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 آقاجري از حجتيه تا مجاهدين انقالب 
  

 بخش اول مصاحبه بخش دوم مصاحبه
  

فروش ورشكسته آبادانى و  هاشم آقاجرى، خبرسازترين چهره سياسى كشور در دو هفته گذشته، پسر يك پارچه
سواد است كه در دوران دبستان براى درآوردن خرج تحصيل هر كارى كرده است؛ از لبوفروشى و  يك زن بى

ترين مرد سازمان مجاهدين انقالب اسالمى كه زندگى  در سايه… فروشى و هاى مكانيكى تا ميوه اگردى در كارگاهش
 : گويد سياسى خود را با عضويت در انجمن حجتيه آغاز كرده است، از زندگى خود مى

 
ى و دينى كشيده هاى سياس  به سمت مطالعات مذهبى و فعاليت48-49هاى  من از سال اول دبيرستان يعنى سال

ها و تشكيالت علنى سياسى وجود نداشت و تنها يك تشكيالت تقريباً  در آن زمان در جامعه احزاب، سازمان. شدم
 . شود فعال بود و من جذب اين انجمن شدم ناميده مى» حجتيه«كه اكنون » انجمن ضدبهائيت«علنى به نام 

 
آنها را به تدريج با خود همفكر كرده بودم انجمن اسالمى آموزان ديگرى كه  همان زمان در دبيرستان با دانش

در . آموزان و همزمان انجمن اسالمى جوانان آبادان را در يك مسجد در محله جمشيد آبادان تشكيل دادم دانش
هاى آقايان مكارم شيرازى، فخرالدين  آن زمان بود كه به تدريج مطالعاتم از متون معمول مذهبى مثل كتاب

ها و نوارهاى  حوم مهندس بازرگان و مرحوم مطهرى فراتر رفت و متوجه دكتر شريعتى شد كه جزوهحجازى، مر
ها و افكار ايشان نقطه عطف  رسيد و آشنايى با انديشه سخنرانى او از طريق حسينيه ارشاد توزيع و به دست ما مى

 . جديدى در زندگى من بود
 

آن زمان . خود را شروع كرد، تحت تأثير اين سازمان قرار گرفتم كه سازمان مجاهدين خلق رسماً فعاليت 50سال 
اهللا خمينى را به  من آيت.  ساله بودم و تقريباً از همان زمان تضادهاى من با انجمن حجتيه آغاز شد16حدوداً 

 خمينى اهللا  ايشان را در خانه داشتم در حالى كه انجمن حجتيه با آيت شناختم و رساله عنوان مرجع تقليد خود مى
كردم كه آنها مخالف وى  از سوى  ديگر از دكتر شريعتى دفاع مى. كرد مخالف بود و مراجع ديگرى را تبليغ مى

كم به اين نتيجه رسيدم كه روش انجمن حجتيه يك روش انحرافى است كه جز ايجاد سرگرمى و غفلت  كم. بودند
ذا شروع به اعتراض كردم و متعاقب من برخى اعضاى جوانان نسبت به رژيم ديكتاتورى شاه ثمره ديگرى ندارد، ل

هاى بسيار انجمن، رسماً از  ديگر نيز نسبت به شيوه كار انجمن مواضع انتقادى اتخاذ كردند و باالخره به رغم تالش
انجمن به دليل نياز، مخالف منفك شدن من بود و به اين دليل كه اين جدايى به نفع ايشان نبود طى . آن جدا شدم

وقتى موفق نشدند مرا . سات متعددى رجال بلندپايه و محققان طراز اول انجمن سعى كردند مرا قانع كنندجل
 54اى كه اين انجمن ترتيب داد در سال  آخرين جلسه. محكوم كردند تا اين مسائل به ساير اعضا تسرى نيابد

 جلسه كه به منظور بحث بين من و آقاى در اين. همزمان با انتشار بيانيه ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق بود
هاى  اهللا خمينى و دكتر شريعتى دفاع و بر ضرورت مبارزه با رژيم و فعاليت صامت تشكيل شده بود من از آيت

كردم در حالى كه انجمن هرگونه تحركى را تحريم كرده بود و اجازه فعاليت سياسى به  سياسى بر ضد آن تأكيد مى
من هرچند  يك جوان دبيرستانى بودم ولى به دليل مطالعات زياد و .  پايان خوشى نداشتآن جلسه. داد اعضا نمى

به علت منطق ضعيف انجمن ضدبهائيت در بحث مسلط شدم و سرانجام آقاى صامت از كوره در رفت و عصايش را 
اى  ه با فحاشى و چهرهآقاى صامت هنگام خروج از خان. اما بقيه اعضا ميانجيگرى كردند. در دست گرفت تا مرا بزند

برافروخته و با تمسخر رو به من گفت كه شما برويد، مبارزه كنيد و حكومت اسالمى تشكيل دهيد و بعد يك پستى 
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هاى متعددى در جمهورى  دار پست انقالب پيروز و آقاى صامت عهده. اتفاقاً اين طور هم شد. هم به ما بدهيد
ت مديركل دخانيات كشور كه آخرين مسؤوليت دولتى وى بود و طى آن اسالمى شد از سمت استاندار گرفته تا پس

 . ها را صرف انجمن ضدبهائيت كرده است بعدها گفتند كه پول. به جرم اختالس دستگير و زندانى شد
 

وى عضو . هاى آخر دبيرستان با شهيد صفاتى آشنا شدم كه آبادانى و دانشجوى دانشگاه علم و صنعت بود در سال
هاى سياسى از جمله پخش  هاى وى شدم و در فعاليت مجاهدين خلق بود و من جزو رابطان و سمپاتسازمان 

 . كردم اعالميه با او همكارى مى
 

هاى  ها و شنيدن سخنرانى انگيزه مبارزه مسلحانه داشتم و درعين حال آشنايى با دكتر شريعتى و خواندن كتاب
خواه تبديل كرده بود لذا در حالى كه در مقطع  روشنفكرانه و ترقىايشان نگاه مرا نسبت به اسالم به يك نگاه 

از سوى ديگر . هاى علوم انسانى شدم دبيرستان علوم طبيعى خوانده بودم، مايل به ادامه تحصيل در رشته
  .هاى سياسى نيز داشته باشم هاى تهران وارد شوم و بتوانم همزمان فعاليت مند بودم به يكى از دانشگاه  عالقه

 
ها و   ملى محقق شد به اين ترتيب به تهران آمدم و هم در فعاليت اين هدف با قبولى در رشته تاريخ دانشگاه

 او 55مبارزات دانشجويى شركت داشتم و هم با شهيد غالمحسين صفاتى در ارتباط بودم تا اينكه اوايل سال 
م ماركسيست شدن سازمان در مقابل گروه دليل تحوالتى كه در سازمان رخ داده بود و با توجه به اعال به

 . ماركسيست و كودتاچى مركزيت اين سازمان ايستاد
 

هاى شناخته شده كودتاچيان سازمان دست به تسويه حسابى  تقى شهرام، بهرام آرام، وحيد افراخته و ديگر چهره
هاى تيمى سازمان در   خانهدر همان ايام بود كه. خونين در سازمان زدند و شهيد صفاتى تحت تعقيب قرار گرفت

) ميدان امام حسين فعلى(اى كه من و شهيد صفاتى در ميدان فوزيه، خيابان صفا  اصفهان لو رفت و ساواك به خانه
داشتيم حمله كرد و من براى اولين بار دستگير و به كميته مشترك ضدخرابكارى منتقل شدم اما نتوانستند هيچ 

اى شدم بنابراين  كارى من با شهيد صفاتى بيابند و من نيز منكر هرگونه رابطهسند و مدركى دال بر ارتباط و هم
هاى امام و  آهن به دليل داشتن اعالميه  و در راه56پس از آن يك بار ديگر در سال . ناچار به آزادى من شدند

 دادگاه با توجه هاى ضدحكومتى متعددى دستگير و به زندان شهربانى قم منتقل شدم ولى قبل از تشكيل نامه شب
 . به فضاى جامعه و درپى آزادى زندانيان، من هم آزاد شدم

 
در آن ايام چون شهيد صفاتى از سازمان مجاهدين خلق نااميد شده بود در صدد تشكيل سازمان ديگرى برآمد كه 

لحانه  دريك درگيرى مس56البته وى در ششم بهمن سال . گيرى گروه منصورون در خوزستان شد منجر به شكل
 بهمن به دليل نيازى كه 23 در تهران فعاليت داشتم، بعد از پيروزى انقالب در 57به شهادت رسيد و من كه تا سال 

سپس به عضويت شوراى انقالب . احساس شد به آبادان رفتم و در خلع سالح شهربانى ساواك همكارى كردم
 .  عضو اين شورا بودم58اسالمى آبادان درآمدم و تا سال 

 
هاى سياسى و تئوريك بپردازم  پس به دليل شرايط سياسى خاصى كه به وجود آمد احساس كردم بايد به فعاليتس

 نظامى فتح آبادان را تشكيل دادم كه در اين كانون هم به دختران و پسران آموزش نظامى -و كانون فرهنگی
 . هاى ايدئولوژيك و سياسى داشتيم كالس داديم و هم مى
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 به صالح 58گانه و اعالم موجوديت سازمان مجاهدين انقالب اسالمى در ابتداى سال  هاى هفت بعد از ائتالف گروه
هايمان را تشكيالتى كنيم، لذا دفتر سازمان مجاهدين انقالب اسالمى در آبادان را تشكيل دادم و  ديديم فعاليت

 من با ساير اعضا دليل ديگر تعطيلى اين كانون بود زيرا البته اختالف.  نظامی فتح تعطيل شد-عمالً كانون فرهنگى
 . پرداختند اكثراً دانشجويان تحصيل كرده خارج بودند و عمالً به دفاع از مجاهدين خلق مى

 
 داشتيم نقش بسيار مهمى در دفاع از انقالب در برابر 58هايى كه من و دوستانم در سال  اين كانون و فعاليت

 . يى كه با انقالب و امام مخالف بودند داشتها ها و گروه سازمان
 

هاى من در دانشگاه نفت آبادان صرف دفاع ايدئولوژيك از انقالب شد و امروز  در آن زمان بخشى از فعاليت
هايى كه در دفاتر  توانند شهادت دهند كه بنده و بعضى از دوستانم از طريق بحث و مناظره دانشجويان آن زمان مى

ها داشتيم توانستيم بخش عظيمى از جوانان  جاهدين انقالب اسالمى، به خصوص با ماركسيستفتح و سازمان م
 . جوانانى كه بسيارى از آنها در زمان جنگ شهيد شدند. انقالب را در دامان اسالم و انقالب حفظ كنيم

 
هاى  ب نيز كالساز سوى ديگر در سپاه آبادان و جهاد سازندگى اين شهر و در مدرسه شهيد مطهرى براى طال

اى با  ايدئولوژيك و فرهنگى داشتم و در جريان اشغال النه جاسوسى، از طريق دانشگاه ملى همكارى جانبى
 مجدداً در تهران مستقر شدم و به عضويت شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت 59دوستان داشتم و از سال 

شد، به طور تمام وقت در سازمان  رتى كه احساس مىدرآمدم و سرانجام بعد از انقالب فرهنگى به دليل نياز و ضرو
 59هاى  بين سال. كردم مجاهدين انقالب اسالمى به فعاليت پرداختم و در واقع شاخه مرتبطين سازمان را اداره مى

 كار به انشعاب كشيده و سازمان به سه 61 اختالفات درونى در سازمان بروز كرد و سرانجام در اوايل سال 60تا 
پ، راست و ميانه تقسيم شد كه جناح ميانه با جناح چپ همسو بود و تنها اختالف آنها در شيوه برخورد با جناح چ

 . اهللا راستى و جناح راست سازمان بود آيت
 

اى ديگر بهترين كار در آن  گيرى كردند و من به اتفاق عده به هر حال جناح چپ و جناح ميانه از سازمان كناره
 . هاى جنگ تشخيص داده و به جبهه رفتيم بههشرايط را حضور در ج

 
.  در منطقه رقابيه من عضو اطالعات عمليات لشكر امام حسن بودم61درعمليات والفجر مقدماتى در اواخر سال 

هاى سياسى  آمدند بحث البته قبل از ورود به اين بخش در بخش فرهنگى فعال بودم و براى كسانى كه به جبهه مى
 داشتم اما از آنجا كه جناح راست سازمان مجاهدين انقالب اسالمى بر فرماندهى سپاه حاكم هاى فكرى و تحليل

. ها هم كشيدند و دستور دادند كه من در بخش فرهنگى نباشم شده بود متأسفانه اختالفات سازمان را به جبهه
البته براى ما كه . رستادنداحساس كردند كه افكار من براى رزمندگان مضر است و مرا به بخش اطالعات عمليات ف

صرفاً براى دفاع از كشور به جبهه رفته بوديم فرقى نداشت كجا باشيم اما اين بخش وضع خاصى داشت و كسانى 
پرداختند  ها به شناسايى دشمن و خطوط دشمن مى تر بودند و معموالً شب رفتند كه از افراد ديگر منزوى به آن مى

آنان بيشتر در معرض . هاى اين بخش هم سرنوشت خاصى بود سرنوشت بچه. ودندو با افراد زيادى در ارتباط نب
رفتند و در اين خطوط پر از مين، احتمال  ها براى شناسايى خطوط دشمن مى اسارت يا شهادت بودند چون شب

داوا براى بعد از يك هفته م. تقدير من هم اين بود كه در ميدان مين مجروح شوم. شهادت يا اسارت آنان زياد بود
بعد از آن در عمليات مختلف از جمله . بار دوم به جبهه برگشتم و اين بار مجروحيت من منجر به قطع پايم شد

هاى طراحى، توپخانه  ام بيشتر در بخش دليل موقعيت جسمانى  و عمليات پايانى جنگ حضور داشتم اما به6كربالى 
 . كردم فعاليت مى… و ستاد خمپاره و
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كردم ادامه  ا از جهتى براى من يك فرصت بود زيرا بعد از پيروزى انقالب به تنها چيزى كه فكر نمىجنگ و قطع پ
قبل از انقالب مدام در حال اعتصاب بوديم و بعد از انقالب با توجه به وقوع جنگ، انگيزه رزم داشتيم . تحصيل بود

نبود اما قطع پا مدتى … صيل، ازدواج وخواستيم خود را وقف انقالب كنيم، لذا فرصتى براى ادامه تح و مى
 . نشينم كرد و مرا به فكر ادامه تحصيل انداخت خانه

 
ها و ديگر  هاى سياسى كه در سازمان و انجمن مدرسين دانشگاه  ازدواج كردم و در قالب فعاليت62سال 
دامه دادم و موفق به داشتم به موازات درسم را ا… ها در دفتر تحكيم وحدت و هاى فردى مثل سخنرانى فعاليت

سپس در . هاى شهيد بهشتى و تربيت مدرس شدم ليسانس و دكترا در رشته تاريخ از دانشگاه اخذ ليسانس، فوق
امتحان اعزام به خارج شركت و پذيرفته شدم اما بعد از انقالب فرهنگى اين تفكر بين همه قوت گرفته بود كه در 

نياز شويم، لذا به دليل تشديد تفكر اتكاى به خود و استقالل   خارج بىهاى داخل كشور درس بخوانيم و از دانشگاه
 . از گرفتن بورس و اعزام به خارج منصرف شدم

 
ليسانس رسماً به عضويت هيأت علمى گروه تاريخ دانشگاه تربيت مدرس درآمدم و بعد از دفاع از  بعد از اخذ فوق

در چند . ليت مشغول شدم، كه اين همكارى تاكنون ادامه داردتز دكترايم به عنوان استاديار آن دانشگاه به فعا
ها كانديدا نشدم و  ها بودم و چند دوره نيز به دليل ساير فعاليت دوره عضو شوراى مركزى انجمن مدرسين دانشگاه

 . از زمان انتشار نشريه عصر ما به عضويت شوراى سردبيرى اين نشريه درآمدم
 

درخصوص حقوق متقابل ) ع(ديدگاه امام على«اى تحت عنوان  تكنيك سخنرانى پلى در دانشگاه 75در اواخر سال 
پوش به خيابان  كنى اولتيماتوم داد كه كفن اهللا مهدوى داشتم بعد از آن جنجال برپا شد و آيت» حكومت و مردم

لى بود كه مخالفان آن اولين جنجا. آن زمان آقاى خاتمى تازه نامزد انتخابات رياست جمهورى شده بود. خواهد آمد
جنجال بعدى در خصوص سخنرانى من در جلسه گراميداشتى بود كه دانشجويان براى دكتر كديور برپا . آفريدند

ها بلكه  كرده بودند و مطلبى كه آنجا گفتم جز اين نبود كه دين اگر به ابزار قدرت تبديل شود نه تنها افيون ملت
طور مطلق مخالفت  ى كرد چنين القا كند كه گويى من با دين بهها هم هست اما جناح راست سع افيون دولت

 . ام كه خوشبختانه در اين پروژه توفيقى حاصل نكردند كرده
 

گونه سخن ارتدادآميز يا بدعت  اند درباره سخنرانى من در همدان است كه هيچ جنجال اخيرى هم كه برپا كرده
اى از  منطق و پرهزينه آلود، بى هاى شتابزده، هيجان العمل ن عكسكردم كه با چني ام و هرگز تصور نمى آميزى نگفته

 . رو شوم سوى طرف مقابل روبه
 

آورند  كنند، ممكن است مرا به زندان بيندازند يا ترور كنند اما نه تنها چيزى به دست نمى اينها خيلى اشتباه مى
 . خورد ربه مىزنند ض بلكه در اين ميان همان روحانيتى كه سنگ آن را به سينه مى

  


