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  يمقدمه اي بر انقالب اسالم

   زيباکالم صادق

  

   استاد صادق زيباكالم مى باشداثر» مقدمه اى بر انقالب اسالمى « اين بخش از بررسى گذشته مجاهدين از كتاب 

  

  
موفق شد " سازمان مجاهدين " ده و به سمت مشى مبارزه مسلحانه رفتند ، تنها  تشكيل ش١٣٤٢از ميان گروههاى مذهبى كه بعد از سال 

  .ن شكل از مبارزه بود برساند  كه اوج اي١٣٥٠تشكيالت متناسب به راه انداخته و خود را به مقطع نيمه اول دهه 
تمامى ) به استثناء احمدزاده و پويان ( دند بر خالف بنيان گذاران چريك هاى فدايى خلق كه بيشتر از خانواده هاى تهرانى يا شمالى بو

شهرستانى بودند ، و بر خالف فداييان كه نوعاْ از ميان خانواده هاى غير ) به استثناء رضايى ها و ناصر صادق (بنيانگذاران اوليه مجاهدين 



  . متوسط بودند هاى مذهبى طبقهمذهبى با وابستگى به حزب توده برخاسته بودند ، مجاهدين وابسته به خانواده 
و باالخره بر خالف چريكهاى فدايى كه نوعاْ سوابق مبارزاتى در تشكيالت سازمان جوانان حزب توده داشته و بسيارى از آنها نيز از فعالين 

ران  بودند، در ميان مجاهدين به استثناى چند نفر ، ما بقى بنيان گذا١٣٣٩_ ١٣٤٣و گردانندگان مبارزات دانشجويى در طى سالهاى 
  .جربه مبارزات سياسى نداشتند ت

همچون فداييان ، مجاهدين نيز تحت تأثير سركوب قيام پانزده خرداد و بى نتيجه ماندن مبارزات قبلى بر عليه رژيم ، به اين نتيجه 
  .كرده و طرحى تازه دراندازند رسيده بودند كه بايد در قالبهاى قبلى مبارزه تجديد نظر كلى 

  
 اوليه مجاهدين ، محمد حنيف نژاد ، سعيد محسن و اصغر بديع زادگان، دو نفر اول نخستين تجربيات سياسى خود را در از سه بنيانگذار

  . كسب كرده بودند١٣٣٩ _ ١٣٤٣ در دوران دانشجويى خود در دانشگاه تهران در سالهاى" نهضت آزادى " بستر 
  .  ماه از زندان آزاد گرديد ٩دستگير و پس از  ١٣٤١حنيف نژاد به همراه اعضاء ديگر نهضت آزادى در سال 

در . بازگشته و تحصيالت خود را به پايان مى رساند و به خدمت نظام وظيفه مى رود ) دانشكده كشاورزى كرج ( پس از آزادى به دانشگاه 
  .د  دانشگاه تهران را مى گذاردوران دانشجويى ، حنيف نژاد سنگ بناى انجمن اسالمى دانشكده كشاورزى

  .سالمى دانشكده محسوب مى شدند ديگران كه در دانشكده فنى تهران تحصيل مى نمودند ، از فعالين انجمن ا
  

كسب نكردند ، بلكه انديشه هاى مذهبى رهبران نهضت آزادى ، باالخص " نهضت آزادى " مجاهدين فقط تعليمات سياسى اوليه خود را از 
  .فقهاى تازه اى در نگرش اسالمى آنان پديد آورد آيت اهللا طالقانى و مهندس بازرگان ، ا

.  تا قبل از بسته شدن آن توسط رژيم بودند ١٣٤٠بسيارى از مجاهدين از مراجعه كنندگان مرتب به مسجد هدايت در سالهاى اوليه دهه 
انع كرده بود كه در اسالم تضادى تأكيد بر علم و انديشه علمى كه در افكار و آثار مذهبى مهندس بازرگان وجود داشت ، مجاهدين را ق

  .ا و قوانين علمى وجود ندارد بين تعاليم و باورهاى مذهبى با يافته ه
و در نتيجه ( از ديد آنها همانطور كه مهندس بازرگان ويا دكتر سحابى توانسته بودند برخى از باورهاى دينى را لباس علم بپوشانند 

چوب اعتقادى اسالم نشان ، چنين روشى را مى شد در قبال اصول دين و اساساْ كل چار) دهند درستى آن باورها را بر مبناى علمى نشان 
  .داد 

و چه در قالب " حكومت اسالمى " و " مالكيت در اسالم اسالم " از سوى ديگر انديشه هاى آيت اهللا طالقانى چه در آثارش نظير 
قتضيات نمود كه اسالم دين عدالت اجتماعى ، مبارزه سياسى و سازگار با متفسيرهايش از قرآن ، مجاهدين را بر اين باور ترغيب مى 

  .اجتماعى هر عصرى است 
الت اجتماعى ترويج مى شد يك ايدئولوژى علمى بود كه آزادى ، برابرى و عد" نهضت آزادى " به سخن ديگر ، اسالمى كه از ديد رهبران 

  .را نويد مى داد 
د نظرى كه در انديشه دينى مجاهدين پديد آمده بود به تدريج فراتر از افكار و جهان بينى معلمين نگرش مدرن و يا به تعبيرى تجدي

در توسعه و شكل گيرى جهان بينى مذهبيشان ، مجاهدين با الهام گرفتن و تأثير پذيرى از انديشه هاى ماركسيستى . اوليه آنان رفت 
قالب باورهاى ريج سعى در تبيين و تلقين برخى از آراء پرطرفدار ماركسيسم در رايج در ميان جريانات راديكال مخالف رژيم ، به تد

  .اسالمى نمودند 
  

رد پاى نظريه هاى ماركسيسم در زمينه هاى تكامل اجتماعى ، تضاد ديالكتيك ، ماترياليزم تاريخى و برخى ديگر از مقوالت در آثار و 
  .ر و متداول گرديد ريج پررنگتانديشه هاى مجاهدين پديدار شد و به تد

را " سرمايه " ماركس در اثر معروفش " ارزش اضافى "آنان نظريه . باالخص در اقتصاد ، مجاهدين نزديكى زيادى با ماركسيسم پيدا نمودند 
  .ند ديث و رواياتى همراه ساختبا اين تفاوت كه نظرات خود را از آياتى از قرآن و احا. مبناى اقتصاد اسالمى خود قرار دادند 
نيمه استعمارى ؛ رژيم حاكم بر آن بورژوازى كمپرادور است كه به طور كامل وابسته به امپرياليزم _ كه ايران جامعه اى است نيمه فئودالى 

  . مؤثر مبارزه با آن مى باشد جهانى و در رأس آن آمريكا مى باشد ، و اينكه مشى مسلحانه تنها راه
ند ماركسيستها از ميان برداشتن پايگاه امپرياليزم آمريكا در ايران و ايجاد جامعه اى بى طبقه بود كه هدف مجاهدين از مبارزه نيز ، همان

 بى طبقه اضافه را به جامعه" توحيدى " با اين تفاوت كه مجاهدين لفظ . در آن استثمار فرد در هيچ شكل و قالبى وجود نداشته باشد 
  .نموده بودند 

 و ١٣٤٠زون فرهنگ ماركسيستى در ميان نيروهاى راديكال مخالف رژيم ، اعم از چپ و مذهبى در فضاى دهه به مرور و با گسترش روز اف
  .تأثير اين نفوذ قرار گرفتند  ، مجاهدين نيز به سهم خود تحت ١٣٥٠نيمه اول دهه 



ت با اصول و انديشه هاى ماركسيستى به آن بخش از تعاليم و اعتقادات اسالمى كه يا بالصراحه و يا با تفسير و برداشتهاى رايج هم جه
  . تأكيد و آموزش قرار گرفتند نظر مى رسيدند ، از سوى مجاهدين بيشتر مورد

در مقابل آن قسمت از اصول و احكام اسالمى كه با ادبيات ماركسيستى و انديشه هاى رايج انقالبى حاكم بر طيف مبارزين راديكال 
  .دئولوژى مجاهدين نمى يافتند ين انديشه ها قرار مى گرفتند ، به حال خود رها شده و جائى در ايهمخوانى نداشتند و بعضاْ رودرروى ا

  
به رسميت شناخته شده و عمالْ مرز بين اين جهان بينى و اسالم محو " علم تكامل اجتماع " و يا " علم مبارزه " اصول ماركسيسم به عنوان 

 به لحاظ فكرى كم توسعه يافته حاكم بر طيفهاى مبارز راديكال ، تنها جهان بينى كه مطرح بود و" مبارزه زده " در فضاى پر اختناق . شد 
  .نها يكى از تجلى هاى آن بود رويارويى با امپرياليزم غدار و استثمارگر بود كه رژيم ايران ت

و . اى مبارز بودند كه ارزش و اصالت داشتند به سخن ديگر ، مبارزه و فقط مبارزه بود كه اصالت داشت و بالطبع انديشه و جهان بينى ه
 ماركسيسم بيشترين و باالترين سهم را در مبارزه با امپرياليزم بر دوش مى كشيد ، بنابراين و ١٣٤٠چون از ديد مبارزين ايرانى در دهه 

  .ندزشمند شده و اصالت مى يافتشايد به گونه اى طبيعى افكار و انديشه هاى ماركسيستى خود به خود ار
همه چيز فى الواقع تحت الشعاع هدف بزرگ و تاريخى مبارزه با امپرياليزم و در رأس آن امپرياليزم جنايتكار آمريكا قرار مى گرفت و 

  .رز پيكار با اين اهريمن بود باالترين و مهمترين رسالت نيروهاى مبا
: انانه در مقابل امپرياليزم آمريكا و استعمار قد برافرازند و بالطبع باالترين مباهات نسيب خلقهايى مى شد كه توانسته بودند قهرم

  .ويتنام ، چين ، كوبا ، الجزايرخلقهاى 
و باالترين مدال افتخار از طرف راديكالها بر سينه انقالبيونى آويخته شده بود كه خلقهاى خود را پيروزمندانه در پيكار با امپرياليزم 

  . لنين ، هوشى مين ، كاسترو ، چه گوارا مائو ،: توانسته بودند رهبرى نمايند
در يك كالم ، رژيم شاه و ارباب آمريكايى او مظهر و سمبل پليديها و اهريمن بود و بالطبع هر آنچه كه در مقابل امپرياليزم آمريكا قد 

اى مبارز مذهبى ريشه ن نيروهچنين بود كه ادبيات و فرهنگ چپ آنچنان سريع در ميا. برافراشته بود ، مردمى ، خلقى و قابل ستايش 
  .دوانيد 

آثار و متون ماركسيستى بخش قابل .  ، گرايش به ماركسيسم گسترده گرديد ١٣٥٠با ازبين رفتن رهبران و كادر اوليه مجاهدين در سال 
  . تشكيل مى دادند ١٣٥٠يه دهه توجه اى از برنامه آموزشى سازمان را در سالهاى اول

و ماركسيسم كه به تدريج در سازمان ريشه دوانيده بود رشد كرده و سرانجام با بيرون رانده شدن اسالم از دوگانگى فكرى بين اسالم 
  .پايانى خود رسيد و حل گرديد سازمان اين تضاد به نقطه 

اركسيست بوده  ، سران دستگير شده سازمان طى يك مصاحبه تلويزيونى رسماْ و صراحتاْ اعالم كردند كه هم خود م١٣٥٤در تيرماه سال 
  .و عقايد ماركسيستى كرده اند اند و هم سازمان را عمالْ مسلح به ايدئولوژى 

" ماركسيسم علم مبارزه " آنان تشريح نمودند كه سالهاست كه ماركسيست شده اند و افكار و انديشه هاى ماركسيستى را با تحت عنوان 
  . آموزش مى دادند رهاى سازمانو يا در پوشش تعاليم اسالمى به اعضا و كاد

در ميان بهت و ناباورى بينندگان ، باالخص صدها مسلمان معتقدى كه هستى خود را به پاى سازمان ريخته بودند ، رهبران سازمان 
درمصاحبه خود اعتراف نمودند كه آن دسته از اعضاى سازمان را كه به اسالم وفادار مانده و در مقابل ماركسيست شدن رهبرى اعتراض 

  .ه بودند به قتل رسانده اند دكر
تحوالت عقيدتى درون سازمان مجاهدين ، طبعات و ضايعات اين دگرگونى بر كل جنبش باالخص بر نيروهاى مذهبى موضوعاتى هستند 

  . به بعد بروز دادند ١٣٥٤سال كه آثار خود را از 
 نفوذ زيادى در ميان نيروهاى مذهبى مبارز به دست آورده و تا قبل از آن ، همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد ، مجاهدين قادر شدند

  .ى در ميان اين نيروها بشوند منشأ به وجود آمدن حركت راديكال نسبتاْ گسترده ا
 ، مجاهدين همانند گروه جزنى ، اعتقاد داشتند كه مبارزات سياسى قبلى بر عليه رژيم شاه به دليل ١٣٤٤از همان ابتداى تشكيل در سال 

  .سويى ديگر ، شكست خورده اند  حضور ايدئولوژى انقالبى از يك سو و فقدان رهبرى انقالبى و منسجم از عدم
" لذا مجاهدين بر آن شدند كه اوالْ ايدئولوژى انقالبى براى مبارزه تدوين نمايند و ثانياْ از طريق سازمان به آموزش سياسى و به اصطالح 

  .بپردازند " ر سازى كاد
هم زمان با . مجاهدين ، مشى مسلحانه را تنها راه اصولى و بلند مدت در كشاندن و بسيج توده ها به مبارزه با رژيم مى دانستند و باالخره 

  .نمود " كادر سازى "  گيرى و هسته اوليه مجاهدين شروع به عضو" ايدئولوژى انقالبى " تدوين 
از . و جذب افراد جديد " ايدئولوژى انقالبى "ت بود از مطالعه به منظور تدوين اهم فعاليتهاى مجاهدين در سالهاى اوليه تشكيل آن عبار

ميان اعضايى كه بعداْ وارد سازمان شدند ، دو تن از آنان احمد رضايى و على ميهن دوست ، نقش برجسته اى در شكل گيرى و تدوين 



  .ايدئولوژى سازمان پيدا كردند 
  

جدا از اين دو محمود عسگرى . ه بود و ميهن دوست دانشجوى دانشكده فنى دانشگاه تهران بود رضايى كارشناس سازمان برنامه و بودج
ن نقش عمده اى بر عهده زاده كه فارغ التحصيل رشته بازرگانى و اقتصاد دانشگاه تهران بود ، در تدوين ديدگاههاى اقتصادى سازما

  .داشت 
به تدريج و از اواخر سالهاى دهه . اى متفكر بنيان گذاران اوليه مجاهدين دانست در مجموع حنيف نژاد و احمد رضايى را مى توان مغزه

  .موزش و تدارك نظامى افتادند  ، مجاهدين به فكر آ١٣٤٠
به دنبال تماسهايى با دفتر نمايندگى سازمان آزاديبخش فلسطين در دبى ، شش تن از اعضا براى فراگيرى آمورش هاى نظامى عازم دبى 

  . بروند" الفتح " ههاى چريكى  آنجا به يكى از اردوگاشدند كه از
و چون مجاهدين نمى توانستند هويت هاى . اما پليس دبى هر شش نفر را به گمان اينكه قاچاقچى هستند دستگير و به زندان انداخت 

 مقامات  به تهران باز گردانده و تحويلحقيقى خود را بازگو نمايند ، شك مقامات انتظامى دبى بيشتر شده و تصميم مى گيردند كه آنها را
  .انتظامى ايران دهند 

لذا هواپيما . مجاهدين بيم آن را مى دهند كه مقامات انتظامى در تهران به هويت و قصد اصلى آنان پى برده و همه چيز نقش بر آب شود 
  .فرودگاه بغداد فرود مى آورند را از آسمان ربوده و آن را در 

چندى قبل از آن حقه مقامات امنيتى ايران را در جريان ترور تيمور بختيار خورده بودند ، به اين شش نفر ظنين شده و مقامات عراقى كه 
  . آنان را تحت شكنجه قرار مى دهند تا هويت اصلى خود را فاش نمايند

 قضايا تمامى اين.  ها در اردن برسانند سرانجام با پا درميانى مقامات فلسطينى ، مجاهدين موفق مى شوند خود را به پايگاه فلسطينى
  .ت امنيتى ايران پنهان نماند بالطبع از چشم مقاما

وى كه به دليل موفقيتهاى تحصيلى دوران دانشجوئيش به عنوان استاد .عضو ديگرى كه به اين شش نفر پيوست اصغر بديع زادگان بود 
  .در كشور فرانسه نائل مى شود راى دكترا دانشكده فنى استخدام شده بود ، به دريافت بورس تحصيلى ب

. مى شود " الفتح " پس از عزيمت به فرانسه ، بديع زادگان مخفيانه از فرانسه خارج شده و رهسپار يكى از اردوگاههاى فلسطينى 
  . ريك هاى فدايى نداشتندمجاهدين فقط در انديشه وجوه اشتراك با چ

، حنيف نژاد و ناصر صادق با يكى از ١٣٤٢ _ ١٣٤١طى اقامتشان در زندان در سالهاى . يان نبود شيوه لو رفتن آنان نيز بى شباهت به فداي
  .ه مراد دلفانى آشنا مى شوند زندانيان توده اى به نام شا

 ايام و يا اما در همان. دلفانى كه اصالْ كرد بود در ارتباط با فعاليتهاى حزب توده در منطقه كردستان دستگير و مدتى زندانى مى شود 
فانى نتيجتاْ وقتى ناصر صادق براى تهيه اسلحه به وى مراجع مى كند ، دل. احتماالْ بعد از رهايى از زندان ، وى با ساواك همكارى مى نمايد 

  .ساواك را مطلع مى سازد 
 خرج نداده بلكه با دقت رفت و ساواك كه با پيدايش گروه جزنى متوجه بروز شكل ديگرى از مبارزه شده بود ، براى دستگيرى شتابى به

  .يكى اعضا را شناسايى مى كند آمد آنان را زير نظر گرفته و يكى 
 پهن مى كند، طى ١٣٥٠سرانجام به دنبال بازگشت اعضايى كه براى آموزش به خارج از كشور رفته بودند ، ساواك تور خود را در شهريور 

  .ان مجاهدين را دستگير نمايد رهبر تن از اعضا و ٨٠يك هفته ساواك موفق شد بيش از 
احمد رضايى نيز سال بعد . به استثناء احمد رضايى ، جملگى كادر مركزى سازمان دستگير شده و چند ماه بعد نيز همگى اعدام مى شوند 

  .اواك كشته مى شود طى يك درگيرى مسلحانه با س
  

اما يك عامل باعث گرديد تا سازمان عليرغم . تدا متالشى مى نمود  على القاعده مى بايستى مجاهدين را در همان اب١٣٥٠ضربه سال 
  .بتواند خود را به جلو ببرد ضربه خردكننده اى كه خورده بود، اگر چه در سطحى بسيار محدودتر اما به هر حال 

  .اى راديكال مذهبى صورت گرفت ين عامل عبارت بود از حمايت و استقبالى كه از مجاهدين در ميان نيروها
برخالف چريك هاى فدايى كه نيروهايشان را عمدتاْ از ميان اقشار دانشجويى مى گرفتند ، به دليل تصوير مذهبى كه از مجاهدين به 

  .وحانيت و كسبه نيز نفوذ كنندوجود آمده بود ، آنها قادر شدند جدا از اقشار دانشجويى و فارغ التحصيالن ، در ميان بازار ، ر
مجاهدين به مثابه نيروهاى جوان، دلير و انقالبى بودند كه جو اختناق و رعب و وحشتى كه ساواك بوجود آورده بود را در ميان اين اقشار 

  .ام اسالم بر رژيم مى تاختند شكسته و به ن
تشيع انقالبى و از ديد بسيارى از هواداران كه خانه ، زندگى و هستى خود را در اختيار سازمان قرار مى دادند ، مجاهدين جلوه اى از 

اسالم مبارز راستين بودند كه در شرايطى كه نااميدى بر مخالفين رژيم سايه افكنده بود و در حالى كه به نظر مى رسيد تنها نيروهاى 
  .ون عصر به ستيز برخاسته اند ماركسيستى جرأت شكستن اين سكوت را پيدا كرده بودند ، بى محابا و با نثار خون خويش با فرع



براى بسيارى از مبارزين مذهبى، اسباب افتخار و سربلندى بودند ، البته در اين ميان بودند جريانات و شخصيتهاى مذهبى كه از آنان 
همان ابتدا و به تدريج كه نظرات مجاهدين توسعه بيشترى مى يافت ، حداقل بخشهايى از اين افكار و برداشتهاى مذهبى به نظرشان 

  .فى ، مى آمد گر نگوييم انحراثقيل ، ا
در چنان شرايطى طرح . اما شرايط به گونه اى بود كه به نظر مى رسيد اصلى ترين و عمده ترين هدف ، مبارزه فقط با رژيم شاه است 

مسائل ايدئولوژيك آنهم پيرامون مجاهدين كه آنچنان در عرصه مبارزه با رژيم آمريكايى شاه مجلس آرايى مى كردند ، اگر نگوييم عمل 
  .قع و نامناسب تلقى مى گرديد حرافى و حتى مشكوك به نظر مى رسيد ، حداقل حركتى بى موان

 مبنى بر ماركسيست شدن سازمان ، تقدس مجاهدين شكسته ١٣٥٤اما به دنبال اعترافات رهبران دستگير شده مجاهدين در تابستان 
روى زخم آنان مى نشست فقط اين نبود كه رهبرى سازمان از آنچه كه خشم نيروهاى مذهبى را افزايش مى داد و همچون نمك بر .شد 

   ماركسيسم مى نمود ،سالها قبل ماركسيست شده و امكانات و تجهيزاتى كه به نام اسالم در اختيار سازمان قرار گرفته بود ، صرف اشاعه
ط رهبرى ، آنان نيز درون زندان اعالم بلكه مواجهه با شمارى از مجاهدين بود كه به دنبال افشاى خبر تغيير مواضع سازمان توس

  .نمودند كه ماركسيست شده اند همبستگى نموده و از اعتقادات مذهبى خود دست كشيده و رسماْ اعالم 
و برخى نيز آنچنان معتقد و مقيد . برخى از آنها قبل از اعالم مواضع رهبرى ، ماركسيست شده بودند و بنابر مصلحت اعالم نكرده بودند 

  .براى آنان واجب االطاعه بود اعت از رهبرى بودند كه تغيير مواضع رهبرى الجرم به اط
  .وز علنى مخالفتشان را بگيرند براى نيروهايى كه از ديرباز مخالفتهايى با نظرات مجاهدين داشتند ، اكنون ديگر قادر نبودند جلوى بر

اسى مذهبى مى شد اطالعات زيادى بود كه وحيد افراخته يكى از عامل بعدى كه باعث تشنج و تفرقه بيشترى در ميان زندانيان سي
  .رهبران ماركسيست شده مجاهدين در اختيار ساواك قرار داده بود 

ه داد و دهها هوادار و افرادى را كدستگير شده بود در جريان بازجويى هايش ضعف زيادى از خود نشان ١٣٥٤افراخته كه در وقايع سال 
  .بودند معرفى نمود  كمك كرده به سازمان

م از جمله كسانى كه به دنبال اعترافات وى دستگير شدند ، آيت اهللا طالقانى ، آيت اهللا منتظرى و حجت االسالم الهوتى و حجت االسال
  .هاشمى رفسنجانى بودند 

در  نكردنى بود كه تصور آن حتى براى ساواك آنچنان ارزشمند و باور.  از داخل بر سازمان وارد شد ١٣٥٤تحوالت و ضربه اى كه در سال 
  .رويا هم غير ممكن مى آمد 

براى اثبات آنچه كه روى داده بود ساواك بسيارى از كادرها و اعضاى مجاهدين را كه در زندان به سر مى بردند به مالقات سران دستگير 
الخره حجم اطالعات زيادى كه به دست ساواك عدم همكارى نيروهاى اسالمى با سازمان ، اختالفات داخلى و با. شده سازمان مى برد 

  .ت سازمان را از هم فرو پاشد رسيده بود باعث شد تا ساواك به سرع
گر عمالْ  دي١٣٥٥ظرف چند ماه بقاياى نيروهاى سازمان اعم از ماركسيست و مسلمان به چنگ ساواك گرفتار شدند و از اواسط سال 

  .سازمان وجود نداشت 
تالشى شدن ، همانند چريك هاى فدايى خلق، موفق شدند چندين فقره انفجار انجام داده به عالوه چند تن از مجاهدين تا قبل از م

  .م را ترور نمايند شخصيتهاى انتظامى و امنيتى رژي
ترور دو از جمله .  چند فقره ترور انجام دهند ١٣٥٥بقاياى مجاهدين ماركسيست شده نيز موفق شدند تا قبل از دستگيرى خود در سال 

  .تشار نظامى آمريكا در تهران مس
  

* * * * *  
  

 جريانات  اتفاق افتاد تأثيرات نامطلوبى بر روى كل١٣٥٤مجموعه تحوالتى كه در سازمان مجاهدين به وقوع پيوست و وقايعى كه در سال 
  .مذهبى مبارز گذارد 

 شكستهاى فزاينده اى كه مبارزه مسلحانه متحمل شده بود سردرگمى و خشم از عملكرد رفقا و همرزمان ماركسيست ، و احساس يأس از
و مهمتر از همه اينها مشكالت و مسايل ايدئولوژيكى كه سازمان مجاهدين با آن روبرو شده بود ، بسيارى از نيروهاى مبارز اسالمى اعم ار 

  .تكليفى عيمقى فرو برده بود مجاهدين و يا نيروهاى مذهبى مستقل را در بال
از . خستين سؤاالتى كه مطرح شده پيرامون كل روابطى بود كه تا آن موقع بين نيروهاى اسالمى و ماركسيست برقرار شده بود يكى از ن

صادقانه همكارى نموده ديد بسيارى از نيروهاى اسالمى آنان با ماركسيستها بخاطر مصالح و منافع مبارزه ، عليرغم اعتراضات برخى 
  .بودند 

، احساس مى شد كه ماركسيستها در مجموع از نيروهاى اسالمى هر كجا كه مصلحت مى دانستند بهره ١٣٥٤ع سال اما به دنبال وقاي
، نيروهاى اسالمى اگر چه بسيار اندك بودند اما حد و مرز خود را با ١٣٥٠تا قبل از ورود مجاهدين به زندان در سال . بردارى نموده اند 



  .ماركسيستها حفظ نموده بودند 
انبوه ناگهانى هزاران زندانى جديد ماركسيست و مسلمان كه با شروع مبارزه مسلحانه به بند افتادند از يكسو ، و سخت تر شدن اما 

سالمى در زندانها شرايط زندان از سويى ديگر ، و باالخره خطيرتر شدن مبارزه ، نوعى وحدت و همبستگى بين نيروهاى ماركسيست و ا
  .پديد آورد 

نام گرفته بود در عمل به صورت زندگى مشترك ، " اتحاد استراتژيك" زندانيان و ماركسيست و اسالمى كه از طرف مجاهدين اختالط بين 
  .ه گونه اى مشترك درآمده بود نشستن بر سر يك سفره ، تقسيم همه چيز و همه مسئوليتها ب

زندانيانى كه از عقيده و هدف خود برگشته بودند و تقاضاى عفو فقط . مشترك بودند " كمون " همه زندانيان اعم از مذهبى و چپى ، عضو 
  .رت اشتراكى زندگى نمى كردند نبوده و به صو" كمون" از رژيم كرده بودند عضو 

مشترك با ماركسيستها داشتند و اين استراتژى عليرغم مخالفت برخى از مذهبى ها " كمون " مجاهدين سهم عمده اى در بوجود آوردن 
ى گرفت راه به صورت م" اتحاد استراتژيك " از آنجا كه جو غالب در زندانها در دست مجاهدين بود ، مخالفتهايى كه با .  بود حاكم شده

  .جايى نمى برد 
فى الواقع انزجار . با ماركسيستها شدند " اتحاد استراتژيك " ، بسيارى از نيروهاى مذهبى خواهان پايان ١٣٥٤اما به دنبال تحوالت سال 

از مبارزه با رژيم ز عملكرد ماركسيستها آنچنان باال گرفته بود كه حتى برخى از نيروهاى مذهبى معتقد بودند كه مبارزه با ماركسيستها ا
  .مهمتر است 

با اين وجود مسعود رجوى و همفكرانش كه رهبرى مجاهدين درون زندان را در دست داشتند ،و مخالف جدا گشتن از ماركسيستها بودند 
  .و زندگى اشتراكى با آنها پاى مى فشردند " اتحاد استراتژيك " هنوز بر روى و 

 رهبرى نه. به عالوه در محكوميت رهبرى ماركسيست شده سازمان نيز تعلل ورزيده و عمالْ حاضر به تقبيح صريح و قاطع آنان نبودند 
حضور مشكالت فكرى ريشه دار در سازمان است ، بلكه اين تنها حاضر نبود بپذيرد كه روند ماركسيست گرايى در سازمان نشاندهنده 

مى دانست كه تحت شرايط خاصى كه پيش آمده بود توانسته ) فرصت طلب " (اپورتونيست " جريان را صرفاْ حركت يك عده عناصر 
  .مكانات سازمان استفاده برند بودند از ا

طرح .  انحراف از آرمان اصلى محسوب مى شد كه همانا مبارزه با رژيم بود هر چيز ديگرى بيش از اين از ديد رهبرى مجاهدين در زندان ،
  د با ريختن آب به آسياب دشمن مسائل عقيدتى از نظر آنان مترادف بو

اما واقعيت اين بود كه حتى در همين واكنش مختصرى هم كه رهبرى مجاهدين در زندان در قبال ماركسيست شدن سازمان نشان داده 
كه مجاهدين براى توصيف رهبرى ماركسيست شده " اپورتونيزم " اصطالح . گه هاى ماركسيست گرايى به چشم مى خورد بود ، باز ر

سازمان به كار مى بردند در حقيقت خود يك اصطالح ديگر ماركسيستى بود و معناى واقعى آن در چارچوب تفكرات ماركسيستى قابل 
  .مان فى نفسه صحيح بود يا خير بر رهبرى ماركسيست ساز" اپورتونيست " رد و اطالق لفظ صرفنظر از آنكه آيا اساساْ كار ب_ درك بود

اما استدالالت هميشگى مجاهدين در خصوص اينكه همه چيز بايستى تحت الشعاع مبارزه قرار گيرد و سعى آنها در رفع و رجوع آنچه كه 
  .پيش آمده بود بى نتيجه ماند 
  .ى سرخورده از عملكرد ماركسيستها توجيهات رهبرى مجاهدين ديگر ثمربخش و مؤثر نبود براى بسيارى از نيروهاى مذهب

  
برخى از آنان خواهان برخوردى تند با ماركسيستها بودند اما شمار . سرانجام دامنه اختالفات به روحانيون درون زندان كشانده شد

ل به برخورد معتدل تر  الهوتى،مهدوى كنى و هاشمى رفسنجانى متمايديگرى نظير آيت اهللا طالقانى ،آيت اهللا منتظرى و حجت االسالم
  .بودند 

به عبارت ديگر . آنان معتقد بودند كه مسلمانان بايستى چه در داخل و چه در خارج از زندان مرز خود را با ماركسيست ها مشخص نمايند 
  .بود " اتحاد استراتژيك "فتن رأى آنان بر جدايى و خاتمه يا

رهبرى .  از طرف روحانيون در زندان صادر گرديد زندگى اشتراكى با ماركسيستها پايان يافت ١٣٥٥ى معروفى كه در اوايل سال طى فتوا
ضمن محكوم نمودن آن در عين حال خود را . مجاهدين در زندان تالش زيادى در جهت جلوگيرى از صدور فتواى فوق به عمل آورده بود 

  .عايت آن مى ديد هر ملزم به رحداقل برحسب ظا
بروز انشعابات و جداييهاى .  بود ١٣٥٤صدور فتوا و جدايى بين نيروهاى اسالمى و ماركسيست صرفاْ بخشى از تبعات ضربه در سال 

  . نتيجه ديگر اين جريانات بودمتعدد در ميان نيروهاى مذهبى درون زندان 
. ، مهندس عزت اهللا سبحانى و بهزاد نبوى به كل از آن جدا شدند برخى از شخصيتهاى مستقل تر مجاهدين همچون محمد على رجائى 

برخى نيز انشعاب كرده و به دور لطف اهللا ميثمى يكى از رهبران ماركسيست نشده سازمان كه در جريان انفجار بمبى كه خود ساخته بود 
  .نابينا گشته بود ،گرد آمدند 

بيرون از زندان نيز وضع نيروهاى . نيز از مجاهدين جدا شدند " اعتراضيون " و  " صلواتيون" گروههاى پراكنده و كوچكترى نيز همچون 



، "مقداد " ، "صف " ، "مومحدين "، "فجر اسالم " ، "حديد " ، " فلق " ، "منصورون " شمار زيادى گروههاى كوچك همچون . اسالمى بهتر نبود 
بسيارى از آنها از چند نفر كه نوعاْ در .ى پراكنده اينجا و آنجا تشكيل شدند به گونه ا ……………، و "الفالح " ، "هديون م" ، "ابوذر " 

  .م مى آمدند فراتر نمى رفتند يك شهرستان گرد ه
برخى از آنها شامل نيروهاى جديدى بودند و تعدادى نيز بقايا و تكه پاره هاى مجاهدينى بودند كه تغيير ايدئولوژى نداده و بر سر موضع 

در مجموع اين گروهها نتوانستند نقش چندانى در كل نهضت داشته باشند و فعاليت آنها بيشتر در حد صدور . انده بودند اسالمى باقى م
  .ملى انجام دهند دستگير شدند بسيارى نيز قبل از آنكه بتوانند ع. اعالميه به مقدار محدود و در حوزه شهرستان خود بود 

طى يك سلسله عمليات دقيق و منظم از . قارن اين ايام چندان بهتر از نيروهاى اسالمى نبود اوضاع و احوال نيروهاى ماركسيست نيز م
  .ق را شناسائى و منهدم نمايد  ساواك موفق شد بيش از ده پناهگاه و خانه تيمى چريك هاى فدايى خل١٣٥٤اواخر سال 

در تيرماه آن سال در جريان محاصره و .  به اوج خود رسيد ١٣٥٥اين عمليات كه همزمان در تهران و كرج و قزوين انجام گرفت در بهار 
درگيرى كه در يكى از اين خانه ها در كرج پيش آمد ، جنازه حميد اشرف رهبر سازمان و يكى از افرادى كه براى نيروهاى امنيتى حكم 

  .د  و گريز به دست ساواك افتاافسانه پيدا كرده بود ، سرانجام پس از قريب به ده سال تعقيب
اينكه ساواك چگونه موفق شد در ظرف چند ماه به وارد نمودن ضربات پى در پى خانه هاى تيمى چريك ها را يكى پس از ديگرى 

  .وز در پرده ابهام مانده است شناسايى نموده و منهدم نمايد ، تا به امر
ستن سازمان مجاهدين به دست آورده بود باعث  و اطالعات وسيعى كه به دنبال درهم شك١٣٥٤شايد كشفيات ساواك در تابستان سال 

 به تدريج اندوخته بود باعث آن شد كه تا در جنگ و ١٣٤٩اين موفقيت شد و شايد هم پيشرفت و تجربياتى كه ساواك از اواخر سال 
  .گريز و تعقيب بى وقفه با چريك ها ، سرانجام ساواك بتواند دست باال را پيدا كند 

اين ضربات به تنها رهبرى چريك هاى فدايى خلق . آمدن اين ضربات تأثير آن بر كل نهضت مبارزه مسلحانه بود مهمتر از علل به وجود 
  .عمل با شكست روبرو كرده بود را نابود ساخت ، بلكه با متالشى نمودن سازمان كل مبارزه مسلحانه را در 

 سال مبارزه و تعقيب و گريز بى ٥يده بود بلكه اكنون نيز بيش از نه تنها مشى گروه جزنى در قالب حركت سياهكل قبالْ به بن بست رس
عليرغم . امان در قالب جنگ چريكى شهرى و منطبق با نظرات احمدزاده و پويان به نظر مى رسيد نتايج چندانى ببار نياورده است

نه رژيم چندان " پيشاهنگ "  هزار ٣ الى ٢ ، عليرغم صدها چريك تيرباران شده و عليرغم در بند شدن" پيشاهنگ " فداكاريهاى بسيار 
در قبال عمليات چريك ها از خود ضربه پذيرى نشان داده بود و نه حركتى درميان صفوف زحمتكشان و طبقه كارگر يا پرولتاريا بوجود 

  .ه توده اى در سطح يك انقالب آمده بود ، چه رسد به شكل گيرى جنبش مسلحان
كه رژيم آخرين بقاياى مبارزه مسلحانه را در هم مى كوبيد ، پس از گذشت قريب به ده سال از رواج مشى ١٣٥٥در واقع در تير ماه سال 

 پذيرتر هم به نظر نمى مسلحانه در ميان مخالفين، رژيم شاه اگر به نسبت ده سال قبلش نيرومندتر نشده بود ، حداقل ضعيفتر و آسيب
  .رسيد 

  
* * * * * 

  

٢  

 درانقالب نقش مجاهدين

  كالم صادق زيبا

  

  اين مقاله برگرفته شده ازفصل آخر كتاب مقدمه اى برانقالب اسالمى اثر صادق زيبا كالم مى باشد 
  
  
  



 در ميان نيروهاى راديكال مذهبى در گرفته بود به تدريج در سال بعد به نيروهاى ماركسيستى نيز ١٣٥٤كه از سال " چه بايد كرد؟ " موج 
  .سرايت كرد 

  
در حاليكه نيروهاى مذهبى به .  با خود انبوهى از سؤاالت گوناگون پيرامون آينده مبارزه به همراه آورد ١٣٥٥گرم و گرفته سال تابستان 

شده بودند ، براى نيروهاى ماركسيستى سؤال " چه بايد كرد " دنبال جريان ماركسيست گرايى در سازمان مجاهدين به نوع ديگر دچار 
  ...را مى توان خاتمه پنداشت ؟لحانه اين بود كه آيا مشى مس

ل اين چنين در هم ريخته  را زندانيان سياسى در شرايطى جشن مى گرفتند كه وضع بخش عمده اى از نيروهاى راديكا١٣٥٦نوروز سال 
  .بود 

، اختالفات داخلى ، و مهمتر از در بيرون از زندان اين نيروها متالشى شده و تار و مار شده بودند و در داخل نيز موجى از تفرقه ، انشعاب 
  .ن گسترده بود همه سردرگمى ناشى از به بن بست رسيدن مشى مسلحانه سايه سنگين خود را بر سر زندانيا

 در ابعاد گسترده ترى ادامه ١٣٥٦ اولين آثار خود را درون زندانها ظاهر ساخته بود در سال ١٣٥٥كه از اواخر سال " فضاى باز سياسى " 
  .دان شروع به باز شدن نمودند  و در ميان بهت و ناباورى زندانيان ، درهاى زن١٣٥٦از اواسط سال داشت كه 

سرعت تغييرات نهضت در بيرون آنچنان پرشتاب بود كه زندنيان سياسى آزاد شده عمالْ به همراهى جريانات خروشان انقالب به جلو 
  . بر نهضت تأثير خاصى بگذارند هرانده مى شدند بدون آنكه مجال و فرصت آن را بيابند ك

نه تشكيالت و سازمانى در بيرون بود كه آنان بتوانند از طريق آن تجمعى را بوجود آورده و تشكل ويژه اى را درون نهضت ايجاد نمايند و 
  .ن پاى مى گذاردند نه شرايط و اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى جامعه اى كه آنان پس از چندين سال دور بودن از آن مجدداْ در آ

متحير از آن همه تغيير و به هيجان آمده از شرايط جديد ، آنان فقط . شباهتى به شرايطى داشت كه آنان در آن به مبارزه برخاسته بودند 
  .توده هاى مردم به جلو بروند مى توانستند به همراه 

 بودند كه نيروهاى راديكال پس از به بن بست رسيدن مبارزه واقعيت اين بود كه درهاى زندان درست زمانى شروع به باز شدن نموده
  . خم كرده بودند پشت" چه بايد كرد " مسلحانه در زير سؤال 

جملگى به اين نقطه رسيده بودند كه بايستى براى مبارزه با رژيم شاه به فكر يك استراتژى طويل المدت بود كه شايد در يكى دو دهه 
  ).ه بود به همراه داشته باشد ثمراتى كه نزديك به يك دهه مشى مسلحانه نتوانست. (ر آوردآينده بتواند ثمراتى به با

اما درست در زمانى كه راديكالها به فكر برنامه ريزيهاى دراز مدت بودند مبارزه از جاى ديگر شروع شده بود عده ديگرى درصدد برنامه 
 عده اى در انديشه احياء حزب طبقه كارگر ، عده اى در انديشه شروع انقالب ريزى درازمدت براى آموزش سياسى در ميان طبقه كارگر ،

از روستاها همچون انقالب چين ، برخى ديگر مصر بر مشى آمريكاى التين و تجربه انقالب كوبا ، شمارى معتقد به شروع ديگرى از 
انقالب از جاى ديگرى كه نه جنگلهاى شمال .…………جنگلهاى شمال و جمعى نيز معتقد به آغاز حركت از كوههاى جنوب بودند و 

  . كارگر ، به راه افتاده بود بود و نه ارتفاعات جنوب ، نه روستا نه شهر ، نه جنگ چريكى شهرى بود نه احياء طبقه
نه هيچ چيز ديگر انقالب از مساجد آغاز شده بود و نه شكل آن و نه مشى آن ،نه شيوه آن ، نه رهبرى آن ، نه تاكتيك و استراتژى آن ، و 

  .داشت آن ارتباط و تشابهى با تفكرات ، قالبها و مدلهاى ذهنى نيروهاى راديكال ن
، در "  انقالبى سازمانهاى" ، و نه " نيروهاى پيشتاز خلق "، نه " پرولتاريا" ، نه " حزب طبقه كارگر " ، نه "پيشاهنگ انقالب "رهبرى آن نيز نه 

  .دست داشتند 
واقعيت اين شد . بر باالى پشت بام ها يك شعار سياسى بسازند " اهللا اكبر " نى در دست داشتند كه موفق شده بودند از رهبرى آن را كسا

 ساله شاهنشاهى ٢٥٠٠رژيم شاه و نظام " ، " اين صداى انقالب ملت ايران است " خواست بخود آيد راديو اعالم كرد " پيشاهنگ " كه تا 
  ."سقوط كرد 

  
 * * * * *  

  
زات و تفكرات اما هيچ يك از اينها باعث آن نشد تا راديكالها و نيروهاى انقالبى به يك ارزيابى اصولى از گذشته و جمعبندى از روند مبار

  . خود بپردازند 
ى نه تنها چنين ارزيابى صورت نگرفت بلكه مبارزين راديكال اعم از ماركسيست و مجاهدين سعى كردند خود را بر روى تخته موجها

نهضت پرتاب نموده و نه تنها خود را در به وجود آوردن انقالب سهيم بدانند ، بلكه حتى پا را از اين هم فراتر گذارده ادعا نمايند كه آنان 
جلوى سازش رهبران نهضت را گرفته و با تحميل مبارزه مسلحانه بر رهبرى نهضت ، در حقيقت انقالب را از خطر سازش نجات داده و 

  .ست آنان بوده اند كه نشان داده اند تنها راه رهايى همانا مشى مبارزه مسلحانه اباالخره 
) كه هنوز اعتقاد خود را بدان از دست نداده بودند (هم چريك هاى فدايى و هم مجاهدين در يكى دو سال اوليه پيروزى انقالب اسالمى 



شاه از طريق اعمال مبارزه مسلحانه داشته اند ، ادعاهاى گزافى پيرامون شركتشان در انقالب و نقش تاريخى كه در فروپاشى رژيم 
ه واقعيت اگر در عالم واقع مبارزه مسلحانه به شكست انجاميده و به جايى نرسيده بود ، در دنياى تخيلى خود چريك ها آن را ب...نمودند 

  ....تبديل مى كردند 
ا به هم مى آميزند تا از ميان ارتباطى بين مبارزه مسلحانه و تحوالت همچون چريك هاى فدايى خلق ، مجاهدين نيز سره و ناسره ر

  : بوجود آورند ١٣٥٧_ ١٣٥٦هاى سال
 خرداد و سركوب وحشيانه خلق توسط رژيم شاه ، چشم انداز مبارزه در برابر روشنفكران و به تبع آن توده هاى ١٥پس از قيام خونين " 

  ..…اه نوين مبارزه را گشودند مسلح رسازمانهاى انقالبى . مردم تيره مى نمود 
انقالبيون اصيل اين دوران با پذيرش آگاهانه شهادت در يك پيكار نابرابر ضربات خود را بر ساختمان پوسيده ولى به لحاظ نظامى ، 

  ."ى ايفا نمودند  رژيم به خوبمستحكم رژيم فرود آوردند و بدين وسيله سهم خود را در بسيج انرژى فرو خورده خلق در جهت سرنگونى
" ان سازشكار نهضت رهبر"مجاهدين در دوران انقالب خنثى نمودن اقدامات و گرايشات " عملكرد " و همانند فدائيان خلق ، بخشى از 

  :بوده است 
ن مراسم عليرغم تمايل سازشكارانى كه مى خواهند با پايان گرفت. به تجمع عظيم مردم تهران منجر مى شود  ) ١٣٥٧سال (عيد فطر " 

بزودى . نماز ، مردم را به خانه هايشان برگردانند ولى يك دسته جوان با دادن شعارهاى سياسى به طرف مركز شهر حركت مى كنند 
پنج شنبه همين هفته به همت اين .صدها هزار انسان آماده ، به اين دسته مى پيوندند و سيل جمعيت به طرف جنوب شهر مى خروشد 

  "……سياسى و مذهبى ، تظاهرات ميليونى مردم صورت مى گيرد "رهبران "خالفت تقريباْ تمامى جوانان و عليرغم م
  

مجاهدين كه بدين صورت موتور انقالب را روشن كرده اند ، در ادامه تحليل خود به رسالت بعديشان ، يعنى شروع عمليات مسلحانه مى 
   ." رهبران ، رهبران ، ما را مسلح كنيد" دا فرياد مى زدند  شهريور ، مردم يك ص١٧به گفته آنان پس از كشتار . رسند 

اينان همواره در ذهن فرسوده و خواب آلودشان آرزوى روزگارى را مى پرورانند كه همه .اما رهبران را سودايى ديگر در سر است .. …" 
ى ها قدر قدرت غرب به سر آيد و مراد آنان سختيها و بدبختيها ، حتى بدون آنكه قطره خونى از يك بينى بريزد ، به يمن وجود منج

را تنها گذاشتند و به الك و النه " بچه هاى تندرواش " كه در سخت ترين شرايط اختناق و ديكتاتورى ، خلق و " بزرگان "اين . حاصل شود 
د و جنبش اصيل مردم را به خود خزيده بودند ، اكنون مرحمت فرموده و پيش مى آيند تا جاده صاف كن سياست جديد امپرياليزم شون

  ."نند مسلخ حقوق بشر كارتر بكشا
اما همانطور كه در افسانه هاى رمانتيك ، قهرمان داستان در آخرين لحظه با شجاعت و فداكارى كم نظيرى همه توطئه ها ، دسيسه ها و 

  :انه نيز  سازند ، در اين افسسحر و جادوى خبيثان ، اهريمنان و نابكاران قصه را نقش بر آب مى
اسطوره مجاهد و چريك كه سالها در عمق آرزو و وجدان مردم نهان شده بود اكنون به صورت عمليات قهر آميز چريكى جان مى گيرد و "

  ."اده گزينان را باطل مى كند به بهاى خون پاك خلق سحر و افسون سازشكاران و س
رهبران "مردم در راهپيمائيها مرتباْ براى اسلحه فرياد مى زدند اما . يابد همچنان ادامه مى"نيروهاى اهريمن "و " قهرمان " مصاف بين 
باز هم " رهبران سازشكار "اما " راه نجات مسلمين ، مسلسل مجاهدين " مردم فرياد مى زنند . به دعوت توده پاسخ نمى دهند " سازشكار

  :ان پناه مى برند ران به ستوه آمده اند به پيشاهنگ انقالبيشو باالخره مردم كه ديگر از اين همه سازش كارى رهب.پاسخى نمى دهند 
براى جنگ با اين رژيم فاسد ، تهيه كن : "مردم كه از تأنى و وقار رهبران به تنگ آمده اند پيشتازان مسلح خلق را فرياد مى زنند "

  " .  شد تمام ، شد زمان قيام صبر ما" ، " مسلسل اى مجاهد 
سرگرم سازش با سفارت آمريكا بودند ، جنبش را نجات مى دهند ، " بازرگانها و بهشتى ها "  فدايى در حالى كه و همانطور كه چريك هاى

  :همين سناريو را باز مى كنند مجاهدين نيز 
نافع خود فدا ، امپرياليستها متفق القول شاه اين نوكر چندين ساله را به اميد يافتن روزنه اى براى حفظ م" گوادالوپ "پس از كنفرانس " 

كردند و چشم به ليبرالها و واپسگرايان دوختند و چه بى شرمانه فرصت طلبان و سازشكارانى كه بر ميراث خون شهداى خلق ، با 
برژينسكى بر سر انتقال قدرت " تحول آرام " ژنرالهاى آمريكايى به معامله نشستند و با هويزها و مستشاران نظامى به تبعيت از سياست 

" و " تنها راه رهايى جنگ مسلحانه است "ولى توده ها در محرم حسينى با شعار …… ت مسالمت آميز ، چك و چانه مى زدند به صور
  ."ياوه گويشان كوبيدند _ هان مشت محكمى بر د.…"مجاهد ،مجاهد طاليه دار خلق است 

شد يا كس  اعم از اينكه ساخته و پرداخته برژينسكى با"تحول آرام " مشكل اين تحليل در اين نيست كه در عالم واقع سياستى به نام 
  . ديگرى وجود نداشت 

حتى مشكل اين هم نيست كه در عالم واقع برژينسكى تا آخرين لحظه ، در تالش و تقال بود كه شاه اعمال قدرت نمايد و برخالف آنچه 
  . مسالمت آميز نبود ت به صورتكه مجاهدين ادعا مى كنند، او به هيچ روى به دنبال انتقال قدر
حداقل اشكال اين تحليل مجاهدين در پس و پيش بودن زمان . تا چه رسد به اينكه طرحى هم در اين خصوص تهيه كرده باشد 



ليبرالها و فرصت طلبان با ژنرال هويزر بر سر ميراث خون شهداى خلق به معامله " طبق آنچه كه مجاهدين مى گويند . رويدادهاست 
  ". محكمى بر دهانشان كوبيدند مشت .. …اما توده ها در محرم حسينى با شعار  . نشسته بودند

وارد ايران مى شود ) يعنى در حدود يك ماه بعد از محرم (در عالم واقع ، محرم در آذر ماه بوده است در حالى كه ژنرال هويزر در دى ماه 
  ."نشيند  قدرت به چانه زدن بليبرالها بر سر انتقال مسالمت آميز" كه به قول مجاهدين با 

به ) به قول مجاهدين ( مگر اينكه تصور نمائيم توده ها از قبل اطالع داشتند كه يك ماه ديگر ژنرال هويزر به ايران مى آمده تا با ليبرالها 
 با شعارهاى كوبنده و آنان به پيشواز اين مذاكرات رفته و) يعنى مجاهدين ( مذاكره بپردازد و لذا با رهنمودهاى پيشتازان خلق 

  .مپرياليزم را خنثى مى سازند انقالبيشان مشت محكمى بر دهان مذاكره كنندگان كوبيده و توطئه ا
  
زمانى كه رهبران . " يك بار ديگر نيز مجبور مى شود تا به نجات انقالب كمر بربندد و توطئه ديگرى را خنثى سازد " قهرمان داستان " 

  ." انقالب اعالم كنند شاه را پايان سازشكار مى خواهند رفتن
 ، در ١٣٥٧ بهمن ماه ٢٠در روز . نقش بر آب مى شود " اسطوره دالورى مجاهدين و چريك هاى فدايى " نيز به همت " بدها "اما اين توطئه 

شان گارد جاويدان بتواند تا به زعم مجاهدين با رفتن مردم به خانه هاي(  بعدالظهر حكومت نظامى اعالم كرده بود ٤حاليكه رژيم از 
سعى مى كنند انقالب را منحرف سازند و از مردم مى خواهند متفرق " سازشكاران " ، يك بار ديگر ) پرسنل نيروى هوايى را سركوب كند

  . از جاى خود تكان نمى خوردند شوند ولى آنها
  :ن و فدائيان خلق پاسخ مى گويد  به نداى مجاهديسرانجام" خلق قهرمان " و باالخره روز قيام و انقالب فرا مى رسد روزى كه 

در اين روز خلق قهرمانان ما به نداى مناديان جان بركفى كه از سالها پيش راه جهاد مسلحانه را گشوده بودند و سرنگونى رژيم . …" 
در جريان مبارزات توده اى و .  دادندطاغوتى شاه و محو سلطه امپرياليزم را تنها با اعمال قهر انقالبى ميسر مى دانستند ، پاسخ مثبت

 خلق قهرمانان ما تأثيرات شگرف و توده اى جنبش مسلحانه سالهاى اخير را به ١٣٥٧ بهمن ٢٢ و نهايتاْ در ١٣٥٧ _ ١٣٥٦خونين سالهاى 
  ."اى انقالبى آن را ارج نهاد ظهور رساند و سنته

  
 * * * * *  

  
ونگى پيدايش ، سير تحول و عاقبت كار مبارزه مسلحانه در صفحات پيشين صورت گرفت به نظر نمى رسد با تشريح فشرده اى كه از چگ

اگر حتى بالفرض هم اين طور بود و رهبرى انقالب ، در صدد سازش و خيانت بود ، باز هم ادعاهاى .نياز چندانى به ارزيابى اين ادعاها باشد 
  .ق نمى تواند صحت داشته باشد مجاهدين و فدائيان خل

 ميزان اعتقادات مردم به جريانات راديكال در حد و حدودى نبود كه به جاى تبعيت از رهبرى نهضت ، گوش به رهنمودها و زيرا
  .ى اين دو سازمان داده باشند دستورالعملها

 گروههاى و باالخره اگر همه اين فرضها در اين عالم واقع صحت مى داشتند ، يعنى هم رهبران در فكر سازش بودند و هم مردم به
  .ين ادعاهاى گزاف حل نمى شود راديكال وسوق كامل مى داشتند و حاضر به تبعيت كامل از آن بودند ، باز هم مشكل ا

هم چريك ها و هم مجاهدين در آثار ديگرى كه بعد از انقالب انتشار داده اند ، آشكارا . زيرا هيچ يك از اين دو را در اختيار نداشتند 
 تا مرز متالشى شدن پيش برد  بر سازمانهايشان آنچنان سهمگين بوده كه عمالْ آنها را١٣٥٤_ ١٣٥٥ ضربات سالهاى اعتراف مى كنند كه

 و بخش عمده ١٣٥٦به عبارت ديگر ، در اساس و عالم واقع ، اساساْ نه سازمانى و نه تشكيالتى ، نه امكاناتى و نه نيروى چندانى در سال .
  .ب بتوانند مؤثر بوده باشند اهدين يا چريك هاى فدايى نبوده است كه آنان اين همه در جريان انقال در اختيار مج١٣٥٧اى از سال 

" به سازمان بزرگترين ضربه دشمن "  دريافت مى نمايد ، آن را ١٣٥٥چريك هاى فدايى در تشريح ضرباتى كه سازمان در نيمه اول سال 
  :توصيف مى نمايد 

 منجر به شهادت ١٣٥٥سلسسله ضرباتى كه در سال …… رين ضربه دشمن بر پيكر سازمان ما فرود آمد  بزرگت١٣٥٥روز هشتم تيرماه " 
  ."د كادرهاى مجرب مواجه ساخت كادرهاى رهبرى و باتجريه ترين اعضاى سازمان گرديد ، سازمان را به طور جدى با كمبو

  : را فلج ساخته بود  ، سازمان١٣٥٤مجاهدين نيز صراحتاْ اذعان مى نمايند كه ضربات سال 
 تحت تعقيب و ١٣٥٥جريان اپورتونيستى كليه امكانات تعليماتى ، نظامى ، ارتباطى و سمپاتيك سازمان را به تاراج برد و ما تا آخر سال " 

 تا آستانه رزير ضربات نظامى تشكيالتى جريان اپورتونيستى بوديم كه ضمن به شهادت رسيدن چند تن از بهترين برادران ، سازمان دو با
  ."متالشى پيش رفت 

 سازمان مجاهدين بعد از انقالب از اين هم فراتر رفته و در جريان اعالم نامزدى مسعود رجوى رهبر سازمان ٢موسى خيابانى ، فرد شماره 
  :خابات رياست جمهورى مى گويد ، در اولين انت

شارهاى آن به مراتب از فشارهاى و شكنجه هاى ساواك بيشتر بود سنگين ترين مسئوليتى كه برادرمان مسعود به دوش كشيد ، و ف.…" 



 به بعد يعنى بعد از ضربه اى كه از طريق اپورتونيستهاى چپ نما به سازمان وارد شد و بعد از اينكه اين ١٣٥٤، مربوط مى شود به سال 
  ."سازمان ما متالشى شد  واقع با اين ضربه و بازتابهاى بعديش در. ضربه علنى شد و از پرده بيرون افتاد 

 باعث از دست رفتن كادر رهبرى و با تجربه ترين اعضاى سازمان آنها شده بود و ١٣٥٥به سخنى ديگر فدائيان معترفند كه ضربات سال 
  . متالشى شده روبرو بوده اند  عمالْ با سازمانى١٣٥٤مجاهدين نيز بعد از سال 

آنان نيز به تدريج و در طى ماههاى آذر و دى ماه . ى هر دو سازمان كه در زندان بسر مى برندآنچه مانده بود عبارت بود از اعضا و كادرها
رهبران هر دو سازمان در حقيقت جزء آخرين افرادى بودند كه در زمان شاهپور بختيار ، اواخر دى ماه، از زندان .  آزاد شدند ١٣٥٧سال 

   .رها مى شوند
در چنين شرايطى كه چريك ها در بيرون .  از يك ماه به پيروزى انقالب از زندان آزاد مى شوند يعنى كادر رهبرى هر دو سازمان كمتر

عمالْ مضمحل شده و نيروى ديگرى هم نداشتند و كادرهاى اصلى و رهبرى هر دو سازمان هم صرفاْ كمتر از يك ماه قبل از انقالب از 
  .انقالب جامه عمل پوشيده است وسط فدائيان خلق و مجاهدين در دوران زندان رها شده بودند ، آنهمه ادعا معلوم نيست چگونه ت

ممانعت به عمل آورده و در عوض آنها " سازشكاران" عليرغم اصرار ١٣٥٧چگونه مجاهدين از برگشتن مردم به خانه بعد از نماز عيد فطر 
  .عيد فطر را به راه انداختند را به سمت مركز شهر گسيل داشته و تظاهرات 

قصد منصرف نمودن مردم از انقالب داشتند و با ژنرال هويزر آمريكايى سرگرم چك و چانه زدن " رهبران سازشكار " ونه در حالى كه چگ
  . نقالب را به جلو مى غلطاندند بودند ، مجاهدين بهمن ا" طرح برژينسكى " براى به اجراى گذاردن 

" فضاى باز سياسى "  و با مشى مسلحانه بوجود آمدند در آستانه شروع ١٣٤٢ال در يك كالم ، عليرغم ادعاهايشان جرياناتى كه از س
  . ، در وضعيتى قرار نداشتند كه بتوانند حركتى از خود در قبال اين سياست نشان دهند ١٣٥٦رژيم در سال 

ا در ر" صبر و انتظار " م سياست  ساكت و آرا١٣٤٢چنين واكنشى از طرف طيف ديگر مخالفين رژيم ، طيفى كه عمالْ در سالهاى بعد از 
  .پيش گرفته بود بروز نمود 

 * * * * *  
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  آبراهاميان اروند

 انقالب ايران بين دو

 

  



  ى گردد  باز م١٣٤٠ان خلق به اوائل دهه يز همچون سازمان فدائيران نين خلق اينه سازمان مجاهديشيپ
  

ن را جناح ي سازمان مجاهدى بودند ، اعضاىبهه ملست جي اغلب از حزب توده و جناح مارکسيى سازمان فداى که اعضاىاما در حال
  .ى دادند ل مي تشکىژه نهضت آزادي به وى جبهه ملىمذهب

محمد : ل شد يالن دانشگاه تهران تشکي و تازه فارغ التحصىن نهضت آزاديشي پى توسط شش تن از اعضا١٣٤٥ن سازمان در سال يا
  .يى ع زادگان و احمد رضاي اصغر بدىن فام ، عليمشک زاده ، رسول ىد محسن ، محمود عسکريف نژاد ، سعيحن
ا آمد ، يز به دني اهل تبرىک خانواده روحاني در ١٣١٧ در سال ىو.  بود ى کشاورزىنهاين عضو گروه ، مهندس ماشيف نژاد مسن تريحن
  .ى رهسپار تهران شد  ورود به دانشکده کشاورزىان رساند و برايرستان را در زادگاه خود به پايدب
 ، ١٣٤٢ام پانزده خرداد يوست و پس از قي پىل داد ، به نهضت آزادي را تشکىک باشگاه اسالميل در دانشگاه يف نژاد هنگام تحصيحن

  .ى و بازرگان آشنا شد  به زندان افتاد و در آنجا به طالقانىمدت کوتاه
ک سال از خدمت خود را در پادگان ي رفت و ى سربازالت خود ادامه داد و سپس داوطلبانه به خدمتي به تحصىف نژاد پس از آزاديحن

  .ى کرد تنام سپرير و وي معاصر کوبا ، الجزاىاصفهان به مطالعه انقالبها
ن خود که اکنون نهضت يشي پىهاي از همکالسى برخى به تهران بازگشت و با گردآورىان خدمت سربازي پس از پا١٣٤٥ در سال ىو

  .يل داد ن را تشکيتند ، هسته سازمان مجاهد دانسىانه رو ميار مي را بسىآزاد
ا آمده ي اهل زنجان به دنىک خانواده روحاني که در ىو. سات دانشگاه تهران بود يل رشته تأسي فارغ التحصىجانيک آذربايد محسن يسع

  .وست ي پىسالمان اي و باشگاه دانشجوى شد و در آنجا به نهضت آزادى وارد دانشکده فنىبود ، با استفاده از بورس دولت
  .ى رفت ل کرد و به خدمت سربازيالت خود را تکمي از زندان ، تحصيى شد و به دنبال رهاى هشت ماه زندان١٣٤٢ام يمحسن پس از ق

ا آمد ، در آنجا و ياو در اراک به دن.  بود که به طبقه کارگر تعلق داشت ىني از اندک مجاهدىل رشته بازرگاني زاده فارغ التحصىعسکر
 در ىن سازيک شرکت ماشيالت خود در يان تحصيافت و پس از پاي به دانشگاه راه ىتهران بزرگ شد و با استفاده از بورس دولتسپس 

  .يز به کار پرداخت تهران و سپس در تبر
الت خود يصان تحي پس از پاىو.  بود ىرازيک خانواده متوسط شي دانشگاه تهران از ى کشاورزىل رشته مهندسين فام فارغ التحصيمشک
  .ى به کردستان اعزام شد  انجام خدمت سربازىبرا

 نوشت که بعدها توسط سازمان ى گزارش مشروحى بر دهقانان محلى تجارىر کشاورزي را فرا گرفت و درباره تأثىدر آنجا زبان کرد
  .يد منتشر شد ن و با عنوان روستا و انقالب سفيمجاهد

الت خود در دانشگاه تهران به خدمت يل تحصي پس از تکمىواده متوسط اهل اصفهان بود وک خاني از ىميع زادگان استاد جوان شيبد
  .ى تهران مشغول کار شد  رفت و در کارخانه بزرگ اسلحه سازىسرباز
  ساکن شمال تهران بود که هنگامىک خانواده تاجر خرده پاي از ىن متولد تهران بود وي گروه ، از اندک مجاهدى روشنفکر اصليىرضا
 تهران در ىرستانهاي از دبىکيس در يف نژاد آشنا شد و هنگام تدريدر ارتش با حن .يوست  پىرستان به نهضت آزاديل در دبيتحص

 ىري بعدها در درگيىک خواهر نوجوان احمد رضايدو برادر کوچکتر و . کرد ى داد شرکت مىب ميف نژاد ترتي بحث که حنىجلسات مخف
  . کشته شدند سيبا پل

ع زادگان ، ين بديهمچن. ل داد ي تشکيىز سلولهايراز و تبريافت و در اصفهان ، شيگر استانها گسترش يته کم کم از تهران به دن هسيا
  .ينند  ببىکين آموزش چريبخش فلسطيد به اردن فرستاده شدند تا نزد سازمان آزادين فام و چهار عضو جديمشک

ر کردند و به ي تفسىدگاه نهضت آزدي ، اسالم را مطابق با ديىف نژاد و رضايژه حنيه وه پردازان سازمان بينکه مفسران و نظريمهمتر ا
  .يد  رسىعتيدند که شري رسىجيهمان نتا

 دانستند ، هر چند ىن مي را الهام بخش مجاهدىعتي شرىاريک بود که بسين آنچنان به هم نزدي و مجاهدىعتي شرىشه هايدر واقع اند
ه  خود را فراهم ساختى نظرى چارچوب و مبان١٣٣٦ه ارشاد به سال يني در حسىعتي شرىهاي آغاز سخنرانش ازين پيکه سازمان مجاهد

  .بود 
ع ي تشى انقالبى درباره جنبه هاىعتي شرىرهايدگاهها و تفسي دى بعدى روشن است که در سالهايىوندهاين پيرغم بود و نبود چنياما عل

  .ين داشت د بر سازمان مجاهىريم چشمگير مستقير غيتأث
 مورد ىدين بود که نظام توحي کتاب اىبحث اصل.  بود يى ، نوشته احمد رضاىنين نهضت حسي مهم سازمان مجاهدىکين اثر تئورينخست
 صالح ى بود که براى طبقه اى کرد و جامعه بىنظام مشترک المنافع کامالً همبسته بود ، چرا که تنها خدا را پرستش م) ص ( امبر ينظر پ
  .ى داشت گام بر معامه 
 ىن خلفايشه استثمارگر و همچنيه داران تاجر پين داران فئودال و سرمايه زميعل) ع ( ن يژه امام حسيعه به وي ، ائمه شيىدگاه رضاياز د
  .يام کردند انت کرده بودند ، قي خىدين نظام توحي که به هدف راستىغاصب



ژه ي هر گونه ظلم به وى طبقه و نابودى بى جامعه اىست که مبارزه را تا برقرارفه همه مسلمانان اين وظي ايىن و رضايبه نظر مجاهد
  .ت محافظه کار ادامه دهند ي ، استبداد و روحانىه داريسم ، سرماياليامپر

  : کند ىان مين گونه بين نگرش خود را به مذهب ايسازمان مجاهد
 در ىع ، نقش مهميژه تشيم که اسالم به ويده ايجه قاطع رسين نتيعه به اي شىدئولوژيخ اسالم و ايما پس از سالها مطالعه گسترده تار« 

  .ى خواهد کرد وستن به انقالب ، بازي توده ها جهت پىالهام بخش
  » .ى ما دارد در فرهنگ مردمىژه ايگاه وي و هم جاىام انقالبيک پيهم ) ع(ن ي شهادت و مقاومت امام حسىخيژه عمل تاريع به ويرا تشيز

 ساله ٢٥٠٠ پرخرج ى بر هم زدن جشنهاىات براين عملينخست.  آغاز کرد ١٣٥٠ خود را از مرداد ماه ىات نظامين عملي مجاهدسازمان
  .ى شده بود  طراحىشاهنشاه

ک ي. ر شدند ين دستگير ، نه تن از مجاهديران اي شرکت اىمايک هواپي ربودن ىسات برق تهران و تالش براي در تأسىپس از بمب گذار
  .يد گر انجامي شصت و شش عضو دىري داد که به دستگىاز آنان بر اثر شکنجه اطالعاتتن 
 گروه با ىول.  جان خود را از دست دادند ىاباني خىريا در درگيا اعدام شدند و ي گروه ىه کادر رهبري اولى همه اعضاى بعدى ماههاىط

  . کرد يدا پىدي جدىاتش ادامه داد و اعضاين به حين تلفات سنگيوجود ا
 جنگل را منتشر کرد ، پنج ىه مخفي رساند ، نشرىاريه ارشاد ينيت حسي گرفت ، به تداوم فعالى کمک مالىن از نهضت آزاديهمچن

  .ى انجام داد  در پىز پيات خشونت آمين عملي چندى چهار سال بعدى کنند و طىاريان ظفار را يداوطلب را به عمان فرستاد تا شورش
 در ىس تهران و بمب گذاريس پلياالت متحده و رئي اىک مشاور نظاميبودند از دستبر زدن به شش بانک ، ترور ات عبارت ين عمليا

  .يز رويش ايتي برى برون مرزىوم و پروازهايش ، پتروليتيل ، شل ، بري اسرائيىآرامگاه رضاشاه و دفاتر آژانس هوا
  . دست داده بودند  درصدشان به طبقه روشنفکر تعلق داشتند جان خود را از٩٠ن که افزون بر ي پنجاه نفر از مجاهد١٣٥٤تا اواسط سال 
 وجود ىفي ظرى آنها تفاوتهاىب اجتماعي از نسل جوان طبقه روشنفکر بودند ، در ترکيىن و فداي هر دو سازمان مجاهدىگر چه اعضا

 ژه اصفهان ،ي به وى مرکزىاهل استانها_ گذاران آن ان ي از بنىبه جز شمار اندک_ ن ي سازمان مجاهدى که اغلب اعضاىدر حال. داشت 
  .فارس و همدان بودند 

  
  .ين و مشهد تعلق داشتند ز ، رشت ، گرگان ، قزويژه تهران ، تبري به وى شمالىان به شهرهاياکثر فدائ

 يى سازمان فداىشتر اعضاياما ب بودند ؛ ى طبقه متوسط سنتى مذهبىگر اعضايون و ديان ، روحانين فرزندان تجار ، بازاريشتر مجاهديب
  .ى دادند ل ميد تشکي طبقه متوسط جدىر مذهبي غىگر اعضايرا فرزندان آموزگاران ، کارمندان ، متخصصان و د

  .ى تعلق داشتند  و زرتشتى ، ارمنىسن_ عه ير شي غىان به خانواده هاي از فدائىعه بودند اما شمارين بدون استثنا شي مجاهدىهمه اعضا
  .يست و دو زن وجود داشت  بيىن کشته شدگان سازمان فداين تنها هفت زن اما در بي کشته شدگان سازمان مجاهدنيدر ب

 ى ، دانشکده کشاورزى مهندسىک تهران ، دانشکده فني تکنىاز پل _ ىعي علوم طبىان رشته هاين دانشجوين اغلب از بيسازمان مجاهد
  .ى کرد م ىريعضو گ) فيشر(امهر ي آرىو دانشگاه صنعت

ات ، اقتصاد ، حقوق و علوم ي هنر ، ادبىاز دانشکده ها _ ى و علوم اجتماعىان هنر ، علوم انسانيشتر دانشجوي بيى سازمان فداىول
  .ى کرد ت معلم را جذب مي و تربىاسيس

ز عضو ي نى طبقه کارگر شهرني در بيى سازمان فداى نفوذ کند ، ولىن کارگران صنعتين توانست در بينکه سازمان مجاهديتفاوت آخر ا
يى دوازده کارگر وجود ن کشته شدگان سازمان فداي در بى شود ؛ ولىده مين تنها نام دو کارگر ديدر آمار کشته شدگان مجاهد. داشت 

  .دارد 
ان ي فدائىدئولوژيا کرد و با ى را عرضه مى اىدئولوژي از اسالم اىر و برداشت انقالبي بود ، اما با تفسىن اسالميگرچه سازمان مجاهد

  .ى نداشت ست تفاوت چندانيمارکس
 به ى فئودالىران را از جامعه ايد ايکا قرار داشت، انقالب سفيسم آمرياليژه امپريسم به ويالير سلطه امپريران زين سازمان ايدگاه اياز د

 و ى ، اقتصادى ، نظامىسم فرهنگيالي امپرل کرده بود و کشور در معرض خطريسم غرب تبديالي کامالً وابسته به امپرىجامعه بورژواز
  .ى قرار گرفته بود اسيس
جاد خفقان ، ارعاب يشتر از راه اي دارد و بى اندکى اجتماعىباني کمپرادور ، پشتىرون از بورژوازي بىم پهلوين سازمان معتقد بود که رژيا

  .هرمانانه خشونت بار است هم توسل به اعمال قن جو اختقاق و وحشت ين بردن ايتنها راه از ب.  کند ىغات حکومت ميو تبل
ر وابسته ، ي غىجاد اقتصادي به غرب ، اىان دادن وابستگيون با پايم ، انقالبي رژى بود که پس از سرنگونىن مدعين همچنيسازمان مجاهد

  . خواهد آورد  به وجودى اساسىهاي دگرگونىدي طبقه توحىجاد نظام بيع دوباره ثروت و خالصه ايان به توده ها ، توزي بىدادن آزاد
د و ادعا ي نامىم " ى اسالمىستهايمارکس" ن را يم سازمان مجاهديک بود که رژي نزديىد سازمان فدايات چنان به عقاين نظريدر واقع ا

  .ى آن است ستي مارکسىژگي پنهان کردن وى براى کرد که اسالم تنها پوششىم



 ىسم را مردود مياليماتر." رد ي پذى مىل اجتماعيشرفته تحليسم را چونان روش پيمارکس"  داد که گرچه ىن هم پاسخ ميسازمان مجاهد
  . ى کند  خود قلمداد مىدئولوژيداند و اسالم را سرچشمه الهام، فرهنگ و ا

  :ى کند ن گونه خالصه ميسم و اسالم را ايم ، نگرش خود به مارکسير رژين در جزوه پاسخ به اتهامات اخيسازمان مجاهد
د يشه او فرد بايدر اند.  باشد ى تواند انقالبىک مسلمان نمي زند که ىن همواره جار ميبنابرا.  به وحشت افتاده است ىشاه از اسالم انقالب" 
  . ى تواند هر دو آنها باشد  ؛ او نمىا انقالبيا مسلمان باشد ي

 وجود ندارد که ىچ مسلمانيدر سراسر قرآن ه.ست ي نىقيسلمان حقک مينکه يا اي است و ىا انقالبيفرد . ت کامالً برعکس است ياما واقع
  .يجاد کند ست ها ايان مسلمانان و مارکسي مى کند تا شکافىم تالش ميرژ......  نباشد ىانقالب

سلمانان و هم  کند ، هم مى ساواک اعدام مىوقت. وجود دارد _  آن ىسم و همکاران منطقه اياليامپر _ ىک دشمن اصلياما در نظر ما تنها 
  .ى کند ست ها را شکنجه مي کند هم مسلمانان و هم مارکسى شکنجه مىوقت.  کند ىست ها را اعدام ميمارکس

سم احترام يقتاً چرا ما به مارکسيحق. ستها وجود دارد يون مسلمان و مارکسيان انقالبيک مي ارگانى وحدتىط کنونيجتاً در شراينت
  يم ؟ نگذار

سم چون بر ضد ياسالم و مارکس . ىکتر است تا به سلطنت پهلويسم نزدياما قطعاً اسالم به مارکس. ستند ي نىکيالم سم و اسيالبته مارکس
  .ى دهند کسان مي ى جنگد درسهاى مى عدالتىب

 يى هاىتنامي؟ وکترند ينها به اسالم نزديک از ايکدام. ثارند ي دارند چون الهام بخش شهادت ، مبارزه و اىام مشابهيسم پياسالم و مارکس
  ى کند ؟ سم کمک ميوني که به صهىا شاهي جنگند ىکا ميسم آمرياليکه بر ضد امپر
آنها دشمن .  خواهد کرد ى کند ، همکارىسم که آنهم بر ضد ظلم مبارزه ميا مارکسي جنگد ى مى عدالتىه ظلم و بيچون اسالم عل

  ."يسم مرتجع اليامپر:  دارند ىمشترک
ن به مطالعه ي سازمان مجاهدى اعضا١٣٥٢در اواخر سال . دا کرد ي پىشتريش بيسم گراي به مارکس١٣٥١ز سال ن پس ايسازمان مجاهد

  .يه مشغول بودند ن و روسيتنام ، چيون کوبا ، وي درباره انقالبىگسترده ا
 سران آن از ضرورت ىسال برخ فرستاد و در اواخر همان ى فعال خود را به کارخانه ها مىن اعضاي سازمان مجاهد١٣٥٣در اواسط سال 

  . ى گفتند سم و اسالم سخن ميب مارکسيترک
ست شدن سازمان ينيلن_ ست يسم و مارکسيرش مارکسيشتر رهبران سازمان که هنوز آزاد بودند به پذي ب١٣٥٤بهشت يسرانجام در ارد

 ، چهار سال ى مخفىم کرد که پس از ده سال زندگک اعاليدئولوژيه مواضع اياني با عنوان بى سازمان در جزوه اىکادر رهبر.  دادند ىرأ
 ىسم فلسفه انقالبيده است که نه اسالم ، بلکه مارکسيجه رسين نتي گسترده ، به اىکيدئولوژي اىشيمبارزه مسلحانه و دوسال بازاند

  .ين است راست
  ".قه کارگر يى طب و رهاىرستگار " ىدئولوژيسم اي مارکسىقه متوسط است ولي طىدئولوژيرا اسالم ايز
  :ى کند ان مين بي به پدرش چنى در نامه تکان دهنده اىت اهللا طالقاني فرزند آى طالقانى آشکار را ، مجتبىکيدئولوژين چرخش ايا

تان قائلم و ي که براىقيبه خاطر احترام عم.  با شما ندارم ى کنم و ارتباطى مى زندگىاکنون دو سال است که خانه را ترک کرده ، مخف" 
شانم يح دهم که چرا من و هم کي شما توضى دانستم براىم ضروريستها و ارتجاع بوده ايالي که با هم در جنگ با امپرىادي زىلهاسا

  ........يم جاد کني در سازمان خود اىرات عمده اييم تغيم گرفتيتصم
من همواره . زار باشم ي خون آشام متنفر و بىن حکومت استبدادياد گرفتم که چگونه از اي در کنار شما ى زندگىن روزهايمن از نخست
ان يب_ ) ع ( ن يو امام حس) ع  ( ى، و امام عل) ص ( ن حضرت محمد ي آتشىآموزشها و درسها_ ق مذهب ي خود را از طرىزارياحساس ب

  .........ل بودم م احترام قائ زحمتکش در حال مبارزه با ظلى توده هاىاي اسالم به عنوان زبان گوىشه برايمن هم.  کردم ىم
ان يم را از مين رژي توانند اى کردم که روشنفکران مبارز مىمن قبالً فکر م.سم را آغاز کرده ام ي دو سال گذشته مطالعه مارکسىاما ط

  .يم  آورىد به طبقه کارگر روي اکنون باور کردم که باىبردارند ول
البته . را قبول ندارد  _ ىمبارزه طبقات_ خ ي تارى اصليىايچون مذهب پو. م يد اسالم را کنار بگذاري طبقه کارگر باى سازماندهىاما برا

  .يفا کند سم اياليه امپريج طبقه روشنفکر عليژه در بسي به وىک نقش مترقي تواند ىاسالم م
ش يمن پ.  آنهاست ىي دهد و متوجه طبقات استثمار شده و رهاى از جامعه به دست مى عمليىل هايسم است که تحلين تنها مارکسياما ا
 توانند ىمان ندارند نمي پس از مرگ اىنکه به معاد و زندگيل اي دارند ، به دلىخيسم تاريالي که اعتقاد به ماتريى کردم آنهاىن فکر مياز ا

  .يند  نماى بزرگىهايفداکار
  ." ى طبقه کارگر است اه آزاد تواند انجام دهد مرگ در رى که شخص ميىن فداکاريترين و متعالي دانم بزرگترى اکنون مىول
ژه در تهران ي سازمان به وى از اعضاى که برخىدر حال. د آمد ين پدي در سازمان مجاهدىقي کامل ، شکاف عمىکيدئولوژين چرخش ايبا ا
 ىن خوددارين مجاهد ماندند ، از کنار گذاشتن عنواى باقىژه در استانها ، اسالميگر بوي دى کردند ، اعضاى مىبانير موضع پشتيين تغياز ا



  .يگران متهم کردند  از سران آنها و لو دادن دىکيک کودتا ، کشتن ي خود را به طرح ىنمودند و رقبا
 ىتهايالت و فعاليه ، تشکيک نشريم شده بود که هر يب تقسين به دو جناح رقي سازمان مجاهد١٣٥٤بهشت يب پس از اردين ترتيبد
 صفهان ، منفجر کردن اداره مهاجرک بانک در اي عبارت بود از دستبرزدن به ىن اسالمي مجاهدىل اصىعملکردها. ژه خود را داشتند يو
  .ان گذاران سازمان يبه مناسبت سالگرد اعدام بن) فيشر(ا مهر ي آرىک اعتصاب در دانشگاه صنعتي ىان در تهران و سازماندهيهودي

  .يى بود کاي آمرى و کشتن دو مشاور نظامىن الملليتلفن بست هم منفجر کردن دفاتر تلگراف و ين مارکسيات مجاهديعمل
 از دانشگاه تهران وجود ىن اعدام شدگان خانميدر ب. ست جان خود را از دست دادند ين مارکسي تن از مجاهدى سى دو سال بعدىط

  .ى گرفت ر م بود که تا آن زمان در برابر جوخه اعدام قراىن زنين نخستيران ايخ ايب در تارين ترتيبد. داشت 
د نظر ي متحمل شده بودند که به تجدىني ، چنان تلفات سنگيىن همانند سازمان فداين دو جناح سازمان مجاهدي ا١٣٥٥در اواخر سال 

 را منتشر کردند و ىعتي خود در دانشگاهها ادامه داد ، آثار خود و شرىتهاي به فعالىن اسالميجناح مجاهد.  خود پرداختند ىکهايدر تاکت
 ى کارگرىتهايست هم به فعالين مارکسيجناح مجاهد. ى ارتباط برقرار نمود  غربى و اروپاى شمالىکايان آمري دانشجوى انجمن اسالمبا

ون ي کنفدراسىستهايام کارگر را منتشر ساخت و با مائوئيه قيد شد ، نشري جدىک حزب کارگريل يد ، خواستار تشکيخود شدت بخش
  .ى رابطه برقرار کرد  غربىپام اروي مقىرانيان ايدانشجو

ل که ين دالي با توسل به اى به زودى به گفتگو نشست وليىست با سازمان فداين در مورد ادغام دو سازمان مارکسين جناح همچنيا
 کند و با ى مىخود دار " ىسم شوروياليال امپريسوس" وند دارند ، از محکوم کردن يپ"  خود يى کاستروىشه هاير" هنوز به يىسازمان فدا

  .ى دارد، گفتگو را قطع کرد  رابطه پنهانىمانند حزب توده و جبهه مل " ىعوامل مشکوک" 
ت ي از مجادله درباره ماهى کرد و ضمن خود دارىسم متهم ميرش کورکورانه مائوئيست را به پذين مارکسي هم مجاهديىسازمان فدا

ى کند  نامد ، همکارىم " ى خرده بورژوازىدئولوژيا" خته و آشکارا اسالم را يرا ر ىن اسالمي که خون مجاهدىاسالم ، حاضر نبود با سازمان
را يهوده نبود ، زيم را سرنگون کند ، عملکرد آن کامالً بين نتوانست رژيشي مخالف پىز مانند سازمانهاي نىکين جنبش چريگرچه ا.

ان منشعب وابسته به حزب توده، ي ، فدائيىفدا _ ىکيازمان چر موج انقالب به حرکت درآمد هر چهار س١٣٥٦ که در اواخر سال ىهنگام
  .يت قرار داشتند  از موقعىري بهره گى براىط بهتريدر شرا_ ست ين مارکسي و مجاهدىن اسالميمجاهد

ى نيرزميالت زيشکه ها و مجله ها در واقع تيه ها ، اعالميانيد و انتشار بي جدى خود ، جذب اعضاىن چهار سازمان با انبار کردن سالحهايا
  . خود را حفظ کرده بودند 

 .  دانستند ى را مى و حماسه انقالبىهر چهار سازمان هم تجربه جنگ مسلحانه داشتند و هم رمز و راز قهرمان

  
 

٤ 
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  مقاومت محتاطانه در برابر ارتداد                               اهدين و روحانيتمج

 سرانجام جريان ارتداد                   مجاهدين خلق و امام خميني 

 ارتدادي سازمان مجاهدين پس از تحول

  

 ايران سازمان مجاهدين خلق

  جعفريان رسول

  

چند نفر از شاگردان جوان مهندس بازرگان كه برخى در دانشگاه و برخى در بيرون در نهضت آزادى شاگردى وى را مى كردند و در 
را پايه گذارى دين خلق سازمان مجاه. ش.  ه ١٣٤٤نهضت مقاومت ملى و نهضت آزادى تجريه سياسى مختصرى اندوخته بودند ، در سال 

  . كردند 
اندكى بعد بديع . محمد حنيف نژاد و سعيد محسن ، و حسن نيك بين معروف به عبدى هسته اوليه سازمان مجاهدين را بنياد گذاشتند 

  .و شمارى ديگر به آنان پيوستند زادگان ، باكرى ، على مشكين فام ، ناصر صادق ، على ميهن دوست ، حسين روحانى 
حنف نژاد ، سعيد محسن ، بديع زادگان، على باكرى ، بهمن بازرگان ،محمود عسگرى زاده ، : كزيت سازمان عبارت بودند از  مر٤٨در سال 

  . حسين روحانى و على ميهن دوست ناصر صادق نصراهللا اسماعيل زاده،
 ، مى توانست پديد آمدن جريان  پرورش يافته بودند٤٣ تا ٣٩پديد آمدن فضاى جديدى در فرهنگ سياسى نسل جديد كه طى تحوالت 

  .هدين را به راحتى توجيه كند هايى مانند مجا
بيشتر اين افراد از اعضاء يا سمپات هاى نهضت آزادى بودند كه به تدريج از مشى سياسى آنان روى گردان شده و چاره را در مبارزه 

  .لحانه بر ضد شاه جستجو كردندمس
ده بود ، در ايجاد نوعى مبارزه قهر آميز كامالْ مؤثر بود و دقيقاْ همين امر سبب شد تا گروه هايى  خرداد پيش آم١٥آنچه در جريان قيام 

  .اتژى جديدى را در پيش گيرند مانند ،مؤتلفه ، حزب ملل و سازمان مجاهدين استر
ر جريان رويدادهاى نهضت پيدايش اين گروه به لحاظ سياسى ، معلول برخوردهاى خشن حكومت شاه با مخالفان د:به عبارت ديگر 

 و راه گشا به حساب نمى اسالمى است كه در رويارويى با آن ، پاسخ ها و روش هاى سياسى نهضت آزادى در نگاه آنان ، پاسخ هاى معقول
  .آمد 

ين ايدئولوژى  آغاز شد و مؤسسين در قدم نخست با ايجاد گروه هاى بحث ، به تدو٤٤فعاليت گروهى آنان به طور رسمى از شهريور سال 
ن مورد استفاده قرار گيرد دينى و سياسى خود پرداختند و كوشيدند تا متونى را تدوين كنند كه بتوانند به عنوان متن آموزشى در سازما

.  
  

  »منابع مطالعاتي سازمان « 
  

بيشتر اينان در جريان فعاليت . دكسانى كه به سازمان پيوستند به طور عمده عبارت از دانشجويان يا فارغ التحصيالن دانشگاهها بودن
  .نا شده بودند  با مسائل مذهبى آش٤٤_ ٤٠انجمن هاى اسالمى شاخه دانشجويى نهضت آزادى طى سالهاى 

آشنايى آنان با مذهب به طور معمول از طريق آثار مهندس بازرگان بود ؛ به طورى كه بنا به نوشته خود سازمان پس از قرآن و نهج البالغه 
  .د بحث و بررسى قرار مى گرفت ى دينى بر محور كتاب راه طى شده بود كه مورآموزش ها

ه مطالعه كتاب هايى ك: " محمد حنيف نژاد كه در واقع تئوريسين اصلى سازمان به حساب مى آمد درباره منابع مطالعاتى خود مى نويسد 
  :كرده ام عبارتند از 

 ، ذره بى انتها ، كار در اسالم ، اسالم و قرآن راشد ، تفسير پرتوى از قرآن ، اقتصاد راه طى شده ، خدا در اجتماع ، بينهابت كوچك ها



  .."…ويتنام در آتش ، تحليل انقالب الجزاير ، حقوق بين الملل ، نهج البالغه فيض االسالم .…كشورهاى توسعه نيافته 
 تعداد افراد ما بيشتر شد ٤٧لعه مى كرديم و سپس تا سال ما حدود سه سال و نيم با عده معدودى مطا: " و در جاى ديگرى مى نويسد 

ابتدا فقط قرآن و گاهى هم نهج البالغه مى خوانديم و براى باالبردن سطح اعتقادات افراد از كتابهاى آقاى مهندس بازرگان و طالقانى .. …
  ."ا هم مطالعه مى كرديم نها رما براى وارد شدن به نظريات ماركسيست ها ، كتابهاى آ.. …استفاده مى كرديم 

اين آشنايى سبب شيفتگى سران . يكى از نخستين مسائلى كه در اين مطالعات به چشم مى آمد ، آشنايى با آثار ماركسيستى بود 
  . آنان را نيز پذيرفته بودند مجاهدين نسبت به اين تفكر گشته و افزون بر مسائل فكرى ، روش هاى سازمانى

يعنى مى تواند { يك ماركسيست خوب نمى تواند مسلمان خوبى نباشد :  در زندان گفته بود ٥٠د در سال شهرت داشت كه حنيف نژا
  !ى سبيل اهللا گام بر مى دارد مثالْ به نظر ما مائو يك موحد است و ف: در شرح آن محمد محمدى گفته بود } .باشد 

بدون آشنايى با فرهنگ انقالبى : " نوشت ) ٢٤١ص (اه انبياء راه بشر وى دركتاب ر. در واقع حنيف نژاد محو انديشه هاى مائو شده بود 
كتابچه سرخ مائو ، امپرياليسم و كليه :در اينجا حتماْ كتب زير را بخوانيد . عصر حاضر ، درك عظمت آيات قرآن هيچ ممكن نيست 

  .ر سه كتاب از مائو است ه ." مرتجعين تاريخ ببر كاغذى هستند ،دو نوع همزيستى مسالمت آميز به كلى متضاد
نجات حسينى كه سالها مأمور سازمان در سوريه و لبنان بوده است پس از نام بردن از اين متون و نقش آثار بازرگان و طالقانى كه مى 

عه اى از دو با يك نگاه كوتاه به فرهنگ آموزشى و پرمحتواى سازمان ، مجمو:" كوشيدند تا دين را با علوم جديد تطبيق دهند مى نويسد 
  .ماترياليستى بود و نه مذهبى اين فرهنگ مختلط به . ديدگاه متضاد ، يعنى ماترياليسم و مذهب در آن به چشم مى خورد

در آموزش ناهمگون سازمان هر كجا كه مذهب از پاسخ منطقى به سؤالى عاجز بود با توسل به ماترياليسم علمى جواب داده مى شد و هر 
فه شرعى پاسخ مى حساسى و عاطفى مطرح بود كه در قالب ماترياليسم مجرد نمى گنجيد با توجيه مذهبى و وظيوقت كه مسأله اى ا

  .گرفت 
اين دوگانگى در آموزش خواست يك فرد و يا تصميم خود سرانه يك سازمان نبود ، بافت اجتماعى و سرشت عناصرى كه به يك 

  ."مى كرد ن اختالطى را ايجاب تشكيالت پيوسته بودند ، چني
اينان در حالى كه . همين نويسنده از هيئتى از سازمان ياد مى كند كه قرار بود با نمايندگان يك سازمان مبارزاتى غير ايرانى ديدار كنند 

ه اگر قرار داشتند ك" ما در مبارزه خود از سرچشمه فياض قرآن بهره مى گيريم " نامه اى به همراه داشتند كه در آن نوشته شده بود كه 
  ! كنندلنينيست معرفى _ آنان از ايدئولوژى سازمان سؤال كردند خود را ماركسيست 
كسانى كه از اين دگرگونى در حيرت شده بودند ، آنهايى بودند " در آن زمان . به نظر وى انشعاب در سازمان امرى كامالْ طبيعى بوده است 

  ."ست و اطالعاتى اندك داشتند آن برداشتى نادركه از ساختار سازمان مجاهدين اوليه و بافت اجتماعى 
راه طى شده ، خدا در اجتماع ، عشق و پرستش ، مسأله وحى ، : حسين روحانى فهرست كتابهايى كه مطالعه مى شد را چنين آورده است 

، خلقت انسان و قرآن و تكامل ) نى آيت اهللا طالقا( جهاد و شهادت و تفسير پرتوى از قرآن ) همه از مهدى بازرگان ( اسالم مبارز و مولد 
، علم به ) اپارين ( ، منشأ تكامل و حيات ) جان ففر ( ، انسان و كهكشان ها )محمود بهزاد( ، آيا انسان زاده ميمون است ) يداهللا سحابى (

زاير ، سرگذشت ويتنام ، تاريخ ، دوزخيان روى زمين ، مبارزات مردم الج) استالين ( ، چهار مقاله فلسفى ) ماكس پالنگ ( كجا مى رود 
عليه ليبراليسم ، اصالح سبك كار حزبى ، آموزش خود را : ، و تأليف متعدد مائو از قبيل ) لنين (، چه بايد كرد ) كسروى ( مشروطه ايران 

  ) .از پرونده روحانى ( ائوچى چگونه مى توان يك كمونيست خوب بود از ش: از نو بسازيم ، و كتابهايى مانند 
ماركسيستى مطالعه مى شد و به نظر ميثمى در تحول درونى سازمان در فاصله _ كتاب ديگرى كه بويژه در ادامه تحليل هاى طبقاتى 

 مؤثر بود ، كتاب سير تحول اجتماعى بود كه ادوار پنجگانه تاريخ را بر اساس ديدگاه ماترياليسم تاريخى تشريح كرده ٥٤ تا ٥٢سالهاى 
  . آموزشى در درون سازمان بود متناين كتاب ، . بود 

راه طى " آموزش سازمان در چهار قسمت خالصه مى شد ، يك قسمت ايدئولوژى كه ابتدا : حسين روحانى باز در جاى ديگرى مى نويسد 
 كتابها و و ساير كتابهاى مهندس بازرگان و سپس پرسش و پاسخى راجع به همين" ترموديناميك انسان " و " انسان و خدا " و " شده 

  .تدريس مى شد" و نهج البالغه تفسير قرآن "
قرآن و نهج ( در اين راستا متون مذهبى : يكى از اعضاى مجاهدين درباره آموزش متون دينى مانند قرآن و نهج البالغه مى نويسد 

اين برداشت غالباْ با . مى ارائه مى داد از ديدگاهى روشنفكرانه ، بازشكافى مى شد ، به طورى كه برداشت نوينى از مفاهيم اسال) البالغه 
  .تفاسيرى كه در مساجد و توسط روحانيت سنتى تبليغ مى شد همسان نبود 

  

  »آثار و آراء سازمان « 
  

اين تدوين كه به نوعى حاصل كار جمعى بود در هر بخش توسط . پس از انجام كارهاى مطالعاتى ، تدوين ايدئولوژى در سازمان آغاز شد 



  : چهره هاى سازمان تدوين مى گرديد يكى از
  

نام داشت كه نخستين جزوه سازمان بود و ديدگاه هاى ارائه شده در آن تفاوتى با ديدگاه " متدولوژى يا شناخت " نخستين كتاب سازمان 
شناخت در مباحث بحث .  بود ٤٧ تا ٤٤اين كتاب پس از مطالعات جمعى كادرهاى اصلى سازمان طى سالهاى . هاى ماركسيستى نداشت 

  .عرفتى را معين مى كند فلسفى نخستين بحث اساسى است كه دائره م
اين . اسالمى نوشته شده بود به لحاظ بينش معرفتى دقيقاْ مبانى ماركسيستى را پذيرفته بود _ اين كتاب كه بر اساس مبانى ماركسيستى 

بيشترى داشتند  رؤيت بود ، چه رسد به كسانى كه در اين زمينه دانش مسأله براى كسانى كه حتى اندكى مطالعات فلسفى داشته اند قابل
درسهايى درباره ماركسيسم " جالل الدين فارسى كه طى سالهاى فراوانى روى انديشه هاى ماركسيستى كار كرده بود و كتاب سه جلدى .

 بغداد و نجف در دست برخى اشخاص و حتى طالب را در" شناخت "  جزوه ١٣٥١را نوشته بود ، در خاطراتش مى نويسد كه در سالهاى " 
  .ه است ديد

وى شرحى از حاكميت انديشه ماركسيستى بر اين كتاب به دست داده و چنان از ديدن آن بهت زده شده است كه تصور كرده ساواك اين 
  . كرده تا آنان را بدنام كند كتاب را ساخته و با آرم مجاهدين منتشر

" اما پرخاش كرد كه اين ! " اين يك كتاب ماترياليستى است يا جامه مذهبى :" وى مى گويد به طلبه اى كه آن را در دست داشت گفتم 
وى پس از آن " هر كس حرفى عليه اين كتاب بزند به خون پاك حنيف نژاد خيانت كرده است . ثمره خون پاك شهداى مجاهد است 

نجام شده و اما محمد منتظرى به او گفته است كه چاپ اين كتاب به دستور سازمان ا. ر بغداد جلوگيرى كند كوشيده است تا از چاپ آن د
  .برگشت پذير نيست 

آقاى فارسى كتاب را نزد امام مى برد و امام هم پس از مطالعه نظر او را تأييد مى كند و مى گويد آقاى مطهرى هم به اشاره از من خواست 
  .أييد كنم اما من نكردم  را تتا مجاهدين

 همراه بسيارى از روحانيون ، آقاى مطهرى هم از امام خواسته باشد آنان را تأييد كند ، اما استاد ٥٠ و ٤٩اين ممكن است كه در سال 
  . ديد در برابر آن موضع گرفت را" شناخت " اولين بارى كه كتاب 

" شناخت " د ، هدفش پاسخ گويى به انحراف فكرى موجود در سازمان و جزوه  به بعد كه در قم مبحث شناخت را مطرح مى كر٥٤از سال 
در ارتباط با كتاب شناخت مجاهدين گفته است كه استاد مطهرى براى حل دشوارى هايى كه به سبب نشر اين كتاب بوجود . آنان بود 

  .ا ممانعت ساواك مواجه شد ه ب در كانون توحيد اقدام به برگزارى درس شناخت كرد ك١٣٥٦آمده بود ، در سال 
  . مسائل را مطرح مى كرده است محمد منتظرى هم متوجه وجود افكار مادى در كتاب شناخت مجاهدين بوده و در همان عراق اين

شهيد . با جلدى ديگر به داخل زندان رفت ، بالفاصله آقاى عسگر اوالدى آن را يك كتاب ماركسيستى خواند " شناخت " زمان كه جزوه 
را به او داده، شرحى از اين " شناخت"  پس از بيان ارتباطش با بهرام آرام و اين كه اين جزوه ٥٢رجائى هم در بازجويى هاى خود در سال 

كتاب و اين كه اصول ديالكتيك را در آن آورده ، به دست مى دهد و سپس به انتقاد از آن پرداخته ، محتواى آن به خصوص اصل تز و 
  .ز را در مسائل اجتماعى نافى انسان توصيف مى كند آنتى تز و ستي

  
نوشته شد، با اين " راه طى شده " كار محمد حنيف نژاد كه برگرفته از تئورى بازرگان در كتاب " راه انبياء راه بشر " دومين كتاب ، كتاب 

  .لباس علمى بر آن پوشانده شد افزوده كه لباس ماركسيستى يا به اصطالح مجاهدين 
اقع در بخش هايى از اين اثر به طور روشن از منابع ماركسيستى بهره گرفته شده و به عنوان شاهد مثال ، چندين صفحه مطلب ، از در و

  .لحنى جانبدارانه نقل مى شود منابع ماركسيستى با 
رفيق مائو : آموزش داده شده است براى نمونه از كتاب ببرهاى كاغذى ، سير مبارزات مردم چين آمده و ضمن آن روشهاى مائو در مبارزه 

  .……يفته و مفتون ظواهر گرديم به ما آموخته است كه در مطالعه مسائل بايد به ماهيت و كنه آنها دست يابيم ، نه اين كه ش
تشبيه كرده رفيق مائو ، امپرياليسم و كليه نيروهاى ارتجاعى را كه به ظاهر نيرومند ولى در باطن ضعيف و ناتوانند به ببرهاى كاغذى 

انديشه اى كه در اصل از فلسفه جديد _ در ادامه پس از چهل صفحه بحث قرآنى در اثبات حركت تكاملى قطعى همه جهان …… است 
وانندگان چنين توصيه مى به خ_ غربى گرفته شده و هگل و ماركس و ديگران هر كدام آن را در قالبى براى انديشه هاى خود كرده اند 

  :كند 
دو نوع _ ٣امپرياليسم و كليه مرتجعين تاريخ ببر كاغذى هستند ؛  _ ٢كتابچه سرخ مائو ؛ _ ١:  حتماْ كتب زير را بخوانيد در اينجا

   مسالمت آميز به كلى متضاد ؛ همزيستى
 آن كتاب ٢مهندس بازرگان نوشته شده و ايده آن همان گونه كه در صفحه " راه طى شده " همان گونه كه گذشت اين اثر در پى كتاب 

راه انبياء راهى است كه در آن حقايق . در نهايت خود بايد به راه انبياء برسد ) راه علمى ( به زبان ساده تر راه بشر : " آمده اين است 



 مستقيماْ از منبع اصلى خدا اخذ گرديده است و راه علم راهى است كه غير مستقيم كه در طول زمان بشر به آن مى رسد و از آنجا كه
  ."وجود نامتناهى است، بشر فقط پس از زمان بى نهايت مى تواند به راه انبياء كامل نائل آيد 

  .بدين ترتيب در عين حال كه به راه انبياء اعتبار داده مى شود ؛ اما به نوعى آن را با مفهوم علم آن هم علم تجربى پيوند مى زند 
  
  

در اين . ه آن نيز از آثارى بود كه از سر و رويش تفكرات ماركسيستى مى باريد ك_ كار على ميهن دوست _ " تكامل " سومين كتاب 
  .يكى دانسته مى شد " ه تكامل را" و " راه خدا " ديدگاه 

سازمان اصوالْ شيفته ماركسيسم بود ، تالش مى كرد تا از . اين يكى از نظريه هاى بنيادى سازمان بود كه در تعريف كفر هم به كار مى آمد 
  .بسازد ركس و مائو هم يك موحد ما

اگر راه خدا همان راه تكامل است ، ماركس و مائو هم در راه خدا گام بر مى دارند . براى اين كار الزم بود تا معناى كفر و ايمان عوض شود 
  .اه تكامل بشر قدم مى گذارند چون در ر

 جاثيه چيست ؟ از نگاه اول چنين به نظر مى رسد كه منظور مؤمنين منظور از مؤمنين در آيه سوم سوره: حنيف نژاد در جايى مى نويسد 
تند كه ايمان به خدا مسلمان باشد ، در حالى كه چنين نيست ؛ زيرا با در نظر گرفتن آيات بعدى مخاطب اين آيات ضمناْ كسانى هس

  .ندارند 
هر كه : مى نويسد ) ٨٥آل عمران ، ( فى االخرة من الخاسرين و من يتبع غير االسالم دينا فلن يقبل منه و هو "وى همچنين در تفسير آيه 

جز شيوه حق ( پس هرگز از وى پذيرفته نگردد ) راه و رسم ديگرى پيش گيرد( دينى ) هماهنگى و خود سپارى به راه كمال ( جز اسالم 
 تحليل و در مجموع در اين دنيا به ويژه در عاقبت در آخرين( و در آخرت ) كه مطابق با واقعيت باشد ، كارها حاصل و فرجامى ندارند 

  .از زيانكاران است ) ته هاست دنياى ديگر كه محل درو كش
در اين عبارت كه بايد به روشنى بر دين اسالم به عنوان تنها دين مقبول نزد خداوند تكيه شود ، كوشش شده است تا راه كمال يا راه 

  .به عنوان اسالم تفسير شود _ اترياليسم تاريخى كه در جاهاى ديگر شرح آن آمده آن هم تكامل اجتماعى مطابق نظريه م_ تكامل 
  .ى سازمان را تشكيل مى دادند به هر روى ، سه نفر ياد شده گروه ايدئولوژ

خالصه كرد تا را در يك جزوه " راه انبياء راه بشر و تكامل " و " شناخت "  حنيف نژاد جزوه ٤٩درست پيش از شروع مبارزه نظامى در سال 
  .ى آموزش را پشت سر بگذرانند اعضاى پايين سازمان ، سريع تر دوره ها

  
بود كه به روشنى نوعى اقتصاد " اقتصاد به زبان ساده " يكى كتاب . افزون بر آنچه گذشت ، چندين كتاب و جزوه ديگر نيز تهيه گرديد 

   .اين كتاب توسط محمود عسگرى زاده نوشته شد. ماركسيستى بود 
  

مقدمه اى بر مطالعات " سعيد محسن نيز جزوه اى تحت عنوان . نيز تحت سرپرستى احمد رضايى تأليف گرديد " امام حسين " كتاب 
  .شد " ديناميزم قرآن "  كتاب نگاشت كه بعد از انقالب دستمايه تأليف" ماركسيستى 

  
ثانياْ برشمردن " علم مبارزه " اوالْ براى شناخت . ماركسيستى نوشت به گفته حسين روحانى وى اين كتاب را درباره ضرورت مطالعه آثار 

ئولوژى اسالمى آماده سوم اين كه فهم آن كتابها ما را براى فهم بهتر قرآن و ايد. …اصول مثبت اين مكتب از قبيل ماترياليسم تاريخى و 
  .مى كند 

  
اين جزوه كار حسن عبدى نيك بين از جمله سه نفر بنيان گزار . مده بود به دست آ" مبارزه چيست " علم مبارزه تعبيرى بود كه از جزوه 
  .وزشى سازمان به حساب مى آمد سازمان بود كه نخستين جزوه آم

وى در اين جزوه با رد مبارزات رفورميستى و تأكيد بر حركت دادن به توده .  ماركسيست شد و از سازمان كناره گرفت ٤٧فرد مزبور سال 
  .ان ماركسيسم است ، فرا گرفت نبرد مسلحانه تأكيد كرده بود كه مى بايست علم مبارزه را كه همها از طريق 

براى مبارزه جدى عليه امپرياليسم و دست نشاندگان "به گفته يكى از اعضاى مركزى مجاهدين تحليل سازمان در آن شرايط اين بود كه 
  .… از نوع اسالم راستين باشد  بر يك ايدئولوژى اسالمى وآن در ايران و ساير نقاط مى بايست اين مبارزه مبتنى

اين وظيفه است كه تا كنون . …از اين رو قبل از هر چيز بايد اسالم را از حشو و زائد و پيرايه هايى كه بر آن عارض شده پاك كرد 
ايى را كنار بگذاريم در كليت خود نقش بارزى روحانيت به دليل ضعف هاى حاكم بر آن از عهده اش بر نيامده و بالعكس ، اگر موارد استثن



  .ز در تعميق انحراف داشته باشد ني
لذا تنها نيرويى كه قادر است به اين وظيفه مهم و اساسى پاسخ گويد ، سازمان متشكل ، انقالبى و مسلمان است كه عناصر آن را افراد 

  .ميت تشكيل مى دهد دلباخته و شيفته اسالم و آزادى مردم از قيد هرگونه ستم و محرو

و اين سازمان در به انجام رسانيدن اين وظيفه اساسى معتقد بود كه بايد اسالم اصيل و بى پيرايه را از سرچشمه زالل آن يعنى قرآن و تا 
ه علم مبارزه و و آن هم به بر اساس استنباطات مفسرين ، بلكه بر پايه استنباط خود سازمان كه به اصطالح مجهز ب" نهج البالغه " حدودى 

  ……ه امروز است ، به دست آورد تشخيص صحيح از سقيم در شرايط پيچيد
  

و ائمه ) ص(سازمان اصول پنجگانه دين و مذهب را قبول داشت با اين توضيح كه در مورد نبوت و امامت قائل به عصمت حضرت رسول 
   . خطا و اشتباه مى شدندنبوده و معتقد بود كه آنها نيز دچار) ع(هدى 

نيز معتقد بود در عين حال كه سكوت اختيار كرده و روى آن بحثى به عمل نمى آورد ، ليكن در ) عج(در مورد غيبت حضرت مهدى 
سازمان از نظر فلسفى در عين حال كه اصل اول و در واقع مهمترين اصل ماترياليسم يعنى تقدم روح . …مجموع به آن اعتقادى نداشت 

ليكن اوالْ اصول ديالكتيك و از جمله اصل تضاد را به همان شكل مورد نظر ماترياليسم ديالكتيك مورد قبول .. …بر ماده را رد مى كرد 
  .پذيرش ماترياليسم فلسفى است قرار مى داد و ثانياْ اصل ماترياليسم تاريخى ،يعنى حركت مادى تاريخ كه نتيجه منطقى 

 به بعد بودند ، ٥٠ارز كه در جريان برخى از فعاليتهاى فكرى اين گروه بويژه از سال از سوى ديگر نگاه روحانيون سنتى و در عين حال مب
در ادامه به مبارزه آنان بر ضد . آثار ايدئولوژيك مجاهدين ، آثار ماركسيستى به حساب مى آمد كه لعاب اسالميت بر آنها زده شده بود 

  .ن داد، اشاره خواهيم كرد نشامجاهدين، درست زمانى كه اين قبيل افكار آنان خود را 
لنينيسم قرار داشته و به دليل ضرورت آشنا _ در بخش آموزش هاى سياسى و اجتماعى بيشتر آنان به نوعى تحت تأثير ماركسيسم 

  .لعه آثار كمونيستى پرداختند شدن با تجربه برخى از انقالب هاى كمونيستى بيش از پيش با انديشه هاى چپ آشنا شدند و به مطا
يان اذبه اين ايدئولوژى در آن زمان بسيار زياد بوده و در برابر موضع ضعيف مذهبى ها در دانشگاه ، به راحتى مى توانست توجه دانشجوج

  .فعال را به خود جلب كند 
  .و تفكرات اسالمى جستجو كنند مجاهدين نخست به اين مى انديشيدند تا جاذبه هاى فكرى ماركسيسم را به نوعى در اسالم 

: گفت. ول دارند ما هم قبول داريم فرق ما با ماركسيست ها چيست ؟ آنها اصول ديالكتيك را قب: از حنيف نژاد پرسيدم : ميثمى مى گويد 
اين . هراكليت هم در يونان اصل حركت را مطرح كرد و اصالْ كارى به ماركس ندارد . بابا ، اصل حركت اصالْ از ما مذهبى ها بوده است 

  . مال ماست ديالكتيك
آنان حتى علوم اجتماعى و در رأس آن .بى ترديد گرايش آنان به علم يكى از مسائلى بود كه سازمان را به ماركسيسم نزديك كرد 

  . ان مسائل علمى مى پذيرفتند ديدگاههاى چپ را به عنو
ى بود كه پيش از آن در نوعى اسالم شناسى كه حرمت علم و اجازه يافتن آن براى اظهار نظر در حوزه علوم انسانى و حتى دين مسأله ا

  .ان يك مبنا پذيرفته شده بود در كتاب هاى بازرگان و شمارى ديگر آمده بود ، به عنو
آن هم براى تحليل " علم مبارزه " آنان علمى بودن ماركسيسم را تحت عنوان . اعضاى سازمان يك قدم از بازرگان جلوتر گذاشتند 

ا در نهضت ارويى آنان و پيروزى طبقه كارگر پذيرفتند ؛ چرا كه به دنبال مبارزه قهر آميز بودند و علم اين مبارزه رطبقات اجتماعى و روي
  .آزادى نمى يافتند 

اما به هر روى به عنوان عناصر مذهبى تالش مى كردند تا تلقينى ميان دو . بنابراين به دنبال علم گرايى به ماركسيسم عالقمند شدند 
و در . اين تلقين ، استراتژى اصلى آنان در تدوين ايدئولوژى جديدى بود كه براى سازمان مورد نظر خود مى نوشتند . يجاد كنند گرايش ا

  .ت زمانى خود را نشان مى داد واقع درست تناقض اصلى در همين جا نهفته بود كه مى بايس
ن با مسأله توليد و اساساْ نظريه ماترياليسم تاريخى ، مهم ترين اصل پذيرش ديدگاه هاى ماركسيسم درباره طبقات جامعه و مناسبات آنا

  .جامعه توسط مجاهدين خلق بود در تحليل روند حركت 
به عبارت ديگر يكى از اصول اساسى نگرش ماركسيستى كه . در واقع در اين بخش ايده هاى آنان با ماركسيسم كمترين تفاوتى نداشت 

  .اليسم تاريخى ارائه شده بود  طبقات اجتماعى بر اساس نگرشى بود كه در ماتريسازمان پذيرفته بود ، نظريه
تحليل تاريخ بر اساس حركت طبقات مختلف در تقسيم بندى ادوار تاريخى بحث زيربنا روبنا و به ويژه تحليل مبارزه با رژيم پهلوى در 

  . در سازمان پذيرفته شده بود ور دربستقالب مبارزه طبقه كارگر با بورژوازى وابسته ، مسائلى بود كه به ط
" دت االرض و لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفس" براى نمونه درباره آيه . در اين باره آيات قرآن نيز بر همان نظريه تطبيق داه مى شد 

  چنين معنا مى شد ؛
فساد طبقه حاكم انسان را ( تباه مى شد زمين )  ديگرطبقه اى با طبقه( خدا بعضى مردم را بواسطه ديگر ) نفى ( اگر نبود دفع كردن 



  .ى خدا بر جهانيان كرامت دارد ول) منقرض مى كرد 
بعدها پيكارى ها كه امتداد جريان ارتداد سازمان بود چنين . از اين آيه منشأ تكامل اجتماعى و آن هم از درون به خوبى پيدا مى شود 

كه چكيده جهان بينى ، ايدئولوژى ، خواسته هاى و آرمان هاى اين سازمان را " شناخت "  و جزوه "اقتصاد به زبان ساده " جزوه : نوشتند 
  ارزه اضداد ، قبول مبارزه طبقاتمنعكس مى كند ، مشخصاْ نفى استثمار طبقات انقالبى و زحمتكش جامعه ، قبول قوانين ديالكتيكى ، مب

ه جهان بينى مذهبى ارتباط مى صرف نظر از اين كه آنها را به شكلى ب( م تاريخى به عنوان قانون حركت تاريخ و حتى قبول ماترياليس
  .تأكيد دارد ) داد

پذيرفتن ديدگاه هاى ماركسيستى تحت عنوان علم مبارزه يا علم انقالب مطلبى بود كه حتى در ذهن مجاهدين نخست نيز كامالْ مطرح 
ى ايدئولوژيك او در سازمان به على عقيدتى معروف شده بود ، در برابر اتهام رژيم در دفاعيات على ميهن دوست كه به خاطر كارها. بود 

پايه مشترك ايدئولوژى ها محو استثمار است ؛ ولى داراى : به اين كه مجاهدين عقايد اشتراكى و سوسياليستى دارند ، چنين آمده است 
  .ند اختالفاتى هم هست

به وجود مى آيد ) عمل ( علم و تئورى و دانش بشر در اثر برخورد با دنياى خارج و كار . فرا گيرند زمان را " علم انقالب " انقالبيون بايد 
  .وش انقالبى را تجويز مى كند علم انقالب زمان ما چنين متد و ر.. …

دين شناسى "  واقع نتيجه اين قبيل انديشيدن از آن شناخت آغاز كردن و اينچنين تكامل را تفسير كردن ، چه مى توانست باشد ؟ در
  .يستى و پوسته آن اسالمى بود هسته آن ماركس.مشتمل بر يك هسته و يك پوسته بود " سازمان 

جسارت آنان در اين تلقين : اين نكته اى است كه از ديد چهره هاى منصف دور نمانده است ؛ چنان كه حميد عنايت مى نويسد 
ماترياليسم ديالكتيك را در تفسير قرآن و بعضى از فراز و نشيب هاى ) تعبير ( ن آنها از بكار برد) ماركسيست و اسالم ( ايدئولوژيك 
  .بر مى آيد ) ع(و على ) ص(بر زندگى پيام

كارى كه آنها كردند اين است كه مفهوم و مقوالت فرعى آن را به عنوان يك ابزار تحليلى به كار مى بردند بى آن كه اساساْ ايسمى از آن 
  . اساس آفرينش بكار مى بردند را كما بيش به معناى تكامل به عنوان يكى از قوانين عمده و" سنة اهللا " بدين سان مفهوم .د به ميان آورن

  .اين ماوراء الطبيعه زدايى و خلع قداست از اصطالحات قرآنى بى شك منحصر به اين مسلمانان راديكال عصر اخير نيست : وى مى افزايد 

  

٥ " 

 

 ارتداد دامنه

  جعفريان رسول

  

ن ي اىدايکار و کاندي گروه پىعضو بعد( آالدپوش ) نيحس (ىان ، مرتضيل احمديجل: ست شدند عبارتند از ي که مارکسى از کسانىبرخ
 ى ، مهدى ، محمد خوانسارىم خامنه اي ، ابراهىم جواهري ، ابراهىل خاني، بهمن بازرگان ، محمود اسماع) مجلس اولىگروه برا

ن افراد از ي از اىبرخ. ان ي رضا زمردىد ، علي رضا تشىها ، عليعي ، کاظم شفى ، محمد رحمانى ، حسن راهىن قاضي حس ،ىخسروشاه
  .يست بودند  به بعد مارکس٥٠سال 

 ىخوند و محمد رضا آىرين حريميس: از آن جمله اند . کار بعد از انقالب آمده است يه پين سازمان ، در نشريشتر درباره مرتدياطالعات ب
ان ، يه محسنيم داور، حوريابراه ) ىمرتض(  ، ى ، صادق فرد تقوىق پور ، و حسن سبحان اللهيهاشم وث ) ٥٨ آبان ١٤ ، ٢٨کار ش يپ( 

  ) . ير از آنها  با تصاو٣٤کار ش يپ( ها يعي ، احمد صادق قهاره ، اکرم صادقپور ، محمد حاج شفىفاطمه تفنکچ
ى کرد ؛  بازى سازمان نقش اساسىدئولوژير ايي داشته و در تغىبهرام آرام نقش رهبر) ٢٠ ، ص ٣٦کار ش يپ( قجر عضدانلو ، بهرام آرام 

  .ا توسط ساواک کشته شد ويابان شي در خ٥٥ آبان ٢٥ در ىو ) ٩ ، ص ٣٤کار ش يپ: د يبنگر(



 و لو دهنده او به ىف واقفيهمسر شر( ان يال زمرديل.  آورده شده است ىست بودن فاطمه تفنکچي کمونى براىدر همان شماره اسناد
 ىات خورده بورژوازيبه کارخانه فرستاده شده بود تا روح(  گشت ى که از کارخانه برمى در حال٥٥ ماه ى د١٤ در ىکه وقت) شهرام آرام 

  .)ک او را کشته اشت است که ساوا ىمدع : ٢٢ ، ص ٣٦کار ش يپ! (توسط چند نفر ترور شد ! ) ن برود و جزو طبقه کارگر شودياش از ب
ان بعدها يال زمرديل _ ٢ ، ص ٥٩ر ماه ي ت٢٤هان يک_  شهرام ىشاهد آن که به گفته تق.ن سازمان او را کشتند ي رسد خود مرتدىبه نظر م

   )٨ ص ٦٠کار ش يپ ( ىارين صاحب اختيغالم حس. د يانتکار هستم مرا اعدام کني به سازمان نوشت که من خى نامه اىط

 از آنها بهمن بازرگان بود که در ىکيست شده بودند که ي ارتداد مارکسى شدن ماجراىش از علنين افراد پي از اىت که برخ اسىگفتن
  .ر بود ز مؤثيگر ني دىست کردن عده ايمارکس
 از ى کردند ، به نوعىمت برخورد ميستادند در صورت مقاومت تند ،از سر راه برداشته شده و اگر با مالير ايين تغي که در برابر اىافراد

  :ين افراد آمده است ر مواضع درباره اييه تغيدر مقدمه اطالع.  شدند ىسازمان کنار گذاشته م
 ىط مساعد آموزشيرغم شرايدند و علي ورزى خود اصرار مى که بر مواضع نادرست و انحرافىشانيران و کج انديسخت سران اصالح ناپذ" 

 ىعني{ وب خود نبودند يص و عي کرد ، حاضر به رفع نقاىه مين منافع را توجي که اىشه و عمليند و اىدن به منافع فرديل چسبيبه دل
  ." کنار گذاشته شدند ت سازمانيقاطعانه از عضو} ست شوند يحاضر نشدند مارکس

 ىاريه قرار گرفته و بسيد تصف درصد از کادرها مور٥٠ب يقر" ک يدئولوژيمبارزه ا"  سال ٢مجموعاً در تمام طول : " و در ادامه آمده است 
  ."ى الزمه کنار گذارده شدند ت هاياز کادرها از مواضع مسؤول تا کسب صالح

ن افراد لو رفته بودند و تنها در يرا اغلب ايس بود ؛ زي از آنان در برابر پلى برداشتن پوشش حفاظتىه آنان به معناي است که تصفىگفتن
  .ى کنند  توانستند زندگى مىميخانه ت

 که صدها گزارش در ىد آمده بود ؛ به طوري در سازمان پدى گسترده اى ، فساد اخالقى مذهبىد به مبانيل عدم تقين زمان به دليا
  .ين مسأله آمده است ر آن راجع به اي ها و غيىبازجو

ين ش نسبت به سازمان بدبياز پش يد و آنان را بي رسىن ميني ها و متدىه شده به گوش مذهبي از عناصر تصفىق برخين مسائل از طريا
  .کرد 

ن گروه يا. س سازمان حزب اهللا شرکت کرد ي در تأسى شده بود ، پس از آزادى بوده و زندانى عضو حزب ملل اسالمىاحمد احمد که زمان
ان ارتداد ير جرر دي بود که فرد اخى رضا سپاسى علىگري و دىدي محمد مفىکيدو نفر از مؤسسان آن . وست ين پي به مجاهد٥٢در سال 
  .يکار قرار گرفت ت پيست شد و در مرکزيمارکس
 به دست ىاحمد احمد از ترور دو مستشار خارج. ک در سازمان بود يدئولوژين درست سر آغاز بحران ايوستن حزب اهللا به مجاهديزمان پ

  .ياد کرده است  ٥٣ در سال ىد افراخته و محسن خاموشيوح
د احمد احمد ين مسأله ترديا.  آرم سازمان بود حذف شده بود ىه قرآن که بر باالين مناسبت صادر کرد آي که سازمان به اىه ايدر اطالع
ه ي ، آى خارجىه در سفارتخانه هايم با پخش اعالمي خواستى گفتند که نمى او را قانع کرده ، به وىب کاريخت ؛ اما سازمان با فريرا برانگ
  .يفتد ه ب سفارت هانى اعضاىر دست و پايقرآن ز

يت ک پاساژ مشغول فعالي در ى در مغازه اىسد که آن زمان وي نوىر مواضع مييه تغياني نگارش بى شهرام براىت تقياحمد با اشاره به فعال
  .بود 

خت که منجر به يدار را برانگي مشکوک ، ظن سراى داشت و رفت و آمدهاى زن سازمان روابط جنسى از اعضاىکيدر همان حال با 
  .ى شد دار به کالنتريت سرايجه کتک خوردن و شکايض او به شهرام و در نتاعترا

. ابد ي ى از اسناد و مدارک سازمان را مىه و برخيانين بار در همان مغازه بي نخستىزد و ساواک براي گرىبه دنبال آن شهرام از آنجا م
  .ى نامد  مى اسالمىست هايا مارکس مبارز مسلمان رىروهاير نين و سپس سايبالفاصله پس از آن ساواک مجاهد

 ى از افکار انقالبى ها از برخى از مذهبىن کساني از اى در مواردىل اتهامات نبودند و حتين قبيرش اي ها حاضر به پذىدر آغاز مذهب
 ىدئولوژي بوده و در اش از حد قابل تصوري بىرير پذين تأثي کردند ؛ اما به مرور روشن شد که دامنه اىگران متأثر شده باشند دفاع ميد

  .يده استسم لباس لباس پوشين مارکسيمجاهد
را يت داشت ؛ زي که اصل مطلب واقعىرفت ،در حالي پذىن مير مواضع سازمان مجاهديي تغى ساواک را براى ادعاىدر آن زمان ،کمتر کس

  .ار نگرفته بود  از سازمان قرگر مبارزان خارجيار ديافته بود که هنوز در اختي دست ىساواک به اسناد
 ىان کارهايد که در جري گوىم_ ن نبود يچ وقت عضو مجاهديو البته ه_ ن داشت ي با مجاهدى مستمرى هم که همکارىعزت اهللا سبحان

. سم شتاب گرفته است ين به طرف مارکسيش مجاهدي کردم گراى احساس م١٣٥٠از سال : " د ي افزاى مىو. ک آنان بوده است يدئولوژيا
  ." ى نگه دارم دي خط توحىتم آنها را رو داشىسع
 منصور بازرگان ، ى سمپات بودند ، تنها سه نفر با نامهاى عضو و برخىراز که برخي شىاسي سى نفر زندان١٤٠د که از مجموعه ي افزاى مىو



  .هم بعد از انقالب کشته شدند  ماندند که آنها ى باقىب مکرم دوست مذهبي و حبى معظمىنب
 کند که پس از ىاد مي سازمان ى باالى از کادرهاىکي آهنگران ى خود با محمد اکبريىن ارتباط داشته از آشنايز که با مجاهدي نىاکبر برات

توسط ساواک کشته  ) ى فعلى اسالمىجمهور( ابان شاه يانحراف در سازمان از آن جدا شد و بعدها همراه همسرش سرود آالد پوش در خ
  . است ٥٥مهر ين رخداد ششم خ ايتار. شد 
ل يرا تشک" ن ين راستيمجاهد" ش ي مانده در زندان داشتند ، گراىل به گروه باقي که نه با خط چپ ساختند و نه تماى از کسانىعده ا

  .دادند 

 به و تحت عنوان بازنگرشى اساسى به اسالم ،" دين ارکان طبيعت "  کتابى با نام ٥٧حاصل کار اين گروه آن بود که در شهريور سال 
  . صفحه رقعى به چاپ رساندند ٢٨٦عنوان دفتر اول در 

ن داشته يد بر التقاط مجاهديبا تأک _ ى ضد التقاطىري پرداخته بود جهت گىني دى و جهان شناسىن کتاب که به مباحث شناخت شناسيا
ن اثر يسنده روشن نشده است که مؤلف ايمع الوسف تا کنون بر نو.  کار خود قرار داده بود ى را مبناى بازرگانى اسالم شناسىو نوع_ 
  يست ؟ک

ک ينجا در يدر ا. م ين به پرسش پاسخ داديش از اي در سازمان انجام گرفت ؟ پىن سادگين تحول با اين پرسش آن است که چرا ايمهمتر
 سازمان ىدر آموزش هاشه اش را ي کردن آن ، که رى تلقىسم و علمي سازمان نسبت به مارکسىروهاي نىفتگي توان گفت ، شىکالم م

  .يز بود  شگفت انگىن چرخش فکري اىم ، عامل اصلي کنىمشاهده م
سم فلسفه ين بود که مارکسي خود قرار داده است ، اى اصلى را استراتژى که مبارزه انقالبىن استدالل آنان به عنوان سازمانيمهمتر
  .ى کند  طبقه کارگر حرکت ميى رهاىسم براي که مارکسىدر حال.  طبقه متوسط است ىدئولوژي است ؛ اسالم اىن طبقه انقالبيراست

و  ) ٥٥ور ي شهر١٤کشته در ( ز و ناباورانه بود که حسن آالدپوش ي ، چندان شگفت انگى مذهبىروهاين ني از اىست شدن برخيمارکس
 ىعتين تهران بودند و دکتر شري متدىه هاکه هر دو از خانواد) ران کشته شد يدان دروازه شمي در م٥٥ بهمن ١٨ا ي ١٧( ن يمحبوبه متحد

  .يست شده بودند الت مارکسي داشت ، هر دو در تشکىن آنان آگاهيارتباط داشتند و دکتر از تد
ران توسط ي نجات اى براىخود را که طرح" قصه حسن و محبوبه"  از مرتد شدن آنان خبر نداشت و ىعتي بود که شرىن در حاليا

  .مطرح کرد _ ودند  بىني که از خانواده متدىن زوج انقالبيدر قالب ا_  و مرجع ىه به دست روحانو ن_ روشنفکران مسلمان 
را محقق ) ع(مى ديد که توانسته اند اسالم انقالبى على _ على و زينب را در قالب حسن و محبوبه _  نبود ىعتي جز شرىن معلم که کسيا

  . سازند 
 شده بود به ى نامگذارى نخست انقالب به نام وى که در روزهاىن آشکار شد و مدارسي متحدست بودن محبوبهيبعد از انقالب ، مارکس

ع چاپ ير او که در سطح وسي تصاوى ها روبرو شده بود با جمع آورىکاريز که با اعتراض سخت پير کرده و سازمان نييسرعت نامش تغ
  .ى کرد نيشده بود عقب نش

 ناشناخته ى چهره هاى و معرفى اسالمى جنبش هاىبررس"  خود که تحت عنوان ىدر سخنرانکا يز در آمري نىزديم يآن زمان ابراه
  . ياد کرده است )  آهنگران ىهمسر محمد اکبر( از حسن آالدپوش و خواهرش سرور آالدپوش  ) ٢٦ص ( چاپ شده " ت معاصر يروحان
 خارج از کشور ى ارائه کرده و مخالفت نهضت آزاد٥٤ از سال ن از پسي از برهم خوردن ارتباط نهضت با مجاهدى خود شرحىزديم يابراه

  .يان ارتداد گوشزد کرده است را با جر
_ ن ين راستين به عنوان مجاهدياز حسن آالدپوش و محبوبه متحد" ران ين خلق اي نامه مجاهدى گلگون زندگىبذرها" ن در کتاب يهمچن

ين سازمان  مرتدىعني_ ن ينان توسط منافقياد شده و احتمال داده شده است که اي، ن مقاومت کرده اند ي که در برابر منافقى کسانىعني
  .لو رفته باشند 

ن و حسن يمتحد.  که در زندان بودند امر مشتبه شده است ىني از مجاهدىارين کتاب مانند بسيسندگان اي بر نوى رسد حتىبه نظر م
ن ي به اىده اسالميد است که با داشتن عقيار بعي داشته اند و بسىن همکاريد هم با مجاه٥٤ هستند که پس از سال ىآالدپوش از کسان

  .ين ادامه داده باشند  در سازمان مجاهدىهمکار
 شهرام بود که تا سال ىالت تقين طرف آنچه به عنوان سازمان وجود داشت ، به عبارت از همان تشکي به ا٥٤گر اساساً از سال يبه سخن د

  . ساواک قلع و قمع شد ودشان وز توسط خي ن٥٥
 شود و بعد ى ارتباطش با سازمان قطع مىمدت"  محبوبه ٥٥ور ي نوشته است که پس از کشته شدن حسن آالدپوش در شهرىن روحانيحس

  در٥٥ بهمن ١١بوده در ) شهرام (د ي که مسؤول ارتباطات سعى در حالىو.  کند ىفه مي انجام وظى ارتباطىاز وصل به سازمان در کارها
  )ى از پرونده روحان. (  شود ىران تهران کشته مي ساواک در دروازه شمى هاى با گشتىريدرگ

 ى شهرام سخن مى ارتباطىت محبوبه در انجام کارهاي در مشهد هم خانه محبوبه و شهرام بوده و از مسؤولىز مدتي نىبهجت مهرآباد
} آالپوش { در مورد حسن ...  چادر بود ى هم که ضربه خورد بىروز....  حجاب بود ىست شده و بيمحبوبه مارکس: د ي افزاى مىو! د يگو



بود که قرار بود ) شهرام  ( ىن محبوبه و تقي بيىقبل از کشته شدن محبوبه صحبت ها.ست شده بود يهم تا آنجا که اطالع دارم مارکس
  .يسد  بنوىزيمحبوبه چ

ن کار به شهادت يسد که قبل از اي بنوىزيت شدن شوهرش حسن آالدپوش چسيبعد از شهادتش مطلع شدم که قرار بوده در مورد مارکس
  . ى نبود  در تشکالت مذهبىدر واقع در آن دوره کس} ست شدن حسن آالدپوش بوده است ي در مارکسىديد ترديشا{ ..... رسد ىم

الت کار کنند به اسم هسته معروف يدرون تشک بعداً قبول کرده بودند در ىا حتي کنند و ى که حاضر بودند با سازمان همکاريى هاىمذهب
  . در رأسشان بود ى نورىبودند که نبو

 بعد متوجه ى کرد ؛ اما اندکىن را منتشر مي مجبوبه متحدى عکس هاى انقالب اسالمىروزين پس از پي است که سازمان مجاهدىگفتن
  .يست شده بود ، پرداخت  مارکس که او هميىقه رضايز عکس صدين بردن آن عکس ها و نيه شده و به از بيقض
 ىکي روابط نزد٥٨ تا سال ى در زندان بوده و در زندان و پس از آزاد١٣٥٧ تا ١٣٥١ ى نژاد که خود در فاصله سالهاىد احمد هاشمي سىآقا

  :يد  گوىک جزوه منتشر شده مي به صورت ١٣٥٨ که مهر ماه ىن داشت در مصاحبه ايبا مجاهد
 انقالب و بسط ىروزيم پس از پيد بگوي کنم باىن بار نامشان را افشا ميد اوليه که شاي از کادر اولىده است بودن عيدر مورد مارکس

  .ى خود سازمان هم رو شد  از اعضاىاري بسى براىهم حت) ست شده ها يمارکس(ت آنها يارتباطات افراد و گروهها ماه
  . کنم نان ذکري توانم با اطمىرا من ي و محبوبه متحديىقه رضايست ها نام صدياز جمله آن مارکس

 بعد عکس ها را جمع ى کردند ولى ها را با برادرانش با هم منتشر ميىخواهر رضا} عکس {  که منتشر شده يىد در عکس هاياگر دقت کن
ن بودم تا ي و محبوبه متحديىقه رضاين مشهد ناظر آتش زدن عکس صدي مجاهدىو خود من در مشهد در جنبش مل. ن بردند يکرده از ب

  .يه نشوند ن ها را از صحنه خارج کنند تا مردم متوجه قضيم اير مستقيغ
.  هم سخن گفته شده است ىگرين در منابع ديگر از مجاهدي دىن و شماريست شدن حسن آالدپوش و محبوبه متحديدرباره مارکس

 نفر از کشته شدگان ٢٥ گزارش شده و نام ٥٧ تا ٥٤ت سازمان از ين که ضمن آن فعالي سازمان مجاهد٢١ه شماره ين در اطالعيهمچن
 از حسن ىست ها آمده ، نامي کشته شده توسط اپورتونىا حتي و ىريا درگيت ير باران ، کشته شده در حال مأموريسازمان اعم از ت

  .ى دانسته است ن بدان معناست که سازمان آنها را از خود نميا.  شود ىده نمين ديآالدپوش و محبوبه متحد
در شماره . ار فراوان است ين آمده ، بسين سازمان مجاهدياز مرتد" کار يپ" ه ين دو نفر در نشريست شدن اي که درباره مارکسىاما اطالعات

آمده و در همان !) در ظفار مرد( و رفعت افراز )  کرد ىدر لندن خود کش( ر حسن آالد پوش در کنار محبوبه افراز يکار تصويه پي نشر١٢
ن به عنوان کار ين با آرم سازمان مجاهدير آالد پوش و محبوبه متحديدر چاپ تصو ) ىگروه رجو( ن ي از اقدام سازمان مجاهد٣ ص شماره
  .ى انتقاد شده است مذهب

ه شده در يته) بخش منشعب از سازمان ىارگان کارگر" ( ام کارگر يق" ه ي صفحه نخست نشرىه طرح رويهمان نشر ) ٦ص ( در 
  .عنوان شده است ) ن و محبوبه حس( ن زن و شوهر ي کار مشترک ا٥٥ بهشتيارد

هم " امت " ه ين که نشري حسن و محبوبه انتقاد کرده ؛ و اىن در چاپ عکس هاياز کار سازمان مجاهد _ ٢٢، ص ٣٦کار ش ين در پيهمچن
داشت خاطره حسن و محبوبه که در بخش يامباز هم گر _ ١٨ و ٧، ص ٤٣کار ش يدر پ. تا حسن را مسلمان نشان دهد کوشش کرده است

 بوده ٥٣وستن حسن به سازمان در سال ياساساً پ.  کردند ى کار م٥٥ن در سال يست سازمان مجاهدينيلن_ ست يانتشارات شاخه مارکس
  .ى ستيده آليا به قول آنها اي ى درست در بحبوحه نقد تفکر اسالمىعنياست ، 

 دهد ى است که نشان م١٣٨٠ در سال ىعتي دکتر شرىاد فرهنگيتوسط بن" قصه حسن و محبوبه " از همه تأسف بارتر نشر مجدد کتاب 
مان دکتر آن اندازه بود که اگر يد ايبدون ترد. شتر از آثار آن مرحوم هستند ي درآمد بى خبرند و چه بسا در پىات بين واقعيناشران از ا

  .سد يا ننو رىن متنيست شده اند چنين دو نفر مارکسي دانست اىم

  

٦  
 

 ارتداد مقاومت محتاطانه در برابر



  جعفريان رسول
  

  
ن يدر ا. ش منتشر کردند ي در دفاع از مواضع خوىاتين هم نشريز صورت گرفت ؛ چنان که مرتدي نيى مقاومت هاىان ارتداديدر برابر جر

"  تحت عنوان ىکا جزوه اي در آمرىراني مسلمان اانيتحت عنوان سازمان دانشجو١٣٥٤ از عناصر بازمانده سازمان در سال ىان شماريم
  .ى را شرح دادند  شهرام و دوستان وىت منافقانه تقيمنتشر کرده و ماه" ن ي منافقى فراتر در افشاىگام

بودند  " ىون جهانيکنفدراس"  هم که در ىهمان گروه زمان. اين نخستين بارى بود که کلمه منافقين به شمارى از اعضاى سازمان داده شد
  .باره منتشر کردند ن يدر ا "ىون جهانيکنفدراس_ کا ي از سازمان آمرىه اينظر"  با عنوان ىه اياطالع

ش از يپ.  پذرفتند ، به کار رفت ى شهرام را نمى مانده در زندان که حرکت تقىن باقيگر مجاهدين کلمه درباره دي انقالب همىروزيبعد از پ
منافقان از "  کتابچه اى با عنوان ١٣٥٦ يا ١٣٥٥ جهت تخطئه کودتا گران در سازمان به احتمال در سال  ابوالحسن بنى صدر نيز درانقالب

  . نوشت " ديدگاه ما 
ر مواضع کودتاگران ييه تغيانيز آنچه که بيو ن " ٥مجاهد شماره " ه ي به نقد مطالب مندرج در نشرىن کتاب ضمن مباحث مختلفي در اىو

  :يد  گوى ميى صدر خود در جاىبن. آمده ، پرداخته است 
 کردم و ىنيش بيل پيک تحليه صادر کند ، در ضمن يانيه شود و بين خلق تجزين که سازمان مجاهديک سال و چهار ماه قبل از ايمن در 

منافقين " اسم قسمت دوم چاپ شده است که آن را در ايران به " زور عليه عقيده "  آن در کتاب هشدار دادم و آن متن هم موجود است و
  .مى شناسند " از ديدگاه ما 

) ١٣٥٦د ، يتهران ، نشر توح" (  اسالم ى ناچسب به جهت طبقاتى بر برچسب هاىنقد" نه با عنوان ين زمي صدر در اىگر بني دىسخنران
  .يافت تشار ان ) ١٣٥٤ آذرماه ٣٦ام مجاهد ، ش يپ( در ماهنامه " انت و انحراف يخ"ز با عنوان ي نىمقاله ا. چاپ شد 
ه يکا چاپ شده ، اطالعي در آمر١٣٥٦_ ١٣٥٤ ىکه به احتمال در سالها" ران مدافعات ين خلق اياسناد منتشره سازمان مجاهد" در کتاب 

  ) .١٣٥٤يور  شهر١٢٩ _ ١٢١ص .( ست درج شده است يان اپورتوني جرى سازمان در افشاى از اعضاى از برخىا
م شده که ي تنظى ارتداد را اعالم کرد ، نوشته شده و به گونه اى که به صورت علنىاني خطاب به جر٥٤ور سال يه که در شهرين اعالميا

  :يفتاده است  هم اتفاق نى حادثه چندان مهميىگو
. ست ي نىر عادي و غيىده استثنايک پدي آوردند ىسم روي مطالعات خود به مارکسىک سري ما به دنبال ى از رفقاىن مسأله که برخيا"
ر يا غيست و ي مارکسىک انقالبين ي بى که در دست دارد ، نشان داده است که فرقىازمان به شهادت سوابق پرافتخار گذشته و اسنادس

  ." يست  که با اعتقاد به محو هرگونه استثمار صادقانه در راه انقالب مبارزه کنند ، قائل نىست در صورتيمارکس
  .!!!وه درست کنند ک گري خود ىن سازمان جدا شوند و براي توانستند از اى رفقا منيه فقط آن است که اين اطالعي اىنگران

و کتاب "  چپ نما ىست هاين خلق در برابر اپورتونين مواضع مجاهدييه تعيح اطالعيآموزش و تشر"  کتابچه ىپس از انقالب گروه رجو
  ) ١٣٥٨تهران ، .( کردند نتشر را م"  چپ نما ىست هايه اپورتونياني بىل آموزشيتحل" مفصل تر 
که متن آن در ( ه يدر آن اطالع. ح شده است ين کتاب تشري آن را منتشر کرد ، در اى دوازده ماده بود و رجوىه که حاوياصل اطالع

 ٣ _ ٢ چپ نما ، ص ىست هايه اپورتونياني بىل آموزشي آمده و کتاب تحل٣٨ _ ٣٣ران ، ص ين خلق ايخ سازمان مجاهدي از تارىفراز
 شده ، بر عدم ىانت معرفي و خىستي اپورتونىک کودتايان انحراف به عنوان يد شده ، جرين تأکي سازمان مجاهدىت اسالميبر ماه) آمده 

ست ها ير مارکسيست ها و ساين اپورتونين ايما ب" د گشته و گفته شده است که يروا بودن استفاده از آرم سازمان توسط کودتاگران تأک
  ....." و يمتفاوت قائل
 هم در ىمطالب. ن را نقد کرد يروشن شناخت مجاهد " ىکيالکتي بر تضاد دى و درآمدىنقد"ز در آستانه انقالب در يم سروش نيعبدالکر

ت متعهد در خرداد يان طرفدار روحاني از دانشجوىکه آن را گروه" ن خلق يت سازمان مجاهدي درباره ماهيىرهنمودها" ن باره در کتاب يا
  .چاپ کرده اند ، آمده است  ١٣٥٨

 که ى مسعود رجوىن که در زندان بودند ، به رهبري از مجاهدى مانده بودند ، کسانىرون از زندان باقي که بى به جز عده معدودىبه هر رو
 يى از اعدام رها_ برجسته بوده و با استفاده از نفوذش در سازمان ملل ىکه از وکال_  بوده و با وساطت برادرش ى کادر مرکزىاز اعضا

  .يد  چپ نما نامىست هايه موضع گرفت و کودتاگران داخل سازمان را اپوتونيانين بيافته بود ، در برابر اي
ن خلق در ين مواضع سازمان مجاهدييه تبيح اطالعيآموزش و تشر"  با عنوان ىه و سپس در شرح آن کتابچه ايک اطالعين باره ي در اىو

  .يستند ست ني که مارکسى فرصت طلبانىعني.منتشر کردند " نما  چپ ىست هايبرابر اپوتون
ر ين گروه به کودتاگران دادند ، تعبي که آن زمان اىريتعب!  جسارت شود ى واقعىست هاي بود که مبادا به کمونىر به چپ نما از آن رويتعب



ست هستند اما در ي منافقند ، چرا که در باطن مارکس گفت آنها در واقعى کرد و مى را متهم به نفاق مىشهرام گروه رجو.ن بود يمنافق
  .ى کنند ظاهر ابراز اسالم م

ن يانتشار داد که در ع) " ٥٤_ ٥٢( ن ي سازمان مجاهدىتحوالت درون"  تحت عنوان ىز جزوه اين)  طبقه کارگر ىدر راه آزاد( کار يگروه پ
"  رفت ىر به شمار ميران به نظر ما امر اجتناب ناپذين خلق اياهد از دل سازمان مجىستيان مارکسيک جريزاده شدن "ن که يد اييتأ

  .ى دارد  که در سازمان رخ داد ، نظر انتقادىنسبت به اتفاق
 ىباً همه گروههاين جزوه به انتقاد از عملکرد گذشته خود که تقري با نوشتن ا٥٨ان است در سال ين جريکار که خود محصول ايسازمان پ

  . آن انتقاد کردند ، پرداخته است ست ازي و کمونىمذهب
 کردن ىو از مخف ) ١٦ ، ص ٤٠کار ش يه پينشر: د يبنگر(اد شده و يد يه لباف به عنوان مجاهدان شهي و صمدىف واقفين جزوه از شريدر ا

 کرد ، انتقاد ىمد اعضاء پنهان ي آن را از دى در داخل سازمان کشته شد و کادر رهبر٥٥ که در سال ىنيقيخبر شهادت مجاهد محمد 
   ) ٢٣ص .( شده است 

ان کودتا و يخچه ، جريتار"  با عنوان ى در انتقاد از خود داده بودند که همان زمان کتابچه اىه اي هم اطالع٥٧ن گروه در مهر ماه سال يا
چاپ " ست ينيلن_ ست يکسه بخش مارياطالع" ه مهر ماه يتوسط انتشارات ابوذر در نقد اطالع" ن خلق ي سازمان مجاهدى کنونىخط مش

  .شد 
_ ست يرون مانده بودند ، پس از آن که اعالم کردند مارکسيه قرآن در بين به آرم سازمان بدون آي که به اسم سازمان مجاهديىروهاياما ن
 مسلحانه ىاتژن استري را جانشىاسيو مبارزه س ) ٥٦مه دوم سال يدر ن( د نظر کرده يز تجدي سازمان نىدر استراتژ" ست شدند ينيلن

  . ند سازمان نمود
اين تشکل که بيشتر تحت . لنينيست سازمان مجاهدين خلق تغيير داد _  به بعد نام خود را به شاخه مارکسيست ٥٦اين گروه از سال 

 ىاشتن تق سازمان در آن سال و کنار گذى برخورد با رهبرىچنان که خودش از نقشش درباره چگونگ ( نفوذ حسين روحانى در آمده بود؛
  .ين نمود  سازمان تدوى براىدي جدى شهرام را وادار به استعفا کرد ،خط مشىپس از آنکه تق) ش سخن گفته ي هايىشهرام در بازجو

 که در ى و انقالبىان توده اين جريا: " ران آمده است ين خلق ايست سازمان مجاهدينيلن_ ست يه بخش مارکسي اطالع٢ و ١در صفحات 
 عنصر ىت سازمان بخصوص و در درجه اول از سوي که از جانب مرکزيىرغم مقاومت هايافت عليج نضج گرفت و تکامل ير به تد٥٦بهار 

د يت سازمان اعمال نماي خود را بر مرکزىالتي ، تشکىاسيک ، سيدئولوژي اى هژمون٥٧ تا ٥٢ ى سالهاىت که توانسته بود طيمسلط مرکز
 و تفرقه افکنانه گذشته توانست به ىستي سکتارىستير کمونيشه و عمل غيت انديادامه حاکمت در ين مرکزيرغم تالش و کوشش ايو عل

  ."يد  مقاومت آن را در هم شکسته و سرانجام آن را وادار به استعفا نماى سازمانىن و توده هايت قاطع مسؤولي اکثرىروياتکا بر ن
 خود انتخاب ى طبقه کارگر را براىکار در راه آزادي نام سازمان پ٥٧اه سال اد شده در آذر ميگروه .  شهرام بود ىن عبارت اشاره به تقيا

 پرداخت و در حوادث ى اسالمى مسلحانه با دولت موقت و جمهورىري و درگىاسي سى به مخالفت هاى انقالب اسالمىروزيکرده و پس از پ
 را ى نقش عمده اىستي مارکسىر گروه هاير دست سار نقاط دست ديو تشنجات کردستان ، خوزستان ، بلوچستان ، گنبد کاووس و سا

  .فا نمود يا

  

٧  
 

 خميني مجاهدين خلق و امام

  جعفريان رسول

  
  
  



  
آيت (به رغم فاصله سازمان از روحانيت به لحاظ فكرى ،مجاهدين تالش مى كردند تا از وجهه روحانيون و نفوذ آنان و حتى شخص امام 

  . مبارز داشت ، استفاده كنند يان انقالبيون و عامه مردمكه موقعيت ممتازى در م) اهللا خمينى
اما پيش از آن كه در اين انديشه بيفتد ، . در اين زمينه سازمان فعاليت ويژه اى را آغاز كرد كه بتواند از امام براى خود تأييديه اى بگيرد 

  .در عراق شد) آيت اهللا خمينى(م مند بهره گيرى از نفوذ اماسازمان با مشكلى كه در جريان هواپيما ربايى خود به بغداد پيدا كرد ، نياز
رفت تا از ايشان بخواهد براى آزادى آنان وساطت كند ) آيت اهللا خمينى(با زندانى شدن افراد سازمان ، نماينده اى از طرف آنان نزد امام 

  .اق و سوريه براى سازمان كار مى كرد اين شخص تراب حقشناس بود كه سالها در عر. نپذيرفت ) آيت اهللا خمينى(كه امام 

آيت اهللا (به هر روى آن ماجرا با كمك فلسطينى ها خاتمه يافت و پس از آن سازمان به فكر آن افتاد تا با معرفى مرام خود به امام 
  . ممكن استفاده شد در اين باره از هر وسيله. ، ايشان را به تأييد سازمان بكشاند ) خمينى

عالوه بر آن سازمان مأمور ويژه . ارسال كردند ) آيت اهللا خمينى(ز روحانيون ايران و نامه ها و پيامهايى آنان براى امام نخست استفاده ا
  . بود " شناخت " و مؤلف كتاب اين شخص حسين روحانى از كادرهاى اصلى سازمان . اى را مسؤول اين كار كرد 

 سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر ، يعنى خشن ٥٧ ماركسيست شدند و در سال هر دو نفر بعدها در جريان ارتداد داخلى سازمان
  .اسالمى را بنيانگذارى كردند ترين سازمان كمونيستى در ايران پس از انقالب 

 نجف منتشر در) آيت اهللا خمينى( اين دو نفر مصاحبه اى مفصل با نشريه خود كرده اطالعاتى را درباره روابطشان با امام ٥٩در سال 
آيت اهللا (از آنجا كه اطالعات اين افراد براى شناخت ماهيت انديشگى سازمان اهميت دارد ، و در عين حال سرسختى امام . كردند 
را ، آن هم در اوج مبارزه با شاه و نيازش به جوانان و نيروى آنان در برابر انحرافات نشان مى دهد، مرورى بر اين مطالب خواهيم ) خمينى

  :ف آنان بوده اند مقايسه شود طبعاْ صحت و سقم برخى از اين اظهارات بايد با اظهارات كسانى كه طر: اشت د
با اشاره به مصاحبه محمد منتظرى كه به مجاهدين و التقاطى بودن آنان حمله كرده بود ، به بيان ) ٦٧ش ( روحانى و حق شناس در پيكار

  .در آن سالها اشاره كرده اند ين همكارى برخى از روحانيون نجف با مجاهد
مى از جمله به حجت السالم دعايى كه سمپات نيرومند آنان در نجف بوده و حتى كارهاى خود را در اين زمينه از آيت اهللا خمينى مخفى 

  ) .٩ ، ص ٦٨ش .( كرده است 
مدتى هم در نجف در مدرسه سيد محمد و) ١٣٣٩ _ ٣٧(در آنجا همچنين آمده است كه تراب حق شناس سه سال در قم تحصيل كرده 

  ) .٩،ص٦٨پيكار .( ى گفته است كاظم يزدى براى چند نفر از طالب از جمله آقاى دعايى درس تفسير قرآن و نهج البالغه م
شان را براى اي" علل گرايش به مادى گرى "  هم مدتى با مرحوم مطهرى مراوده داشته و حتى كتاب ١٣٤٤حق شناس مى گويد كه در سال 
  ) .١٥همان ، ص ( .ويرايش و غلط گيرى كرده است 

 ٦٩ش .( رداخته است را آقاى دعايى در نجف چاپ كرده و هزينه آن را خودش پ" شناخت مجاهدين " كتاب : وى همچنين اظهار مى دارد 
  ) .١٤، ص 

آيت اهللا (مسائل نجف و برخورد مجاهدين با امام مطالبى در ارتباط با ) ١٠ ، ص ٧٢ش ( و  ) ١٢ ، ٧ ،ص ٧٠ش(حسين روحانى نيز در پيكار 
  .آورده است ) خمينى

در مقابل نامه آيت اهللا طالقانى براى نجات مجاهدين كه با هواپيما به عراق رفته ) آيت اهللا خمينى(پاسخ امام ) ١٦، ص ٧٦ش ( همچنين در 
  :ا گفت دو مطلب ر) اهللا خمينىآيت (بودند را آورده و اظهار مى دارد كه امام 

  .ا از بعثى ها درخواستى بكنم نخست آن كه اگر من وساطت كنم وضع بدتر مى شود و دوم آنكه قصد آن را ندارم ت
ش .(ره مجاهدين ، من به عراق بردم دربا) آيت اهللا خمينى(همچنين تراب حق شناس ميگويد كه نامه مفصل هاشمى رفسنجانى را به امام 

همين طور مجدالدين محالتى هم نامه اى در ) ١٣،ص ٧٧ش .( آقاى مطهرى هم سفارش كرده بود : د حق شناس مى افزاي) ١٣ ، ص ٧٧
آيت اهللا خمينى هيچ جواب مثبتى به آن نامه ها : " حقشناس مى افزايد) همانجا ( نوشت ) آيت اهللا خمينى(حمايت از مجاهدين به امام 

  )١٣ ، ص ٧٧ش ( پيكار ". نداد 
) ١٤، ص ٧٧ش( متن اين نامه و تصوير آن در پيكار .  آقاى منتظرى هم نامه اى درباره حمايت مجاهدين نوشت :حق شناس مى افزايد 

  :آمده است ؛ اما متن نامه 
پس از تقديم سالم و تحيت به عرض عالى مى رساند ، چنانكه اطالع داريد عده زيادى از جوان هاى مسلمان و متدين گرفتارند و عده اى 

  .ض خطر اعدام قرار گرفته اند معراز آنان در 
تصلب آنان نسبت به شعائر اسالمى و اطالعات وسيع و عميق آنان بر احكام و معتقدات مذهبى معروف و مورد توجه همه آقايان روحانيون 

الزم است از طرف بجا و . از مراجع و جمعى از علماى بالد اقداماتى براى تلخيص آنان كرده اند و چيزهايى نوشته شده . واقع شده 
  .ظ دماء آنان چيزى منتشر شود حضرتعالى نيز در تأييد و تقويت و حف



ن بسته به نظر البته كيفيت آ. اين معنا در شرايط فعلى ضرورت دارد ؛ چون مخالفين سعى مى كنند آنان را منحرف قلمداد كنند 
  .حضرتعالى است 

حسين روحانى ). ٧٧ش .( آيت اهللا خمينى درباره سازمان مجاهدين داشتيم  جلسات مرتبى با ٥٠تراب حق شناس مى گويد در بهمن 
ت تقريباْ ده مى گويد مجموعه جلسا) ١٦ص ( مطلبى گفته و در ) ٧٩، ١٥، ١٣،ص ٧٨ش ( نماينده ديگر مجاهدين در عراق هم در پيكار 

  .ساعت مى شد 
آقا : آخرين جمله اى كه آيت اهللا خمينى به من گفت اين بود .  گفت ما تك تك ديدگاههايمان را مى گفتيم و ايشان در آخر نظرش را مى

پس از آن هم به ) ١٧، ص٨٠ش( اين مطلب را پيش خودتان داشته باشيد ، واقع امر اين است كه من اعتقادى به مبارزه مسلحانه ندارم 
  .اختالف نظر مجاهدين با ايشان درباره تكامل و معاد اشاره كرده است 

گفتگو كرده است ) آيت اهللا خمينى(نى پس از انقالب اعتراف كرد كه از طرف سازمان به نجف رفته و طى هفت جلسه با امام حسين روحا
  . داده است ) آيت اهللا خمينى(را به امام " راه انبياء ، راه بشر " و " راه امام حسين " وى دو كتاب .

مورد دوم بحث تكامل بود كه ما به .  را از معاد يك تحليل مادى قلمداد كرد تحليل ما) آيت اهللا خمينى(وى توضيح مى دهد كه امام 
   .آن را مخالف احكام قرآنى برشمرد ) آيت اهللا خمينى(تكامل انواع داروينى اعتقاد داشتيم كه امام 

به وى تأكيد مى ) ت اهللا خمينىآي(امام . صريحاْ گفت كه من با جنگ مسلحانه مخالفم ) آيت اهللا خمينى(همچنين وى مى گويد كه امام 
  . تظرى و رفسنجانى تحقيق كنم كند كه من درباره ايدئولوژى شما بايد از روحانيون ايران مانند مطهرى ، طالقانى ، من

را نسبت به ) آيت اهللا خمينى(شگفت آن كه آقاى سيد محمود دعايى كه خود در نجف بوده تالش فراوانى كرده است كه تا نظر امام 
  .اهدين مساعد كند ، اما در اين كار توفيقى حاصل نكرده است مج

  

٨ 

 ارتداد سرانجام جريان

  جعفريان رسول

  
  

 ىدر آستانه انقالب اسالم)  به بعد مطرح شده بود ١٣٥٠ن نام را از سال يکه خود ا( ن خلق را يج نام مجاهديدر واقع گروه کودتاگر به تدر
ن آنان پس از ين سازمان چپ و خشن تريجاد کرد که تندتري طبقه کارگر را اىکار در راه آزاديان پ سازم٥٧عوض کرده و در آذرماه سال 

  .ب بود  در برابر انقالىانقالب اسالم
برخى از عناصر مجاهدين نيز به گروه راه کارگر پيوستند که به گفته حسين روحانى ، عليرضا تشيد ، زين العابدين حقانى از آن جمله 

  .هستند 
 که در پاساژ محل کار ىاطي توسط خ١٣٥٨ کرد در سال ى از سازمان رانده شده بود و به صورت منفرد کار م٥٧ شهرام که در سال ىتق

گر از ي دى و شمارىف واقفي سپس به جرم کشتن شرىو.ل داده شد ي تحوىته انقالب اسالمير و به کمي کرد دستگى مىشهرام زندگ
  . يد ن اعدام گرديمجاهد
 صدر ىن او به بنيو آن درج نامه والد خبر از دستگيرى نه ماه پيش شهرام را مى دهد ٥٩ تيرماه ٢ ، ٦٠خستين بار نشريه پيکار ش براى ن

 ارائه شده ىاخبار) ١٢ص (٦٥ان محاکمه در شماره يو جر ) ٧ص  (٦٢و ) ١٦ص (٦١ ىپس از آن در شماره ها. س جمهور وقت است يرئ
  .)يم م آورده اي ها منتشر شد که دو نمونه را در ضماىکاري شهرام از طرف پى در دفاع از تقه همين اطالعيچند. ( است 

 منتشر کرد و ضمن آن اعالم ىه اي داد ، اطالعى از شهرام را مى هوادارىن خلق که بويه سازمان مجاهدي انقالب در برابر اطالعىدادستان
  .يش از انقالب است ارزان مسمان پ شهرام صدور قتل چند تن از مبى تقىکرد که جرم اصل

 هم از زندان ى شهرام نامه اىتق. اد شده است ين پس از انقالب ي شهرام با سران مجاهدى تقىن به مالقات هايه همچنين اطالعيدر ا



  ) .٧، ص ٦٦يکار ش پ.( ت برخورد باخود را شرح داده است ينوشته و وضع
ن يله سازمان مجاهدي به وسىخواه برگزار شد درخواست کرد که دادگاه ويد معادي عبدالمجى شهرام در دادگاه خود که با قضاوت آقاىتق

  . اعدام شد ٥٩ دوم مرداد سال  درىو! ل شود يخلق تشک
 ى شهرام به رغم همه خصلت هاىتق.  سازمان است ى درونى از نقش شهرام در کودتاى اطالعات جالبى حاوىفر خواست وي کىمحتوا
د و افکار را دارند ي که آنان که هنوز آن عقاى خارج کرده است ، در حالىن باور بود که سازمان را از حصار نفاق فکري بر ا اشى منفىاخالق

  . ى هستند ش باقيبر نفاق خو
 ىوژدئولير اييهمه تغ: د ي گوى شود ؛ او مىگر چه مي مسلمان دىسرنوشت بچه ها:  پرسد ى شهرام مى احمد احمد در زندان از تقىوقت

 ى خود را حفظ کنند آن هم به صورت فردىم تا اعتقادات مذهبي دهى مانده اند که به آنها اجازه مى مثل تو باقىچند نفر. رفته اند يرا پذ
  .يد در مبارزه کنار ما باشند  باىول. 

 ىهر چند دوست _ يوسته بود به سازمان پ٤٨به جز گروه متعلق به مسعود رجوى گروهى نيز به رهبرى لطف اهللا ميثمى که در سال 
نا شد و باز به ي که در حال ساختنش بود ، دستش قطع و چشمش نابى به بمب صوت٥٣ مرداد سال ٢٨ف نژاد داشت و شب ينه با حنيريد

  .راهشان را ادامه دادند _ فت زندان افتاده و حبس ابد گر
پيدا کرد ، تشکيالت نهضت مجاهدين بودند که بر آرمان دينى خود  به دنبال اختالف نظرى که با گروه رجوى در زندان ١٣٥٦وى در سال 

در همدان به تالش هاى خود ادامه دادند و چهار مأمور ساواک را " شيعيان راستين " همچنين گروهى تحت عنوان . باقى مانده بوده اند 
  .کشتند 

اما .  کردند ى مىست ها زندگي از مارکسىن به زندان ، جداي قبل از آمدن مجاهدىعني ٥٠ش از سال ي تا پىان مذهبي است که زندانىگفتن
 که اشاره به ى را با نام کمون مشى مشترکىشنهاد جمعيست ها ، پيک با مارکسين به زندان و طرح شعار وحدت استراتژيبا آمدن مجاهد

  .يل دادند  بود که به نبرد مسلحانه اعتقاد داشتند ، تشکىجمع
 ادامه داشت تا قصه ارتداد ٥٤ت تا سال ين وضعيا. ان مؤتلفه و کشندگان منصور بودند ي شرکت نکرد زندانن جمعي که در اىتنها گروه

  .يب اختالف باال گرفت ن ترتيست شده اند و بديان اعالم کردند که مارکسي از زندانىش آمد ؛ گروهيپ
 ىستيان اپورتونيک جريان ارتداد را ي گذاشتند و جرىسم ميس احترام به مارکىآنان که هنوز التقاط. نجا مسلمانان دو دسته شدند يدر ا
ن که راهشان را از يريو سا. ست ها حفظ کردند يوند خود را با مارکسيز پي ارتداد نىپس از ماجرا _ ى رجوىروهاين_  دانستند ىم

  .ست ها کامالً جدا شدند ي ها جدا کردند و از کمونىالتقاط
  

  »آخرين سخن در اين باره «
  
 بر حرکت ى فراوانى بوده و آثار منفى جدى مذهبىروهايد کردن ني سازمان در ناامىست شدن اعضاي مارکسىر منفي تأثى هر روبه

  .ى گذاشت جاد بحران در آن از خود برجاي و اىاسالم
 نيز انعکاس داشته و از عوارض اين مسأله عالقه مندى برخى از جوانان متدين به مارکسيسم بود ؛ چيزى که حتى در حوزه علميه قم

  !!! نفر از طالب مدرسه حجتيه کمونيست شده اند ٦٥شايع شده بود که 
د تا برچسب ي کوشى مىم به هر بهانه ايدر واقع رژ.  را بر بام مدرسه برافراشتند ىنان پرچم سرخين امر آن بود که اي اىلشان هم برايدل

 ىست بودن ميز متهم به کموني را نىنين حد به جلو رفته بود که طالب علوم دياه تا ان ري مبارز بچسباند و در اىسم را بر گروه هايمارکس
  .ين خلق بود ان ارتداد در مجاهدين اتهام همان جريبستر ا! کرد 
  .سد کمتر به آن توجه شده است  رى گذاشت که به نظر مىان مذهبياما مثبت بر جر_  اثر معکوس ىن حال نوعيدر ع

 کرده و با ىشتري بىه گذارين سرماي جوانان متدىن بار روين حرکت ابتر به دست آوردند ، اي که از اىن با تجربه اي متدى مذهبىروهاين
تقابل _ ن را قطع کردند ي مجاهدىدنباله حرکت انحراف_ و جز آن اسالمى جديد مانند تشکل منصورون _ تشکيل سازمان هاى انقالبى 

  .ربه بود ن تأثر و تجيد آمد ، امتداد همي پد٥٨ن خلق که بالفاصله در سال يهد با مجابعدى مجاهدين انقالب اسالمى
ر شدند ، تا شروع انقالب ين کشته و دستگي مانده شاخه مرتد شده سازمان مجاهدى باقىروهايشتر ني که ب٥٥در واقع پس از سال 

  .يده نشد ران دي چپ و منافق در اىا از گروه هىن تحرکيگر کمتري د٥٧ام بهمن ي قىکي و تا نزد٥٦ در سال ىاسالم
ن خلق يست سازمان مجاهدينيلن_ ست ي شاخه مارکسىحت.  از دست دادند ىکين گروه ها اعتقاد خود را به مبارزه چري اىايزان پس بقا

  .ى آورد  روىاسي گذشته را کنار گذاشت و به کار سىکيراث چري شهرام تمام مىبه رهبر
ن زمان در صحنه يرو خالص امام بودند درست در همي داشتند و پىکتريت ارتباط نزدي که با روحانىد اسالمي جدىدر عوض گروه ها

 که در زندان در ىن شده و با تجربه اين سخت بدبيز با پشت سر گذاشتن آن تجربه نسبت به مجاهديت نيروحان.  فعال شدند ىمبارزات



  . نشان نداد  خوش به آنانى روىچ صورتي انقالب به هىروزي پس از پىوزهان به دست آورده بودند ، در ري مجاهدىايبرخورد با بقا
. ده نشدند يک سوراخ گزي انقالب دو بار از ى مورد بود و رهبران روحانى مشارکت ، با توجه به داشتن آن سابقه ، بىن براياصرار مجاهد
 ىازدواج رجو_ ر مواضع سازمان يي درست ده سال پس از تغىنعين رخ داد ، ي در مجاهد٦٤ک که بعدها در سال يدئولوژي اىتجربه ارتقا

 ىدئولوژيک اي در اساس خود ىدئولوژين اينشان داد که ا _ ىشمچي توسط ابرىم عضدانلو به فاصله دو تا سه روز پس از طالق ويبا مر
  . است ى قرآنىن دستورات فقهيح ترير پا گذاشتن صري و آماده زىانحراف

  

٩  

 

 تحول ارتدادي  پس از سال پنجاه وسازمان مجاهدين

  جعفريان رسول
  

  
 وارد ٥٠ و طى سال ٤٩سازمان از اواخر سال . زمانى كه به تدريج كار تدوين ايدئولوژى در سازمان پايان يافت. قدرى به عقب برگرديم 

ز  اصلى رژيم و نيز برخى اطى اين مرحله سازمان بر اساس مشى جنگ مسلحانه كوشيد تا عناصر و مهره هاى. مرحله نوينى شد 
  .مستشاران خارجى را ترور كند 

 بود كه مجاهدين را به خاطر بى عملى ٤٩اين اقدام به خصوص تحت تأثير فعاليت عملى فدائيان خلق ، به ويژه ماجراى سياهكل در بهمن 
  . تا سريع تر دست به عمل بزنند ، منفعل كرد و آنان مجبور شدند

  . حركت هاى انقالبى ماركسيست ها منفعل شده بود ، كمك بيشترى به مجاهدين كرد روحانيت نيز كه در اثر
اين اقدام پس از ماجراى .  در برابر جشن هاى دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهى بود ٥٠نخستين عمليات نظامى آنان در مرداد سال 

  .توسط فدائيان خلق صورت گرفت سياهكل بود كه 
ابتدا بمب . با دست زدن به اقدامات نظامى نشان دهند كه جريان مبارزه صرفاْ در اختيار كمونيستها نيست مجاهدين تالش كردند تا 

گذارى در كارخانه صنايع الكتريكى تهران و پس از آماده شدن براى فعاليت هاى بيشتر كه در نهايت به لو رفتن سازمان منجر شد و به 
  .مه جانبه مى شد دستگير شدند ه شامل سه نفر مركزيت اوليه و اغلب كادرهاى هدنبال آن تعداد زيادى از اعضاى سازمان ك

افزون بر اعضاى مركزيت اوليه ، افرادى كه بعدها به مركزيت افزوده .  نفر عنوان كرده اند ١٢٠ و برخى ٧٠برخى شمار دستگير شدگان را 
  .ند شده بودند به جز حسين روحانى كه در خارج از كشور بود دستگير شد

در واقع ساواك از طريق اهللا .  ياد مى كنند ٥٠اين رخداد را تحت عنوان ضربه شهريور .  ادامه يافت ٥٠اين دستگيريها تا آبان ماه سال 
  .بر سازمان مجاهدين وارد كند مراد دلفانى توانسته بود به وجود سازمان پى برده و پس از ماهها تالش و مراقبت اين ضربه را 

اين سرنوشت بيشتر تشكل هاى . زمان مجاهدين بدون آنكه يك عمليات موفقيت آميز و قابل توجهى داشته باشد لو رفت در واقع سا
 عمليات نظامى و چريكى در ايران بود كه بيشتر اخبار آنان ، جريان تأسيس ، كشف و لو رفتن و دستگيرى و زندان و اعدامشان بود نه

  .چريكى آنان 
 نسبت به برخى از اعضاى ساواك يا مستشاران خارجى تنها بهانه اى براى اعالم حضور ، صدور اعالميه و انتقال ترورهاى محدود چريكى

  .ايجاد كند "  به نفع مبارزه موج نيرومندى را" برخى از مطالب به جامعه بود ؛ چيزى كه به گمان آنها خود مى توانست 
ت كه به رغم تالش هاى عده اى از افراد موجه صورت گرفت ، از مركزي _ ١٣٥١د سال  خردا٤پس از اعدام اعضاى كادر مركزى سازمان در 



  .تنها رضا رضايى باقى ماند 
به دنبال كشته شدن وى و نيز محمود شامخى كه از آموزش ديدگان فلسطين بود و به تازگى برگشته بود و نيز دستگيرى كاظم ذواالنوار ، 

  .تقى شهرام ، بهرام آرام و شريف واقفى كه فرد اخير تنها فرد مذهبى اين جمع بود :  دادند سه نفر مركزيت سازمان را تشكيل مى
 توانست از زندان بگريزد ٥٢در آغاز سال  زندانى شده و به زندان سارى تبعيد شده بود ، ٥٠تقى شهرام كه همراه دستگيرشدگان سال 

  .االيى در سازمان به دست آورد  موقعيت بوى همزمان به داشتن غرور و پركارى متهم بود و توانست.
قاتل مجيد _  اين زمان مركزيت در اختيار شهرام و آرام و حسين سياه كاله .ورود وى به كادر مركزى آغاز انفجار و ارتداد در سازمان بود 

  . بود _ شريف واقفى 
. ديگر در ايدئولوژى و استراتژى سازمان تجديد نظر كنند شكست هاى پى در پى سازمان افراد كادر مركزى را به اين فكر انداخت تا بار 

 به دستور مركزيت سازمان مطالعه وسيعى بر روى ايدئولوژى سازمان توسط يك كادر ده نفرى كه شامل ٥٢به همين دليل در پاييز سال 
  .ركزيت نيز مى شد آغاز گرديد سه نفر م

_ و در اصل هفت نفرشان _  كوتاهى به بن بست رسيد و اكثر اين گروه ده نفرى به گفته يكى از همين مجاهدين اين مطالعه پس از مدت
  .سته تفكرتشان ماركسيستى است به اين نتيجه رسيدند كه ه

پيراهن اسالم را از هر كجا وصله : تقى شهرام پس از تغيير ايدئولوژى گفت . آنان تصميم گرفتند پوسته را بشكافند و هسته را عيان كنند 
  .ديم ، از جاى ديگر پاره شد زعلمى 

جزوه .  به بعد ابتدا با متمركز كردن آموزش ها روى تشريح اسالم دگماتيسم انتقاد از آموزه هاى اسالم آغاز گرديد ٥٣ _ ٥٢از سال 
  .نام داشت " جزوه سبز " مينه آموزشى در اين ز

م به را تدوين و در آن چرخش فكرى سازمان را از اسال" يك اعالم مواضع ايدئولوژ" اندكى بعد تقى شهرام جزوه معروف به بيانيه 
  .ماركسيسم را توجيه كرد 

سپس با مقاومت و .  تنها رهبران سازمان از اين ماجرا خبر داشتند ٥٣در طول سال .  آغاز شد ٥٢در واقع بحث تغيير ايدئولوژى از سال 
مسأله آشكارتر و جدى تر _ و سپس اعدام وى توسط ساواك _ رى بعد از آن كشته شدن شريف واقفى و مجروح شدن صمديه و دستگي

  . شد 
  .لنى گرديد و بيانيه توزيع شد  بود كه مسأله در سطح عمومى سازمان ع٥٤آنگاه در شهريور 

  

  »بخش هايي از بيانيه تغيير مواضع « 
  

بود كه به " شناخت " ن درسى سازمان يعنى كتاب  اولين متمؤلف اين جزوه شهرام و برخى از دوستان او مانند حسين روحانى نويسنده
التقاط را به نفع ماترياليسم "  به ايران آمد و به انتقاد از مواضع التقاطى سازمان مجاهدين پرداخت و اين ٥٤گفته خودش در سال 

  .شكست " ايدئولوژى ماركسيستى ديالكتيك و 
ن بيانيه كوشيده است تا سير مبارزات مردم ايران را پس از شهريور بيست را بيان در اين بيانيه پس از بيان يك مقدمه درباره لزوم نشر اي

  . شكست نهضت خرداد دنبال كند كرده و اين مسير را تا
پس از آن تشكيل سازمان و مراحل مختلفى كه بر آن گذشته ونيز تالشهايى كه در جهت تدوين ايدئولوژى صورت گرفته ، گزارش شده 

 ىبيان جريان فكر مذهبى پديد آمده در اين دوره پرداخته شده و در تمامى موارد معيارهاى تحليل دقيقاْ بر مبناهمزمان به . است 
  .ى است ستي مارکسىل هايشه ها و تحلياند

 که نيا. سم است يده آليسم و اياليان ماتري مىسم موجود در تفکر سازمان و سرگردانيل دوآليه ، تحلياني بى از محتواىبخش عمده ا
  .تلف شرح و بسط داده شده است  بوده ، ضمن موارد مخى در چه اصولىج و سنتين با اسالم رايتفاوت اسالم و مجاهد

ان آمده و کوشش شده است که تا نشان داده شود ي به بعد آغاز شده ، سخن به م٤٧ک که از سال يدئولوژيد اي جدىت هايدر ادامه از فعال
  .ى بوده است ستي مارکسىشه هاي کار بر اساس اندى اصلى قرآن و نهج البالغه صورت گرفته ، قالب هاىرو که يىکه به رغم همه تالشها 

ل وجود ياً به دليسم و ثاني سازمان با مارکسى ناکافيىل آشناي اوالً به دلى فکرىرين بوده است که جهت گياشکال کار هم درست هم
  .ا نداشته است يل کامل رسم ، ناقص بوده و توان تحلين دوآليهم

ن حال مقاومت ي شده و در عى سوق داده مىستي مارکسىشتر به سمت آموزه هاي به موازات گذر زمان هر چه بى مطالعاتىريجهت گ
  .ى گرفته است  هم در سازمان بر ضد آن صورت ميىها

  :ين آمده است وجود در آن چنک ميدئولوژين دوره و تناقصات اي سازمان در اى آموزشىک مورد در اشاره به برنامه هايدر 
ل مقاالت ، بحث يه آن توسط خي على در سازمان ما اقدامات تدافعىستينيلن _ ىستيب به موازات گسترش مطالعات مارکسين ترتيبه ا" 



  .ى آغاز شد ستيده ـآليها و نظرات مطنطن ا
خ اسالم ، درباره ي درباره تارىمي شد و مجدداً مطالعات حجىزيطرح ر"  اسالم ى انقالبىدئولوژين اي و تدوىبررس" د يک برنامه جديدوباره 
ع يمبارزات تش(  شوند ىه ميتوج) ع يتش(  اسالم ىدئولوژي که تحت عنوان اىک مبارزات گذشته و مخصوصاً مبارزاتيدئولوژي اىمحتوا
 درباره ىن بررسيهمچن) داشته داشت  ىکه همه جا مذهب ظاهراً نقش قابل توجه... ان ، سربداران ، نهضت مشروطه ، جنگل و يعلو
ى در دستور کار قرار ر متون معتبر اسالمي نهج البالغه و ساىد روير و کار شدين تفاسيک آن ، تدويناميم دي قرآن و درک مفاهىمعنا

  .گرفت 
م اسالم نه تنها يمعتقد بودن نظر که مقدمتاً يز در دستور بود و از اي نىستي از متون مارکسىن مطالعات البته آموزش برخيدر کنار ا

نه ين زمي شود که به دانش زمان و در اىمده مي فهى و انقالبىقي ندارد بلکه آنگاه اسالم حقىتي بشر مبانى و تجربى علمىبادست آوردها
  .يم مسلح باش) سم ينيلن_ سم يمارکس( ر اجتماع ييبه دانش شناخت و تغ

 در ىک بود که به طور اساسيدئولوژيک دوره کتب و مقاالت ايده گروه مصروف آن شد ، ک سال کار عميش از ين برنامه ها که بيحاصل ا
  .ى شدمشخص م" اء يراه انب" و " جزوه تکامل "، " کتاب شناخت " سه قسمت 

امل و درباره قانون تک" جزوه تکامل . "  شد ىا بحث مي قضاىستيل رئاليک و روش تحلينامي ديىاز اصول شناسا" شناخت " در کتاب 
ى خواست ثابت کند که راه بشر م" اء يراه انب"  کرد ؛ و ىژه انسان صحبت ميات وين خصوصي و همچنىل مذهبيانطباق آن با نظرات اص

چ و خم يد آنها ندارد و نه تنها راه پرپي رسالت و عقاىاء و مضمون و محتواي با راه انبىنه تنها تضاد ! ) ى فلسفه علمى علم و حتىعني(
اء ي با راه انبيىار واالي خود باالخره در نقطه بسى شود ، بلکه بشر در سرانجام کوشش هاىاء دور نمي از راه انبىو معرفت بشرشناخت 

  .کرد و بر آن منطبق خواهد شد  خواهد ىتالق
 آن که بر اساس ىفه فلسيک قسمت پاي.  دو قسمت بود ىدارا) در آن موقع ( سم از نظر ما يمارکس:" د ي افزاىه ميانيسنده بينو

 مبارزه ىک پروسه طوالني آن که ما آن را حاصل شرکت در ى و عملى ، اجتماعىاسيات سيگرش تجربيسم قرار داشت و قسمت دياليماتر
  .يم  دانستىر ميک صد سال اخي در ى مبارزات طبقاتىتوده ها و رهبر

 ىتجرب _ ىاجتماع _ ىاسيم سيرش و درک مفاهيم که پذي کردىم و تصور مي کردىسم را تکه پاره ميب ماناآگاهانه مارکسين ترتيبد
ر يسم امکان پرذيالي ماترىمق به مباني ، بدون اعتقاد عىک به عنوان اسلوب شناخت علميالکتين قبول و درک ديسم و همچنيمارکس
   .است

 ىد از سوي اساس نگاه به ابزار و مناسبات تول جامعه برىرش تحول علميک طرف و پذي از ىمان و اعتقاد به وحيان اي مىدر ادامه از تناف
.  گرفته است ى علم تجربىقاً مساوي ، دقىسم را به عنوان فلسفه علميه کرده و مارکسي تکىمان وحي و اىان درک علميگر ، بر تضاد ميد

  :يسد  نوىن و علم را مطرح کرده و ميسم تضاد دين با مارکسي تضاد دىپس از آن با تبختر به جا
ان يا به بيم و ين دو را بپوشانيم و عدم تناقص ايق کنياء تلفيخ را با نقش انبي تارىنکه درک علمي اىنجا بود که ما برايلب توجه در اجا" 
 در دست مذهب قرار يىسم را به عنوان عصايم مارکسيم ، مجبور بودياوريرون بيخ را از دل مذهب بي تارىن که درک علمي اىگر برايد
  ! يم ات و احکام جبران کني ، منتها در پوشش و قالب آىستيرات مارکسيرات و تفسي آن ار جابجا با تعبى هايىا و نارسا هىم ، لنگيده

 ىصد سال قبل است ، مي هزار و سى و اقتصادى ، اجتماعىخيط تاري که محصول شراى و تفکرىدئولوژيم که ايريجه بگيو آن وقت نت
  !خگو باشد ى امروز را پاستواند مسائل مبارزات

 آن ى علمىشرفت هاي و پىتحوالت اجتماع. م يابي دست ىجه اين نتيم به چنيم و باالخره هم نتوانستي توانستىچ گاه نميقت ما هيدر حق
(  روز ىط انقالبي خود را با شراى مذهب فاصله گرفته بود ، و مذهب آن قدر استعداد هماهنگىستيده آلي و فلسفه اىقدر از نظرات اجتماع

 نظرات ىاء و نوسازي وقفه ما در امر احى واقعاً بىرغم تمام کوشش هاياز دست داده بود که عل ) ى و چه از نظر علمىچه از نظر اجتماع
  .ى ماند  روز عقب مى و اجتماعىت شده علمين مسائل و نظرات تثبييمذهب باز هم فرسنگ ها از قدرت تب

نده بود که ي چنان افزاىشه مذهبي نسبت به هسته متوقف اندىاقتصاد _ ىاسيس _ ىاع اجتمىشرفت هاين فاصله و شتاب تحوالت و پيا
  ."د  مانىم مي همواره عقىشه مذهبي اندى هسته درونىل عدم آمادگيانه ما به دلي نوجوىکوشش ها

 از ىدتر مذهبيار جدين بسيدد گرفته تا متجىن اسد آباديد جمال الدي در جامعه از سى مذهبىايجه احي نتى اما بىپروسه دائماً تکرار
  يشه ؛ن اندي اى ذاتى و ناتوانى استعدادى است از بىگريار بارز دي ، نمونه بسىعتي شرىل دکتر عليقب
 و ىرات علمين نوع تعبيدتري از آن هر چند که آغشته به جدىانه ايچ استنباط نو و مترقي اش هىخي تارىل کهنگي که به دلىشه اياند( 

  .)ى کند شتر عمر نمي بى آن با علم باشد ، باز هم لحظه اىق اجباراً صورينه تلفيارات هنرمندانه در زمن ابتکي آخرىحاو
ام تمام نسوج و ي که مرور اى شگفت ابداعىع مستظرفه و هنرهاي بود مملو از صناى اما زربفتىمي قدى مانند قباىشه مذهبين قرار انديبد

  .ى مانده است  از آن به جاى ظاهرأتي آن را پوشانده و فقط هىتار و پودها
 مردمان در قرون ى و اخالقى ، ادبى ، فکرىع هنريگر آثار بديش ، همچون دي در قرنها پىشه و عمل مردماني از اندىعين اثر بدينچنيا

  .را فراهم آورد....ره شناسان سان و اسطويخ نوي محققانه تارى کاوش هاى براى توانست موضوع مناسبىگذشته تنها م



م و در ي خاک شده آن گره بزنى شده آن را به تارهاى متالشىم ، پودهايم کنيده آن را ترميم نسوج پوسي که ما در صدد بودىدر حال
  .يم تازه بدمى جان آن روحىکالبد ب

  ى شد ؛ گر ظاهر مي دى و پاره گىختگي ده ها گسىم و گرهيجه معلوم بود ، در مقابل هر ترمينت
ن ي تنها اى قبول مسأله وحى و ضد علمىج منفيبه عنوان مثال نتا.....  آمد ىگر رخنه به وجود مي دىته در صد جا نپرداخىکيهنوز به 

  .يم  تن بدهىچ گونه استدالل علمي و بدون هى ، به طور عاطفىده مرموز ، ناشناختنيک پديم به قبول ينبود که مجبور شده بود
 گذاشت ،قابل توجه ى مى روزمره ما باقى بالفاصله در مبارزه انقالبىن اعتقاداتيکه چن} آن بود  {ىبلکه از آن مهمتر اثر سوء و ضد انقالب

  ." تحت ستم و زحمتکش ىز مذهب است نسبت به توده هاي و رقت انگىار منفيک نمونه بارز آن نگرش بسي. تر بود 
به دنبال آن . ان کنند ي خود را درباره آن بىدگاه هايکنند و دع شده و قرار بر آن شده بود تا آن را مطالعه يان اعضاء توزين جزوه ميا

  .يست شدندر موضع کرده و مارکسيي سازمان اعالم تغىروهاي از نيىدرصد باال
  

  »بخش هايي از نامه مجتبي طالقاني به پدرش « 
  
ه مجاهد يکه متن آن در نشر_ ه پدرش  بى بود که خود ضمن نامه تندىت اهللا طالقاني پسر آىست شد ، مجتبي که مارکسى از کسانىکي

  :ى دهد ر موضع خود را شرح ميين گونه تغيا_ د ي و بعداً به صورت مستقل به چاپ رس٥٥سال 
  
 ى طبقه کارگر بود و وقتىکار در راه آزادي پس از انقالب عضو سازمان پىم که مجتبي از نامه او اشاره کنىش از درج بخشيپ( 

 به عنوان اعتراض دفاتر خود ار ىت اهللا طالقانير شد ، آيدستگ _ ىو به دستور محمد غرض_ ته يسط کم تو٥٨ن سال يفرورددراواخر
   )٧ ، ص ٥٨ين  فرورد٣١تهران مصور ، : د يبنگر! ل کرد يتعط
  
  

 ىگر خبريکديع عتاً چندان از وضيم و طبي نداشته اىحدود دو سال است که با هم تماس. د يدوارم که خوب و سالم باشيام! زم يپدر عز
نجا يد در اي دارىادي برم ، ابهامات زى به سر مىطيده و در چه شراين مورد که باالخره کار من به کجا رسيشما هم حتماً در ا....... م يندار

م ، نسبت ي اسم و ارتجاع مبارزه کردهياليه امپريک سنگر عليگر در يکدي را که مدتها با ىن است که ذهن آموزگار و همرزمي من اىسع....
  .....ى ام روشن کنم به پروسه حرکت و موضع مبارزات

د يان آن بوده اي در جامعه داشته که حتماً شما هم در جرىعيک ما بازتاب وسيدئولوژي تحوالت اىعنيش آمده ي که در سازمان پىاناتيجر
 ى خود مى و خونىم را دشمن اصليه ما خود به خود رژي علمي که در خانواده ، خودم را شناختم به علت تهاجم همه جانبه رژىاز موقع...... 

  .ر اشکال مختلف آن شروع کردم دم و از همان زمان مبارزه را ديد
 در آن زمان من ىعني.  شد ى قرار داشتم ، در قالب مذهب انجام مى مثل مدرسه علوى مذهبىطينکه در محين مبارزه به علت ايابتدا ا
 ىونين و انقالبي که با مصلحى آن صورت گرفته بود ، مذهبى تحت لواى متعددى توده اىام هاي که قىمذهب" رز ن مذهب مبايبه ا" قتاً يحق

 ىن مذهب به عنوان انعکاس خواست هايقت من به ايداً معتقد بودم و در حقي شد شدى مشخص مىن بن علي و حسىچون محمد ، عل
  .يستم  نگرىران مان و استثمارگيزحمت کشان و رنجبران درمقابل زورگو

 ىات آن بها نمي و جزئىاعتقاد داشتم و طبعاً به حواش" اء يراه انب" و " شناخت " ن ، يات مجاهديب به مذهب در محدوده دفعين ترتيبه ا
ندان  اعمال و عبادات که چىن سري آنها با مذهب خود به خود باعث دور شدن من از اىبخورد قشر " ىعلو"ط يدادم ، خصوصاً که در مح

  .ى شد  خورد ، مىبه کار من نم
 ى من مى روىر وارونه اي شد ، مسلماً تأثى هم جهت مىن مسائل قشريج اي با تروى آنها وقتىستيد ضد کمونيغات شدين طور تبليهم

له يز اسالم به وس اىدي مسائل ظاهراً جدى بند و معتقد بودم ، خصوصاً وقتى اسالم پاى که همچنان به عناصر مبارز جوىگذاشت ؛ در حال
 آن ىبالفاصله به سو) له مهندس بازرگان انجام شده بود ي که سالها به وسى ادامه همان تالشىعني(  شد ، ى و امثال آن مطرح مىعتيشر
  ى شدم ؛ ده ميکش
 تواند واقعاً به ىز نمين نيادم ي دهد ، چون دىد معموالً به آدم دست ميل مسائل جدين قبي که در برخورد با اىه ايجانات اولي بعد از هىول

  .......ى رفت ن ميه را از بياق اولي را دوا کند ، آن ذوق و اشتى تواند دردىجه نمي نشان دهد و مسائل مبارزه را روشن کند و در نتىمن راه
تم آنها را بشناسم ؛ در  توانسى که مىک برخورد کرده و تاحدي از مذهب از نزدى مختلفىب بود که من توانستم با چهره هاين ترتيبه ا
  .يده بودم  مختلف مبارزه باشد ، نرسىوه هاي شىقي حقى که گره گشاى اى که هنوز به دست آورد عملىحال



 ىن بود که خوف و هراسي اى مقدماتيىن آشنايجه اين نتيمهم تر....  شدم ىسم آشنا ميخته با مارکسيانات جسته گرين جريهمگام با ا
  .دا کردم يز پي نىشاتي به سمت آن گراىن رفت ، بلکه حتين شده بود ، نه تنها از بيسم به من تلقي به مارکسکه از تمام جهات نسبت

ش يدايپ. شد ى مانند من مى افرادىان فکري در جرىط آغاز جنبش مسلحانه و ظهور سازمان باعث بوجود آمدن نقطه عطفين شرايدر ا
  ى کشاند ؛ خود مى سوعتاً مرا بهي خاص طبىدئولوژيسازمان با آن ا

لذا . ده آل بود ي من اىن کامالً برايو ا"  کرد ىج مي را توأماً تروىسم و هم مذهب انقالبي از مارکسيىهم قسمت ها"  ، ىدئولوژين ايرا ايز
  .ى قبول شده در آمد  من به صورت اصلى بالفاصله براىدئولوژين ايا

ن حال توانسته ين اصول ثابت کرده اند و در عيشان را به اي بندى خود صداقت و پاىنقالب با عمل اىونيم که انقالبيدي دى مىمخصوصاً وقت
  .  کردم ىدا مي پىشترينان بي حل کنند ، بر موضع خودم استوارتر شده و اطمىن تناقص را به صورتياند ا

جه ي انداختم و در نتىسم و اسالم ميود از مارکس خىنحل بود آن را به گردن کم اطالعاتيم اليدم که براي دى هم مىلذا اگر تنافض و تضاد
  .ى شدم اط رد مي با احتىلياز کنار آنها خ

م همان جامعه يتعم......"  طبقه ى بىديجامعه توح"ن بود که مثالً يست ايبه طور مثال نظرات من در آن موقع راجع به اسالم و مارکس
ر خواهد کرد ؛ حال اگر اسالم در يين روبنا هم تغيابد اير ييربنا تغي هر گاه زم مذهب روبناست ، پسيا اگر قبول داري است و ىستيکمون

  .....ى کند دا ميز پي دهد بلکه ارتقاء نىات خود ادامه ميد باشد خوب نه تنها به حي جدىربنايخدمت آن ز
ان مبارزه ين جريا. ال توسعه بود  در داخل سازمان شروع شده و در حىک سراسريدئولوژيان مبارزه ايهنگام ورود من به سازمان جر

 بود که ىحي صحىري از جهت گى ها نبود ، بلکه ناشىست ها و مذهبين مارکسي بىعات فرصت طلبان ، مبارزه ايک برعکس شايدئولوژيا
  .ت صادقانه نواقصش را حل کند  خواسىجه مين طبقات خلق نموده و در نتي منافع زحمتکش ترىسازمان به سو
ن ي بود با اى برخوردىج سراسرين بسيک روز سازمان بروز کرده بود ايان پراتي که در جرى ها و اشکاالتيى نارساىک سريبه علت ظهور 

  .ى  گوناگون طبقاتى هاى از وابستگى ناشى ها و خصلت هايىنارسا
ن موج به ما هم ياز جمله ا.  بود ىباقش يشه هاي گوناگون رى هنوز به صورت هاىن رفته بود ، ولينه اش از بينکه زمي ها با اىن وابستگيا

  .....يد ر و همه جانبه شروع گردي ناپذىک مبارزه آشتيد ، يروها در خدمت جنبش در آي شد ، تمام نى که مانع ميىد و با خصلت هايرس
ر از يب بود که غين ترتي ا گذارد و بهى شدند ، پشت سر مى را که مانع از توسعه آن ميى مهابا سدهاى گرفت و بىن حرکت دائماً اوج ميا

 که تا به حال به صورت اصل ثابت و ىزي چىعنيز در بر گرفت ، ي و خاصاً مذهب را نىدئولوژي اى ، بطور کلىاسي ، سىالتيمسائل تشک
ل ي ، تبدىلوژدئويک ايشتاز به عنوان ي پىگر نقش گذشته اش را از دست داده بود و براي الواقع دى که فىر قبول شده بود ، در حاليتغيال

  .د شده بود و عمالً به انزوا افتاده بود ي و زاى اضافىبه عامل
ط مطرح ين شراي که در اىزيابد ؟ چي شد که مذهب روز به روز نقشش کاهش ىز بود که باعث مين انزوا چه بود ؟ چه چي اى علت اصلىول

  .يم ن برده و روز به روز توسعه اش بدهين بود که چگونه مسائل جنبش را حل کرده ، موانع آن را از بيبود ، ا
بلکه " ک ما را حل کند يدئولوژيک و اي استراتژىاسين مشکل سي توانست کوچک ترىچ وجه نميچ وجه و واقعاً به هيکن مذهب به هيو ل" 

خ يست و از تاريدر جهان جار که ىاتي خودمان از واقعىک مبارزاتيداً استنباطات ما را از پراتي آن ، شدىده آلستي اىبواسطه نقطه نظرها
  .....ى کشاند مبارزات خلق ها به انحراف م

 است که تنها با برخورد صادقانه با ىزين چي است که در مقابل آن قرار دارد و اىن بردن موانعي حل مشکل جنبش و از بىمسأله اصل
  يد ؛  آىبه دست م..... خ وين تحول جامعه و تاريجهان و قوان

 مختلف بود که وارد ى هاىش ها و ناخالصيشه ها از آاليه انديب با تصفين ترتيبه ا.... سم کشف کرده است يکه مارکس ىزي همان چىعني
 جنبش ما ى که بتواند جوابگوىني نوى هاىد و تئوريم به مسائل جدي توانستى بود که مىطين محيم و تنها در چنيدي گردىفيک دوره کي

  . و خط درست سازمان بوده است حي صحىري از جهت گى تنها ناشن دست آوردهايم و ايابيباشد دست 
 کنم که همچون تو ىن نامه آرزو ميان ايدر پا! پدر ....  از پروسه حرکات من و سازمان تا آنجا که من توانسته ام درک کنم ىن مختصريا

 اسفند ، ٩ / ىفرزند تو مجتب.... ق خود قرار دهم ستم و همواره مقاومت تو ار سرمشين نفس باياستوار در مقابل دشمنان خلق ها تا آخر
  . شدن نفت  ىسالگرد مل

  
درون سازمان آمده و آن را منهدم کرده اند ، در  يست  مارکسى که بنا دارد نشان دهد عده اىلي دهد، برخالف تحلىن نامه نشان ميا

ت از يک سو و قطع ارتباط با روحانيسم از يمطالعه مارکس بوده و پس از ى بچه مسلمان بودند که گرفتار ضعف فکرىنان عده ايواقع ا
  . دند يسم در غلطيگر به دامن مارکسي دىسو

  


