداوم تكرار شد، راه موال حسین است یك جام كھ در  ست  نھ ا بل  بدین گو نا قا یك روب نوان  بھ ع قي  سالم حقی ستي، ا ماركسی

 ) 100.(كنیم و ما نیز چنین اسالمي را، اسالم حسیني را تأیید مي. توجیھ است

تي  كرد، در آغاز، مذھبي از آنجایي كھ ساواك اتھام ماركسیست اسالمي را عنوان مي ند و ح مات نبود یل اتھا ین قب ھاحاضر بھ پذیرش ا
مذھبي ساني از  مي در مواردي از این كھ ك فاع  شند، د شده با ّر  تأث گران م كار انقالبي دی ند؛ ھا ازبرخي از اف مرور ) 101(كرد بھ  ما  ا

 . لباس اسالمي پوشیده است دامنھ این تأثیر پذیري بیش از حدّ قابل تصور بوده و در ایدئولوژي مجاھدین، ماركسیسم روشن شد كھ

ھدین مـي سازمان مجا ضع  ییر موا براي تغ ساواك را  عاي  متر كسـي اد مان، ك یت  در آن ز لب واقع صل مط حالي كـھ ا پذیرفت، در 
بود جداي ) 102.(داشت؛زیرا ساواك بھ اسنادي دست یافتھ بود كھ ھنوز در اختیار دیگر مبارزان خارج از سازمان قرار نگرفتھ  حتي 

بود از ادعاي شن  سیاري رو براي ب ست،  سالمي ا سم ا یا ماركسی ستي  سالم ماركسی عي ا ھدین نو ین . ساواك این امر كھ جریان مجا ھم
خورد  سبب شد تا بیژن جزني كتابچھ مسألھ ین و بر شأ د سي من بھ برر اي تحت عنوان اسالم ماركسیستي یا ماركسیسم اسالمي بنویسد و 

 ) 103.(با استعمار و غیر آن بنشیند آن

 مقابلھ سحابي و بازرگان با التقاط 

گویــد كــھ در جریــان  عــزت هللا ســحابي كــھ ھمكــاري مســتمري بــا مجاھـدین داشــت ـــ و البتــھ ھیــچ وقــت عضــو مجاھــدین نبــود ـــ مــي
ھاي ست كار بوده ا نان  یدئولوژیك آ مي. ا ید وي  سال «: افزا مي 1350از  ساس  شتاب  اح سم  طرف ماركسی بھ  ھدین  گرایش مجا كردم 

تھ ست گرف گھ دارم. ا یدي ن خط توح شتم آنھـا را روي  مي« .سعي دا عھ  وي  كھ از مجمو ید  كھ  140افزا شیراز  سي  نداني سیا فر ز ن
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نام برخي با  ند  عضو و برخي سمپات بودند، تنھا سھ نفر  باقي ماند مذھبي  كرم دوست  یب م مي و حب نبي معظ گان،  صور بازر ھاي من
گران ) 104(» .آنھا ھم بعد از انقالب كشتھ شدند كھ كبري آھن مد ا با مح خود  شنایي  شتھ، از آ باط دا ھدین ارت با مجا كھ  اكبر براتي نیز 

پوش در  یكي ازكادرھاي باالي سازمان یاد مي سرور آالد سرش  مراه ھم عدھا ھ شد و ب جدا  سازمان از آن  حراف در  پس از ان كھ  كند 
خط  عده. است 55تاریخ این رخداد ششم مھر ) 105.(توسط ساواك كشتھ شد) جمھوري اسالمي فعلي(شاه  خیابان اي از كساني كھ نھ با 

ند چپ شكیل داد ستین را ت ھدین را گرایش مجا شتند،  ندان دا بود . ساختند و نھ تمایل بھ گروه باقي مانده در ز گروه آن  ین  كار ا صل  حا
سال  كھ شھریور  فتر اول در  57در  نوان د بھ ع سالم،  بھ ا سي  شي اسا نوان بازنگر حت ع عت و ت كان طبی ِ ار ین نام د با  تابي  286ك

شناخت. رقعي بھ چاپ رساندند صفحھ حث  بھ مبا ھان  این كتاب كھ  سي و ج ھت شنا با ج بود،  تھ  یني پرداخ سي د طي  شنا گیري ضد التقا
. شناســي بــھ ســبك مھنــدس بازرگــان را مبنــاي كــار خــود قــرار داده بــود وھمزمــان بــا تأكیــد بــر التقــاط مجاھــدین، خــود نوعــي اســالم

ست؟ متأسفانھ ھر ) 106(تاكنون بر نویسنده روشن نشده است كھ مؤلف این اثر كی مام در م پیرو ا مذھبي  كھ نیروھاي  ست  شگفت آن ا
جاي ) 107.(اند ازمجاھدین راستین بھ عنوان مجاھدین راستین ریایي یاد كرده 57 سال بر ین  ساواك در ھم ھمچنین در گزارشي كھ از 

با عنـوان » حـزب هللا و جبھــھ اســالمي خوزســتان«آمـده اســت كـھ كســاني از بقایـاي  مانـده یران«گروھــي  » مجاھــدین راســتین خلــق ا
شكیل مي ت پیروي  لق  ھدین خ گروه مجا شي  كھ از م ند  ند داد بور .  ك گروه مز كھ  ست  شده ا فزوده  گزارش ا ین  یر «در ا بال تغی بھ دن
شكیل  موضع شعب و بات صلي من گروه ا ستھ  موده از ھ فظ ن خود را ح مذھبي  ایدئولوژیك مجاھدین خلق و پذیرفتن ماركسیسم، معتقدات 
بھ شاخھ ستان  ستان خوز شھرھاي ا یزد و  صفھان،  شان، ا قم، كا ھران،  یران در ت سلمان ا لق م بي خ تش انقال نام ار بھ  یت اي  ھاي  فعال

شكل) 108.(»نمایند خرابكارانھ و تروریستي مبادرت مي بھ  شاره  یل ا گروه این تحل فالح و گیري  صف و  كھ در ...ھاي انقالبي  ست  ا
 . ایم جاي خود بھ آنھا پرداختھ

بھ . 380ـ  381از نھضت آزادي تا مجاھدین، ص : بنگرید) 70 سخت  نژاد  یف  یژه شخص حن در واقع، كادرھاي اصلي سازمان بھ و
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  ایدئولوژیك مي تا زود كرد  نان را وادار  لق، آ فدائیان خ كت  سپس حر لي و  بارزه عم براي م گذاشت؛با فشار اعضاي پایین سازمان 

  399ھمانجا، ص: بنگرید. وارد عمل شوند

زادگان، علي باكري، سعید محسن، بھمن بازرگاني، ناصر  محمد حنیف نژاد، علي اصغر بدیع: افراد دستگیر شده عبارت بودند از) 71
احمد بازرگاني، مسعود رجوي و رضا (زاده، رضارضایي، محمد بازرگاني، مسعود رجوي  دوست، محمود عسكري میھن صادق، علي

ھن). بھ مر پیوستھ بودند 1350رضایي در بھار سال بدیع می ست،  شھریور  دو پس از  فام  نژاد و مشكین  یف  گان، حن بان  50زاد تا آ و 
شدند  13نفر دستگیر شدند كھ  14كادر ھمھ جانبھ  16نوشتھ برخي منابع از  بھ. ھمان سال دستگیر شدند باران  نان تیر فرازي از (تن آ

جان ). 21تاریخ سازمان مجاھدین خلق ایران، ص عدام  تمامي افراد فوق الذكر اعدام شدند و تنھا بھمن بازرگاني و مسعود رجوي از ا
 ! سالم بدر بردند

توده شخصي با نام هللا. 80ـ  87، صص ....شرح تأسیس و تاریخچھ وقایع: شرح آن را بنگرید در) 72 اي  مراد دلفاني كھ سابقا گرایش 
داشت وطرف اعتماد ناصر صادق از اعضاي مجاھدین قرار گرفتھ بود تا از طریق وي اسلحھ تھیھ شود، رابط ساواك بود و ساواك با 

ھاي سازمان و اسیر شدن آنان میان یك تور  نگري بچھ میثمي بھ تفصیل در باره ساده. اي بر مجاھدین وارد كند ضربھ  كمك وي توانست
ید. دستگیري و ضربھ پنجاه را بھ تفصیل آورده است پلیسي، شرح ھدین، ج : بنگر تا مجا عد 383، ص 1از نھضت آزادي  شرح . بھ ب

صص : بنگرید. تري از این ضربھ ودستگیري كادرھاي آن را نجات حسیني آورده است جالب شرح  296ـ  308برفراز خلیج فارس، 
  19ـ  21، صص 1354فرازي از تاریخ سازمان مجاھدین خلق ایران، تھران، اردیبھشت : دیگري از این واقعھ را بنگرید در

  245، ص 1ھاشمي رفنسجاني، دوران مبارزه، ج : بنگرید) 73

  249، ص 1ھاشمي رفسنجاني، ج ) 74

بیرون  50رضا رضایي ھمراه دستگیرشدگان شھریور ) 75 ندان  دستگیر شد اما بھ بھانھ یافتن برادرش احمد، با مأموران ساواك از ز
كرد فرار  گر آن  فري از در دی بھ جع مد در . آمده و درفرصتي مناسب، با وارد شدن در گرما برادرش اح عد،  ند روز ب حال، چ ین  با ا

شھید .  خیابان مورد شناسایي قرارگرفتھ و خود را با سیانور كشت ین  نام اول شد و اصطالحا  شتھ  كھ ك بود  سازمان  ین عضو  وي اول
شھریور . 308برفرازخلیج فارس، ص : بنگرید. سازمان را بھ خود گرفت شدند 51دیگر افراد اصلي سازمان در خرداد و  عدام  در . ا

ساواك  52اردیبھشت سال  ھران،  پس از گریختن تقي شھرام اززندان ساري و ترور لویز ھاوكینز معاون ھیئت مستشاري آمریكا در ت
كرد خانھ بھ 52خرداد  25بھ جدّ بھ تعقیب مجاھدین پرداخت و در  لھ  بود حم كھ وي . اي كھ رضا رضایي در آن  بود  یان  ین جر در ھم

 . نیز كشتھ شد

  23فرازي از تاریخ مجاھدین خلق، ص : بنگرید. كشتھ شد 52وي در اردیبھشت ) 76
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عده 1354/1/30ذواالنوار میان اعدام شدگان نخست مجاھدین نبود و بعدھا در ) 77 شدل و  جوان خو ني،  گر  بھ ھمراه بیژن جز اي دی
شدند! نفر بودند ـ چنان كھ اعالم شد كھ جمعا نھ كھ . ـ در حین فرار كشتھ  ند  عتراف كرد قالب ا پس از ان ساواك  شده  ستگیر  صر د عنا

سازمان یل  ین قب نان  ساواك این افراد را بھ تالفي ترورھایي كھ ا مھ انقالبي آ با محاك شان  مھ خود جام داده و طبق برنا بیرون ان ھا در 
 . كشتند، این افراد را انتخاب كرده وآنان را كشتند مي

بل از : در باره تقي شھرام آمده است) 78 كھ ق بود  تقي شھرام كھ بود و چگونھ شخصیتي داشت؟ وي از افراد عضو سازمان مجاھدین 
سال  ھاي خصلتي بود از جملھ سفسطھ این فرد داراي یك سري ضعف. شده بود عضوگیري 50 تاق و در  ما، قال چپ ن اف،  حرّ 50گر، 

ین خصلت. شود در مي بھ ھمراه اعضاي سازمان بودن ھم یل دارا  بھ دل بایكوت  در زندان قصر  مع  یش از ج ین ریاست طلب ھا و ھمچن
ً او را بھ جمع راه مي شود تا این كھ آمده و از خودانتقاد مي مي خاطر چپ. دھند كند و مجددا بھ  مائي در زندان  پوز  ن قي قم ھایش او را ت
بود. نامیدند مي یده  خود ند بھ  سي  نداني سیا قع ز كھ آن مو ستوان . در زندان قصر بھ دالیش با پلیس او را بھ زندان ساري تبعید كردند 

ستانھ . كند زندان بود، از او استقبال مي امیر حسین احمدیان كھ رییس بط دو سر روا ین اف با ا بود،  تاق  تقي شھرام كھ فردي زرنگ و قال
مي از زن 52نماید در اردیبھشت  برقرار مي في  لق معر ھدین خ سازمان مجا بھ  مذھبي  فرد  یك  نوان  بھ ع خود را  فرار و  ند ساري  . ك

شود و تقي شھرام  فرد باشند، ولي خود یك ماه پس از ورود تقي شھرام شھید مي دھد كھ مواظب این رضا رضایي بھ سازمان ھشدار مي
عضوگیري شده و  50اي براي خود كسب كرده است و ھمچنین از افرادي است كھ قبل از  كھ از زندان فرار كرده و بدین ترتیب وجھھ

مي بي  ظامي خو یپ ن ھم داراي ت ست  بھ د ست  مھ د مل ھ ین عوا شد، ا مي با سازمان  ھبري  ھاي ر جزو كادر ند داده، او را  ید. ك : بنگر
  25ـ24فرازھایي از تاریخ مجاھدین خلق ایران، ص 

 . در خیابان فردوسي در درگیري با نیروھاي امنیتي كشتھ شد 1355وي بعدھا در سال ) 79

  321برفراز خلیج فارس، ص : بنگرید) 80

ست. اطالعات موجود در باره شریف واقفي ھنوز كافي و وافي نیست) 81 شده ا یادي  ھارات ز نیز اظ در . در باره ضعف اعتقادي او 
ست شتھ ا شھرام دا قي  با ت شكیالتي  تالف ت كھ او اخ ست  شده ا مود  مواردچنین وان خي از  مي. بر ظر  شده  بھ ن یت  كھ ترب سد وي  ر

ست شتھ ا خویش ندا مان  ھار ای جدیي در اظ سازمان بوده، قاطي  یدئولوژي الت پس از . ا شان داده و  عل ن خود را منف ظاھر  ھم در  شاید 
فردي  وي بي. در باره صمدیھ، بھ لحاظ اعتقادي، كمتر دشواري وجود دارد. شده است مشورت با صمدیھ، در برخورد خود جدي تردید 

كھ  نامھ وي در وصیت. ھاي خودگفتھ است كھ بھ دنبال تحقق حكومت اسالمي بوده است متدین بوده و حتي در باره ھدف فعالیت ھم  اش 
سازماني مھ  خانواده برخالف ھ بود،  ضا  ھا  براي او روزه ق كھ ده روز  بود  شتھ  كرده نو عوت  عترت د قرآن و  پیروي از بھ  اش را 

ند مي. بگیر یده ن ھدین د قادات مجا كھ در اعت ست  چیزي ا ین  حث ا پس از ب في  ھر روي، واق بر  بھ  گر، در برا فر دی با دو ن یاد  ھاي ز
كارگري اولتیماتوم آنان قرار گرفت كھ یا بھ مشھد برود، یا بھ خارج از كشور یا دركارخانھ برود اي كار بكند تا درك سیاسي  باال  ! اش 

گوش . شریف واقفي بھ مشھد رفت اما قصد تسلیم شدن نداشت بھ  خبر فعالیت ھایش توسط زمردیان ھمسر او كھ سخت تشكیالتي بود، 
ید در واقع گزارش لیال زمردیان ھمسر مجید شریف واقفي بود كھ. (آرام و شھرام رسید شاند؛ بنگر گاه ك شي : وي را بھ قتل یل آموز تحل

شي، در ). 222بیانیھ، ص  سن خامو سید مح مراه  شت  17دو نفر یاد شده بھ ھ في را  54اردیبھ شریف واق صمدیھ و  شتن قراري، باگذا
سید. ربودند شھادت ر بھ  شریف. شریف كشتھ شد و صمدیھ گریخت كھ بھ دام ساواك افتاد و  سد  تاد و   ج ساواك اف بھ دست  نیز  في  واق

1360  29ـ  31؛ وسال 1358اردیبھشت  15روزنامھ اطالعات، : در این باره بنگرید. تبلیغات فراواني بر ضد سازمان بھ راه انداخت
جاتي، ج : شھریور؛ و نیز بنگرید یران، غالمرضا ن یني، ج  424، ص 1تاریخ سیاسي بیست و پنج سالھ ا مام خم صص 3؛ نھضت ا ،

ماز  ھم از كساني بود كھ مدت) گویا برادر لیال(علیرضا زمردیان . 678ـ  679 تاكتیكي ن صورت  بھ  ندان  ما در ز بود، ا ھا كمونیست 
ظري، ج، ص .(خواند مي سي) 392خاطرات آقاي منت شاید سیا یا  مذھبي و  خاطر عالئق  بھ  كھ  فرادي  گر از ا كي دی شد،  ی ترور  اش 

كرد محمد یقیني بود كھ یك سپري  جا  نداني در آن یدي را در ز مدت مد بوده و  بیروت  سال . سالي در  باره  55وي  تا در  مد  یران آ بھ ا
وي نیز با دستور تقھرام و قبول رأي وي توسط دیگر اعضاي مركزیت از جملھ محمد جواد . كند مسایلي كھ در سازمان رخ داده تحقیق

 . قاتل وي نیز حسین سیاه كاله بوده است.قائدي در تابستان آن سال كشتھ شده است

ھایي كھ متأثر از مناسبات ماركسیستي ـ استالیني بودند، امري كامال عادي  اشاره بھ این نكتھ الزم است كھ این قبیل ترورھا در سازمان
سازمان . بود شدن از  جدا  صد  كھ ق ازپیش از زماني كھ مجاھدین چنین ضرباتي را تحمل كنند، دستور ترور فردي با نام جواد سعیدي 

بھ . ترور شد 1352را داشت، صادرشده بود كھ در نھایت ھم در سال  شدن او  سازمان و معرفي  شدن وي از  توجیھ آن بود كھ با جدا 
یت . شوند شناسد، دستگیر مي كھ او آنان را مي ساواك عده زیادي از افرادي ضاي مركز ئدي از اع جواد قا مد  ترور وي را مح گزارش 

خود . ھایي كھ از اوشده مطرح كرده است در بازجویي 55در سال  مان  كھ آن ز بود  بھ نوشتھ وي قاتل وي شخص مجید شریف واقفي 
ند. در مركزیت سازمان بود فن كرد طھ د گر مرتضي !! جنازه او را پس ازكشتن سوزاندند و قطعھ قطعھ كرده در چند نق مورد دی یك 

سازمان كھ از طرف  بود  ـ  یك  ندس الكترون ـ مھ كي از  ھودشتیان  بھ ی موزش  براي آ جا  فت و از آن غداد ر شده،بھ ب ستاده  خارج فر بھ 
مي افراد سازمان در آنجا بھ وي مشكوك شده، بدون ھاي الفتح رفت اردوگاه بل  با كا قدر  ھران، او را آن كھ  مشورت با سازمان در ت ند  زن

خود آن !! (است بعدا از سازمان خبر رسید كھ او ھوادار سازمان بوده. خونریزي مغزي كرده، كشتھ شد كھ  حاني  سین رو از پرونده ح
 .) زمان در جریان بوده و از عامالن قضیھ مزبور بوده است
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  405از نھضت آزادي تا مجاھدین، ص ) 82

قت) 83 سن طری كاله و مح سیاه  ظر . در ادامھ، پس از كشتھ شدن بھرام آرام، مركزیت عبارت بود از شھرام، محمد جواد قائدي،  بھ ن
سال مي ست 56و  55رسد در  شتھ ا ظامي ندا یت ن مال فعال سازمان ع نیز  خارج  بوده و در  شھرام  یار  ھا در اخت مھ كار با ھ قي . تقری ت

سال  سال  56شھرام  فت و در  شور ر خارج از ك سین  57بھ  سي، ح ضا سپا یار علیر كار در اخت شد و  شتھ  نار گذا سازمان ك نیز از 
 . و فعالیت سیاسي كناره گرفت و گویا بھ خارج از كشور رفت سیاه كاله نیز از سازمان. روحاني و چند نفر دیگر افتاد

بود. 22ھا در زندان، ص  مواضع گروه: بنگرید) 84 ین  بود، چن مده  ین مواضع آ كھ در اطالعیھ تعی بارتي  ترمیم و : ع ھر  بل  در مقا
 . آمد شد؛ ھنوز بھ یكي نپرداختھ در صد جاي دیگر رخنھ بھ وجود مي گي دیگر ظاھر مي ھاگسیختگي و پاره گرھي، ده

یك، ص ) 85 شده . 315زوایاي تار سوم درج  نوان ضمیمھ  بھ ع یدئولوژیك  ضع ا ییر موا یھ تغ ھاي اطالع جزوه در انت ین  شي از ا بخ
 . است

یكي از افرادي كھ در تحول ایدئولوژیك در سازمان مؤثر بود، حسین احمدي روحاني بود كھ بھ ھمراھي علي رضا سپاسي بھ تقي )86
ند شھرام كمك مي. كرد باره  ین  سد روحاني در ا سالھاي : نوی خالل  شتر  54و  53در  سي بی ستي و برر تب ماركسی شتر ك عھ بی با مطال

ین ھدین و در ھم ضع مجا سال  موا مان در  مان مالقات كھ در ز سي  یق سپا مك رف كھ در  53طھ ك طالبي  عھ م بود و مطال ست  ماركسی
من   سازمان تھیھ شده بود كھ البتھ قسمت مھم آن براي  بردم و  پي  ھدین  قاطي مجا ضع الت بھ مو من  بود،  را خود تقي شھرام تھیھ كرده 

بھ . روشن شده بود كھ باید در این باره بھ اصطالح برخورد مونیستي كرد و موضع التقاطي گرفتن نادرست است من  كھ  بود  در اینجا 
 ( از پرونده! (حقانیت ماركسیسم رسیدم و آن را پذیرا شدم

گر . رخ داد 54اردیبھشت سال  16طرح كشتن آنھا ھر دو در یك روز یعني ) 87 صمدیھ بعد از دستگیري، محاكمھ و ھمراه ده نفر دی
بارت ند از كھ ع سان : بود ماني، سا شرف زاده كر نیژه ا حائي، م شي، محسـن بط مي، محسـن خامو طاھر رحی تھ، محمـد  ید افراخ وح

شد صمیمي، عبدالرضا منیري كوم  تاریخ . (جاوید، مرتضلبافي نژاد، مھدي غیوران و طاھره سجادي بھ اعدام مح ین ) 54/10/10در  ا
سر . افراد منھاي غیوران و یك نفر دیگراعدام شدند بر  ھرام آرام را  قاني و ب یت هللا طال یب مالقات آ كھ ترت ست  مان ا یوران، ھ این غ

سازمان را داد تداد در  ضیھ ار ید. تق سھ: بنگر حرم، ص  حما نان دازدھـم م یت. 95آفری باره فعال سازمان و  در  باف در  صمدیھ ل ھاي 
شم : تحت عنوان شجاعت و بیباكي و ایمان مذھبي وي بنگرید بھ خاطرات میثمي ین، مجلھ چ سبت علم و د نده ن باف پوی شھید صمدیھ ل

نژاد  54وي نوشتھ است كھ اعدام وي در چھارم بھمن. 4ـ  8، صص 18انداز، ش  بافي  بھ ھمراه عبدالرضا منیري جاوید و مرتضي ل
 . بوده است

جود و اطالعیھ) 88 سناد مو لف  در این باره بھ كیفرخواست تقي شھرام كھ پس از انقالب بر اساس ا فراد مخت ھارات ا یھ و اظ ھا و بیان
  59تیرماه  11046 25كیھان، ش . تھیھ شده،مراجعھ كنید

شید؛ : نویسد خانم باقرزاده مي. 43ـ  44قدرت و دیگر ھیچ، ص ) 89 شتھ با یار دا جزوه را در اخت حق دارید  یك روز  بھ ما گفتند فقط 
بھ . كنجكاو بودم، بدون اجازه شب آن را بھ خانھ بردم و مطالعھ كردم اما من كھ وقتي سازمان متوجھ شد، دستور داد تا ده ضربھ شالق 

سبت داد،  كند كھ در اعالمیھ وي از بمب گذاري در انجمن ایران و آمریكاي مشھد یاد مي!كف پاي من بزن ین منا بھ ھم سازمان  كھ  اي 
حت . برداشتھ بود  آیھ قرآن را از آرم سازمان ھا را یھ كار تا بق ند  ترك ك مازش را  كھ ن ھمچنین توصیھ مسؤول وي بھ او این بوده است 

  45ـ  47ص . كرده تا فرصت خواندن نماز را پیدا نكند طوالني بھ او واگذار مي  وي بھ عمد در وقت نماز كارھاي. شود

با ) 90 باره  ین  مھدي غیوران آیت هللا طالقاني را سوار ماشین كرد و جایي دیگري وي را بھ بھرام آرام و وحید افراختھ سپرد كھ در ا
حرم، ص : بنگرید. وي بحث كردندو آیت هللا طالقاني سخت آنان را مورد توبیخ و اعتراض قرار داد ھم م نان دوازد سھ آفری یاد حما بھ 

تداد . 94ـ  95 باره قصھ ار سازمان ھست و در  سایل  لي م یان ك قاني در جر یت هللا طال كھ آ بود  سلمان آن  نان م خي ازجوا صور بر ت
مي. برایشان روشن شود توانند از وي سؤال كنند تا مسایل مي كھ  گان  بدالعلي بازر باره ع ین  شایعات  در ا كردیم  ین  كھ یق پس آن  ید  گو

مي گرفتیم،  ستي عزا بھ را یت دارد،  قاي  مربوط بھ تغییر مواضع واقع با آ پوش  سین آالد سوي و ح سین مو ندس ح مراه مھ كھ ھ سد  نوی
شان ) 142ـ  143پیشگامان، ص  خاطرات. (طالقاني بھ الھیجان رفتیم تا در این باره صحبت كنیم كھ ای ست  نداده ا سف توضیح  مع اال

 . چھ گفتند

  7، ص 58فروردین  31تھران مصور، : بنگرید) 91

  17حقایقي چند پیرامون سازمان مجاھدین خلق، ص : بنگرید) 92
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بود:  ھاي دیگر سازمان عبارتند از برخي از ماركسیست شده) 93 خارج از كشور  شتر در  قدیمي و بی ضاي  كھ از اع . حسین خوشرو 
و  54ـ  56كفش از كادرھاي درجھ یك و عضو مركزیت از  عبدهللا زرین. با محمد مفیدي اعدام شد 51كھ در دي ماه  محمدباقر عباسي
سالھاي . رقیب تقي شھرام سایل  كھ در م یك  جھ  شت 56ـ  57محمدیزدان از كادرھاي در باز برگ شد و  جدا  سي . مدتي  علیرضا سپا

كھ یك  جھ  ھاي در شتیاني از كادر بود آ پا  كھ در . مدتي در ارو مي  طاھر رحی مد  شد 4/11/54مح عدام  یني از . ا شمیان قزو مد ھا اح
مھ. در درگیري كشتھ شد 55محمد حاج شفیعیھا در سال. كادرھاي درجھ دو شرح نا كھ  یم مجتبي طالقاني  تن آورد محسن . اش را در م

سري . نژاد كھ بعد ھمسر تراب حق شناس شد پوران بازرگان ھمسرحنیف. فاضل كھ ھمراه سپاسي در اروپا بود امیرحسین احمدیان اف
ستان  پور از كادرھاي ھاشم وثیق. كھ در ساري ھمراه شھرام فرار كرد كھ در زم یك  مرد 54درجھ  خورد و  سیانور  ستگیري  . حین د

یل(محمود نمازي، محمد علي  سعود فیروزكوھي، عباس) خل یھ دزفولي، م سال  فق كھ  یداني  شد 55جاو شتھ  ستان ك مرتضي . در بھار
ماني در . در تصادفي كشتھ شد 54كاشاني در سال  شرف زاده كر نیژه ا عدام 4/11/54م ستان . شد ا مي در تاب سوي ق در  55مھدي مو
عالف زن . شد در منیریھ كشتھ 55جمال شریف زاده شیرازي از كادرھاي درجھ یك در تابستان . منیریھ كشتھ شد فر  میرزا جع طاھره 

سال . در منیریھ كشتھ شد 55شھرام در تابستان  قائمي در  كبر  شد 55علي ا شمھ كشتھ  سن. در سرچ من  مح شي در بھ عدام  54خامو ا
مھ.شـد ني، ابـراھیم داور، عبـدهللا امیــني، فاط صغر دروس، كفـاش تھرا امیـني، حسـن  محسـن بطحـائي، محمـود طریـق االسـالم،علي ا

سن  شریف واقفي،مح تل  كاله قا سیاه  آالدپوش، مجتبي آالدپوش، فاطمھ آالدپوش، محبوبھ متحدین، جواد قائدي، محسن طریقت، حسین 
سفندیاري،  ـ عبدهللا ا سر رجوي  عي ھم شرف ربی برادر ا ـ  عي  جواد ربی فراز،  عت ا فراز، رف بھ ا شبختیان، محبو مد خو سیاه كاله، مح

 . در درگیري با پلیس كشتھ شدند، مجید فیاضي، غالمرضا جاللي و بسیاري دیگر 55علیرضا الفت، محمد الفت ھر دو در سال 

ست اي از این مسایل در بازجویي بخش عمده) 94 سترده آن ا نھ گ شانگر دام یل موجود ن مده و دال باط . ھاي افراد آ گر ارت نھ دی یك نمو
كرد زاده كرماني است كھ بھ رغم داشتن شوھر با بھرام آرام است كھ از وي بچھ منیژه اشرف مان  ندان زای شد و در ز ماجرا . دار  ین  ا

گزارش . 340ـ  341یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، شھید رجایي، صص : بنگرید. رجایي با سازمان شد سبب قطع ارتباط مرحوم 
مي فساد اخالقي در سازمان ازبازجویي ست  بھ د شي از آن ھاي فراوان مجاھدین  كھ بخ ید  یني ج  آ مام خم ضت ا تاب نھ مده  3ھا در ك آ

طرح طالق  سازمان در این باره فقھ. است ند  یل مان ین قب طالبي از ا نیز م سالمي  قالب ا پس از ان كھ  نان  شت؛ چ مخصوص بھ خود دا
 . بھ اجرا درآمد70عمومي در سازمان مجاھدین در سال 

چھ ) 95 سازمان در كتاب بھ  ستن آن  حزب هللا و پیو سیس  باره تأ شي در  سازمان «گزار شھید از  نج  بي پ ندگي انقال صر ز شرح مخت
پس » سیدرضا دیباج، غالمحسین عالم زاده، محمد مفیدي، سعید صفار و حسین كرمانشاھي اصل: مجاھدین خلق از انتشارات سازمان 

 . از انقالب آمده است

  348خاطرات احمد احمد، ص : بنگرید) 96

  310برفراز خلیج فارس، ص : بنگرید)97

ید) 98 ضت آزادي، ج : بنگر سناد نھ فتر دوم، ص 9ا سال  53، د سحابي در  یدهللا  ضیھ  مھ اعترا گروه . (1356نا حتي  نھ  براي نمو
جا . 637، ص 2ھفت ھزار روز تاریخ ایران، ج : انشعابي از مجاھدین بودند، متھم بھ ھمین گرایش شدند مھدویون اصفھان كھ در ھمان

 .)! نیز حزب ملل اسالمي را ماركسیست اسالمي نامید 44رژیدر سال  آمده است كھ 250، ص 1ج 

  105ـ  119اسناد منتشره سازمان مجاھدین خلق ایران، صص : بنگرید) 99

  200ـ  201من یك شورشي ھستم، صص : بنگرید بھ) 100

ست از آن جملھ نمونھ) 101 فردي . اي است كھ ساواك در باره آیت هللا خادمي گزارش كرده ا مام و  فدار ا حانیون طر كھ از رو شان  ای
سال  كھ در  فردي  سخ  بر پا بود، دربرا فت 1354انقالبي  بود، گ كرده  سؤال  سالمي  سم ا صطالح ماركسی بھ ا جع  سالم «: از وي را ا

گروه   تواند ھضم مذھبي است كھ مي بھ خصوص در  سالم  مذھب ا كھ در  سایر افكار فلسفي و ابعاد اجتماعي را بنماید و ھمان طوري 
كي ساني ی شعور ان تھ شرع تشیع كھ افكار آدمي و  صول ثاب مي از ا سالم  بھ  ا كھ جن سفي  قادات فل كار و اعت مواردي از اف پذیرش  شد،  با

تھ  ین ریخ بھ د سالم و در چھارچو لب ا موارد را در قا كھ آن  صھ آن  ني خا ستي، امرمھمي  اجرایي داشتھ باشد از جملھ روش ماركسی
شند شند. با كرده با سالمي  باموازین ا بق  یي منط حاظ اجرا ستي را از ل كام ماركسی عني آن اح ید« .ی شریعت، ص : بنگر در  225خادم 

با  گزارش بعدي ساواك كھ با احضار آیت هللا بھ ساواك و مذاكره با وي تنظیم سم  كھ ماركسی ست  شتھ ا ھار دا شان اظ ستكھ ای شده آمده ا
مان، ص . (است ھمواره مخالف كمونیسم و ماركسیسم اسالمي بوده) خود(اسالم منافات داشتھ و  مد : بنگرید) 102 225ھ خاطرات اح

شرح داده در آنجا از تالش 338ـ  349احمد، صص  كرده و  یاد  ھم  خودش  كردن  نھ  ھاي تقي شھرام براي ماركسیست  كھ چگو ست  ا
ست ست داده ا ھا از د ین ماجرا سرش را در ا ندي. ھم سمار ز گروه، تی ین  كھ ا ماني  كاري و  ز ضد خراب شترك  تھ م یس كمی پور رئ

قرار .  آمریكایي كشتند، آثار دیني از قبیل بسم هللا و آیھ قرآن را از اعالمیھ حذف كردند یك سلمان  بارزان م این نكتھ كامال مورد توجھ م
شتھ گرفت؛ بھ ین بردا ند طوري كھ شھید اندرزگو ضمن آن كھ اطالعیھ را بھ شخصي داده بود، بھ او گفتھ بود كھ مجاھدین دست از د . ا
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سیاري از . 270شھید اندرزگو، ص ... یاران امام روایت: بنگرید كھ در ب ست  بوده ا حدي  بھ  حساسیت شھید اندرزگو روي این مسألھ 
  287ھمانجا، ص . ھاي مسلمان، بیشتر آثار اسالمي را بخوانند برخوردھایش از آن یاد كرده وتأكید داشتھ است كھ بچھ

بیژن جزني«اما اخیرا توسط احسان شریعتي نقدي بر آن در . متن این رسالھ را نیافتم) 103 ثار  نگي در باره زندگي و آ پاریس، (» جُ
 . ھایي از آن را نیز آورده است بھ چاپ رسیده كھ بخش 365ـ  386صص ) 1378خاوران، 

  128، ص 2شصت سال خدمت، ج ) 104

جاد   براتي مي) 105 ـ ای شود  شتباه  كرد ا شھرام درست  قي  كھ ت كار  سازمان پی با  ید  نویسد كھ وي تشكیالت جدایي را با نام پیكار ـ نبا
 . رسد اطالعات او بسیار آشفتھ است بھ نظر مي 31خاطرات اكبر ترابي، ص :بنگرید. كرد

كھ در  در شرح حال چھره» نامھ مجاھدین خلق ایران بذرھاي گلگون یا زندگي«كتاب دیگري با عنوان ) 106 ھدیني  ستھ مجا ھاي برج
شدند، در آذر  رژیم پھلوي ست 57كشتھ  شده ا بیر . چاپ  تاب تع ین ك ستین«در ا ھدین را كھ شریف » مجا نافقین و كساني  مده و از م آ

 . رساند بھ شدت انتقاد شده است واقفي را بھ شھادت

  314ـ  315یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، شھید مھدي عراقي، ص ) 107

  314ـ  315یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، شھید مھدي عراقي، ص ) 108
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