
 
 امام خمیني و سازمان مجاھدین خلق 

 مقدمھ 

خرداد  15معلول شرایطي است كھ رژیم پھلوي پس از سركوب قیام  1340در اواسط دھھ ي » سازمان مجاھدین خلق ایران «پیدایش 
بن بسـت  مذھبي و در  سي و  گان سیا بارزان و نخب شماري از م بي  عداد  ستگیري ت عراق و د سپس  یھ و  بھ ترك ھبر قیـام  ید ر و تبع

 . قراردادن گروھھا و احزاب آزادي خواه ، دوران جدیدي از حكومت استبدادي و سركوب گرانھ ي خود را آغاز كرد 

گان (بنیان گذاران سازمان  بدیع زاد شاگردان )  محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر  یران و از  ضت آزادي ا ضو نھ بل از آن ع ، ق
ند مي آمد شمار  بھ  با . مرحومان ، طالقاني و بازرگان  ید  سي ، خشونت را با سداد سیا قان و ان جوّ خف شرایط  كھ در  ند  قد بود نان معت آ

مود خاذ ن بل . خشونت پاسخ داد و در برابر مشي مسالمت آمیز و حركت قانونمند بایستي مشي مسلحانھ را در برابر رژیم ات باور ق ین  ا
 : ، توسط وي بھ رژیم ھشدار داده شده بود 1342از آن در آخرین دادگاه بازرگان در سال 

ستیم از طریق ...  مي خوا شتھ و  یم دا بھ رژ ماد  شویم و اعت مي  مھ  سي محاك ھام سیا بھ ات گاه  ین داد كھ در ا ستیم  تي ھ خرین نفرا ما آ
  [ . 214: 1381جعفریان ] بعد از ما زبان تفنگ سخن خواھد گفت . انتخابات دست بھ اصالحات بزنیم 

سیس (از آن پس  یك )1344سال تأ مي روآورده و در  من تی ھاي ا نھ  بھ خا یتي  شرایط پیچیده ي امن سازمان در  ھبران و اعضاي  ، ر
این دوره . طرح تشكیالتي و در قالب شاخھ ھاي مختلف بھ تحقیق گسترده اي در موضوعات مختلف فلسفي و سیاسي مبادرت ورزیدند

شر «، »شناخت «سال بھ طور انجامید و حاصل آن چھار رسالھ و جزوه ي درون گروھي بھ نامھاي  6بھ مدت  « ، » راه انبیا و راه ب
كرد » امام حسین «ھمچنین رسالھ ي . بود» اقتصاد بھ زبان ساده «و » تكامل  ضافھ  مي ج ] را مي توان بھ این مجموعھ ا 1:333میث

 . ] 

ھھ ي  مادگي الزم 1340بھ موازات اقدامات فوق در اواخر د كي و آ ھاي چری موزش دوره  ظور آ بھ من سازمان  ضاي  عده اي از اع  ،
شدند سوریھ و اردن  نان ،  شورھاي لب سطینیان در ك ھاي فل عازم اردوگاھ سلحانھ ،  بارزات م صھ ي م بھ عر یت آن . براي ورود  واقع

نده  خیره كن بھ ي  سوم و جاذ ھان  سالمي و ج است كھ در آن سالھا بھ دلیل گسترش مبارزات چریكي و مسلحانھ ، در اغلب كشورھاي ا
قرار  تأثیر  حت  شدت ت بھ  بارز  حانیون م شنفكران و رو یان رو شور در م خل ك سي دا جوّ سیا بود،  مده  اي كھ از این طریق بھ دست آ

مؤسسین و اعضاي اولیھ ي سازمان بھ دلیل سابقھ ي اسالمي و ارتباطاتي كھ از قبل با شخصیتھایي مذھبي ھمچون مھندس . گرفتھ بود
للّ  یت ا گان ، آ للّ 'بازر یت ا قاني ، آ صیتھاي 'ه طال سیاري از شخ ماد ب ظر اعت ستند ن سرعت توان بھ  شتند،  شتي دا شیھد بھ ّري و  ه مطھ

شوند  مي ج ] سیاسي و مذھبي و متدینین بازار و اصناف را بھ خود معطوف ساختھ و از حمایتھاي مادي و معنوي آنان برخوردار  میث
ست (نكتھ ي دیگر آنكھ ، بر اثر پیدایش گروھھاي چپ  [ . 327، 101، 1:41 یران ) ماركسی فدایي خلق (در ا ھاي  و ) سازمان چریك

مي  -، حمایت گروھھا و شخصیتھاي مذھبي )واقعھ ي سیاھكل (پیشي گرفتن آنھا در مبارزه ي چریكي  سریع  سیاسي از مجاھدین را ت
 . بخشید 

تالش  6پس از  1350ار كادرھاي اصلي سازمان قبل از ھرگونھ اقدامي علیھ رژیم ، در شھریور % 90بنیان گذاران و بیش از  سال 
ساواك  یس و  سط تورھاي پل نھ ، تو ند(مداوم و مخفیا كرده بود سایي  ھا را شنا ھدین آن شبكھ ي مجا فوذ در  با ن بل  ستگیر و ) كھ از ق د

شتند عدم . ھمگي بھ مجازاتھاي اعدام و حبسھاي طویل المدت محكوم گ ناق و  شرایط اخت یل  بھ دل كھ  پذیرفت  ید  لخ را با یت ت ین واقع ا
ھبران  حانیون و ر ید رو ھا از د توب آن ثار مك ھدین و آ كري مجا ضمون و محتواي ف ارتباط گسترده آنان با متفكران دیني و سیاسي ، م

شناخت  1350مذھبي بھ دور ماند و تنھا پس از حوادث سال  بھ  ھي  شاه منت ندان  شترك در ز مذھبي و زندگي م ھبران  ستگیري ر و د
شت  ھا گ مذھبي آن یان  سال . كامل از تفكر و ایدئولوژي مجاھدین در نزد حام سازمان در  كھ  شد  شفاف  لني و  ماني ع ین موضوع ز ا

شي  1354 بار و فروپا پس ، دوران اد ساند و از آن  گان ر ً تغییر مواضع ایدئولوژیك خود را از اسالم بھ ماركسیسم بھ اطالع ھم رسما
 . سازمان فرا رسید 

یدادھاي  یدایش رو واقعیت آن است كھ با وجود سپري شدن سالیان سال از آن ماجرا و بھ دلیل شتاب حوادث پس از پیروزي انقالب و پ
ید  سپھر جد كري و  نات ف شتاب جریا یدایش و  ین پ ھاني و ھمچن لي و ج مھم ملي و بین المللي و درگیرشدن كشور با مسائل مختلف داخ
شد،  ستھ ي آن با كھ بای طور  سازمان آن  اندیشھ ھاي سیاسي و فلسفي و پیدایش نسلھاي جدید در كشور، رمز گشایي از جعبھ ي اسرار 

نان . تاكنون انجام نشده است  ھاي آ از این رو انتشار خاطرات عناصر مؤثر و اولیھ ي سازمان مي تواند پرده ھایي از رازھا و ناگفتھ 
 . را كنار زده و در روشن كردن زوایاي تاریك گامي بھ پیش برداشتھ شود 

ھران 'مھندس لطف اللّ  شگاه ت فني دان شكده ي  سال ) 1338-342 1(ه میثمي ، دانشجوي دان مدت  1342در  یت  7بھ  جرم فعال بھ  ماه 
نژاد، . شاه ، زنداني بودسیاسي و ھمكاري با نھضت آزادي ایران در زندان  یف  مد حن ستان مح وي پس از آزادي جزء حلقھ ي اول دو
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سال  شھریور  نان ، در  عي آ ستھ جم ستگیري د ست و در د ھدین پیو سازمان مجا ندان  1350بھ جمع بنیان گذاران  بھ ز بار دوم  براي 
سال  7وي پس از آزادشدن و سپري نمودن . در دادگاه نظامي بھ دو سال حبس محكوم شد. افتاد ً  1353ماه زندگاني علني ، در  جددا م

ظامي در  یت ن براي فعال حي  مھ و طر نھ برنا شت و ھیچ گو قرار دا یدئولوژیك  فاز ا سازمان در  بھ سازمان پیوست و در شرایطي كھ 
تاي  سالروز كود ند 28دستور كار نبود، وي را مكلف ساختند كھ در مسیر رژه نیروھاي نظامي شاه بھ مناسبت  گذاري ك مب  . مرداد ب

ست  28وي در شب  شدن د طع  بر ق عالوه  شد و  سانحھ  مرداد ھنگام آماده ساختن وسایل تخریب در خانھ تیمي ، با انفجار بمب دچار 
 . خود براي ھمیشھ چشمان خود را نیز از دست داد 

ست 'خاظرات لصف اللّ  شده ا شر  لد منت تاكنون در دو ج مي  شر . ه میث سوي ن ھدین از  تا مجا نوان از نھضت آزادي  حت ع لد اول ت ج
چاپ ، در  سال  507صمدیھ ، بدون تاریخ  ھار  شر در ب مان نا سط ھ ند تو كھ رفت ھا  حت عنوان آن 508در   1382صفحھ و جلد دوم ت

ست  سیده ا چاپ ر بھ  سال . صفحھ  ستگیریھاي  بھ د شود و  مي  شروع  كي  لد اول از دوران كود بد 1350ج مي یا تم  با . خ لد دوم  ج
 . پایان مي یابد  1353دستگیریھا و ماجراھاي قبل از آن شروع مي شود و با حادثھ ي انفجار و معلول شدن وي در سال 

را بھ تصویر كشاند، بھ ویژه مطالب و مسائل  1350تا  1330میثمي در این دو جلد تالش كرده فضاھاي سیاسي و مبارزاتي دھھ ھاي 
سازمان . ناگفتھ از سازمان مجاھدین را برمال سازد یك  یاي تار جزاء و زوا مع ذلك قلم و نگاه او بھ گونھ اي است كھ ھنوز بعضي از ا

پردازد مي  ھا  شھرام . براي وي نیز روشن نشده و با تردید و اما و اگر بھ طرح آن قي  كار ت مل اصلي (بھ مسائلي ھمچون ماھیت  عا
سم  بھ ماركسی سالم  سازمان از ا حراف  حوالت )ان ییر و ت في در تغ شریف واق گاه مجید  قش و جای سازمان ، ن ھاي اخالقي در  ، بحران

یان  یھ و بن سازمان ، اصالت كار فرھنگي یا مشي مسلحانھ پرداختھ و از ھمھ مھم تر با وجود آنكھ وارد حریم حلقھ ي اول مجاھدین اول
یده و  خودداري ورز نان ،  یدئولوژیك آ گاه ا باني و ن بھ م سبت  ھایي ن ندي ن مع ب جدّي و ج ید  قد و تنق ست ، از ن شده ا سازمان  گذاران 

 . خواننده را ھمچنان در جایگاه پرسش گري تنھا مي گذارد 

سازمان و  كرد  شھ و عمل بھ اندی سبت  جدّي ن قاد  قد و انت بھ ن سازماني  ضع فرا شجاعانھ و از مو با این ھمھ ، وي در بسیاري از موارد 
مي . بعضي عناصر آن پرداختھ و صادقانھ حقایقي را اشارت رفتھ است  شم  بھ چ خاطرات وي  لف  شھاي مخت نكتھ اي كھ در خالل بخ

ندان اول . آید، صداقت و سادگي در گفتار اوست  در این رابطھ ، او ابایي ندارد كھ از خود انتقاد كند و حتي بھ ماجراي بازجویي در ز
وي از این . كھ منتھي بھ لود دادن یكي از ھم رزمان خود بھ نام حاج آقا آسایش اانجامید، اشاره كرده است ) خرداد 15پس از حوادث (

 : حادثھ بھ عنوان بحران اخالقي نام مي برد 

كھ ...  صوص  بھ خ نم ؟  كار را بك این ھم بحران اخالقي دیگري براي من شد كھ چرا اسم ایشان را گفتم ؟ چھ ضرورتي داشت كھ این 
  [ . 1:183میثمي ج ] بعدھا فھمیدم آن زمان ، بازجوھا مي خواستند بازجویي را تمام كرده و مرا بھ زندان بفرستند 

كز  شوراي مر سامي  چرا وي ا كھ  گان پرداختھ  ندس بازر بازجویي مھ بھ  سبت  شجویان ن ند دان او در صفحات بعد اشاره بھ انتقادات ت
جدان  عذاب و نوان  بھ ع بود،  انجمن اسالمي دانشكده ي فني را در اختیار بازجوھا قرارداده است و از كار مشابھي كھ خود انجام داده 

  [ . 1:188میثمي ج ] نام مي برد 

 ارتباط با روحانیون و شخصیتھاي مبارز مذھبي 

بھ اصول و  ندي او  یكي از ویژگیھاي میثمي كھ موجبات حریّت و آزاداندیشي وي از حصار تشكیالتي را فراھم ساختھ و در نتیجھ پایب
حوم  شتي ، مر مباني مذھب را تاكنون بھ ھمراه داشتھ است ، ارتباط و عالقھ مندي ایشان بھ شخصیتھاي ھمچون امام خمیني ، شھید بھ

 . طالقاني و شھید رجایي است كھ اندیشھ ھاي مبارزاتي و اعتقادي اصیل اسالمي را دنبال مي كردند 

ضا اصفھاني  با مرحوم ر مي ) 1(وي در بخشي از این خاطرات بھ ارتباط خود  شاره  ھران ا مروي ت سھ ي  ھري در مدر شھید مط و 
بود»منصور«در آن تاریخ «. كند شتھ  شاد و مسرور گ سیار  خبر آن ب شنیدن  شده و مطھري از  تول  تازگي مق بھ  ست وزیر،  . »، نخ

ھمچنین بھ مالقات خود با شھید بھشتي بعد از آزادي از زندان اشاره دارد كھ در آن دیدار شھید بھشتي بعد از انتقاداتي كھ بھ نظریھ ي 
 : شناخت مجاھدین وارد مي سازد، اظھار مي دارد 

 [ . 1:275میثمي ج ] ما با شناخت امثال شما مجاھدین را تأیید مي كنیم ، اگر نشناسیم و چھره ھا ناشناختھ باشند، نمي توانیم تأیید كنیم 

شتري دارد جایي صحبتھاي بی با خلوص . میثمي درباره ي ارتباط خود با شھید ر سیار  فداكار و ب ضل ،  ساني فا جایي را ان شھید ر او 
بھ او  خود را  قادات  مواره اعت كرد و ھ مي  شورت  با او م سازماني  كري و  شكالت ف كوران م مواره در  كھ ھ معرفي كرده بھ طوري 

كھ در  [ . 2:300میثمي ج ] عرضھ مي نمود و از او پاسخ مي گرفت  بود  جا  تا آن بھ او  جایي  جایي و ر بھ ر ندي وي  قھ م میزان عال
یي  [ . 2:338میثمي ج ] ھنگام زندگاني مخفي ، خبر سالمتي اش را ھر روز بھ اطالع رجایي مي رساند  با رجا عددي  وي جلسات مت

] » من و توسلي و آقاي رجایي قرار گذاشتیم و رفتھ بودیم طرفھاي فشم و جلسھ داشتیم «. و در نقاط كوھستاني تھران برگزار مي كرد
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  [ . 2:338میثمي ج 

ھرام آرام  قول ب مقاومت ، ایثارگري و رازداري شھید رجایي آن چنان براي رھبري سازمان و اعضاي مرتبط با وي محرز بود كھ از 
 : مي نویسد ) 1353یكي از رھبران سازمان در سال (

سند سازمان بر مام  بھ ت ند  مي توان جایي ،  قاي ر ستگیري آ یا د بت  یب و مراق با تعق فت  مي گ ھرام آرام  پس از ... ب جایي  قاي ر ما آ ا
سعود  53دستگیري در زمستان سال  بھ م ین  ندان او حتي در ز كھ  جایي  تا  بود  تھ  ھم نگف و شكنجھ ھاي بسیار حتي رابطھ اش با مرا 

گي  ین ویژ با ا بي  رجوي و بچھ ھاي آنجا ھم از ارتباطش با من حرفي نزده بود، البتھ من این خودداري را در او سراغ داشتم و بھ خو
  [ . 2:426میثمي ج ] او انساني خوددار، راز نگھ دار و مصمم بود . شخصیت او آشنا بودم 

 طرح انشعاب از سازمان مجاھدین 

لھ اي  كرده و در مرح شاره  یدئولوژیكي ا ھاي ا سازمان و بحث في  ھاي انحرا لخ برخورد میثمي در بخشي از خاطرات خود بھ حوادث ت
بھ . اراده مي كند كھ بھ كمك رجایي و سایر شخصیتھاي موجھ ، انشعابي در سازمان بھ وجود آورد كھ وي  ندي  قادات ت با انت مان  ھم ز

 : بھرام آرام داشتھ ، مي گوید 

مدتقي ، . ھم زمان بھ فكر انشعاب بودم  صطفي ، ) 2(گروھي كھ در نظر داشتم شامل مح مد جاللي ، ) 3(م سلي ) 4(اح جایي ، تو (ر
ند'بودند كھ ھر كدام زیرمجموعھ اي داشتند و بھ آیت اللّ ) 6(و غرضي ) 5 گان وصل بود ندس بازر بھ . ه طالقاني ، دكتر بھشتي و مھ

یان 'وسیلھ ي آقاي رجایي قرار مالقات با آیت اللّ  شان در م با ای سازمان را  ه طالقاني گذاشتیم تا در جلسھ ي دیداري مسائل و مشكالت 
  [ . 2:333میثمي ج ] بگذاریم 

گان  شریعتي و بازر جایي ،  شتي ، ر چون بھ صیتھایي  بھ شخ نان  سازمان ھمچ ضور در  از بیانات فوق برمي آید كھ میثمي در اوج ح
صفحات  كھ در  طور  مان  نیز ھ نان  گر، آ ند و از سوي دی مي دا خود  دلبستھ است و آنان را مرجع رفع مشكالت فكري و ایدئولوژیك 

 . گذشتھ از قول شھید بھشتي اشاره شد، او را یك جوان مسلمان ، مبارز و رزمنده ي مورد اعتماد مي دانستند 

 مأموریت مقدس یا ترور میثمي ؟ : بمب گذاري در مسیر رژه ي نظامیان 

 : میثمي مي گوید 

بھ  بود و  كرده  شف  ھا را ك ھرام آرام آن ً در غیاب من ب من برداشتھاي خود را از انحراف سازمان در دفتر كالسور مي نوشتم و ظاھرا
كھ  باب این من از  كرد و  حي  من طرا سط  ظامي را تو ھمین دلیل در مقطعي كھ سازمان در فاز ایدئولوژي قرارداشت ناگھان عملیات ن

  [ . 434-2:435ج ] برچسب عافیت طلبي و انگ خرده بورژوازي بھ من نزنند، بھ این عملیات تن دادم 

ساواك  میثمي بھ ھنگام ساختن بمب در شب عملیات بھ شدت مصدوم و براي ھمیشھ از نعمت دو چشم و یك دست محروم و در چنگال 
زیرا . وي از موارد شك برانگیزي كھ طرح مي سازد، عدم حضور بھرام آرام در زمان ساختن بمب در منزل بوده است . اسیر گردید

ھا . بھ گفتھ ي او در آن ساعت مشخص وي ھمیشھ در خانھ میثمي حضور داشت  كھ آن ست  بوده ا نظریھ ي ھم بندھایش در زندان این 
ً مي خواستند وي را از بین ببرند    [ . 2:438میثمي ج ] عمدا

 نظامي  -ترجیح كار فرھنگي بر فعالیت سیاسي 

كت  بر حر گي  كار فرھن بودن  از نكات آموزنده اي كھ میثمي صادقانھ بھ آن اعتراف نموده ولي گذرا عبور كرده است ، تقدم و افضل 
ین  1354وي در توضیح حوادث سال . نظامي است  -سیاسي  و گرایش جمع زیادي از جوانان مسلمان بھ ماركسیسم و جوّ انفعال در ب

 : جمعي از مبارزان مسلمان بھ موضوع جالبي اشاره مي كند 

جا  1353سال  كھ ما آن ضربھ ي كاري را خوردیم و من از انفرادي اوین بھ قرنطینھ ي قصر منتقل شدم ، یكي از پدیده ھایي كھ در آن
توجھ ما را بھ خود جلب مي كرد این بود كھ كتابھاي آقاي بھشتي و آقاي باھنر كھ بھ نام تعلیمات دیني تألیف كرده بودند، بسیار مطالب 

بود. خوبي داشت و بھ قلم خوب با كیفیت باالیي تدوین شده بود لب  لي جا ضربھ . نوع استداللھاي كتاب ھم در زمان خودش خی كھ  عد  ب
ست  خوب ا لي  تر و خی نش . خورده بودیم و بچھ ھا مأیوس شده بودند، یك دیدگاه مي گفت كھ اینھا كارشان موفق  ھا دا سطح میلیون در 

شد . آموز كتاب چاپ مي كنند و تأثیر و برد این كار ھم بسیار زیاد و مفید است  خوب ، ما چھ كار كردیم ، كار ما بھ برادركشي تبدیل 
  [ . 2:301میثمي ج ] خالصھ در آن شرایط كار آقاي بھشتي و باھنر حسابي گل كرده بود . و سازمان ضربھ خورد
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 مجاھدین و شریعتي 

شنفكري  ھاي رو پدیده ي شریعتي كھ از بدو تولد تاكنون كماگان گفتمان و سیطره ي فكري و سیاسي خود را حفظ كرده و در بین نحلھ 
نھ ي  بھ گو لق  ھدین خ گاه رھبري مجا بود، در ن نان  یژه جوا بھ و لف  شار مخت جھ اق مورد تو سال ھمچنان  سي  مذھبي پس از گذشت 

خش وي . دیگري بازتاب داشت  گاھي ب ھاي آ موزه  ساس آ شریعتي برا پیروان  شاگردان و  جاه بعضي از  ھھ ي پن كھ در د با وجود آن
سن  سرش ح حدین و ھم بھ مت شھادت محبو خبر  سب  پس از ك شریعتي  حتي  ند و  مي پذیرفت ضویت در آن را  سازمان و ع بھ  گرایش 
بیرون و  سازمان در  ھبري  صلھ ، ر ساس اخبار وا ین برا با وجود ا بود،  كرده  پر  بھ را  سن و محبو نوار ح ھا  آالدپوش ، در رثاي آن

مود مي ن تالش  كري وي  كرده . درون زندان بھ گونھ اي در تخطئھ شریعتي و تضعیف جریان ف بازگو  مي حقایقي را  باره میث ین  در ا
 : است 

ً رجوي از دكتر شریعتي متنفر بود ...  ندس  1350بھ یاد دارم سال . اصوال بود، مھ در جلسھ اي كھ در خانھ ي تیمي گلشن تشكیل شده 
كھ از . فیروزیان و دكتر میالني از شریعتي دفاع مي كردند، ولي مسعود رجوي دكتر شریعتي را فوق ساواك مي دانست  رجوي گفت 

ج ] سوي رژیم بھ دكتر پیشنھاد وزارت آموزش و پرورش یا علوم را داده اند، ولي او از ترس اینكھ مبادا آبرویش برود نپذیرفتھ است 
2:188 . ]  

كرد مي . مسعود رجوي برادري داشت بھ نام كاظم رجوي كھ از معتمدین رژیم شاه بود و در سفارت ایران در فرانسھ كار مي  مي  میث
ست  بوده ا . گوید شاید یكي از دالیل مخالفت و دشمني رجوي با شریعتي اظھار نظر شریعتي در ارتباط با ساواكي بودن كاظم رجوي 

  [ . 2:188ج ] » شریعتي بھ پدرش استاد تقي شریعتي و چند نفر دیگر گفتھ بود كھ كاظم رجوي ساواكي است «: وي مي گوید

كي  ند ی مي ك گر مطرح  در مورد علل مخالفت بعضي از گروھھاي سیاسي و رھبري مجاھدین با شریعتي ، میثمي دو دلیل عمده ي دی
كھ  گر آن بود و دی تھ  بھ یاف جذابي غل نده و  حسادت گروھھاي سیاسي مبارز نسبت بھ محصول و كارنامھ ي شریعتي كھ بھ نحو خیره كن
سؤال  مت  مجاھدین خود را محور ھمھ مبارزین سیاسي مي دانستند و ھر كس كھ از آنھا نبود یا زیر لواي آنھا فعالیت نمي كرد، با عال

ً آنھا مي خواستند كھ دكتر زیر چتر مجاھدین فعالیت كند . بدرقھ مي كردند   [ . 2:189میثمي ج ] در مورد شریعتي ھم طبیعتا

بھ  میثمي در خاطرات خود بھ نكتھ ي دیگري نسبت بھ رفتار نامتعادل و پریشان گونھ رجوي اشاره مي كند و آن موضع رجوي نسبت 
جذب . شریعتي پس از پیروزي انقالب بود شریعتي را  فدار  نان طر كرد جوا مي  تالش  قالب  پیروزي ان پس از  جوي  ید ر مي گو وي 

  [ . 2:189ج ] نماید و این مسئلھ با آن ھمھ بدگویي در دوران قبل یك عمل غیراخالقي بود 

 ) سازمان (انتقاد بھ خود 

ساختن  15شرایط دشوار سالھاي پس از تبعید امام خمیني و سركوب قیام  شاه و مسدود  خرداد و تسلط ساواك و نیروھاي امنیتي رژیم 
كري وارد  ناي ف گي و زیرب كار فرھن بدون  گي  مل زد صھ ي ع بھ عر بارز را  نان م عدادي از جوا سي ، ت ھمھ روزنھ ھاي فعالیت سیا

نوان . ساخت  حت ع ست و ت ً بھ انتقاد پرداختھ ا ً و تلویحا یق «میثمي از این رویكرد تصریحا بھ تعم یاز  گي و ن مل زد حث » جوّ ع بھ ب
كاري و . درباره ي آن مي پردازد یم و خراب مل كن ھا ع وي مي گوید با دوستان بحث مي كردیم كھ ما ھمھ باید مثل الجزایریھا و ویتنامی

شود شروع  ھا  یل كار ین قب جار و ا مي ج ... ] انف یك  [ . 1:159میث كار تئور كھ  شتیم  صرار دا قدر ا ستا آن  ین را ید در ا مي گو وي 
ندارد«. را كاري عبث و ارتجاعي مي دانستیم ) فرھنگي ( یده  یك فا لت . بیشتر در این فكر بودیم كھ باید كار عملي كرد و كار تئور حا

بود و  [ . 1:159میثمي ج ] » انتقام جویي داشتیم  در حالي كھ محمد حنیف نژاد از بنیان گذاران سازمان ، بیشتر بھ كار تئوریك معتقد 
ند  فدایي خلق عقب نما ھاي  كھ از چریك سیاھكل (سرانجام تحت فشار نیروھاي سازمان و براي آن ضیھ ي  مي ) ق كار نظا بھ  رضایت 

  [ . 1:381میثمي ج ] داد 

شخص  ھدف م شعار و  شتن  ست ، ندا تھ ا ھدین پرداخ سازمان مجا میثمي در قسمت دیگري از كتاب خاطرات كھ بھ انتقاد بھ گذشتھ ي 
شد،  شاه با ھا و طرفداران  كھ در پرتو آن بتوان ھم از چتر حمایتي بیشتري از توده ھا برخوردار باشد و ھم قابل دفاع در برابر بازجو

جذب . از نواقص حركت مجاھدین مي دانست  گي و  ساختھاي فرھن گرفتن زیر ظر  بدون درن شاه  ندازي  حتي معتقد است كھ شعار برا
سارت  سنگین ، خ نھ  حمایت مردم ، ھزینھ ھاي سنگیني را بر جوانان و بخشي از مردم مسلمان وارد كرد بدون آنكھ در برابر این ھزی

 : وي آغاز سخن را از انتقاد طاھر احمدزاده در زندان شیراز بھ عملكرد مجاھدین بیان مي كند . عمده اي بر رژیم وارد شده باشد

سالم و  قدري را در راه ا گران  شھداي  ید و  جام داده ا شمندي ان ھاي ارز شما حركت كھ  مي گفت  ما  آقاي طاھر احمدزاده در زندان بھ 
ید. آزادي فدا كرده اید و ھمھ اینھا البتھ جاي قدرداني و سپاس دارد ھره ا بي ب شخص  مدي زاده . ولي شما از داشتن یك شعار م قاي اح آ

توده  مود و  طرح ن فت را م نھضت ملي شدن نفت را مثال مي زد و اینكھ مصدق ابتدا و از بیرون حاكمیت ، شعار ملي كردن صنعت ن
شیني  شعار عقب ن بر  ھم در برا شاه  یان  شاه و اطراف بار و  ھا را بسیج كرد، ولي با ھمین شعار بھ درون حاكمیت راه یافت و حتي در

  [ . 2:184میثمي ج ] كردند 
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ھا مطرح  بر بازجو ستیم آن را در برا مي توان بود و ن سلطنت  میثمي سخن طاھرزاده را تصدیق مي كند و مي گوید شعار ما براندازي 
 : كنیم و اضافھ مي كند 

كھ  سي  قانون اسا مورد احیاي  بر  92بعدھا بھ این نتیجھ رسیدیم كھ ما مي توانستیم در  یا  بود و  مردم  نھ ي حقوق  ماده ي آن در زمی
  [ . 2:185ج ] مخالفت رژیم با پارلمانتاریسم تكیھ كنیم ، این كار را نكردیم 

شود  مي  لوم  ستھ و مع ھدین دان بزرگ مجا ضل  سلطنتي را مع میثمي در بخش دیگري از خاطرات خود، نداشتن الگوي جانشین رژیم 
مي  بر ن ساواك  نھ  فل گیرا ھاي غا پس بازجویی سازمان با آن ھمھ پرداخت ھزینھ ھاي سنگین ، دورنمایي از حكومت آینده نداشتھ و از 

 : آمده است 

یبي را 1353در بازجوییھاي سال  گوي ل ید؟ ال بول دار كدام كشور را ق ست ؟  شما چی ، بازجو كمالي از من پرسید كھ الگوي حكومتي 
كھ . مي پذیرید؟ الجزایر را چطور؟ من در آن لحظات پاسخ روشن و قطعي براي پرسشھاي او نداشتم  یبي  ً جواب مي دادم مورد ل مثال

ً كھ تا حدودي قابل قبول است . انقالب نبود كودتا بود شد . الجزایر ھم نھ كامال نام با شبیھ ویت چیزي  ما  گوي  شاید ال تم  ج ] بھ كمالي گف
2:185-184 . ]  

بود«: در جاي دیگر بھ صراحت مي گوید طرح ن بل  بازجویي قا یان  یا در جر عھ و  طھ  [ . 2:185ج ] » الگوي ما در جام ین راب در ا
یت  ھم قابل ھا و  توده  جذب  شخص در  شعار م گو و  ھم ال ند و  سلحانھ دار شي م میثمي بھ مبارزین فعلي بحرین اشاره مي كند كھ ھم م

 : دفاع دارند 

ند مي دھ ئھ  ھم ارا شني  گوي رو كھ ال حرین ، . مبارزین بحرین در شرایطي دست بھ اسلحھ برده اند  شیخ ب تھ ي  بھ گف ند  مي گوی ھا  آن
ستاریم  لس را خوا سي و مج قانون اسا یاي  نون اح ین . حدود بیست سال پیش ، كشورداراي قانون اساسي و پارلمان بوده است و ما اك ا

ند مي كن طاب  شیعھ خ گروه  ھا را اكثریت  ھم آن خارجي  ھاي  حتي رادیو ند و  ھم برخوردار شتیباني اكثریت  سویي . مبارزان از پ از 
ست  پذیرش ا بل  لي قا ین المل سطح ب شور، منطقھ و در  ] شعارشان ھم شیعھ گرایانھ نیست ، بلكھ الگویي ارائھ مي دھند كھ در سطح ك

  [ . 2:185میثمي ج 

 فرآیند انحراف ایدئولوژیك سازمان 

ست  سم ا بھ ماركسی نان  كرد آ یدئولوژیك و روی ییر مواضع ا گي تغ لق ، چگون ھدین خ سازمان مجا ثھ . مھم ترین پرسش در مورد  حاد
ثھ  -بزرگي كھ بسیاري از نیروھا و شخصیتھاي مذھبي  ین حاد پس ا لوي در  سیاسي را شگفت زده كرد در حالي كھ ساواك و رژیم پھ

كري . بھ شادي نشستند و شیشھ ي عمر سازمان مجاھدین و مشي چریكي را در ایران شكستھ و واژگون اعالم نمودند اما در بخشھاي ف
ضوع و  ین مو بھ ا و فرھنگي بحرانھاي فزاینده اي بھ وجود آمد كھ بخش مھمي از انرژي روشنفكران و روحانیون مبارز در آن سالھا 
بارزان  یني م كري و د ساختن زیرساختھاي ف بازسازي فكري نھضت و بیرون كشیدن مبارزان از بن بست فعالیتھاي مبارزاتي و غني 

 . مصروف گردید 

 ) ره (نظر قطعي امام خمیني 

شتھ  1358خرداد سال  23امام در تاریخ  در دیدار با دانشجویان دانشگاه تھران در حالي كھ نزدیك بھ چھار ماه از پیروزي انقالب نگذ
تي  بھ اظھارا قالب  شینھ ي ان بھ پی سبت  ً ن بود و ھنوز شاخھ ھا و گرایشات مختلف مجاھدین خلق حضور و فعالیت علني داشتند و نوعا
بھ  تاھي  صحبتھاي كو مام در طي  چار ا بھ نا ند،  ساختھ بود فراھم  قالب  پیرامون ان پرداختھ بودند كھ از این طریق شبھات و ابھاماتي 

 : سابقھ ي ارتباط مجاھدین با ایشان اشاره كردند 

من  شوند. من نجف كھ بودم ، یك نفر از ھمین افراد آمد پیش  یدا ب نافقین پ كھ آن م بود  ین  بل از ا شاید بیست روز ) 7. (ق من ،  یش  -پ
آمد آنجا، و روزي شاید دو ساعت آمد صحبت كرد از نھج البالغھ ، [ مي ] ھر روز . مدتي بود پیش من   -روز  24بعضیھا مي گفتند 

ست . من یك قدري بھ نظرم آمد كھ این وسیلھ است . ھمھ حرفھایش را زد. از قرآن  گري ا لب دی . نھج البالغھ و قرآن وسیلھ براي مط
بود تھ  ھودي گف سلمان . و شاید باید یادم بیاورم آن مطلبي كھ مرحوم آسید عبدالمجید ھمداني بھ آن ی ھودي در ھمدان م كي ی ند ی مي گوی

بود ! بعد خیلي بھ آداب اسالم پایبند شده بود؛ خیلي زیاد. شده بود مدان  ماي ھ كي از عل كھ ی سیدعبدالمجید  این موجب سوءظن مرحوم آ
فت . شده بود كھ این قضیھ چیست  سي ؟ گ لھ : یك وقت خواستھ بودش ، گفتھ بود كھ تو مرا مي شنا فت . ب فت : گ كي ام ؟ گ شما : من 

شده . بلھ : من از اوالد پیغمبرم ؟ گفت : گفت . آقاي آسید عبدالمجید سلمان  تازه م ند و  ھودي بود تو كي ؟ من یك یھودي بودم ، پدرانم ی
من . ام  تو از  ھا،  ین چیز مال و ا مبر و  سید و اوالد پیغ ھم  من  ند و  ھودي بود گفتھ بود نكتھ اینكھ تو تازه مسلمان كھ ھمھ پدرانت ھم ی

فت  شت و ر شد حقھ زده ! بیشتر مقدسي ، این نكتھ این چیست ؟ من شنیدم كھ یھودي گذا لوم  بوده .  مع با . یك قضیھ اي  ستھ  مي خوا
 . صورت اسالمي كارش را بكند
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ھج ... من بھ نظرم آمد كھ این قضیھ . یھودیھا این گونھ كارھاست  قدر ن ین  من ا این قدر نھج البالغھ و خوب ، من ھم یك طلبھ ھستم ؛ 
بود ند -ده ! البالغھ خوان و قرآن و اینھا نبودم كھ ایشان  ست روز ما مھ اش . بی ندادم ؛ ھ بھ او  جواب  ھایش ،  بھ حرف كردم  گوش  من 

كھ . گوش كردم و آمده بود كھ تأیید بگیرد از من ، من ھمان گوش كردم و یك كلمھ ھم جواب ندادم  خواھیم  مي  ما  كھ  كھ گفت  فقط این
مي  تان ن ھم از كاري  ید و  مي دھ ست  قیام مسلحانھ بكنیم ، من گفتم نھ ، قیام مسلحانھ حاال وقتش نیست ؛ و شما نیروي خودتان را از د

بوده . او مي خواست من تأییدش بكنم . دیگر بیش از این من بھ او چیزي نگفتم . آید ھا  مان طور ھم . بعد ھم معلوم شد كھ مسئلھ ھ عد  ب
من  لك  كھ آقایان آمدند، از ایران ھم براي آنھا اشخاصي سفارش كرده بودند كھ اینھا را تأیید كنید، اینھا مردم كذایي ھستند، فالن ، مع ذ

ین . حتي از آقایان خیلي محترم تھران سفارش كرده بودند كھ اینھا مردم چطور ھستند؛ و من باورم نیامده بود. باور نكردم  اینھایي كھ ا
ند، و  قدر از قرآن و از نھج البالغھ و از دیانت زیاد دم مي زنند و بعد فقرات قرآن را یك جوري دیگر غیر از آنچھ كھ باید معنا مي كن

شیم  شتھ با نان دا شان اطمی لي روی ما خی . فقرات نھج البالغھ را یك جوري دیگر غیر از آنچھ كھ باید معنا مي كنند، اینھا را نمي توانیم 
شان »بعثي «این  سند و در پالكارد مي نوی ھم در چیزھا  ھا  ند، آن ھاي عراق ھمین فقرات نھج البالغھ را كھ امثال اینھا استشھاد مي كن

ھج البالغھ را. مي نویسند و منتشر مي كنند  قرات ن ین ف ین ، ھم مي ! ھم ھا را  ند این سائل ندار ین م بھ ا كاري   ً كھ اصال ھایي  ین بعثی ا
كرد ... نویسند و بھ دیوار نجف و بھ خیابانھاي نجف منتشر مي كنند ماد  شود اعت مي  ھا ن بھ آن یم ؛  قاد كن ] لكن ما نمي توانیم بھ آنھا اعت

  [ . 143-145: 8صحیفھ ي امام ج 

شورش و  بھ  مردم  سي مخالف ،  حزاب سیا ھا و ا یھ ي گروھك بود و از ناح یكسال بعد در حالي كھ جوّ عمومي كشور بھ شدت ملتھب 
كارگري و  ین در محیط  نوب و ھمچن شمال ، ج ّي نشین غرب ،  اعتراضات گسترده دعوت مي شدند و این التھاب بیشتر در مناطق سن
ً امام نكاتي را راجع بھ مجاھدین خلق كھ اینك زمام امور آنھا در دست مسعود رجوي بود، یادآوري  دانشجویي دامن زده مي شد، مجددا

شد  1359این سخنراني در تاریخ چھار تیر ماه سال . نمودند جام  صحیفھ ي ] و در دیدار اعضاي شوراھاي اسالمي كارگران ایران ان
لب  [ . 465: 12امام ج  محتواي سخنراني مطابق با سخنراني قبل است ، اما دو سھ نكتھ جدید را در بردارد كھ با توضیح شاھدان مطا

 : تكمیل مي گردد 

ند. اینھا مي خواستند من را گول بزنند گول بزن من را  كھ  ند  ند روز. من نجف بودم ، اینھا آمده بود ست و چ ند  -بی مي گفت 24بعضیھا 
كي ] بعضي از این آقایاني كھ ادعاي اسالمي مي كنند، آمدند در نجف ،  -روز من حاال عددش را نمي دانم  ست و چند روز [ ی شان بی

ند . آمد در یك جایي ، من فرصت دادم بھ او حرفھایش را بزند ھد اغفال ك مي خوا سف ، از . آن بھ خیال خودش كھ حاال من را  مع اال
غذ  -خداوند رحمتشان كند آنھا ھم اغفال كرده بودند آنھا را  -ایران ھم بعضي از آقایان كھ تحت تأثیر آنھا واقع شده بودند  بھ كا آنھا ھم 

ھا . سفارش نوشتھ بودند كھ این ند  شتھ بود غذ نو من كا بھ  ھم  ھا  ما، آن ضي از عل حترم ، بع یان م یةٌ «بعضي از آقا ِ ت ْ ْ ف ُم ِنھ قضیھ ) 8(؛ »ا
مام . من گوش كردم بھ حرفھاي اینھا كھ ببینم اینھا چھ مي گویند. اصحاب كھف  ھج البالغھ ، ت بود و از ن قرآن  تمام حرفھایشان ھم از 

  [ . 465: 12صحیفھ ي امام ج ] حرفھا 

ً تكرار كردند و در ادامھ اضافھ نمودند   : امام ھمان داستان یھودي و سید عبدالمجید ھمداني را مجددا

مان  ھم ھ قا  ین آ اینكھ آمد بیست و چند روز آنجا و تمامش از نھج البالغھ و تمامش از قرآن صحبت مي كرد، من در ذھنم آمد كھ نھ ، ا
مام ، ! است  نھ ا واال خوب ، تو اعتقاد بھ خدا و اعتقاد بھ چیزھایي كھ داري ، چرا مي آیي پیش من ؟ من كھ نھ خدا ھستم ، نھ پیغمبر، 

مھ اش را . این آمده بود كھ من را بازي بدھد؛ من ھمراھي كنم با آنھا. من یك طلبھ ام در نجف  نزدم ، ھ ھا حرف  بھ این جع  من ھیچ را
یم «فقط یك كلمھ را كھ گفت . گوش كردم  تم »ما مي خواھیم قیام مسلحانھ بكن ید: ، گف سلحانھ بكن یام م ید ق مي توان شما ن خود . نھ ،  بي 

  [ 446 : 12صحیفھ ي امام ج ] خودتان را بھ باد ندھید 

 اظھارات دعایي و مجاھدین ماركسیست 

كارگر«بقایاي مجاھدین اولیھ كھ اینك در قالب گروه  قھ ي  كار در راه آزادي طب سي » سازمان پی یت سیا قالب فعال پیروزي ان غاز  در آ
كار  شریھ ي پی كار(مي كردند، پس از اظھارات امام در طي چند جلسھ مصاحبھ با ن سازمان پی كھ در ) ارگان  ھایي  بھ قضیھ ي مالقات

مام . با امام داشتند، پرداختھ و توضیحات مشروحي را ارائھ كردند  1351تا  1349سال  فتر ا كان د ھمچنین سید محمود دعایي از نزدی
با  طي مصاحبھ اي  جف در  سالمي ( در ن ھوري ا ست ) صداي جم موده ا شاره ن شتري ا یات بی سھ مصاحبھ . بھ جزئ عایي ، ( ھر  د

سال ) روحاني ، حق شناس  ماه  سخنراني تیر ید  1359پس از  شر گرد مام منت باالتر از . ا سمپات و  خود را  صاحبھ  ین م عایي در ا د
مي را  لب مھ كرده و مطا في  شتھ معر ھا دا با آن ماس را  تالش و ت شترین  سمپات مجاھدین خلق در آن دوران ، و بھ عنوان فردي كھ بی

 : گزارش كرده است 

كردم ،  كاري  ھا ھم با آن بودم و  سازمان  من در جریان تماس مجاھدین خلق با امام ، چندین سال سمپات ، و یا باالتر، در ارتباط با این 
ً در جریان برخي تبلیغات و تاكتیكھاي آنھا قرار گرفتم و اطالعات دقیق تري را دارم    [ . 1381جعفریان ] كمك كردم و دقیقا

1349در سال . در ارائھ ي مصاحبھ ، دعایي بھ اولین برخورد نماینده ي مجاھدین با امام و بھ آن حادثھ ي ھواپیماربایي اشاره مي كند
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ھا  -نفر از كادرھاي باالي مجاھدین ھواپیما را در مسیر دبي  9كھ  شتند و آن ماد ندا بندرعباس بھ بغداد آوردند و چون بعثیھا بھ آنھا اعت
مھ اي از طرف  -تراب حق شناس  -را زیرشكنجھ قرار داده بودند، نماینده ي سازمان  صیھ نا با تو بود  كھ از قبل مورد اعتماد دعایي 

شریفھ 'آیت اللّ  یھ ي  قاني از آ قاي طال بود، آ ه طالقاني خدمت امام رسید و در صدرنامھ كھ بھ صورت نامرئي بود و با مواد مرئي شده 
ناھُم ھُديً « ْ د ِ َ ز ِم و ِربِّھ ُوا ب ن َ ٌ آم َة ی ْ ت ِ ْ ف ُھم ن ِّ  . استفاده كرده بودند  [ . 13: كھف ] » ا

بھ روز . این مالقات بھ واسطھ ي آقاي دعایي انجام گرفت  جواب را  امام در این جلسھ موضوع را قابل تأمل و بررسي اعالم نموده و 
براي . روز بعد اعالم مي دارند من نمي توانم كاري انجام بدھم . بعد موكول مي كنند ھا  سئولین عراقی چیزي از م ید  من با  ً سما چون ر

فت  آزادي اینھا بخواھم و بعدًا آنھا نیز چیزي از من خواھند خواست و بنده نمي توانم با عراقیھا دادوستد را آغاز كنم و حق شناس ھم گ
ً ترتیبي بدھم كھ بتوانم با آن  بر  9كھ بھ امام حق مي دھم و قرار شد كھ شخصا شناس خ نفر مالقاتي بكنم و از سالمت آنھا بھ تراب حق 

  [ . 374: 1381جعفریان ] بدھم 

با  یدار وي  عایي د تالش د شرایطي  9با  عراق ، در  یار در  مور بخت شین تی فراري و جان نرال  یان ، ژ نھ پناھ ھا در خا سیر بعثی فر ا ن
بھ صورت . نفر جلب مي كند 9صورت مي گیرد كھ سازمان الفتح اعتماد عراقیھا را نسبت بھ آزادي  نھ و  عایي زیركا یدار د در این د

تار  یدئولوژي و رف كر و ا بھ ماھیت تف سبت  مام ن شناخت ا مخفیانھ در حالي كھ با تك تك آنھا را بھ روشني نشان داد، بھ خوبي حقانیت 
 . سیاسي آنان را اثبات مي نماید 

 نتیجھ 

سي را در  ً زندان سیا نزدیك بھ چھل سال پیش جواناني بھ صورت خودبنیاد در حالي كھ پیشینھ ي مبارزات سیاسي و اجتماعي و بعضا
سیس  شكیل و تأ بھ ت ست  نان ، د بارزاتي آ حتي م مي و  ھاي تعلی شیوه  با رد  یت و  خش روحان بھ ب كا  بدون ات شتند،  خود دا كارنامھ ي 
با  مراه  شاه ھ خوف  ندانھاي م مل ز عدام و تح ھاي ا بھ جوخھ  نان  سپردن جوا لھ  سنگین از جم ھاي  گروھي زدند كھ با صرف ھزینھ 

ند چي رو آورد ً دستھ اي با تغییر ایدئولوژي بھ ماركسیسم و سپس نیھیلیسم و پو قالب و . شكنجھ ھاي سبوعانھ ، نھایتا عد از ان گري ب دی
خود . بعد از بازسازي بھ دامن دشمنان میھن اسالمي و صدام حسین پناه بردند شیدن  نار ك با ك ھم  فرادي  در آن اوضاع و انفسا، اندك ا

مي ، 'لطف اللّ . از این جریان بھ بازگویي حقایق و نقد سیر گذشتھ پرداختند و زوایاي تاریكي از این اسرار خانھ را روشن ساختند ه میث
تاریخ معاصر  تاب  نان ، ك بھ آ سناد مربوط  خاطرات و ا نژاد حسیني ، احمد احمد و اعضا و ھواداران دیگري كھ امید است با انتشار 
حوزه ي  ین  بھ ا ندان  شگران و عالقھ م یار پژوھ تر در اخت غني  تر و  مل  یش كا یش از پ خیر ب ھھ ي ا ند د سالمي چ ایران و نھضت ا

 . مطالعاتي قرار گیرد 

 ً صرا ھدین منح سازمان مجا جذابیت  شیفتگي و  در این میانھ نظریات و دیدگاھھاي رھبر فقید انقالب اسالمي امام خمیني كھ در دوران 
 ) 9. (مطرح گردیده بود، ھمچنان مي تواند راھنماي پژوھش و مطالعھ محققان علوم سیاسي و تاریخ معاصر ایران قرار گیرد 

 منابع 

 . مؤسسھ ي تنظیم و نشر آثار امام خمیني : تھران ). 1378(ه ، صحیفھ ي امام ، 'امام خمیني ، روح اللّ  -

شھ ي ). 1320 - 1357سالھاي (جریانھا و جنبشھاي مذھبي ، سیاسي ایران ). 1381. (جعفریان ، رسول  - نگ و اندی شگاه فرھ پژوھ
 . اسالمي 

 . روزنامھ ي پیكار ، ارگان سازمان پیكار  -

 . ، نشر صمدیھ ) خاطرات (، از نھضت آزادي تا مجاھدین )بي تا. (ه 'میثمي ، لطف اللّ  -

 . آنھا كھ رفتند ، نشر صمدیھ ). 1382( -

 . نشر ني : ، تھران ) خاطرات (، برفراز خلیج فارس )1379. (نجات حسیني ، محسن  -

جام . 1 قت ان لت مو شاورزي دو یر ك عاون وز نوان م بھ ع قالب  یل ان یكي از شخصیتھایي كھ در زھد و پارسایي كم نظیر بود و در اوا
 . نامبرده در بحثھاي معارف اسالمي صاحب رأي و نظر بود . وظیفھ مي كرد
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گال  1354منظور سیدمرتضي صمدیھ لباف كھ در سال . 2 مي و در چن سازمان زخ ست  ھبري ماركسی سط ر و در یك قرار خونین تو
  [ . 2:335میثمي ج . ] رژیم اعدام شد

  [ . 2:333میثمي ج ] مصطفي ، نام مستعار ناصر انتظار مھدي است . 3

 . ھم اكنون نماینده ي ایران در یونسكو است . ه طالقاني بود'وي در اول انقالب مجري برنامھ ي تفسیر قرآن آیت اللّ . 4

 . محمد توسلي از اعضاي قدیمي و فعلي نھضت آزادي ایران است . 5

 . محمد غرضي از مؤسسین كمیتھ ي امداد انقالب اسالمي و وزیر كابینھ ي ھاشمي رفسنجاني و عضو اولین شوراي شھر تھران . 6

 . بھ رھبري تقي شھرام  1354اشاره بھ جریان كودتاگران سازمان در سال . 7

 . از سوره ي كھف  13اشاره بھ آیھ ي . »اینھا جوانمرداني ھستند« . 8

  . 84، زمستان 28و  29محسن بھشتي سرشت ، امام خمیني و سازمان مجاھدین خلق ، فصلنامھ متین ، قم ، شماره . 9
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