
 
 حسن و محبوبھ تراژدي یا انحطاط ایدئولوژیك  -)4(بازشناسي سازمان مجاھدین خلق 

 رسول جعفریان : پژوھشگر

 :چکیده

تا » بازشناسي سازمان مجاھدین خلق«در چھارمین بخش از سلسلھ مقاالت  بھ بررسي وضعیت این سازمان از زمان تغییر ایدئولوژي 
شعاب. وقوع انقالب اسالمي پرداختھ مي شود سازمان، ان شده  لي، واكنش در این بخش، سرنوشت كادرھاي ماركسیست  ھاي  ھاي داخ

 . روحانیت و نیروھاي انقالبي بھ سازمان و كالبدشكافي ماجراي حسن و محبوبھ مورد بررسي قرار گرفتھ است

یم مھم سخ داد سش پا جا در . ترین پرسش آن است كھ چرا این تحول، با این سادگي در سازمان انجام گرفت؟پیش از این بھ این پر در این
شھ توان گفت، شیفتگي یك كالم مي كھ ری كردن آن،  قي  موزش نیروھاي سازمان نسبت بھ ماركسیسم، وعلمي تل سازمان  اش را درآ ھاي 
كري شگفت مشاھده مي چرخش ف ین  صلي ا بود كنیم، عامل ا گیز  ھم.ان بي را  م بارزه انقال كھ م سازماني  نوان  بھ ع نان  ستدالل آ ترین ا

قھ استراتژي اصلي خود قرار داده یدئولوژي طب ست، در  است، این بود كھ ماركسیسم فلسفھ راستین طبقھ انقالبي است؛ اسالم ا سط ا متو
ست) 109.(كند حالي كھ ماركسیسم براي رھایي طبقھ كارگر حركت مي شگفت و  ماركسی سیار  مذھبي، ب ھاي  ین نیرو شدن برخي از ا

بود نھ  سن. ناباورا شمار، ح پوش  از آن  شتھ در (آالد حدین ) 55شھریور  14ك بھ مت شده در در (و محبو شتھ  من  18یا  17ك در  55بھ
شدند) 110(ھاي متدین تھران بودند و با دكتر شریعتي ارتباط داشتند، كھ ھر دواز خانواده) میدان دروازه شمیران . ھر دو ماركسیست 

شنفكر  كھ از ارتداد آنان بي پس از كشتھ شدن آنان، شریعتي سط رو یران تو جات ا براي ن حي  كھ طر خبر بود، قصھ حسن و محبوبھ را 
ّي . بود، در قالب این زوج انقالبي مطرح كرد -تقلید  و نھ روحاني و مرجع -مسلمان  مال وي در آنجا از معلمي سخن گفت كھ برخالف 

باالیي شعور  بود ده، از درك و  لم . برخوردار  ین مع بود  -ا شریعتي ن خود  جز  بھ  -كھ كسي  سن و محبو لب ح نب را در قا علي و زی
لي  مي كرد؛ كساني كھ تصویر مي سالم انقالبي ع ستند ا سازند) ع(توان سین را محقق  ست ) 111.(و ح سالمي، ماركسی قالب ا پس از ان

نام دارد ییر  سرعت تغ بھ  بود،  شده  گذاري  نام وي نام بھ  قالب  ھاي نخست ان كھ در روز سي  . شدن محبوبھ متحدین آشكارشد و مدار
شد، و  برداري سیاسي مي مدتي از نام حسن و محبوبھ بھره سازمان مجاھدین نیز براي برو  كار رو سازمان پی عتراض سخت  با ا كرد، 

تواند ماركسیست شدن آنان را انكار كند، با جمع آوري تصاویر محبوبھ كھ آن را در سطح گسترده چاپ كرده  نمي پس از آن كھ دریافت
 . نشیني كرد بود، عقب

ھــاي اســالمي و معرفــي چھرھــاي  بررســي جنبــش«آن زمــان، ابــراھیم یــزدي نــیز در آمریكــا، در ســخنراني خــود كــھ تحــت عنــوان 
شده » روحانیت معاصر ناشناختھ پوش ) 26ص (چاپ  ھرش سرور آالد پوش و خوا گران(از حسن آالد كبري آھن مد ا سر مح یاد ) ھم

ارائــھ كــرده و مخالفــت  54ابــراھیم یــزدي خــود شــرحي از بــرھم خــوردن ارتبــاط نھضــت بــا مجاھــدین از پــس از ســال .  اســت كــرده
 ) 112.(آزادي خارج از كشور را با جریان ارتداد گوشزد كرده است نھضت

ستین  ھدین را بھ عنوان مجا حدین  بھ مت پوش ومحبو سن آالد یران از ح -ھمچنین در كتاب بذرھاي گلگون زندگي نامھ مجاھدین خلق ا
سازمان  -كھ اینان توسط منافقین  اند، یاد شده و احتمال داده شده است یعني كساني كھ در برابر منافقین مقاومت كرده لو  -یعني مرتدین 

. رسد حتي براي نویسندگان این كتاب مانند بسیاري ازمجاھدیني كھ در زندان بودند، امر مشتبھ شده است بھ نظر مي) 113.(رفتھ باشند
شتھ 54متحدین و حسن آالدپوش از كساني ھستند كھ پس از سال  كاري دا ھدین ھم یده  ھم بامجا شتن عق با دا كھ  ست  ید ا سیار بع ند و ب ا

سازمان  54بھ سخن دیگر، اساسا از سال . باشند اسالمي بھ این ھمكاري در سازمان مجاھدین ادامھ داده بھ عنوان  چھ  طرف، آن بھ این 
سال  رھبري وجود داشت، عبارت از ھمان تشكیالت تحت كھ در  سوي  55تقي شھرام بود  ساواك از  سو و  یك  شان از  سط خود نیز تو

 . دیگر، نابود شد

شود و بعد  ، محبوبھ مدتي ارتباطش با سازمان قطع مي55حسین روحاني نوشتھ است كھ پس از كشتھ شدن حسن آالدپوش در شھریور 
با  رود و مدتي بھ مشھد مي) تقي شھرام(بھ ھمراه سعید  55در پاییز . كند از وصل بھ سازمان در كارھاي ارتباطي انجام وظیفھ مي عد  ب

مي ند وي ازدواج  سعید . ك طات  سؤول ارتبا كھ م حالي  من  11بوده در ) شھرام(وي در  شتي 55بھ با گ گیري  ساواك در در در  ھاي 
 ). از پرونده روحاني موجود در مركز اسناد انقالب اسالمي. (شود دروازه شمیران تھران كشتھ مي

بھجــت مھرآبــادي نــیز مــدتي در مشــھد ھـم خانــھ محبوبــھ و شــھرام بــوده و از مسـؤولیت محبوبــھ در انجـام كارھــاي ارتبــاطي شـھرام 
بود  محبوبھ ماركسیست شده و بي: افزاید وي مي! گوید مي سخن بي... حجاب  خورد  كھ ضربھ  ھم  بود روزي  مورد حسن ... چادر  در 

قي  قبل از كشتھ شدن محبوبھ صحبت. ھم تا آنجا كھ اطالع دارم ماركسیست شده بود) آالدپوش( بھ و ت ین محبو كھ   )شھرام(ھایي ب بود 
شوھرش بعد از شھادتش مطلع شدم . قرار بود محبوبھ چیزي بنویسد شدن  مورد ماركسیست  سن(كھ قرار بوده در  پوش ح چیزي ) آالد

مي شھادت  بھ  سد  بنویسد كھ قبل از این كار  بوده... (ر پوش  شدن حسن آالد ست  یدي در ماركسی ست شاید ترد قع در آن دوره ) ا در وا
بود مذھبي ن شكیالت،  سي در ت ند در درون  مذھبي. ك كرده بود عداقبول  حتي ب یا  ند و  كاري كن سازمان ھم با  ند  ضر بود كھ حا ھایي 
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 ) 114.(تشكیالت كار كنند، بھ اسم ھستھ معروف بودند كھ نبوي نوري در رأسشان بود

كس سالمي ع بھ گفتني است كھ سازمان مجاھدین پس از پیروزي انقالب ا مي ھاي محبو شر  حدین را منت عد متوجھ  مت ندكي ب ما ا كرد؛ ا
ضایي قضیھ شده و بھ از بین بردن آن عكس ھم) 115(ھا و نیز عكس صدیقھ ر خت كھ او  بود، پردا شده  ست  مد . ماركسی سید اح قاي  آ

سال  1357تا  1351ھاي  نژاد كھ خود در فاصلھ سال ھاشمي تا  شت،  58در زندان بوده و پس ازآزادي  ھدین دا با مجا كي  بط نزدی روا
عده:گوید بھ صورت یك جزوه منتشر شده مي 1358اي كھ مھرماه  در مصاحبھ بودن  ست  مورد ماركسی شاید  در  كھ  یھ  كادر اول اي از 

شده(ھا  ھا ماھیت آن كنم باید بگویم پس از پیروزي انقالب و بسطارتباطات افراد و گروه اولین بار نامشان را افشا مي ست  ) ھا ماركسی
نم  ھا، نام صدیقھ رضایي و محبوبھ متحدین را مي آن ماركسیست از جملھ. ھم حتي براي بسیاري از اعضاي خود سازمان ھم رو شد توا

ِ (ھایي كھ منتشرشده  اگر دقت كنید در عكس. با اطمینان ذكر كنم ِ رضایي) عكس مي خواھر شر  ھم منت با  برادرانش  لي   ھا را با  ند و كرد
ضایي و . ھا را جمع كرده از بین بردند بعد عكس كس صدیقھ ر تش زدن ع ناظر آ شھد،  ھدین م لي مجا بش م و خود من درمشھد در جن

شوند محبوبھ متحدین بودم تا غیر مستقیم این جھ قضیھ ن مردم متو شده حسن ) 116.(ھا را ازصحنھ خارج كنند تا  باره ماركسیست  در 
شده است تھ  ھم سخن گف شماره ) 117.(آالدپوش و محبوبھ متحدین و شماري دیگر ازمجاھدین در منابع دیگري  ین در اطالعیھ  ھمچن

نام  57تا  54سازمان از  سازمان مجاھدین كھ ضمن آن فعالیت 21 شده و  باران،  25گزارش  عم از تیر سازمان ا شدگان  شتھ  فر از ك ن
یده  كشتھ شده در حال مأموریت یا درگیري و یاحتي كشتھ شده توسط اپورتونیست حدین د بھ مت پوش و محبو سن آالد نامي از ح ھا آمده، 

 . دانستھ است سازمان آنھا را از خود نمي این بدان معناست كھ) 118.(شود نمي

شریھ  فر در ن ین دو ن كار«اما اطالعاتي كھ در باره ماركسیست شدن ا سازمان» پی ست از مرتدین  فراوان ا سیار  مده، ب ھدین آ در . مجا
كرد(نشریھ پیكار تصویر حسن آالدپوش دركنار محبوبھ افراز  12شماره  فراز ) در لندن خودكشي  عت ا مرد(و رف فار  مده و !) در ظ آ

ین ) گروه رجوي(مجاھدین  از اقدام سازمان) 3ص (در ھمان شماره  در چاپ تصویر آالدپوش و محبوبھ متحدین با آرم سازمان مجاھد
شده قاد  مذھبي انت كار  نوان  ست بھ ع كارگر  6در ص .  ا یام  شریھ ق ست ن صفحھ نخ طرح روي  شریھ  مان ن خش (ھ كارگري ب گان  ار

بھ(كار مشترك این زن و شوھر  ) 55منشعب از سازمان، تھیھ شده دراردیبھشت  ست) حسن و محبو شده ا كار . عنوان  ین در پی ھمچن
ست  مجاھدین در چاپ عكس از كار سازمان) 22ص  (36ش  كرده ا ھاي حسن و محبوبھ انتقاد كرده ؛ و این كھ نشریھ امت ھم كوشش 

شان سلمان ن سن را م ھد تا ح خش  18و  7ص  43در پیكـار ش . د كھ در ب خاطره حسـن و محبوبـھ  شتي در گرامیداشـت  بازھم یاددا
ست كار مي 55ماركسیست لنینیست سازمان مجاھدین در سال  انتشارات شاخھ مده ا سال . كردند، آ سازمان در  بھ  سن  ستن ح سا پیو اسا

 . آلیستي ھا ایده است؛ یعني درست در بحبوحھ نقد تفكر اسالمي یا بھ قول آن بوده 53

سال  در این میان، از ھمھ تأسف شریعتي در  كتر  یادفرھنگي د سط بن بھ تو سن و محبو تاب قصھ ح شر مجدد ك كھ  1380بارتر ن ست  ا
مان . و چھ بسا در پي درآمد بیشتر از آثار آن مرحوم ھستند -و البتھ بسیار بعید است  -خبرند دھد ناشران از این واقعیات بي نشان مي ای

 . اند، چنین متني را ننویسد دانست این دو نفر ماركسیست شده دكترآن اندازه بود كھ اگر مي

 مقاومت محتاطانھ در برابر ارتداد 

فاع در برابر جریان ارتداد، مقاومت شریاتي در د ھم ن ند ھایي صورت گرفت؛ چنان كھ مرتدین  شر كرد خویش منت ضع  ین . از موا در ا
كا  - 1354میان، شماري از عناصر بازمانده سازمان در سال اي تحت  جزوه -تحت عنوان سازمان دانشجویان مسلمان ایراني در امری

ند شرح داد ستان وي را  كھ . عنوان گامي فراتر در افشاي منافقین منتشر كرده،ماھیت منافقانھ تقي شھرام و دو بود  باري  ستین  ین نخ ا
كھ در . شد كلمھ منافق بھ شماري از اعضاي سازمان داده ھم  گروه، زماني  مان  ھاني«ھ سیون ج ند اطالعیھ» كنفدرا نوان  بود با ع اي 

یھ« كا  نظر سازمان امری سیون -اي از  ھاني كنفدرا ند» ج شر كرد باره منت ین  گر . در ا باره دی مھ در  ین كل قالب، ھم پیروزي ان عد از  ب
قي كھ حركت ت مي مجاھدین باقي مانده در زندان  كار رفت شھرام را ن ند، ب بني. پذیرفت سن  قالب، ابوالح یش از ان ھت  پ نیز در ج صدر 

چھ 1356یا  1355تخطئھ كودتاگران در سازمان بھ احتمال درسال  شت كتاب ما نو یدگاه  قان از د با عنوان مناف تاب، . اي  ین ك وي در ا
مده،  5در نشریھ مجاھد شماره  ضمن مباحث مختلفي بھ نقد مطالب مندرج تاگران آ ییر مواضع كود یھ تغ و نیز بھ آنچھ كھ بھ عنوان بیان

یھ : گوید مي صدر خود در جایي بني. پرداختھ است شود و بیان یھ  ھدین خلق تجز سازمان مجا كھ  ین  بل از ا ماه ق من در یك سال و چھار
سمت دوم  یده ق یھ عق تاب زور عل ست و آن در ك جود ا ھم مو تن  شدار دادم و آن م كردم و ھ یني  یل،پیش ب صادر كند، در ضمن یك تحل

قدي  سخنراني دیگر بني) 119.(شناسند چاپ شده است كھ آن را درایران بھ اسم منافقان از دیدگاه ما مي با عنوان ن نھ  صدر در این زمی
ین . چاپ شد) 1356تھران، نشر توحید، (طبقاتي اسالم  ھاي ناچسب بھ جھت بر برچسب كھ ا ست  شده ا در مقدمھ این اثر توضیح داده 

یدئولوژیك نافقین»یا  كتاب پاسخ بیانیھ ا شنامھ م ست« فح چاپ . ا بھ  نادار  كا و كا شجویان امری سالمي دان من ا سط انج شده تو یاد  تاب  ك
در كتاب اسناد منتشره . انتشار یافت) 1354آذرماه  )36اي نیز باعنوان خیانت و انحراف در ماھنامھ پیام مجاھد ش  مقالھ) 120.(رسید

اي از برخي از اعضاي  در امریكا چاپ شده، اطالعیھ 1354 - 1356ھاي  ایران مدافعات كھ بھ احتمال در سال سازمان مجاھدین خلق
54این اعالمیھ كھ در شھریور سال ). 54با تاریخ شھریور  121 - 129صص )جریان اپورتونیست درج شده است  سازمان در افشاي

فاق  جریاني كھ بھ صورت علني ارتداد را اعالم كرد نوشتھ شده و بھ گونھ خطاب بھ ھم ات مي  ثھ چندان مھ یي حاد كھ گو شده  اي تنظیم 
ست نیفتـاده ستثنائي : ا یده ا یك پد ند،  سم روي آورد بھ ماركسی خود  سري مطالعـات  یك  بال  بھ دن ما  قاي  كھ برخـي از رف سألھ  ین م ا

ســازمان بــھ شــھادت ســوابق پرافتخــار گذشــتھ و اســنادي كــھ در دســت دارد، نشــان داده اســت كــھ فرقــي بیــن یــك . وغیرعــادي نیســت

Page 2 of 10

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\45.html



ئل  انقالبي ند، قا بارزه كن قالب م صادقانھ در راه ان ستثمار  ماركسیست و یا غیر ماركسیست، در صورتي كھ با اعتقاد بھ محو ھرگونھ ا
 !! توانستند از این سازمان جدا شوند و براي خود یك گروه درست كنند نگراني این اطالعیھ فقط آن است كھ این رفقا مي.«نیست

من 1356اي ھم دو سال پس از ارتداد، یعني در تیرماه  كتابچھ یھ انج سط اتحاد یان  ھاي تو ین جر قد ا پا در ن شجویان در ارو سالمي دان ا
ست. انتشار یافت مده ا كھ: در آغاز این كتاب آ ست  شتھ آن ا ین نو یر ا یان اھمیت ضربھ ھدف از تحر نده را در جر كل  خوان بھ  كھ  اي 

تني را از. اند، قرار دھد جنبش ایران وارد آورده خود م قم«جزوه یاد شده، در ضمیمھ  یھ  حوزه علم بارز  حانیون م ین ) 121(»رو در ا
این مقدمھ، بھ طور عمده . جنبش امام خمیني است زمینھ انتشار داده كھ تحلیلي از وضعیت تاریخي جنبش اسالمي در سده اخیر بھ ویژه

كوم  ھاي برخي از گروه نوشتھ زمینھ افشاي جریان ارتداد در سازمان مجاھدین است كھ ضمن استناد بھ ھاي ماركسیست لنینیست در مح
ماه  این متن. كردن این كودتا اطالعاتي در باره آن بھ دست داده است خرداد  ست 1356در  شده ا یھ  شجویان در . تھ سالمي دان انجمن ا

ین  1356دوازدھم محرم در سال  اروپا در كتابچھ دیگري ھم كھ تحت عنوان بیاد حماسھ آفرینان باره ا شنگري در  بھ رو ند،  چاپ كرد
 . ھا بود منفي شدید نسبت بھ این حركت در میان مذھبي اینھا ھمھ حكایت از وجود نوعي بازتاب. انحراف پرداختند

پــس از انقــالب، ســازمان مجاھــدین خلــق بــھ رھــبري رجــوي كتابچــھ آمــوزش و تشــریح اطالعیــھ تعییــن مواضــع مجاھــدین خلــق در 
ست چپ برابراپورتونی صل ھاي  تاب مف ما و ك ست ن یھ اپورتونی شي بیان یل آموز كرد  تر تحل شر  ما را منت چپ ن ھران، (ھاي  ). 1358ت

شده است اصل شریح  تاب ت ین ك كرد، در ا شر  جوي آن را منت یھ . اطالعیھ كھ حاوي دوازده ماده بود و ر تن آن در (در آن اطالع كھ م
نھ اپورتونیست 33 - 38از تاریخ سازمان مجاھدین خلق ایران، ص  فرازي شي بیا ما، ص  و كتاب تحلیل آموز چپ ن مده 2 - 3ھاي  ) آ

عدم روا  بر ماھیت بر  شده،  في  نت معر ستي و خیا تاي اپورتونی یك كود اسالمي سازمان مجاھدین تأكید شده، جریان انحراف بھ عنوان 
كھ  بودن ست  شده ا تھ  ید و گف تاگران تأك سط كود سازمان تو ستفاده از آرم  ست«ا ین اپورتونی ین ا سیت ما ب سایر مارك فاوت  ھا و  ھا ت
 ... و»قائلیم

یت  مطالبي ھم در این باره در كتاب رھنمودھایي در باره ماھیت سازمان مجاھدین خلق كھ آن فدار روحان را گروھي از دانشجویان طر
 . اند، آمده است چاپ كرده 58متعھد در خرداد 

ھدین ساني از مجا ند، ك نده بود باقي ما ندان  بیرون از ز كھ  عدودي  عده م سعود  بھ ھر روي، بھ جز  ھبري م بھ ر ند،  ندان بود كھ در ز
لل  -رجوي كھ از اعضاي كادر مركزي بوده و با وساطت برادرش  سازمان م فوذش در  ستفاده از ن بوده و باا ستھ  -كھ از وكالي برج

ید از اعدام رھایي یافتھ بود، در برابر این بیانیھ موضع گرفت و كودتاگران داخل سازمان رااپورتونیست ما نام ین . ھاي چپ ن وي در ا
چھ شریح اطالعیھ باره، یك اطالعیھ و سپس در شرح آن كتاب موزش و ت نوان آ با ع بر  اي  لق در برا ھدین خ سازمان مجا ضع  ین موا تبی

ست» چپ نما«و » اپورتونیست«تعبیر بھ . ھاي چپ نما منتشر كرد اپورتونیست بھ كمونی سارت  از آن روي بودكھ مبادا  عي ج ھاي واق
در برابراین اتھام، شھرام در دادگاه، گروه رجوي را . تعبیر دیگري كھ آن زمان این گروه از كودتاگران دادند، تعبیر منافقین بود! شود

 . كنند ھستند اما در ظاھر ابراز اسالم مي ھا در واقع منافقند، چرا كھ در باطن ماركسیست گفت آن كرد و مي متھم بھ نفاق مي

انتشار داد كھ در عین ) 52 - 54(اي تحت عنوان تحوالت دروني سازمان مجاھدین  نیز جزوه) در راه آزادي طبقھ كارگر(گروه پیكار 
ناب«تأییداین كھ  مر اجت ما ا ظر  بھ ن یران،  سازمان مجدین خلق ا ستي از دل  یان ماركسی یك جر مي زاده شدن  شمار  بھ  پذیر  فت نا » ر

قادي دارد نسبت ظر انت سازمان رخ داد، ن كھ در  سال . بھ اتفاقي  ست، در  یان ا ین جر صول ا خود مح كھ  كار  شتن  58سازمان پی با نو
ست جزوه، بھ انتقاد از عملكرد گذشتھ خود كھ تقریبا ھمھ گروه این ین. ھاي مذھبي و كمونیست از آن انتقاد كردند، پرداختھ ا جزوه  در ا

شده  یاد  شھید  ھدان  نوان مجا بھ ع ید(از شریف واقفي و صمدیھ لباف  كار، ش : و بنگر شریھ پی في) 16، ص 40ن بر  و از مخ كردن خ
مي 55شھادت مجاھد محمد یقیني كھ در سال  ھان  ضاء پن ید اع ھبري آن را از د كادر ر شد و  شتھ  سازمان ك شده  در داخل  قاد  كرد،انت

ست  سال ) 23ص (ا ماه  گروه در مھر قاد از خـود داده بودنـد ھم اطالعیـھ 57ایـن  چھ. اي در انت بود كـھ كتاب ماني  ین ز اي بـاعنوان  ا
نوان با ع ماه  قد اطالعیھ مھر بوذر در ن شارات ا یھ «تاریخچھ، جریان كودتا و خط مشي كنوني سازمان مجاھدین خلق توسط انت اطالع

ند گفتني است كھ خود ماركسیست. چاپ شد» بخش ماركسیست لنینیست كوم كرد یش . ھاي مخالف رژیم ھم این اقدام كودتاگرانھ رامح پ
سمینار منطقھ -اي از سازمان آمریكا  از این اشاره كردیم، در كتابي ھم كھ تحت عنوان نظریھ شده دردو  ئھ  ھاني ارا سیون ج اي  كنفدرا

فت بھ چاپ رسید، موضع 56در شیكاگو و ھوستن در آذر  صورت گر ضع  ییر موا یھ تغ یھ بیان ندي عل لي  سازمان.گیري ت ھھ م ھاي جب
جزوه  ما«خارج از كشور ھم در رد  بش  حاد جن سائل  یھ» م ند، اعالم شورچاپ كرد خارج از ك لق در  ھدین خ تدین از مجا اي  كھ مرد

ما»منتشر كرد كھ بھ صورت كتابي تحت عنوان مسائل حاد مجاھدین یا  بش  شت  صفحھ 86بھ در « مسائل حاد جن چاپ  56در اردیبھ
تدین موضعگیري  ھمزمان از ھمھ سو بر ضد این 56دھد كھ در آغاز سال  ھا نشان مي ھا و كتابچھ تاریخ نشر این بیانیھ. رسید گروه مر

 . شده است

پس از آن كـھ اعـالم  بیرون مانـده بودنـد،  قرآن، در  بھ اسـم سـازمان مجاھـدین بـا آرام سـازمان بـدون آیـھ  ین سـو نیروھـایي كـھ  در ا
ــد نظــر كــرده «لنینیســت شــدند،  -كردندماركسیســت  ــیز تجدی و مبــارزه سیاســي را ) 56در نیمــھ دوم ســال (در اســتراتژي ســازمان ن

مود جانشین سازمان ن سال . استراتژي مسلحانھ  گروه از  ین  ین  56ا سازمان مجاھد ست  ست لنینی شاخھ ماركسی بھ  خود را  نام  عد  بھ ب
لق ییر داد خ شكل . تغ ین ت خورد (ا گي بر باره چگون شش در  خودش از نق كھ  نان  بود؛ چ مده  حاني درآ سین رو فوذ ح حت ن شتر ت كھ بی
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پــس از آن كــھ تقــي شــھرام را وادار بــھ ) ھــایش ســخن گفتــھ بــارھبري ســازمان در آن ســال و كنــار گذاشــتن تقــي شـھرام در بــازجویي
خلق  لنینیست سازمان مجاھدین -اطالعیھ بخش ماركسیست  2و  1در صفحات . استعفاكرد، خط مشي جدیدي براي سازمان تدوین نمود

ھایي 56اي و انقالبي كھ در بھار  این جریان توده«: ایران آمده است مت  غم مقاو لي ر فت ع نب  بھ تدریج نضج گرفت و تكامل یا از جا
57تـــا  52مركزیـــت ســـازمان بخصـــوص و در درجـــھ اول از ســـوي عنصـــر مســـلط مركزیـــت كـــھ توانســـتھ بـــود طـــي ســـالھاي 

ني یت در  ھژمو ین مركز تالش و كوشـش ا غم  لي ر ید و ع مال نما سازمان اع یت  بر مركز خود را  شكیالتي  سي، ت یدئولوژیك، سیا ا
قاطع مسؤولین  ادامھ نیروي اكثریت  بر  كا  بھ ات ست  شتھ، توان نھ گذ قھ افكنا ستي و تفر ستي سكتاری غیر كمونی مل  شھ و ع یت اندی حاكم

توده ید و ستعفا نما بھ ا سرانجام آن را وادار  ستھ و  ھم شك مت آن را در سازماني مقاو شھرام ) 122(».ھاي  قي  بھ ت شاره  بارت ا ین ع ا
سال .بود ماه  شده، در آذر پیروزي 57گروه یاد  پس از  كرده و  خاب  خود انت براي  كارگر را  قھ  كار در راه آزادي طب سازمان پی نام   ،

ــالب ــت  انق ــھ مخالف ــالمي، ب ــت و در حــوادث و  اس ــالمي پرداخ ــوري اس ــت و جمھ ــت موق ــا دول ــلحانھ ب ــیري مس ــي و درگ ــاي سیاس ھ
شنجات گروه ت سایر  ست  ست در د قاط د سایر ن كاووس و  بد  ستان، گن ستان، بلوچ ستان، خوز مده كرد قش ع ستي ن اي را  ھاي ماركسی
 ) 123(».ایفانمود

براي  -ھاي مذھبي  بیشترین مقاومت در برابر ارتداد رسمي، از سوي چھره شتري  جا فرصت بی انقالبي بود كھ درزندان بودند و در آن
ند،  مي تشكل گروه مؤتلفھ كھ از سالھا پیش در زندان بودند و تحت نظر روحانیون فعالیت در این میان. مطالعھ آثار مجاھدین داشتند كرد

مي بچھ آن زمان، این گروه تنھا پناھگاه. عامل مھمي براي مقاومت در برابر مجاھدین بود ندان  بھ ز ند و  ھاي انقالبي مذھبي بود كھ  آمد
بھ دام مي بدون وجود مؤتلفھ بالفاصلھ  ھدین  ند مجا فھ. افتاد گاھي اي مؤتل حتي پناھ ند و  ستادگي كرد نافقین ای بر م سخت در برا براي  ھا 

سازمان  ترین این چھره یكي از برجستھ) 124.(برخي از نیروھاي حزب ملل اسالمي ھم بودند ھاشھید مھدي عراقي بود كھ از تحوالت 
گروه زماني نزدیك بھ انقالب كھ وي با سامان. مجاھدین، سخت درس عبرت گرفتھ بود بود، در  دھي روابط میان  شغول  مذھبي م ھاي 

تالف  است كھ وي در این باره مي گزارش ساواك چنین. باره برقراري رابطھ با جنبش مسلمانان مبارز مخالفت كرد ھا اخ با آن كھ  ید  گو
كھ  ایدئولوژیك دارد و یكي از موارد اختالف این است كھ جنبش مسلمانان شتھ بل یني ندا ھبري روح هللا خم مبارز اعتقادي بھ امامت و ر

مي. خمیني معتقد است كھ مسائل ایدئولوژیك را خودش باید حل نماید نھ موده  و اظھار نظر  خاب ن لذكر انت گروه اخیرا كھ  قي  ید طری نما
كھ . ھم منجر بھ انحراف ایدئولوژیك خواھد شد باشد و باالخره مي 1350تمام و كمال راه مجاھدین در سال  ست  در ادامھ گزارش آمده ا

شده ) 125.(وي در زندان رابطھ خوبي با مجاھدین نداشتھ است ست  گروه ماركسی ین  ندان ب در اسناد شھید عراقي بھ انشعابي كھ در ز
قي، محي  ھا پیش آمده، مشخصا بھ نام افرادي كھ و مذھبي ھدي عرا شھید م لھ از  شده و از جم یاد  در رھبري ھر دو گروه قرار داشتند 

تاق ) 126.(است الدین انواري و رباني شیرازي ھم یاد شده ند  4در سند دیگري آمده است كھ محیي الدین انواري و مھدي عراقي در ا ب
یش  ھابھ وجود آورده مكاني را براي رفع اشكاالت مذھبي 6 اند و كلیھ افراد مذھبي اشكالت خود را در ھنگام مطالعھ كتاب یادداشت و پ

مي انواري مي مھدي عراقي و محي الدین بر طرف  ستي  ند برند و آنھااز اشكاالت را از طریق مباحثات ایدآلیستي و ضد ماتریالی .(كرد
ظر عاطفي  با ماركسیست«در سند دیگري از شھیدعراقي بھ عنوان كسي كھ ) 127 كن از ن بوده، لی ستھا مخالف  سالمي و كمونی ھاي ا

شد گویند اسالمي خالص ھستند خوشبین مي كھ مي نسبت بھ بقایاي مجاھدیني ست» با شده ا جزو . یاد  ھم  سكر اوالدي  سند، ع ین  در ھم
 ) 128.(است كھ در زندان سخت با مجاھدین و كمونیستھا مخالف بوده است كساني شمرده شده

لي  احمد ھاشمي. واداشت حركت مجاھدین براي شركت بر سر سفره ماركسیستھا، روحانیون را بھ عكس العمل سال متوا فت  كھ ھ نژاد 
عني در  50از سال : نویسد در زندان بوده و در آنجا متمایل بھ مجاھدین بود، مي مون ی یك ك ستھا در  در اكثرزندآنھامجاھدین با ماركسی

قصر بھ یكي  3موسي خیاباني در بند : گوید علما زدند، مي وي با اشاره بھ اتھاماتي كھ مجاھدین بھ) 129.(خوردند سر یك سفره غذا مي
كت  دنبالھ ما احتیاج بھ شما روحانیون نداریم و شما بودید كھ: از علما گفتھ بود ما حر بال  بھ دن رو ما بودید و االن ھم شما ھستید كھ باید 

ستھا ) 130.(كنید سفره كمونی سر  بر  شركت  بر ضد  یي  كھ فتوا شد  بدانجامنتھي  سلمان  بارزان م صرار برخي از م با ا مخالفت علما 
خود  شد رژیم از صدور آن این بھ رغم آن بود كھ احساس مي. صادر شود فان  یان مخال خوشحال خواھد شد؛ زیرا شاھد ایجاد اختالف م

ست از زندگي جمعي مسلمان ھاي ناشي با توجھ بھ زیان: متن فتواي علما چنین بود. بود مي با ماركسی ین  ھا  كھ بد ماعي  بار اجت ھا و اعت
سیلھ آن مي و ست  بھ د مھ ھا  گرفتن ھ ظر  با در ن ند، و  لھ  آور فار از جم ست ك عي نجا كم قط بھ ح جھ  با تو سي، و  شرعي و سیا ھات  ج

یان ھا از ماركسیست ھا، جدایي مسلمان ماركسیست جبران ھا درزندان الزم و ھر گونھ مسامحھ در این امر موجب ز ھد  ھاي  پذیر خوا نا
سنجاني، :امضا كنندگان عبارت بودند از. 55خرداد . شد شمي رف نواري، ھا شیرازي، ا باني  كني، ر ھدوي  ظري، م آقایان طالقاني، منت

تي  مي و الھو نده) 131...(گرا بھ ب فراد  ین ا كي از ا بل  ی كھ در مقا بود  فراھم آورده  جا  ما را در یك مال  بھ احت یم  كھ رژ كرد  ھار  اظ
 . ھا بایستیم كمونیست

تھ  22/9/55در سندي از ساواك با تاریخ  بود وگف كرده  آمده است كھ محمد كچویي در زندان اشاره بھ این فتوا از قول آیت هللا طالقاني 
بانمي. بود كھ محمد محمدي متن آن را كلمھ بھ كلمھ حفظ كرده است چرا كت كھ  بود  شده  سؤال  قاني  یت هللا طال قتي از آ سخ  و سد، پا نوی

بود فھ مسلمانان: داده  كن وظی كرده، لی خودداري  شتن  ند از نو ستفاده نك سوء ا ضوع  ین مو یم از ا كھ رژ ین  بھ  براي ا كھ آن را  ست  ا
ني  كند زندانیان گفتھ كچویي اضافھ مي: در ادامھ ھمین سند آمده است. دیگران بگویند نده طالقا سكراوالدي تحریك كن یب هللا ع اند كھ حب

مان) 132.(براي این فتوا بوده است چون نظر خوبي نسبت بھ مجاھدین و ماركسیستھا ندارد یل ھ ساني از  بھ دل كھ ك بود  ستفاده  سوء ا
شت) 133.(روحانیون كھ ھمان زمان در زندان بودند بھ این تحریم نپیوستند كھ گذ ید مي كچویي در ھمان سند  ین : افزا صدور ا پس از 

خودش  گر  یي  -فتوا با حسینعلي منتظري تماس گرفتھ و پرسیده است كھ ا عني كچو مي -ی شود، دربیرون  ند  آزاد  ھي مان با گرو ند  توا
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 ) 134.(ھا حرام است شدن در این گروه داخل: با ایدئولوژي اسالمي فعالیت كند كھ منتظري پاسخ داده است 50مجاھدین مذھبي سال 

بود كھ بھ رغم وابستگي ) مطھري بعدي(شاھي  پیوستند كھ نمونھ آن عزت از میان خود افراد مجاھدین ھم گھگاه كساني بھ این جمع مي
مان  كاملش بھ سازمان و شكنجھ یك قھر بھ صورت  كرده و  مل  كھ تح شد ھاي زیادي  جدا  نان  ضع از آ ییر موا پس از تغ بود،  مده  . درآ

بود از آن شھرام  قي  یم ت ماني در ت حتي ز ھدین و  كھ در مجا ھم  ترور وي  مھندس غرضي  بھ  صمیم  گروه ت كھ  پس از آن  شد و  جدا 
 ) 135.(پیوندد رود و در نھایت دردمشق بھ محمد منتظري مي گرفت، از طریق افغانستان بھ پاكستان و از آن جا بھ حج مي

بھ راه انداختھ نان  شكل  حركت ارتدادي بھ تشكل نامنظمي ھم كھ محمد منتظري در دمشق و لب بود و نوعي ت باط  ھم در ارت با نجف  و 
تا در . روحانیون انقالبي بود، ضربھ زد؛ زیرا در آنجامحمد منتظري با حق شناس ارتباط داشت ند  تالش كرد نیز  نان  یل آ ین دل بھ ھم

یة . روشن كردن خیانت كمونیستھا، روشنگري كنند باره شیوعیة المحل تاب ال بود، ك نامنظم  شكل  كان آن ت كھ از ار لي جنتي  از جملھ ع
بش لي و جن سم مح نوان كمونی حت ع یش  والحركات التحریة الوطنیة العربیة را ت مان پ كھ ھ سي درآورد  بھ فار عراب  ھاي آزادیبخش ا

ھد در این كتاب تالش شده بود تا ضربات ماركسیستھا را بھ جنبش. ازانقالب در ایران بھ چاپ رسید شان د خش ن مترجم آن .ھاي آزادیب
 ) 136.(ھا در ایران بود بر این نكتھ تأكید كرده است كھ این دقیقا پس از اقدام پیكاري

مي آقاي محمد كاظم بجنوردي ھم كھ بھ قول خودش در عراق با اندیشھ حض ھاي ماركسیستي آشنا بوده است،  بھ م ندان  سد در ز آن  نوی
ھمان وقت  وي. »طابق النعل بالنعل یك جزوه ماركسیستي است«ھاي مجاھدین را دیده دریافتھ است كھ  كھ جزوه شناخت و دیگر نوشتھ

ند  ست خواھ گروه دیگركمونی كرد، و  ند  ست خواھ یدي در پیش بیني كرده بود كھ مجاھدین، منشعب شده یك گروھشان فرقھ مذھبي جد
 ) 137.(شد

كھ  بود  گر  شماري دی حركت مخالفت با مجاھدین در زندان، بھ طور عمده تحت تأثیر وجود روحانیوني مانندآیت هللا رباني شیرازي و 
بوي در  -سالمتي . خواستند تا از مجاھدین بھ ظاھر مسلمان ھم جدا شوند از جوانان مسلمان معتقد بھ روحانیت مراه ن كھ در زندان بھ ھ

ھاي مذھبي كھ ھستھ اصلي سازمان مجاھدین انقالب اسالمي پس  ، با اشاره بھ این كھ زمینھ تشكیل گروه-تشكیل امت واحده نقش داشت
سپس : گوید دادند، پیش از رو شدن جریان ارتداد در مجاھدین خلق بھ وجود آمد، مي از انقالب را تشكیل بیرون از زندان و  خود ما در 

بودیم در داخل برده  بھ اوج . زندان، بھ التقاطي بودن افكار آنھا پي  ندان  خل ز جدایي در دا ین  كردیم و ا جدا  ھا  مان را از آن سفره خود
شاخھ. رسید خودش یت  كھ فعال بل از این ما ق ضي از  شدیم  بع جدا  با  شكیالت تقری ین ت شود، از ا لق علني  ھدین خ ستي مجا ھاي ماركسی

شاخھ... كردیم كھ آنھا ھم جدا شوند وھمچنین افراد زیادي را ھم تشویق مي شدن برخي  ست  كھ ماركسی قتي  ھا برمالشد،  بھ ھر حال و
براي) 138.(این جدایي شدت یافت یل آن را  ماجرا و تحل ین  شي از ا بود، گزار ني ھمان زمان حسین بنكدار كھ در زندان  شت لنكرا . نو

شتھ ستي را در نو ید ماركسی فوذ عقا شي از ن مي وي گزار ھا  كرده و در انت ست  ھدین فھر ید ھاي مجا یاج»: افزا یت و  ما احت یم ھو دار
كھ روش خویش را  سالمي  ستین ا صیت را بوده شخ ما ر ستي، از  ساس  ھاي ماتریالی ین ا بر ا كت را یم و حر نگ آور بھ چ باره  ند دو ا

سالن « .سازماندھي كنیم كرده 2وي اشاره بھ اعالم ھمبستگي مجاھدین و فدائیان در زندان اوین،  ست در روز عید  خي از ) 139.(ا بر
ند قع عزاگرفت شان ) 140(جوانان مسلمان بیرون از زندان ھم مانند عبدالعلي فرزند مھندس بازرگان با شنیدن این رخداد، در وا ین ن و ا

بود مي كرده  جاد  سي را ای ست اسا بن ب یك  شنفكري  یان رو ست. داد كھ ماجراي مزبور در جر بن ب ین  نا ا بھ  مطمئ سالمي  قالب ا را ان
 . رھبري امام شكست و ماركسیسم را از سكھ انداخت

 سرانجام جریان ارتداد 

قالب ) 141)(بھ بعدمطرح شده بود 1350كھ خود این نام از سال (در واقع، گروه كودتاگر، بھ تدریج نام مجاھدین خلق را  در آستانھ ان
ســازمان پیكــاردر راه آزادي طبقــھ كـارگر را عنــوان كــرد كــھ تنــدترین سـازمان چــپ و  57اســالمي عــوض كـرده و در آذرمـاه ســال 

بود خشن قالب  بر ان تھ .ترین آنان پس از انقالب اسالمي در برا بھ گف كھ  ستند  كارگر پیو گروه راه  بھ  نیز  ھدین  خي از عناصر مجا بر
سال . جملھ ھستند حسین روحاني، علي رضا تشید و، زین العابدین حقاني از آن كھ در  شھرام  بھ  57تقي  بود و  شده  نده  سازمان را از 

سال  صورت منفرد كار مي كھ 1358كرد، در  سط خیاطي  مي تو ندگي  شھرام ز كار  حل  ساژ م قالب  در پا تھ ان بھ كمی ستگیر و  كرد د
ید وي سپس بھ جرم كشتن شریف. اسالمي تحویل داده شد عدام گرد ھدین، ا بار در ) 142.(واقفي و شماري دیگر از مجا ستین  براي نخ

قت  شود و نامھ والدین او را بھ بني پیش شھرام داده مي خبر از دستگیري نھ ماه) 59تیر  60( 2نشریھ پیكار ش  ھور و یس جم صدر رئ
مي چاپ  سد بھ  شماره.  ر شماره ) 7ص  (16 )62ص (61ھاي  پس از آن در  مھ در  شده ) 12ص  (65و جریان محاك ئھ  باري ارا اخ

 .) ایم ھا منتشر شد كھ دو نمونھ را در ضمایم آورده چندین اطالعیھ ھم در دفاع از تقي شھرام ازطرف پیكاري. (است

مي شھرام را  ھوداري از  بوي  كھ  لق  ھدین خ سازمان مجا یھ  بر اطالع قالب در برا ستاني ان یھ داد ضمن  داد، اطالع كرد و  شر  اي منت
ست آن قالب ا یھ. اعالم كرد كھ جرم اصلي تقي شھرام، صدور دستور قتل چند تن از مبارزان مسلمان پیش از ان ین اطالع ین  در ا ھمچن

ست بھ مالقات شده ا یاد  قالب  پس از ان ھدین  سران مجا با  مھ) 143.(ھاي تقي شھرام  شھرام نا قي  شتھ ووضعیت  ت ندان نو ھم از ز اي 
شد، ) 7، ص 66پیكار (برخورد با خود را شرح داده است  گزار  قاي عبدالمجیدمعادیخواه بر تقي شھرام در دادگاه خود كھ با قضاوت آ

شود شكیل  لق ت ھدین خ سازمان مجا سیلھ  بھ و گاه وي  كھ داد كرد  ست  سال ) 144!(درخوا مرداد  شد59وي در دوم  عدام  تواي . ا مح
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قي  خصلت تقي شھرام بھ رغم ھمھ) 145.(كیفرخواست وي حاوي اطالعات جالبي از نقشش در كودتاي دروني سازمان است ھاي اخال
كار  منفي ید و اف نوز ادعاي آن عقا كھ ھ نان  كھ آ اش، بر این باور بود كھ سازمان را از حصار نفاق فكري خارج كرده است، در حالي 

 . را دارند، بر نفاق خویش باقي ھستند

سال  كھ در  مي  طف هللا میث ھبري ل بھ ر نیز  ھي  جوي، گرو سعود ر بھ م لق  گروه متع جز  بود  48بھ  ستھ  سازمان پیو ند  -بھ  ھرچ
شد، و  53مرداد  28دیرینھ با حنیف نژاد داشت، و شب  دوستي نا  شمش نابی طع و چ ستش ق بود، د ساختنش  حال  با بمب صوتي كھ در 

ند. بازبھ زندان افتاده و بھ حبس ابد محكوم شد مھ داد سال . راھشان را ادا گروه رجوي  1356وي در  با  كھ  ظري  تالف ن بال اخ بھ دن
كرد یاي. درزندان پیدا كرد، تشكیالت نھضت مجاھدین خلق را ایجاد  نیز از بقا صفھان  ھدویون ا گروه م كھ  ست  شده ا تھ  ني  گف مجاھدی

ند بودند كھ بر آرمان دیني خود باقي مانده بوده نوان . ا حت ع ھي ت ین گرو ستین»ھمچن بھ« شیعیان را مدان  مھ  تالش در ھ خود ادا ھاي 
 ) 146.(دادند و چھار مأمور ساواك را كشتند

مي ، یعني قبل از آمدن مجاھدین بھ زندان،جداي از ماركسیست50گفتني است كھ زندانیان مذھبي تا پیش از سال  ندگي  ند ھا ز ما . كرد ا
با ماركسیست ستراتژیك  شعاروحدت ا طرح  بھ زندان و  مون با آمدن مجاھدین  نام ك با  شتركي را  مع م شنھاد ج شاره  ھا، پی كھ ا شي  م

ند بھ ئھ داد شتند، ارا قاد دا سلحانھ اعت نبرد م بھ  مع شركت. جمعي بود كھ  ین ج كھ در ا ھا گروھي  فھ و كشندگان  تن ندانیان مؤتل كرد، ز ن
شده ادامھ داشت تا قصھ ارتداد پیش آمد؛ گروھي از زندانیان 54این وضعیت تا سال . منصور بودند كھ ماركسیست  ند  عالم كرد ند و  ا ا

مي آنان كھ ھنوز التقاطي. در اینجا مسلمانان دو دستھ شدند. بدین ترتیب اختالف باال گرفت حترام  یان  بوده بھ ماركسیسم ا شتند و جر گذا
شان را  ارتداد را یك جریان اپورتونیستي دانستھ، پس از ماجراي ارتداد نیز پیوند خود رابا ماركسیست ھا حفظ كردند و سایرین كھ راھ

 ) 147.(ھا كامال جدا شدند ھا جدا كردند و از كمونیست از التقاطي

 آخرین سخن در این باره 

بوده و آثار منفي فراواني بر حركت اسالمي  تأثیر منفي ماركسیست شدن اعضاي سازمان، در ناامید كردن نیروھاي مذھبي امري جدي
ما این ھمھ زحمت كشیدیم و این «آقاي طالقاني در زندان بھ آقاي گرامي گفتھ بود، )148.(و ایجاد بحران در آن از خود برجاي گذاشت

آقاي طالقاني جزو كساني بود كھ بر ) 149.(»اند، این قضیھ ما را ناامید و مأیوس كرد داده ھا را تربیت كردیم، حاال تغییر مواضع جوان
 ) 150.(ضد ماركسیستھا در زندان فتوا داد

بت گرایش مث جاد  بود؛  یكي از تبعات مطالعات ماركسیستي و توجھ مجاھدین بھ آثار آنان، ای تدین  نان م یان جوا سم در م فع ماركسی بھ ن
شایع بھ دروغ  ماني  حتي ز شتھ و  كاس دا نیز انع قم  یھ  حوزه علم حتي در  كھ  كھ  چیزي  بود  یھ  65شده  سھ حجت طالب مدر فر از  ن

بوده) 54(152در جریان قیام فیضیھ در سال ) 151!.(اند كمونیست شده ند برخي از مطبوعات آن روزادعا كردند كھ اینھا كمونیست  ! ا
نھ) 153.(دلیلشان ھم براي این امر آن بود كھ اینان پرچم سرخي را بر بام مدرسھ برافراشتند ھر بھا بھ  یم  قع رژ مي دروا تا  اي  شید  كو

گروه بر  سم را  سب ماركسی بھ  برچ ھم  نیز مت یني را  لوم د طالب ع كھ  تھ بود لو رف بھ ج حد  ین  تا ا ین راه  سباند و در ا بارز بچ ھاي م
 . بستر این اتھام، ھمان جریان ارتداد در مجاھدین خلق بود! كرد كمونیست بودن مي

رسد كمتر بھ آن توجھ شده  گذاشت كھ بھ نظر مي واقعھ ارتداد در سازمان، در عین حال، نوعي اثر معكوس اما مثبت، بر جریان مذھبي
ست بار روي جوانـان متـدین سـرمایھ اي نیروھـاي مـذھبي متـدین، بـا تجربـھ. ا ین  ند، ا گـذاري  كـھ از ایـن حركــت ابـتر بــھ دسـت آورد

شتري سازمان بی شكیل  با ت بي  كرده و  في  -ھاي انقال كت انحرا لھ حر جز آن، دنبا صف و  صورون،  شكل من ند ت یدي مان سالمي جد ا
طق. را قطع كردند مجاھدین كي از ن جف، در  از سوي دیگر، امام ھم در ی خود در ن ھم  بان  21ھاي م ند 56آ ید كرد مي: تأك ھم   تذكر  د

از تجربیــات ســابق پنــد بگیرنــد و در پنــاه اســالم و چھــارچوب ... اشــخاص ارزنــده و متعھــدي كــھ ابتكــار عمــل در دســت آنھاســت كــھ
تقابل )  154.(اسالمي بھ فعالیت بپردازند و از ھمكاري با كساني كھ صد در صد در این چھارچوب فعالیت ندارند،احتراز نمایند موازین

 . پدید آمد، امتداد ھمین تأثیر و تجربھ بود 58مجاھدین انقالب اسالمي با مجاھدین خلق كھ بالفاصلھ در سال  بعدي

شاخھ 55نكتھ مھم دیگر آن است كھ در واقع، پس از سال  نده  ستگیر  كھ بیشتر نیروھاي باقي ما شتھ و د ھدین ك سازمان مجا شده  مرتد 
یده  ، دیگركمترین تحركي از گروه57و تا نزدیكي قیام بھمن  56شدند، تا شروع انقالب اسالمي در سال  یران د نافق در ا چپ و م ھاي 

ند ھا اعتقاد خود را بھ مبارزه چریكي زان پس بقایاي اندك این گروه) 155.(نشد سازمان . از دست داد ست  شاخھ ماركسیست لنینی حتي 
در عـوض، ) 156.(مجاھـدین خلـق ھـم بـھ رھـبري شـھرام تمـام مـیراث چریكــي گذشـتھ را كنارگذاشـت و بـھ كـار سیاسـي روي آورد

تي  ھاي جدید اسالمي كھ با روحانیت ارتباط نزدیكتري داشتند و پیرو خالص گروه ین زمان در صحنھ مبارزا ست در ھم امام بودند، در
 . فعال شدند

شده ست  ھدین ماركسی بھ مجا سبت  لخ، ن بھ ت شتن آن تجر سر گذا شت  با پ یت  بھ روحان با تجر شده و  بدبین  ندان در  سخت  كھ در ز اي 
ست آورده بھ د ھدین  یاي مجا با بقا خورد  شان  بر خوش ن نان روي  بھ آ صورتي  یچ  بھ ھ قالب،  پیروزي ان پس از  ھاي  بود، در روز

تاریخ .نداد سھ 56/8/30ساواك در  مي از جل یاد  شھد  ھدوي اي در م قاي م كھ آ ند  تھ و  ك شھر رف ین  بھ ا ندان  پس از آزادي از ز كني 
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ــھید ھاشــمي ــي مشــھد ش ــا حضــور روحــانیون انقالب ــي ب ــھ  درمحفل ــاي خامن ــنزل آق ــژاد، طبســي در م ــاره  ن ــل گــرایش و «اي، در ب عل
تا «كردند و بر این عقیده بودند كھ  گفتگو مي»جوانان مسلمان بھ مكتب ماركسیستي انحرفات نان رواج داد  بایستي مذھب را در بین جوا

 » .ازماركسیسم دوري نمایند

شاركت  براي م پس از آزادي،  ھاي  جوي، در روز گروه ر صرار  ھدین، ا بھ مجا بي  حانیون انقال في رو گاه من با وجود این تجربھ و ن
قاي. طبعا رھبران روحاني انقالب، دوبار از یك سوراخ گزیده نشدند. آمد مورد بھ نظر مي دررھبري انقالب، بي بھ ارت یك  تجر ایدئولوژ

سازمان  64كھ بعدھا در سال  ضع  ییر موا پس از تغ سال  ست ده  مریم -در مجاھدین رخ داد، یعني در با  بھ  ازدواج رجوي  عضدانلو 
یك -فاصلھ دو تا سھ روز پس از طالق وي توسط ابریشمچي  خود،  ماده  نشان داد كھ این ایدئولوژي در اساس  في و آ یدئولوژي انحرا ا

 . ترین دستورات فقھي قرآني است زیرپا گذاشتن صریح

جوھري ) ناصر(در جلسات اول، ابراھیم : ھاي خود گفتھ است محمد علي فقیھ دزفولي كھ بھ ماركسیسم گرویده بود در بازجویي) 109
روي ھم رفتھ . بحث قرآني كرد و با توجھ بھ ماتریالیسم دیالكتیكي كھ من قبال خوانده بودم، اشكاالتي از قرآن بیرون كشید با من مقداري

مي قرآن یك ایدئوژي مي  سم را عل چون ماركسی شد طبقاتي نبود و  مي  غیر عل قرآن  ناخواه  خواه  ستیم  كھ . دان یدم  یواش فھم یواش  من 
كردم مسؤول من ماركسیست است بول  شینم، ق حث بن بھ ب یاد  كھ ز ین  مام . (و من ھم ماركسیست شدم و ھرچھ او گفت بدون ا ضت ا نھ

چھ) نامبرده از پرونده 669، ص 3خمیني، ج  ثار  ري از ب عھ آ پذیري از مطال تأثیر  سو،  یك  عھ از  ضعف مطال خاطر  بھ  مذھبي  ھاي 
ند سم روي آورد بھ ماركسی شكیالت  پذیري درت سلیم  گر، و ت سوي دی ستي از  مي. ماركسی ظري  قاي منت فردي از  آ بھ  ندان  ید در ز گو

ام، دم از قرآن و نھج البالغھ  ھاي نجف آباد شنیده تو ھم از خانواده علم ھستي وھم بر حسب آن كھ از بچھ: مجاھدین بھ نام آخوندي گفتم
فت، : اي؟ گفت زدي، حاال چرا یك دفعھ ماركسیست شده مي یدئولوژي گر ییر ا بھ تغ صمیم  ماصددرصد تابع سازمانیم و چون سازمان ت

 ) 3، ص 1خاطرات، ج . (من ھم قھرا از آن پیروي كردم

سن . 214، ص 200طرحي از یك زندگي، پوران شریعت رضوي، ص : بنگرید) 110 بھ ح سبت  كتر ن ساس د جا از اح سنده در آن نوی
طب: و نیز بنگرید. (آورد گوید و متن نامھ دكتر را بھ خانواده متحدین و آالدپوش مي مي آالدپوش سخن شنا، ص  با مخا ین ) 233ھاي آ ا

 . را بگوید» قصھ حسن و محبوبھ، شما دو تن شھید شاھد«سبب میا دكتر  ھمان بستري است كھ

 : اكنون معلم براي ھمھ حرفھایش شاھد دارد: گوید مي) 20، ص 1380چاپ سال (شریعتي در قصھ حسن و محبوبھ ) 111

 مرد، علي وار 

 شاھدت؟ 

 ) آالدپوش(حسن 

 زن، زینب وار 

 شاھدت؟ 

 ) متحدین(محبوبھ 

 عروسي انقالبي فاطمھ علي وار 

 شاھدت؟ 

 ! عروسي حسن و محبوبھ

گي  اسالم و انسان اكنون براي اثبات حقانیت و عظمت خویش دو شاھد بھ دست آورده...  یر زند ین كو سرخ از ا اند و خد اكنون دو گل 
 . نوازد بوید و مي چیده و دارد مي زمین

  186 - 187، صص 2شصت سال خدمت و مقاومت، ج ) 112
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بھ رژیم و «مانند ھمین مطلب در شرح حالي كھ براي محبوبھ در كتاب . 49 - 50 165 - 172بذرھاي گلگون، صص ) 113 گاھي  ن
حدین بھ مت ھد محبو ھر مجا مده است» جنبش ایران وزندگي نامھ خوا تھ آ شار یاف قالب انت یش از ان سوابق مذھبي  در آن زندگي. پ مھ  نا

تا  پس از كود كھ  ست  شده ا تھ  تھ و گف متحدین، آشنایي وي باحسن آالدپو بھ واسطھ شریعتي و عالقھ آنان بھ قرآن مورد بحث قرار گرف
ند مھ داد یم ادا یھ رژ شرایط . در سازمان، آنان در شمارمجاھدین راستین درآمدند و بھ مبارزه عل یل  بھ دل جزوه،  ین  سنده ا قع نوی در وا

 . محبوبھ متحدین، باطالع مانده و بیشتر بھ اطالعات پیش از جریان كودتا دسترسي داشتھ است از سرنوشت واقعي 55خفقان سال 

بادي، ص ) 114 جت مھرآ نده بھ قل از 38از پرو تاریخ، ص : بھ ن ضاوت  ستھ در ایـران و ق شنفكري واب شده  106رو چاپ ن تاب  ك
 ). موجود در مركزاسناد انقالب اسالمي(

 . سر قراري در خیابان بھار در موقع دستگیري سیانور خورد و مرد 54وي در زمستان سال ) 115

  19 - 20حقایقي چند پیرامون سازمان مجاھدین خلق، ص : بنگرید) 116

  102 - 103ریشھ یابي مختصري از تاریخچھ گروھھا، ص : بنگرید) 117

  264 - 265تحلیل بیانھ آموزشي، صص : بنگرید) 118

  4صدر، ص  سازمان مجاھدین خلق از دیدگاه امام خمیني و بني: بنگرید) 119

بود) 120 یزدي  براھیم  كتر ا ظر د كري زیر ن حاظ ف بھ ل مدتا  نادا ع كا و كا شجویان در امری یش از وي . این زمان انجمن اسالمي دان پ
مي قطب زاده در آن یزدي  حائري  ھدي  یت هللا م ست فعال بود و آ بوده ا من  ین انج یانگزار ا كھ وي بن سد  ید. نوی تر : بنگر خاطرات دك

  4مھدي حائري، ص 

یني،  1356ھاي نسبتا متشكل حوزه علمیھ قم در سال  این گروه، یكي از گروه) 121 مد خم سید اح حاج  سط  مده تو طور ع بھ  است كھ 
 . شد سید محمدخاتمي و تني چند از روحانیون دیگر ھدایت مي

  13، ص 59تیرماه  11046 25كیھان، ش ) 122

  495ھا در آخرین روزھا، ص  آخرین تالش) 123

بھ  براي مقاومت نیروھاي مؤتلفھ در برابر منافقین و گروه) 124 ید  ھا پیوستند بنگر بھ آن كھ  فرادي  شفق، ص : ھا و ا نگ  بھ ر سي  م
189 - 180  

  304 - 305یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، شھید مھدي عراقي، ص ) 125

  240ھمان، ص ) 126

  243ھمان، ص ) 127

  245ھمان، ص ) 128

  20حقایقي چند پیرامون سازمان مجاھدین خلق، ص : بنگرید) 129

  27ھمان، ص ) 130

 (. آمده است 54ام اسفند  تاریخ اعالمیھ در اینجا سي 660، ص 2ھفت ھزار روز تاریخ ایران، ج : بنگرید) 131

  246یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، شھید مھدي عراقي، ص ) 132

  156 - 157خاطرات مرحوم حجةاالسالم موحدي ساوجي، ص : بنگرید) 133
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  246یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، شھید مھدي عراقي، ص ) 134

  121خاطرات علي جنتي، ص ) 135

  136 - 137خاطرات علي جنتي، ص ) 136

  147مسي بھ رنگ شفق، ص ) 137

  6، ص 1378/4/16: صبح امروز) 138

  46 - 47، ص )1381پاییز  (23تاریخ معاصر ایران، ش : بنگرید) 139

  142خاطرات پیشگامان، ص ) 140

  1دفتر اول، ص  - 1362تھران، نھضت آزادي،  -، 9اسناد نھضت آزادي، ج : بنگرید) 141

 پاورقي  340خاطرات احمد احمد، ص ) 142

  59تیر  11041 19كیھان ش ) 143

  2، ص 59تیر  24كیھان، ) 144

  59تیرماه  11046 25كیھان، ش ) 145

  427، ص1تاریخ سیاسي بیست و پنج سالھ، ج : بنگرید بھ) 146

  218، ص 1ھاي تشكیل دھنده، ج  تاریخچھ گروه: بنگرید) 147

  50 - 51ھا در آخرین روزھا، صص  آخرین تالش) 148

  367خاطرات آیت هللا محمدعلي گرامي، ص ) 149

  246یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، شھید مھدي عراقي، ص ص ) 150

تاب حتي طلبھ. 280استاد شھید بھ روایت اسناد، ص ) 151 قول وي ك بھ  كھ  سي  تون در خي از م مي  اي بھ تدریس بر سیده قدی ھاي پو
سال .  كنند؟ ھمانجا ھاي ماركس را طالب مطالعھ نمي چرا كتاب: كرده و گفتھ بود است اعتراض كھ  52در  ظاھراتي  بال ت بھ دن ساواك 

شھید . اند ھا ماركسیست شده در قم صورت گرفت، گفت كھ طلبھ كھ  نان  بود؛ ھمچ یھ داده  باره اطالع ین  ھم در ا شریعتمداري  یت هللا  آ
شده . خود بھ رد ادعاھاي ساواك پرداخت ھاي نژاد ھم در سخنراني ھاشمي كس  نژاد منع این مسألھ بھ خصوص در پرونده شھید ھاشمي 

 . یاران امام بھ روایت اسنادس شھید حجت االسالم ھاشمي نژاد: بنگرید. است

سالمي، ج : بھ طور اختصار در باره این ماجرا كھ سھ روز بھ طول انجامید بنگرید) 152 قالب ا یران و ان ، 2ھفت ھزار روز تاریخ ا
  632 - 634ص 

شریعتمداري ضمن اطالعیھ) 153 شت  ھمان زمان مرحوم  ھار دا كرد اظ كھ صادر  مرام «اي  با  قم  یھ  حوزه علم شیعھ و  یت  روحان
كدام داراي  كمونیستي و مادیگري شفاء ھیچ سھ فیضیھ و دارال شده از مدر طالب بازداشت  ندارد و  بھ ھیچ وجھ و قسمي امكان سازش 

  1395سوم دي الثانیھ   اطالعیھ» .این گرایش نیستند

  262، ص 3صحیفھ امام، ج ) 154

ستھ  نشان مي 55و  54نگاھي بھ رویدادھاي سال ) 155 فدایي، د ھاي  یا چریك دھد كھ تقریبا در بیشتر ماھھا، افراد وابستھ بھ مجاھدین 
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مي شتھ  گیري ك طي در ھا و  ستھ درخیابان مي. شدند د ترجیح  ساواك  بار  ین  ستگیري و  ا یرا د شد ز ھا بك مان خیابان ھا را در ھ تا آن داد 
مھ. مسائل خاص خود را در پي داشت كشاندن آنان بھ گاه باس از روزنا با اقت بار  ین اخ تاب  ا یران و «ھا در ك تاریخ ا ھزار روز  ھفت 

ھا  (656 657659 664 666 670 671: نمونھ بنگرید براي. آمده است» انقالب اسالمي بھ روز و  5 8تنھا در این صفحھ كھ مربوط 
گروه وي در : تیر 8. تن یك زن مسلح در تھران كشتھ شد 5:است سھ مورد نقل شده است 55تیر  10 گر از  فر دی نھ ن شرف و  ید ا حم

تل بھ ق بي  شید  درگیري مسلحانھ در منطقھ مھرآباد جنو ھم پا با از  فدائي خلق تقری ھاي  سازمان چریك یب  بدین ترت سیدند و  : تیر  10. ر
ثر درگیري ھران در ا طھ ت ھار نق سیدند چھار نفر از مخالفین رژیم در چ تل ر بھ ق مأمورین  با  سلنھ  مد . م نادره اح شایگان،  سن  ابوالح

 . 677 679 680 682 685 690 699 701 707 709 710 713 715 721.) ھاشمي، افسر السادات حسیني، حمید آرین

لي را : اي كھ در خارج از كشور كرد گفت در ھمین زمینھ، یكي از نیروھاي ساواك بعد از انقالب در مصاحبھ در اینجا من یك مسألھ ك
یار، از . كنم مطرح شاید براي شما ھم حرف غیر قابل قبول باشد، ولي در سالھاي آخر تا پیش از حكومت شریف امامي، ازھاري و بخت

بود 20مجاھدینق شاید بیش از  كل سازمان نده  باقي نما ست. نفر ھم  شور ا خل ك ھدین خلق . مقصودم دا نام مجا بھ  مروز  كھ ا ھایي  این
شده عروف  ظاھرات   م شدن ت پس از آزاد  صوص  سي و بخ ندانیان سیا شدن ز سي و آزاد  باز سیا ضاي  عد از ف كھ ب ستند  ساني ھ اند،ك

شش ھفت . مجاھدي دیگر وجود نداشت.خیاباني وارد معركھ شدند ریكھاي فدایي خلق، پس از متالشي شدن سازمان مركزیشان بھ جز 
سران نھ از  ھم  ند، آن  فر نبود كھ از رده ن صلي بل سھ ا ید. ھاي دو و  نگ، : بنگر شارات پر پاریس، انت ساواك،  صھ  ش، ص  1366ق

تحت عنوان ) صفحھ با حروف ریز 270در (كتاب مفصلي  1354ھا، سازمان انقالبیون كمونیست در سال  میان كمونیست)  421156
شي« بر م قادي  كي انت بھ » چری طاب  یران«در خ قالب ا ندگان ان كھ » پوی ین آن  كرد و در ع شر  غیره منت ھده و  فدایي و مجا عم از  ا

گروه. فایدگي آن انتقاد كرد كمونیستھا بودر از مشي چریكي و بي خواستار نوعي وحدت میان سیاري از  تاب روي ب ین ك ھا از  بھ قطع ا
 . شده تأثیر قاطع داشتھ است جملھ فدائیان و مجاھدین كمونیست
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