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  اسالماز  تفسير خشونت آميز  

 اروند آبراهاميان

اين بخش بطور خاص فصل هاى مربوط .،نوشته اروند آبراهيميان مى باشد"اسالم راديکال،مجاهدين خلق"اين متن ترجمه بخش دوم کتاب 
به مجاهدين ،چگونگى و زمينه هاى سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى،فرهنگى و ايدئولوژيکى بنيان گذارى و شکل گيرى سازمان ،انشعاب 

  .جاهدين را در بر مى گيرد در ميان م٥٤زرگ تابستان سال ب
  
  
  



  »آغاز « 

  

   )١٩٦١ _ ٣( سرچشمه ها و منابع ، 
  
  
  

 ١٩٦٠اصل و ريشه مجاهدين به نهضت آزادى بر مى گردد ، نهضت آزادى ، حزبى ملى گرا ، ليبرال و مذهبى غير روحانى در اوايل دهه 
  )١. ( مهدى بازرگان تأسيس شد توسط

ين اعضاى نهضت آزادى نظير بازرگان هواداران وفادار مصدق به شمار مى رفتند، البته آنها از اين كه ظاهر الئيك جبهه ملى مصدق ، اول
  )٢.(خت نگران بودند نهادهاى روحانى و توده مذهبى را از خود جدا مى سا

رده غرب بودند، با اخذ مدارج عالى و از خانواده هاى تجار عالوه بر اين شمارى از اولين اعضاى نهضت آزادى باز نظير بازرگان تحصيل ك
  .ثروتمند 

 در يك خانواده سرشناس بازارى متولد شد ، پدر او رياست انجمن تجار آذربايجانى مقيم تهران را پيش از آن كه ١٩٠٧بازرگان در سال 
  .ميان بردارد ، به عهده داشت رضاشاه همه اين گونه انجمن ها را از 

 سال در فرانسه درس خواند ٧ن ابتدا در مدارس ابتدايى سنتى ، سپس در يكى از اولين دبيرستان هاى مدرن كشور و نيز به مدت بازرگا
  .و در همانجا مدرك مهندسى خود را دريافت نمود 

 فرانسوى ها ، اشتياق  به ايران بازگشت در حالى كه سخت تحت تأثير فرانسوى ها قرار داشت به ويژه كه وطن پرستى١٩٣٥او در سال 
شخصى شان براى فداكارى در ايجاد شرايط عمومى بهتر ، توانايى آنان براى كار دست جمعى داوطلبانه در انجمن ها ، مدارا و تحمل 

  )٣.( علمى از نزديك ديده بود نظرات متفاوت و نيز پرهيزگارى و ايمان مذهبى آنان را در يك جامعه و محيط كامالً
  :  سازمان را به عهده گرفت ٣  بازرگان نقش رهبرى در شكل دادن١٩٤١از سرنگونى رضاشاه در سال بالفاصله پس 

  .يل دانشگاه را نمايندگى كند انجمن مهندسان ، اين انجمن طراحى شده بود تا منافع تكنسين هاى فارغ التحص) ١(
سترش ماركسيسم در دانشگاه تهران و نيز نشان دادن اين كه انجمن اسالمى دانشجويان ، اين هر دو انجمن به منظور مقابله با گ) ٢(

  .جتماعى سازگار است ايجاد شد اسالم واقعى با علم ، پيشرفت و اصالحات و رفرم ا
حزب ايران ، حزبى با برنامه معتدل سوسياليستى كه به صنعتى كردن ، اقتصاد مستقل از غرب و در نظر گرفتن نقش بزرگترى براى ) ٣(

  .ا حزب توده شكل داده جدا شد  ب١٩٤٥نفكر فرا مى خواند، التبه بازرگان از حزب ايران به خاطر اين كه اتحادى را در سال طبقه روش
 توسط مصدق به رياست شركت تازه ١٩٥١ بازرگان به عنوان رئيس دانشكده فنى دانشگاه تهران كار مى كرد ، در سال ١٩٤٠در اواخر دهه 

وب گرديد و در آخرين ماههاى حكومت مصدق براى وزارت آموزش در نظر گرفته شد ، اما پذيرفته نشد بر تأسيس ملى نفت ايران منص
  .به اندازه كافى سكوالر نبود اين اساس كه 

 بازرگان چند رساله نوشت كه درباره سازگارى و موافقت اسالم با علم بحث مى كرد ، اين رساله ها در ميان ١٩٥٠در اواسط دهه 
فت و مورد احترام قرار نى كه با علوم غربى و مسائل دانشگاهى سر و كار داشتند و از خانواده هاى مذهبى بودند مخاطبينى يادانشجويا

  .گرفت 
در بنيان گذارى نهضت آزادى ، بازرگان از سوى آيت اهللا محمود طالقانى روحانى يگانه و بى مانندى كه همواره از مصدق حمايت مى كرد 

شد ، طالقانى عالمى برجسته و قابل احترام بود ، فرزند مالئى روستايى كه ترجيح مى داد به عنوان يك ساعت ساز كار كند قوياً كمك مى 
 و سر بلند پرورش يافته  فقير اما پر غرورى، طالقانى در خانواده ا) خمس و زكات ( و از اين راه امرار معاش نمايند از طريق اعانات مذهبى 

  .بود 
 چشم به جهان گشوده بود به آن اندازه عمر كرد كه دو دوره را بياد بياورد ، دوره اى كه علماى قديمى و مسن علناً ١٩١١سال وى كه در 

  .ت مطلقه سلطنتى را آغاز كرد فئوداليسم را توجيه مى كردند و نيز زمانى كه رضاشاه حكوم
ايى را رد كرده بود به زندان انداخته شد ، ذهن فعال و كنجكاو طالقانى  به خاطر اين كه حمل كارت شناس١٩٣٠طالقانى خود در اواخر دهه 

به وى اجازه مى داد كه در برخورد با سياست هاى مختلف و مفاهيم تازه و نو تحمل و ظرفيت داشته باشد ، كما اين كه از ايده هاى نو و 
  .در زندان نيز تأثير مى گرفت جديد ماركسيست ها 
وشتن دو كتاب مشهور به نام هاى  طالقانى با سرپرستى مسجد هدايت در مركز تهران سخنرانى در اين مسجد و ندر اواخر اين سال ها

  . واعظ اصالح طلب معرفى نمود خود را به عنوان يك خطيب و" حكومت از نظر اسالم " و " اسالم و مالكيت "



م از مالكيت قانونى و مشروع دفاع مى كند اما مخالف فئوداليسم ، بحث ها عبارت بود از اين كه اسال" حكومت از نظر اسالم " در كتاب 
  .ف حرص و آز لجام گسيخته است سرمايه دارى و نيز مخال

همچنين بحث مى شد از اين كه اسالم واقعى مترادف با عدالت اجتماعى است ، چرا كه اسالم با بى عدالتى كالً مخالف بوده و در دفاع از 
  .ران كوچك موضعى پيشتاز داشت ار شده نظير كشاورزان ، كارگران ، صنعت گران و پيشه وحقوق توده هاى استثم

 نوشته ١٩٠٩اساساً رونويسى بود از كار كالسيك يك روحانى معروف طرفدار مشروطه كه در سال " حكومت از نظر اسالم " البته كتاب 
ذاشت كه بحث هاى نويسنده اصلى كتاب از جمله دولت منتخب مردم و شده بود ، طالقانى در مقدمه كتاب خود بر اين نكته تأكيد مى گ
  .سالم شيعه مطابقت دارد نيز قوانين مدنى هر دو مطلب است و با آموزش هاى پايه اى ا

 بايد اين نكته با اهميتى است كه هم طالقانى و هم نويسنده اصلى كتاب تأكيد داشتند كه علما نبايستى در موضع حاكميت قرار بگيرند و
  .ز توده هاى مردم محدود كنند كه نقش سياسى خود را در حد حمايت ا

 و استبداد به گفته بازرگان ، طالقانى بر اين اعتقاد ايمان و يقين قاطع داشت كه دو نوع از خطرناكترين استبداد ها ، استبداد شاه
  )٤.(روحانيون است 

  
  : نمود مى توان بدين صورت تعريفانديشه سياسى طالقانى را 

تركيبى از ناسيوناليسم ، سوسياليسم معتدل و مشروطه گرايى به ويژه پلوراليسم سياسى و حق آزادى بيان براى همگان ، حتى براى 
  . نثار او گرديد ١٩٧٩يع پيكر طالقانى در سپتامبر يگروه هاى غير اسالمى در يك ستايش شايسته كه در مراسم تش

  
  
  

رش به طور چشم گيرى در ميان روحانيون معاصر يگانه و بى مانند بود ، زيرا كه سخت به ايده هاى مدرن ، بازرگان گفت كه دوست بزرگوا
  )٥.(الحات اجتماعى توجه داشت پلوراليسم سياسى و اص

از رهبران شگفت نيست كه ستايش كنندگان بى شائبه طالقانى او را نه از جمله روحانيون بلكه يك روشنفكر مى دانستند ، به گفته يكى 
  )٦.( است مجاهدين آموزش هاى طالقانى بيشترين تأثير را از جمله بر نسل جوان مسلمان روشنفكر بر جاى گذاشته

ما مسلمان ، ايرانى ، مشروطه گرا و : "  پايه گذارى گرديد ، تصريح شده بود ١٩٦١در بيانيه اعالم موجوديت نهضت آزادى كه در ماه مى 
  . مصدقى بودن تأكيد مى گذاشت مان بر مسلمان بودن ، ايرانى بودن ، مشروطه گرا بودن ، ساز) ٧. (مصدقى هستيم 

بر مسلمان بودن به اين خاطر كه ما جدايى مذهب از سياست را رد مى كنيم ، و نيز به خاطر اين كه اسالم شيعى بخش جدايى ناپذير 
به ميراث ملى مان احترام مى گذاريم ، بر مشروطه گرا بودن به خاطر اين كه فرهنگ مردم ايران است ، بر ايرانى بودن به خاطر اين كه ما 

  .  را از استعمار آزاد سازيم ما خواهان آزادى سياسى و تفكيك قوا هستيم و نيز بر مصدقى بودن براى اين كه ما قصد داريم ايران
الم را نه به عنوان يك دگم مرده و صلب ، بلكه به عنوان نهضت آزادى توضيح مى داد منظور از مسلمان ها افراد معتقدى هستيم كه اس

و رفاه عمومى يك آئين و فرمان زنده و دم به دم تازه شونده در نظر مى گيرند ، آئينى كه معتقدين خود را به قيام براى عدالت ، برابرى 
  . فرا مى خواند 

ور ميهن پرستى است، يعنى كسانى كه براى ميراث ملى احترام قائلند ، منظور از ايرانى ها و ايرانى بودن ، نژاد پرستى نيست ، بلكه منظ
  . مشروطه صادقانه متعهدند ١٩٠٥ _ ٩منظور از مشروطه گراها كسانى هستند كه به اصول دمكراسى و قوانين بنيادى 

 كند و پر كنند فاصله ميان دولت و و نيز منظور از مصدقى ها طرفداران آن نوعى از دولت است كه واقعاً اكثريت مردم را نمايندگى مى
  . شهروندان است و ايران را از سلطه خارجى رها مى سازند 

مصدق يك شخصيت برجسته و عظيم شرق بود كه به خاطر ملى كردن صنعت نفت ، زننده اولين ضربه به : بيانيه همچنين مى افزايد 
  .طورى بريتانيا محسوب مى شود امپرا

ند نهضت آزادى به مدت دو سال فعاليت داشته باشد ، احتماالً به خاطر اين كه آنها احساس مى كردند خطر اصلى مقامات دولتى اجازه داد
از جانب ماركسيسم است ، نهضت آزادى اجازه داشت ميتينگ برگزار نمايد ، خبرنامه منتشر كند ، انجمن اسالمى دانشجويان را توسعه 

  .جد هدايت طالقانى ترتيب دهد در مسبخشد و جلسات بحث و مباحثه گروهى نيز 
 خرداد نقطه ١٥به پايان رسيد ، قيام )  خرداد ١٥ ( ١٩٦٣اين فعاليت هاى محدود ادامه داشت تا اين كه به ناگهان همه چيز با قيام ژوئن 

  سيون را به زندان انداخت ، زيپايانى بود بر فعاليت گروه هاى مدره و ميانه رو نظير نهضت آزادى ، كما اين كه شمارى از رهبران اپو
  . سال زندان محكوم شدند ١٠به بازرگان و طالقانى به اتهام مخالفت با نظام سلطنت هر يك 

 خرداد و شايعات گسترده درباره آن كه عموماً با بيشترين بزرگ نمايى نظير سركوب ١٥عالوه بر اين با اعمال خشونت بى سابقه در 
هاى سنگين ارتش ، همراه بود تأثيرات روانى عمده اى بر جوانان بر جاى گذاشت ، آن هم جوانانى كه به هزاران تظاهر كننده توسط نيرو



 ١٥ ( ٦٣تازگى جذب مسائل سياسى مى شدند ، به بيان ديگر و اگر بخواهيم عبارت جامعه شناسانه به كار ببريم بايد بگوييم قيام ژوئن 
  )٨.( گرديد ياسى جديد را موجبپيدائى يك نسل س) خرداد 

نسل قديمى از فعالين سياسى كه زير حاكميت استبدادى رضاشاه رشد كرده بودند به طور جزم و تغيير ناپذيرى خواهان حكومت قانون ، 
  . بود ١٩٠٥ _ ٩ى قانون اساسى جدايى و تفكيك قوا و اجرا

ه ها را نوعى آزادى خواهى ليبرالى ، غير واقعى و بى  خرداد غسل تعميد ديده بود ، اين خواست١٥اما نسل جديد كه در حمام خون قيام 
  . و تمايل داشت آن را رد كند ربط توصيف مى كرد

نسل قديم كه در جريان ملى كردن صنعت نفت مشاركت داشت و خيانت روحانيون نسبت به مصدق را ديده بود هنوز به نحوى نسبت به 
   .ابل عليه رژيم با ملى گراهاى الئيك باشد تا طرفدار شعار مذهبى هاروحانيون بى اعتماد مى نمود و ترجيح مى داد در تق

اما نسل جديد تحت تأثير خمينى به سرعت سمبل هاى مذهبى را اخذ كرده و مورد حمايت قرار مى داد و در وجود هر مالى ضد رژيم ، 
 كردن صنعت نفت ، استعمار انگليس را به عنوان يك ترقى خواهى و آزادى خواهى مى ديد، نسل قديم با توجه به سابقه مبارزه براى ملى

خطر جدى خارجى ارزيابى مى كرد ، اما نسل جديد كه با تجهيزات آمريكايى به رويش آتش گشوده بودند بر اين نظر بود كه امپرياليسم 
  .يكا يك تهديد بزرگ خارجى است آمر

 به مبارزات غير قهر آميز تمايل داشت ، نظير ٥٠ و اوايل دهه ٤٠دهه نسل قديم با اتكاء بر تجربه گسترده خود از جنبش هاى سياسى 
  .تشكيل احزاب سياسى ، اتحاديه هاى كارگرى ، انجمن هاى صنفى ، تظاهرات خيابانى و گردهمايى هاى مردمى 

يز كشيده مى شد ، نظير ايجاد  خرداد تكان خورده بود به طور فزاينده اى به سمت مبارزه قهرآم١٥اما نسل جديد كه با رويدادهاى قيام 
  . نيز جنگ چريكى و پارتيزانى هسته هاى زير زمينى ، شهادت قهرمانانه ، تبليغ به وسيله عمل و

به طور خالصه نسل قديم سكوالر ، رفرميست ، ضد انگليس بود با روش هاى غير خشن و نسل جديد اما بيشتر مذهبى بود ، راديكال ضد 
  . شدت هوادار مبارزه مسلحانه اين كه بهآمريكا و مهمتر از همه 

  
  : تور ديگر نيز برجسته مى شد تفاوت اين دو نسل با دو فاك

در فضايى از فعاليت هاى چريكى كه در سراسر دنيا جريان داشت به وقوع پيوست ، مانند ويتنام ، )  خرداد ١٥ ( ١٩٦٣اين كه قيام 
وره عصر كاسترو ، چه گوارا ، جياپ ، توپامارو ، مجاهدين الجزاير و فدايى هاى فلسطين بود آمريكاى التين و مهمتر از همه الجزاير ، اين د

رزه مسلحانه روى مى آوردند ، همه جوانان راديكال در همه جا متدها و شيوه هاى سنتى را زير پا مى گذاشتند و به جنگ پارتيزانى و مبا
تاد كه دانشگاه هاى ايران يك رشد و گسترش بى سابقه را تجربه مى كردند ، اين رشد  پس از دو دهه و در زمانى اتفاق مى اف١٩٦٣قيام . 

و توسعه كه افزايش روز افزون كمك هزينه تحصيلى دولتى دانشجويان را در بر مى گرفت ، براى اولين بار درب دانشكده ها را به روى 
  . ط رو به پايين تر نيز گشود فرزندان خانواده هاى طبقه متوس

انشجويان پيشين دانشگاه عمدتاً از خانواده هاى زمين دار بزرگ ، كارمندان رده باالى دولت و مشاغل با درآمدهاى كالن بودند ، اما د
اكنون دختران و پسرانى به طور فزاينده به اين دانشجويان افزوده مى شدند كه از خانواده كارمندان دون پايه دولت ، بازرگانان كوچك 

  .اد به شمار مى رفتند ه پايين ، تجار بازار و صاحبان مشاغل آزروحانيون رد
نكته اين كه تشيع ، بخش جدايى ناپذير فرهنگ زندگى بسيارى از اين خانواده ها را تشكيل مى داد ، اين تغييرات طبقاتى دانشجويى در 

  .كده ها سالمى كردن فضاى دانشرشد راديكاليسم و ا: دانشگاه به انجام دو امر يارى رساند
 سال بعد خبرنامه دانشجويان تبعيدى در پاريس جمع بندى نمود ، اين خبرنامه پس از ٦ خرداد را به طور خالصه و موجز ١٥تأثير قيام 

  : خرداد نوشت ١٥رح رويدادهاى ش
 ، اين واقعه ما را بر آن مى  خرداد يكى از مهمترين رويدادهاى همه تاريخ ايران و خونين ترين رويداد تاريخ معاصر ايران است١٥قيام 

يه امپرياليسم ايفا مى اول ، اين كه رهبران روحانى نقش قاطعى در مبارزه عليه شاه و عل: دارد تا به يك جمع بندى سه گانه دست يابيم 
  .كنند 

 مبارزه غير مسلحانه اگر چه دوم ، نيروهاى سكوالر ترقى خواه بايستى همراه و با مذهبى ها عليه رژيم ستمكار عمل كنند ، سوم اين كه
مطلوب است و همه جاگير اما امكان ندارد بتواند عليه اين رژيم خونخوار موفق باشد ، تنها راهى كه اين رژيم نفرت انگيز باقى گذاشته 

  )٩.(همانا مبارزه مسلحانه است و بس 
  

   ) :١٩٦٣ _ ٨( بنيان گذاري و شكل گيري 
  

 گرديد تا شكاف و جدايى ميان دو نسل در نهضت آزادى و نيز در ديگر سازمان هاى سياسى به وجود موجب)  خرداد ١٥ ( ٦٣قيام ژوئن 



 عضو جوان تر نهضت آزادى يك گروه كوچك بحث و گفتگو تشكيل دادند تا درباره راههاى نوين ٣آيد ، ظرف چند ماه پس از اين رويداد 
  .بارزه عليه رژيم تحقيق كنند م

يانه خطاب به رهبران نهضت آزادى اين رهبران را به خاطر عدم اتخاذ مشى بيشتر مؤثر در مبارزه عليه شاه مقصر آنها در نامه اى مخف
  .صلى مجاهدين را تشكيل دادند اين گروه بحث و گفتگو بعداً هسته ا) ١٠.(دانستند 

وند بى دفاع ، شمارى از اعضاى جوان تر يكى از اعضاى اوليه مجاهدين بعدها شرح داد جنايت وحشيانه شاه در سركوب هزاران شهر
  .براى مبارزه با شاه بر آيند  تن را برانگيخت تا در جستجوى راههاى تازه اى ٣نهضت آزادى مانند همان 

) ١١.(ديگر ترديدى در ضرورت مبارزه مسلحانه نبود ، بلكه سؤال اين بود كه چه موقع و چگونه بايستى سالح برداشت : " او گفت 
  :توضيح مى دهند " ورت تاريخى مبارزه مسلحانه، يك ضر"  در مقاله اى با عنوان مجاهدين

 خرداد نقطه عطفى در تاريخ ايران به شمار مى رود ، اين قيام نه تنها آگاهى سياسى توده ها را آشكار ساخت ، بلكه ورشكستگى ١٥قيام 
تالش مى كردند در مقابل رژيم و حاميان امپرياليست آن از طريق بنيادى سازمان هاى قديمى را به نمايش گذاشت ، سازمان هايى كه 

 خرداد ١٥مبارزه غير مسلحانه نظير اعتراضات سراسرى خيابانى ، اعتصابات كارگرى و رفرم هاى پارلمانى مقاومت كنند ، پس از قيام 
له و مبارزه كرد ، بنابراين ما بايستى از خود سؤال مى مبارزين دريافتند قطع نظر از ايدئولوژى با دست خالى نمى توان با توپ و تانك مقاب

  ) ١٢" .(مبارزه مسلحانه "  بود و پاسخ ما بدون پرده و صريح اين" چه بايد كرد ؟ " كرديم 

ح توضي"  خرداد نقطه عطفى در مبارزات قهرمانانه مردم ايران ١٥" اين موضوع با جزئيات بيشترى توسط مجاهدين در جزوه اى با عنوان 
 خرداد يك ويژگى ١٥داده شد ، جزوه پس از تأكيد بر اين كه تاريخ ايران سرشار از مبارزات قهرمانانه توده هاست ، بحث مى كرد كه قيام 

مهم داشت و آن اين بود كه يكبار و براى هميشه جريانات رفرميستى را به گور سپرد ، از خمينى يك چهره و سمبل ملى ساخت و موجب 
  :لوژى انقالبى مجاهدين گرديد اد ايدئوتكوين و ايج

 خرداد با شكست روبرو گرديد ، اما اين حتى بيشتر واقعى است كه آن رخداد اساس و زمينه اى شد براى ١٥اين واقعيتى است كه قيام " 
بود و افزايش اميد  خرداد و آشكار شدن ورشكستگى گروه هاى رفرميست در يك طرف ١٥آينده مبارزه انقالبى مسلحانه ، شكست قيام 

سازمان هاى انقالبى در طرف ديگر ، عالوه بر اين توده ها از اين پس خود را با ايده هايى نظير اين كه گويا اين رژيم خونخوار توانايى رفرم 
بعد از اين ..... شد را در خود دارد فريب نخواهند خورد ، بنابراين ايده هاى رفرميستى نهايتاً به گورستان ايده هاى سياسى مرده سپرده 

) ٢مبارزه مسلحانه ايدئولوژيكى ، ) ١: نقطه عطف تاريخى بود كه رهبران مجاهدين در سه زمينه به انديشه و چاره جويى پرداختند 
  ) ١٣." (سلحانه مبارزه م)٣مبارزه سازمان يافته ، 

 نهضت آزادى غير انقالبى جدا شدند اما آنها همواره به سالها بعد يكى از رهبران مجاهدين خاطر نشان ساخت اگر چه او و همكارانش از
  .به ديده احترام مى نگريستند نهضت آزادى به عنوان جناح چپ تر همه احزاب ميهن پرست 

م پى برد تحسين او همچنين كه بازرگان را به عنوان يك اصالح طلب صادق ضد شاه و به عنوان اولين ايرانى كه به رابطه ميان علم و اسال
  )١٤.(مى كند 

 خرداد همراه با انقالب الجزاير، كوبا و ويتنام تأثير ريشه اى و راديكال بر اعضاى ١٥از اين رو است كه نهضت آزادى استدالل مى كند قيام 
  )١٥.(هدين را پايه ريزى كنند جوان تر بر جاى گذاشت و آنان را برانگيخت تا مجا

ارگان نهضت آزادى بود كه در خارج از كشور و " پيام مجاهد" مطرح مى گرديد ، " يام مجاهد پ" مشابه اين بحث گاهاً در سر مقاله هاى 
  :نوشت "  خرداد ١٥قيام " وان  منتشر مى شد ، اين نشريه از جمله در سرمقاله اى با عن٧٨ تا دسامبر ٧٢اكثراً در تگزاس از ماه مه 

ما نمى " وب مى شود ، از اين نظر كه سركوب مردم بى دفاع و فرياد آنان كه  خرداد نقطه تحول بزرگى در تاريخ ايران محس١٥قيام " 
شمارى از فعالين جوان تر را به اين جمع بندى رساند كه تنها مبارزه مسلحانه رژيم را به " توانيم با مشت هاى خالى با تانك ها بجنگيم 

  ) ١٦.(ا در نهضت آزادى بودند د ، آموزش ديده هاى خود مجوانان فعالى كه مجاهدين را پايه گذاشتن..... زانو در مى آورد 

سه تن از بنيان گذاران مجاهدين عبارت بودند از محمد حنيف نژاد ، سعيد محسن و على اصغر بديع زادگان ، هر سه تن از دوستان 
 عهده داشت مهندس ماشين آالت نزديك و صميمى يكديگر در دانشگاه تهران بودند حنيف نژاد كه مسئوليت ايدئولوژيكى گروه را به

  . كشاورزى دانشگاه تهران بود سنگين كشاورزى و فارغ التحصيل دانشكده
 در يك خانواده فقير كارگر بازار تبريز به دنيا آمد ، او كه موفق شده بود در بورس تحصيلى دانشگاه تهران برنده شود ، ١٩٣٨وى در سال 

  .ن طريق به نهضت آزادى پيوست  دانشجويان و از ايدر دانشكده به جبهه ملى ، انجمن اسالمى
 ماه را در زندان گذراند ، طى مدت زندان ٧ حنيف نژاد دستگير شد و مدت ٦٢ _ ٣در جريان فعاليت هاى دانشجويى دانشگاه در سالهاى 

  . با او به مطالعه مى پرداخت حنيف نژاد طالقانى را مى ديد و
ه مى من به حنيف مى آموختم كه چگونه قرآن را مطالعه كند ، اما او خود به حقيقت آنچ: " ه است مطابق آخرين اظهارات طالقانى گفت



  )١٧." (خواند پى مى برد 
گرچه حنيف نژاد در انجام مراسم و آئين هاى مذهبى بر عكس غالب شيعيان سنتى و بسيار بيشتر از دو همقطار ديگرش باريك بين و 

و از رساله هيچ مرجع تقليدى پيروى و تقليد نكرده بود ، آن هم به اين دليل كه آدمى براى درك و فهم كالم دقيق بود ، با اين همه اما ا
  .خدا احتياجى به آخوند ندارد 

 ١٩٣٩سعيد محسن مسئول سازماندهى گروه مهندس راه و ساختمان بود و فارغ التحصيل دانشكده فنى دانشگاه تهران ، محسن در سال 
حلى به خوشنامى مشهور  از طبقه متوسط و روحانى در زنجان به دنيا آمد ، فاميل و اقوام وى در ميان مقامات مذهبى مدر خانواده اى

  .بودند 
در دبيرستان اصلى و بزرگ زنجان محسن توانست در اخذ بورس دولتى دانشگاه تهران موفق شود ، در آنجا بود كه او نيز همانند حنيف 

القانى به مطالعه  ماه را در زندان گذراند و همراه ط٧من اسالمى دانشجويان و نهضت آزادى ملحق شد ، او همچنين نژاد به جبهه ملى ، انج
  .مى پرداخت 

 در ١٩٤٠بديع زادگان مسئول نظامى گروه مهندس شيمى بود ، مدرك تحصيلى خود را از دانشگاه تهران دريافت داشت ، وى در سال 
  .طبقه متوسط چشم به جهان گشود  اصفهان و در خانواده اى از

 يعنى تا زمان اخذ بورس دولتى براى ورود به دانشكده فنى دانشگاه تهران ترك نكرده بود ، ١٩٦٠بديع زادگان شهر زادگاهش را تا سال 
 سال ٦٢ _ ٣ هاى وى از فعالين جبهه ملى ، انجمن اسالمى دانشجويان و نهضت آزادى به شمار مى رفت ، او اما مانند دوستانش در سال

  .محيط دانشگاه به زندان نرفت هاى پر آشوب 
 سال را در خدمت سربازى سپرى كردند ، ٢ حنيف نژاد ، سعيد محسن و بديع زادگان ٦٣پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه در سال 

 دوره سربازى بود را گذراندند و از طرف كه ويژه فارغ التحصيالن دانشگاه ها در) ستوان دومى ( هر سه نفر آموزش هاى دوره افسرى 
  .ت توليد اسلحه فرستاده شدند دولت به عنوان مهندس به كارخانجا

حنيف نژاد در كارخانه بزرگ مهمات سازى در اصفهان كار مى كرد ، سعيد محسن و بديع زادگان در كارخانجات بزرگ اسلحه سازى در 
ا تماس ها و روابط با يكديگر و دوستان دانشگاهى خود را حفظ نمودند ، بلكه روابطى نيز با تهران كار كردند ، طى اين سالها آنها نه تنه
  .بودند برقرار ساختند سربازانى كه داراى نظرات سياسى مشابهى 

ه عنوان  هر سه نفر مشاغلى در مناطق نزديك پايتخت به دست آوردند ، حنيف نژاد ب١٩٦٥پس از بازگشت به زندگى غير نظامى در اوايل 
مهندس آبيارى در قزوين در نزديكى تهران ، سعيد محسن به عنوان رئيس اداره در وزارت كشور در تهران و بديع زادگان به عنوان 

  .گاه و محل اصلى تماس ها بود استاديار شيمى در دانشگاه تهران به كار مشغول شدند ، تهران پاي
 تن از دوستان قابل اعتماد خود اعم از دانشجو يا آنها ٢٠ حدود ٦٥ششم سپتامبر سال حنيف نژاد ، سعيد محسن و بديع زادگان در روز 

  . و سازمان مخفى تشكيل دادند كه دوره سربازى را مى گذراندند گرد هم آورده و يك گروه
، اين گروه و تاريخ سازمان كه از ساختار خوبى برخوردار بود و هنوز نامى برخود نداشت به بحث و بررسى مسائل روز مى پرداخت 

  )١٨.(ارى مجاهدين محسوب مى شود نخستين روز ديدار و نشست آنها اكنون به مثابه آغاز واقعى پايه گذ
 سال ادامه يافت ، نشست ها معموالً دوبار در هفته تشكيل مى شد و ٣بحث هاى گروه در نشست ها و گردهمايى هاى مرتب به مدت 

  . به حسينيه ارشاد مى فرستاد كشيد ، گروه گاهاً برخى اعضاء را ساعت به درازا مى ٨ تا ٧بعضاً 
حسينيه ارشاد محل برگزارى كنفرانس ها و سخنرانى هاى مذهبى بود كه توسط بازارى هاى خير و روحانيون ناوابسته به دولت نظير آيت 

 و به تدريج گروه هاى كوچكى را در شهرهاى اهللا مطهرى تأسيس و اداره مى شد ، گروه همچنين عضو گيرى هاى جديدى انجام مى داد
  .شيراز و مشهد مستقر مى ساخت قزوين ، تبريز ، اصفهان ، 

گروه اصلى در هر حال بر روى مطالعه مذهب ، تاريخ و تئورى انقالب متمركز بود ، آن بخش از مطالعه كه توأم بود با دقت هر چه تمامتر از 
نى و بازرگان را شامل رگى از سخنان قصار و گفته هاى منسوب به امام على و تأليفات اساسى طالقاجمله قرآن ، نهج البالغه ، مجموعه بز

  .مى شد 
بخش ديگر مطالعه كه به نسبت با دقت كمترى صورت مى گرفت مطالب مربوط به انقالبات نوين جهان به خصوص انقالب شوروى ، چين ، 

 ، ١٩١٧ _ ٢١ ، قيام جنگل در گيالن ١٩٠٥ _ ٩تاريخ ايران و به طور اخص انقالب مشروطه كوبا و الجزاير و نيز رويدادهاى بزرگ و حساس 
  . را در بر مى گرفت ١٩٦٣د در  و همچنين انقالب سفي١٩٥١ _ ٣مبارزات ملى كردن صنعت نفت 

  :رد مطالعه و بررسى قرار داد گروه همچنين طى يك دوره طوالنى كتب زير را مو
  .  دو ماركسيست ايرانى معاصر دو نوشته مشهور در زمينه تئورى اقتصاد ، تأليف" راى همه پول ب" و " اقتصاد " 
  . اثر ماركس " زد و سرمايه كارگر م" 
  . از لنين " چه بايد كرد ؟ " و " دولت و انقالب " 
، تأليف يك رهبر معروف يات انقالبى از ليوشائو ، يك كتاب مشهور در زمينه ضوابط و اخالق" چگونه مى توان يك كمونيست خوب بود ؟ " 



  . چين 
  . از چه گوارا " گ پارتيزانى جن" 
  . نوشته فرانتس فانون " زمين دوزخيان " 
  . تأليف كارلوس ماريگال " رى جنگ شه" 
  . نوشته ابراهام گيوان " هرى استراتژى چريك ش" 
وعه مربوط به آمريكاى التين بود كه توسط يك محفل دانشجويى ترجمه اثر رژى دبره ، اين كتاب از كتاب هاى ممن" انقالب در انقالب " 

  . ئيان را پايه گذارى نمودند شد ، اين محفل بعداً سازمان فدا
، اين كتاب در آن زمان راهنماى تئوريك جبهه آزاديبخش الجزاير محسوب مى شد كه توسط يك " عمار اوزگان " و نيز كتابى از 

  . به رشته تحرير در آمده بود ليست كنونى كمونيست سابق و ناسيونا
ه و اسالم يك آئين انقالبى ، سوسياليست و دمكراتيك است و تنها راه مبارزه با امپرياليسم ، توسل به مبارزه مسلحان: وى مى نويسد 

  .احساسات مذهبى توده هاست 
لى خود قرار داد، اگر چه گروه اقتصاد ماركسيستى را مطالعه مى را به عنوان كتاب راهنما و دستورالعمل اص" اوزگان " گروه به سرعت آثار 

  .كرد با اين همه تالش مى كرد از قبول فلسفه ماركسيسم دورى جويد 
چنانكه يكى از اعضاى اوليه گروه بعدها توضيح داد كه گروه تعمداً از فلسفه ماركسيسم اجتناب مى كرد تا آگاهانه از تماميت مذهب خود 

   . حفاظت نمايد
به وجود آورد تا استراتژى انقالبى را تنظيم و تدوين نمايد و نيز يك تيم " كميته مركزى " پس از سه سال مطالعه همه جانبه گروه يك 

  .خود سازمان را راهنمايى كند ايدئولوژى تا با دستورالعمل هاى تئوريكى 

محمود عسكرى زاده ، عبدالرسول :  ديگر را نيز شامل مى شد  تن٩كميته مركزى عالوه بر حنيف نژاد ، سعيد محسن و بديع زادگان 
  .مشكين فام ، على ميهن دوست ، احمد رضايى ، ناصر صادق ، على باكرى ، محمد بازرگانى ، بهمن بازرگانى و مسعود رجوى 

شين آالت بود ، وى در سال عسكرى زاده مسئول شاخه تبريز ، فارغ التحصيل دانشكده بازرگانى تهران و حسابدار يك شركت محلى ما
 در يك خانواده فقير در اراك متولد شد و از شهريه دولتى براى حضور در دانشگاه استفاده مى كرد ، عسكرى زاده يكى از معدود ١٩٤٦

  .با پيشينه اى از طبقه پايين رهبران مجاهدين بود 
ده كشاورزى دانشگاه تهران بود و دوره سربازى خود را در مشكين فام متخصص اصلى گروه در مسائل روستايى ، فارغ التحصيل دانشك

  . خرداد را ديده بود ١٥ قيام  در يك خانواده بازارى در شيراز متولد شد ، مشكين فام١٩٤٦روستاهاى كردستان گذراند ، وى در سال 
 در ١٩٤٥ار اشتغال داشت ، وى در سال ميهن دوست يكى از تئوريسين هاى برجسته گروه ، مهندس راه و ساختمان بود و در قزوين به ك

يان گذاران مجاهدين  در دانشگاه تهران درس مى خواند و در همانجا با بن٦٠يك خانواده متوسط در قزوين به دنيا آمد ، در اوايل دهه 
  .آشنا شد 

 ، وى ديپلمه بود و دانشگاهى نادر رهبران مجاهدين بود بدون مدرك احمد رضايى يكى ديگر از تئوريسين هاى عمده گروه و يكى از
 خرداد نيز شركت داشت و از فعالين جبهه ملى و نهضت آزادى بود و از همان ١٥ در تهران متولد شد در قيام ١٩٤٦، احمد در سال معلم

  .ان مجاهدين آشنايى پيدا كرد طريق با بنيان گذار
 دختر ١ پسر و ٣ تن از اعضاى خود را ، ٤ل هاى بعد خانواده رضايى پدر او يک تاجز جزء بود كه فعاالنه از مصدق حمايت مى كرد ، در سا

  .ه با رژيم پهلوى از دست داد در مبارز
ناصر صادق مسئول شاخه شيراز مهندسى مكانيك را در دانشگاه تهران خوانده بود ، وى نه تنها باالترين رتبه را در كالس داشت بلكه در 

  .ى طالقانى ر فرزند يك بازارى خياط و دوست قديمورزش ژيمناستيك نيز ممتاز بود ، ناص
 خرداد وى به زندان افتاد و در آنجا ١٥ در تهران تولد يافت و در يك خانواده قوياً مذهبى پرورش پيدا كرد ، در جريان قيام ١٩٤٥در سال 

  .ر شد هندس در مركز برق شيراز مشغول كابا بنيان گذاران مجاهدين مالقات نمود ، به محض فارغ التحصيل شدن از دانشگاه به عنوان م
على باكرى يكى از متخصصين مواد انفجارى بود ، او كه سمت استاديارى شيمى دانشگاه تازه تأسيس صنعتى آريامهر را به عهده داشت 

  . از طبقه متوسط به دنيا آمد  در آذربايجان غربى در يك خانواده كامالً مرفه١٩٤٤در سال 
د را ابتدا در شهر زادگاهش مياندوآب آغاز كرد ، سپس در نزديكى شهر رضاييه اروميه و نهايتاً در دانشكده فنى باكرى تحصيالت خو

 خرداد شركت ١٥خيابانى دانشگاه تهران جايى كه با ديگر رهبران مجاهدين آشنا شد به پايان رساند ، باكرى مانند سايرين در تظاهرات 
  .داشت 

 در رضاييه تولد ١٩٤٥يسين هاى گروه مهندس راه و ساختمان و فارغ التحصيل دانشكده فنى بود ، او در سال بهمن بازرگان يكى از تئور
يافت ، با باكرى در يك دبيرستان درس مى خواند و سپس توسط خانواده اش به دانشگاه فرستاده شد ، پدر بهمن بازرگان در رضاييه يك 



  .بود  و فرد ثروتمند و مرفهى تاجر قوياً مذهبى
محمد بازرگان برادر جوان تر بهمن كه با او يك سال تفاوت سن داشت ، فارغ التحصيل دانشكده بازرگانى دانشگاه تهران و حسابدار بود ، 

  .هر دو برادر توسط باكرى و از طريق انجمن اسالمى دانشجويى با ديگر رهبران مجاهدين آشنا شدند
  
  

   : )١٩٦٣ _ ٨( بنيان گذاري و شكل گيري 
  

و نهايتاً مسعود رجوى كه بعد از انقالب اسالمى از رهبران باالى مجاهدين شد ، دانشجوى علوم سياسى دانشكده حقوق دانشگاه تهران و 
  . س در مركز خراسان متولد شد  در شهر كوچك طب١٩٤٧جوان ترين عضو كميته مركزى مجاهدين محسوب مى شد ، وى در سال 

د رسمى داشت ، شغلى كه به طور سنتى در خانواده آنها مى چرخيد ، مسعود رجوى پيش از رفتن به دانشگاه پدر وى در مشهد دفتر اسنا
  . تهران با حنيف نژاد آشنا گشت تهران در طبس و مشهد درس خوانده بود ، وى در دانشگاه

 نفر را شامل مى شد كه يك گروه ١٠فا كرد ، تيم ايدئولوژى كه در اولين سالهاى پايه گذارى مجاهدين نقشى به اهميت كميته مركزى اي
حنيف نژاد ، سعيد محسن ، عسكرى زاده ، ميهن :  عضو كميته مركزى را در بر مى گرفت ٦منسجم را تشكيل مى داد ، اين تيم از جمله 

  .شناس نيز عضو اين تيم بودند دوست ، بهمن بازرگانى و رجوى ، رضا رضايى ، حسين روحانى و تراب حق 
 در تهران چشم به جهان گشود ، او به ١٩٤٨ رضايى برادر جوانتر احمد رضايى ، دانشجوى دندان پزشكى دانشگاه تهران در سال رضا

  .داد دانش آموز دبيرستان بود  خر١٥هنگام برپايى قيام 
 سالح با نيروهاى مسلح و بنا به نوشته بيانيه اى از مجاهدين رضا رضايى روزى شاهد يك درگيرى حماسى و قهرمانانه مردم بدون

  )١٩.(فت و با خود حمل مى كرد نيرومند رژيم بوده و از همان روز به بعد كينه سوزانى را عليه شاه و حاميان امپرياليست او به دل گر
ستادنش به  در مشهد به دنيا آمد او فرزند يك روحانى بود و پيش از فر١٩٤٠حسين روحانى يكى از مسن ترين رهبران مجاهدين در سال 

تهران براى اخذ مهندسى كشاورزى قوياً مذهبى تربيت شده بود ، روحانى همزمان با حنيف نژاد در دانشكده كشاورزى از فعالين انجمن 
  .اسالمى دانشجويان و نهضت آزادى به شمار مى رفت 

ر شهر كوچك جهرم در فارس متولد  د١٩٤٢تراب حق شناس دوست نزديك حسين روحانى پيشينه اى سخت مشابه داشت ، او در سال 
  .ى خمينى در محل منصوب گرديد شد ، پدر او كشاورز بود با تحصيالت روحانى ، عمويش سخنران و واعظ مسجد بود و بعدها به نمايندگ

ين بود كه حق شناس قبل از اتمام دبيرستان در جهرم براى خواندن زبان عربى و االهيات به قم رفت او يكى از تنها رهبران مجاهد
 مدرن به  سال درس خواندن در قم به دانشكده تربيت معلم تهران رفت براى آموزش زبان هاى٣تحصيالت علوم دينى داشت ، پس از 

  .خصوص زبان انگليسى 
در سالهاى بعد هم روحانى و هم حق شناس هر دو ماركسيست شدند و در دامن زدن به بحث هاى ايدئولوژى مجاهدين نقش مهمى 

تند ، بيشتر رهبران اوليه مجاهدين جوان بودند و تحصيل كرده دانشگاه به ويژه دانشكده هاى مهندسى داخل ايران ، آنها فرزندان داش
  . ، سنتى با عقايد مذهبى خانواده هايى بودند از طبقه متوسط بازارى ، شهرستانى

 ، ٤٦ تا ١٩٤٣ متولد شده بودند و بيشترين آنها بين ٤٨ تا ١٩٣٨ تن از اعضاى كميته مركزى و تيم ايدئولوژى همگى بين سال هاى ١٥
 خرداد در سال هاى پايانى نوجوانى بوده و به هنگام شكل گيرى اولين گروه بحث و ١٥شمارى از آنان به همين دليل در زمان وقوع قيام 

  . سالگى بودند ٢٠وها در آغاز گفتگ
 تن فارغ التحصيل ٣ تن فارغ التحصيل دانشكده صنعتى ، ٦مار مى رفتند ،  تن تحصيل كرده دانشگاه به ش٣ تن به جز ١٥همگى 

  . نفر نيز مهندس بودند ٩ ،  تن فارغ التحصيل دانشكده بازرگانى٢دانشكده كشاورزى و 
اى روحانى و  تن از خانواده ه١٢ تن در دانشگاه تهران درس خواندند و تقريباً همگى از خانواده هاى پايين طبقه محسوب مى شدند ، ١٣

  .ن چشم به جهان گشوده بودند  تن در شهرستا٣بازارى هاى مذهبى ، همگى به جز 
 تن نيز در پايتخت تولد ٣ نفر عمدتاً در نواحى فارسى زبان مناطق مركزى ايران ، عالوه بر اين ٧ نفر در آذربايجان ، يك تن در زنجان ، ٤

ولوژى مجاهدين كمك خواهد مذهبى ، ذكر اين زمينه هاى اجتماعى به توضيح پيرامون ايدئيافتند و همگى از خانواده هاى بازارى و قوياً 
  .كرد 

  

  : ايدئولوژي 
  

تيم ايدئولوژى سلسله جزواتى را آماده ساخت كه پايه و اساسى بود براى مباحثات بيشتر و نيز ترجمانى از اشتياق آنها براى يك نظريه 



  :ند از اين جزوات عبارت. انى سيستماتيك جه
  
  . ط حنيف نژاد نوشته شده بود دو اثر فلسفى كه عمدتاً توس" شناخت " و " تكامل " 
  .  عسگرى زاده انجام شده بود  اثر ماركس كه با مسئوليتيك ترجمه آزاد از كتاب هاى كارمزد و سرمايه" اقتصاد به زبان ساده " 
  . ت سعيد محسن تنظيم شده بود اليستى از تاريخ و جامعه كه با مسئوليخالصه اى از مفاهيم عمومى ماتري" مطالعات ماركسيستى " 
  . ر دو جلد و در معرفى اسالم د" چگونه قرآن بياموزيم " 
  . مشهور شد " نهضت حسينى "اً يا آنچه كه بعد" سيماى يك مسلمان " و از همه مهمتر " راه انبياء راه بشر " 

شايد اولين كتاب فارسى باشد كه تشيع اوليه را به عنوان  رجوى و احمد رضايى نوشته شد ، كه بيشتر زير نظر" نهضت حسينى " كتاب 
 تكثير مى ١٩٦٠يك جنبش اعتراضى عليه استثمار و يك نظام ستمگر معرفى مى كند ، اين كتب تماماً به صورت دست نويس در اواخر 

  .  چاپ نشد ١٩٧٢ اما تا بعد از شد ،
 اصلى ايدئولوژى مجاهدين را تشكيل مى دهد ، اين ايدئولوژى در بهترين حالت مى تواند تركيبى از اسالم و مجموعاً اينها همه عصاره
 اصلى ما آميختن و تركيب ارزش هاىچنان كه سالها بعد حسين روحانى و تراب حق شناس اظهار داشتند هدف . ماركسيسم ناميده شود 

ما متقاعد شده بويدم كه اسالم واقعى با تئورى هاى تكامل اجتماعى ، جبر تاريخى و ... ..مذهبى اسالم با انديشه علمى ماركسيسم بود 
  )٢٠.(اتى سازگار و مطالق است مبارزه طبق

مى گوييم به " نه " مچنين در جزوه اى كه در شب انقالب اسالمى توسط مجاهدين منتشر شد به روشنى آمده ما به فلسفه ماركسيسم ه
مى گوييم به خصوص به تجزيه و تحليل در زمينه فئوداليسم ، " آرى " خدا ، اما به انديشه اجتماعى ماركسيسم خصوص به انكار وجود 

  )٢١.(كاپيتاليسم و امپرياليسم 
در جزوه اى كه بالفاصله پس از انقالب چاپ و منتشر شد مشابه همين بحث با شرح بيشترى آمده است ، بحث با اين فرضيه آغاز مى 

  .عناصر و اجزاى علمى و فلسفى كسيسم يك ايدئولوژى پيچيده است و حاوى شود كه مار
جزوه تصريح مى كند كه سازمان مجاهدين در آغاز شكل گيرى خود عناصر بسيارى از مقوالت علمى ماركسيسم را البته با يك روش غير 

  .ر مسائل فلسفى آن را رد كرد دگماتيك پذيرفت اما اكث
رش روح و زندگى پس از مرگ و اين كه همه مذاهب را به عنوان مخدر توده ها مى ديد ، جزوه به روشنى اين مسائلى مبنى بر عدم پذي

جمع بندى را ارائه مى دهد كه ماركسيسم علمى با اسالم واقعى مطابقت داشته و الهام بخش بسيارى از روشنفكران ايران و جنبش هاى 
  )٢٢.( است اير نقاط جهان بودهكارگرى و ترقى خواه در س

بلكه قانونى نيز _ چنان كه همه مذاهب يكتاپرست معتقدند _ جزوات اصلى مجاهدين بحث مى كرد كه خداوند نه تنها جهان را آفريده 
براى حركت و تكامل تاريخ مقرر نموده است، تكامل تاريخ در روند خود مالكيت خصوصى و اختالف طبقاتى را به وجود آورد و اجتماع 

  .طبقاتى و نابرابر مبدل ساخت تساوى بشر اوليه را با ايجاد طبقات به جامعه اى يگانه و م
جدايى و اختالف طبقاتى دولت هاى ستمكار و ايدئولوژى هاى مصنوعى به همراه آورد و نيز تخاصم بنيادى ميان مالكين و زحمت كشان و 

  .اسبات توليدى را موجب گرديد تضاد ميان شيوه توليد و من
دهاى بنيادى يك ديناميسم تاريخى توليد مى كرد كه بر اساس آن تغييرات كمى ضرورتاً به دگرگونى هاى كيفى مى انجاميد و اين تضا

  .عيت موجود را متحول مى ساخت وض
 نهايتاً اين ديناميزم تاريخى سيستم هاى غير مترقى و ميراى اجتماعى مانند برده دارى ، فئوداليسم ، كاپيتاليسم را نابود مى كرد و

  .هد آمد به وجود خوا" توده هاى مستضعف وارث زمين خواهند شد " عدالت و برابرى اجتماعى بر اساس اين وعده قرآن كه 
مى ناميدند و عقيده داشتند كه اين قانون همراه مفهوم عمومى مبارزه طبقاتى بخش جدايى " جبر تاريخى " مجاهدين اين قانون تكامل را 

جدا كردن مبارزه طبقاتى از اسالم " م محسوب مى گردد، چنان كه حنيف نژاد در آخرين گفته هاى خود تأكيد نمود ناپذير آئين اسال
  )٢٣." (ت به اسالم خواهد بود خيان

خدا در فواصل معينى پيامبران را فرستاد تا توده ها را در _ به گفته مجاهدين _ عالوه بر تشريع و مقرر ساختن قانون جبر تاريخى 
فرستاده خدا آمده است كه نه تنها آئين نوينى را )ص (ريان مبارزه براى دستيابى به هدف نهايى شان يارى نمايند ، از اين رو محمد ج

برقرار سازد بلكه آمده است تا يك امت جديد ، يك جامعه پويا ، ديناميك در حال جنبش دائمى به سوى ترقى خواهى ، عدالت اجتماعى 
  .ته و بدون نقص به وجود آورد يافو نهايتاً تكامل 
عارى از فقر ، فساد ) جامعه بى طبقه ( مبلغ آن بود نيز تنها يك مذهب توحيدى نبود بلكه ايجاد يك نظام توحيدى ) ص(پيامى كه محمد

ستاده شده تا نوع بشر را ، جنگ ، بى عدالتى ، نابرابرى و عارى از ستم و بيداد را مد نظر داشت ، مجاهدين تأكيد مى كردند كه پيامبر فر
  )٢٤. (و غير واقعى رها سازد از همه اشكال ستم و بيداد مانند استثمار طبقاتى سركوب سياسى و باورهاى دروغين 

مجاهدين همچنين بحث مى كردند كه جانشينان به حق پيامبر يعنى امام على ، امام حسين و شمار ديگرى از نخستين رهبران شيعه 



لفاى تسنن به اين خاطر نبود كه آنان را رقيب خود مى پنداشتند و نيز به خاطر موشكافى و سخت گيرى در زمينه مخالفت شان با خ
  . و نظام توحيدى خيانت كردند االهيات نبود ، بلكه به اين خاطر بود كه خلفا به هدف واقعى امت

 آمده است ، اين كتاب با استفاده از منابع و آثار گوناگون "نهضت حسينى  " اين بحث با جزئيات پيشتر در اثرى از مجاهدين با عنوان
پروفسور سياسى دانشگاه ( و حميد عنايت ) شرق شناس ماركسيست فرانسوى ( افرادى مانند طالقانى ، اوزگان ، ماكسيم رودنسون 

ن قديم را تشريح كند و توضيح دهد در صدد است تا ساختار طبقه فئودال عربستا) تهران كه آثارى در زمينه سوسياليسم عرب نگاشته 
  )٢٥.(كه چگونه برخى از ياران پيامبر تجار حريص و آزمندى بودند كه خود را مسلمان قلمداد مى كردند 

در ادامه اين بحث آمده است كه چگونه پس از مرگ پيامبر بنى اميه به خصوص عثمان ، معاويه و يزيد قدرت را غصب كرده و با زمين 
 و تجار فاسد هم پيمان شدند ، در پروسه همين تحوالت نيز قشرى از روحانيون چاپلوس و متملق به وجود آمد و پيام داران ستمكار

  .يونان مورد تحريف قرار دادند ديناميك و پوياى اسالم را با به عاريت گرفتن مفاهيم منجمد و ايستاى فلسفه 
ى به اسالم و نيز وجود بى عدالتى اجتماعى سوخت نارضايتى عمومى را تأمين كرد كتاب با اين بحث ادامه پيدا مى كند كه اين خيانت كار

  .و ياران اصلى پيامبر را بر آن داشت تا صداى اعتراض خود را بلند كنند 
رفت ، براى مثال ابوذر روابط مالى عثمان را قوياً مورد انتقاد قرار داد و خود براى نشان دادن يك زندگى ساده راه صحرا در پيش گ

همچنين فرزندان امام على در گام نخست تالش كردند جامعه را به وسيله نشان دادن برخى نمونه ها به مسير درست سوق دهند و به 
  . ىستيساده ز

  
  .بارزه آزاديبخش تعويض گرديد معنى جهاد ، از جنگ مذهبى به م
  .ه قهرمان انقالبى تغيير كرد تعريف شهيد ، از شهادت مذهبى ب

  .مبارز راه آزادى تغيير يافت  مجاهد ، از جنگجوى مقدس به معنى
  .انقالبى همان متون تبديل شد معنى تفسير ، از مطالعه مدرسه اى متون مقدس به پروسه كشف مندرجات 

صاص داده و ويژه تعريف اجتهاد از عمل سنتى وضع قوانين ويژه ، با اتكاء به استدالالتى از احكام مذهبى كه روحانيون ارشد به خود اخت
  .بى از همان احكام تبديل گشت خود مى دانستند به عمل راديكال اخذ و استخراج دروس انقال

  .دالت اجتماعى تغيير داده شد تعريف مؤمن ، از معتقدين زاهد و پرهيزگار به مبارزان واقعى براى ع
  .ل درد و رنج ديگران مبدل شد در قبامعنى كافر ، از بى اعتقادان به خدا به افراد بى تفاوت و بى مسئوليت 

  .اختصاص پيدا كرد ) ريزماتيك كا( تعريف امام ، از رهبر مذهبى برداشته شد و به رهبر پر جذبه و پر نفوذ انقالبى 
  . تش مالكيت خصوصى منتقل گشت معنى بت پرست ، از پرستيدن بت ها و خدايان دروغى به پرس

كلمات مورد استفاده .( فين بود كه از مردم افتاده و ضعيف ، به توده هاى تحت ستم تغيير يافت و مهمتر از همه اينها تعريف مستضع
  .)مه گرا به كار گرفته مى شد مجاهدين از مدت ها پيش توسط خمينى و روحانيون عا

شيدند ، به اعتقاد مجاهدين محرم عالوه بر اين مجاهدين به سمبل ها ، مراسم سالگرد و آئين هاى ويژه بزرگداشت شيعه ابعاد تازه اى بخ
و عاشورا فقط سالگرد يك مراسم مذهبى در گرامى داشت مصائب امام حسين نيست ، بلكه بيشتر فرصتى است براى تجديد عهد براى 

  .ا همه اشكال ستم و بيدادگرى مبارزه ب
ر و بردبارى ، وظيفه شناسى و فداكارى همسرى بر همين روال است داستان فاطمه همسر امام على و زينب دختر آنها كه فقط سمبل صب

تمكارى را به نمايش و فرزندى نبوده اند ، آنها الگوها و نمونه هايى هستند براى زنان كه به طور فعال ، مبارزه عليه بى عدالتى و س
  .گذاشتند 

تقرار يك نظام تكامل يافته داللت دارد ، نظامى و نهايتاً جامعه امام زمان كه نه فقط متضمن بازگشت امام غايب است بلكه ترجيحاً به اس
  .م و فساد و بدور از بيگانگى عارى از طبقات ، عارى از نقصان و احتياج ، بدون جنگ ، بدون بى عدالتى ، بدون ست

ت داده شگفت نيست كه اينگونه دست كارى در االهيات شيعه به راحتى مورد پذيرش دستگاه روحانيت نبود ، مجاهدين به خود جرأ
  . طبقه حاكمه همكارى مى كنند بودند به طور ضمنى مطرح كنند كه روحانيون سنتى اسالم را به غلط تفسير كرده و با

مجاهدين قرآن را بيشتر به عنوان يك سند تاريخى در نظر مى گرفتند تا كالم خداوند و يك حقيقت جاويدان ، آنها با جسارت تئورى 
  .ه ماركس را به عاريت گرفتند تند ، از لنين نقل قول آوردند و اصطالحات شناخته شدماترياليسم تاريخى را پذيرف

مجاهدين به طور تلويحى اعالم داشتند كه نهادها و عملكردهاى كهنه و قديمى مانند مالكيت خصوصى و عوامل نابرابرى نظير برده گى ، 
  .نى نابود و مضمحل خواهد شد ايك پديده موقتى و گذرا بوده كه نهايتاً با توسعه جامعه انس

از اين بدتر اين كه مجاهدين اين جسارت را يافتند كه مانند پروتستان هاى قرن شانزدهم اروپا كه با كشيش ها درگير شدند و يا مانند 
ر متون مقدس را اخبارى ها كه در قرن هفدهم ايران با شيعه هاى اصولى درگير شدند ، مطرح سازند كه روحانيون نه حق دارند كه تفسي



  .طاعت كوركورانه داشته باشند به خود اختصاص دهند و نه حق دارند كه از پيروان خود توقع ا
  

  " : چگونه قرآن بياموزيم ؟ " به نوشته 
پوشيده پس از همه اينها هر كس كه بخواهد حق دارد كه قرآن را بخواند و درك نمايد ، ما البته اعتقاد نداريم كه قرآن كتاب پيچيده و 

اى است كه فقط اندك افراد برگزيده مى توانند آن را بفهمند ، ما به طور قطع اعتقاد نداريم كه بقيه انسان ها به جز اندك افراد برگزيده 
  )٢٩.( براى آنها باز بخوانند در تاريكى و گمراهى در انتظار بمانند تا روحانيون قرآن را

بع مذهبى است ، اين عمل منوط است به توانايى اخذ مفاهيم تغييرات اجتماعى و ديناميسم و عمل اجتهاد ، وضع قوانين بر اساس منا
پذيرش اين كه نوع بشر به وسيله پيشتازان آگاه خود هدايت و رهبرى مى شود و به طور " قرآنى ، جوهر حقيقى اجتهاد عبارت است از 

زمان شهادت امامان شيعه به طور كامل و همه جانبه صورت نگرفته ، در تئورى دائمى جامعه را تغيير خواهد داد ، متأسفانه عمل اجتهاد از 
و نظر علماى شيعه بر خالف سنى ها باب اجتهاد را مفتوح مى دانند اما در عمل علماى شيعه دقيقاً مانند سنى ها در اخذ روح و جوهر 

 )٣٠."(واقعى ديناميسم قرآن ناتوان بوده و شكست خوردند 

   ) :١٩٦٣ _ ٨( و شكل گيري بنيان گذاري 

  
  

بذر رويارويى نهايى بين خمينى و مجاهدين را مى بايستى در اين تاكتيك هاى ضد روحانى يافت ، هدف اصلى اين تاكتيك ها البته در 
  . سرمايه دارى را شامل مى شد ابتداء روحانيت نبود بلكه امپرياليسم و

سم آمريكا ايران را به انقياد كشيد تا منابع طبيعى ايران به ويژه نفت را به يغما ببرد و به گفته مجاهدين امپرياليسم به خصوص امپريالي
  .الت و اقالم مصرفى بدل سازد ايران را به انبار كاالهاى بنجل و اضافى مانند گندم ، ماشين آ

 و مؤسسين جديد كمپانى ها كه موفق شده در همين حال سرمايه دارى به رهبرى دربار پهلوى ، بورژوازى كمپرادور و زمين داران قديمى
بودند فئوداليسم را ريشه كن كنند ، بر كشاندن كشور به سيسم اقتصاد جهانى و سلطه كامل بر سراسر جامعه از طريق نهادهاى بزرگ 

  .راسى و پليس مخفى متحد شدند سركوب نظير ارتش ، بوروك
هدين يك سلسله اتهامات طوالنى ارائه دادند ، از جمله اتهامات سياسى ، در تقبيح و محكوميت امپرياليسم و سرمايه دارى ، مجا

  .  سال حكومت پهلوى ٥٠ايت از اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى در حم
 از طريق كودتا و تماماً به هزينه بريتانيا ، در قدرت نگهداشتن ١٩٢١اتهامات سياسى عبارت بود از روى كار آوردن پهلوى ها در سال 

و نيز حذف  ) ٤٢ خرداد ١٥ ( ١٩٦٣ بوسيله كودتا با حمايت سازمان سيا ، به راه انداختن حمام خون در قيام ١٩٥٣ها در سال پهلوى 
  . خيابانى فيزيكى قهرمانان ملى ايران مانند كوچك خان ، آيت اهللا مدرس و 

  
  : موارد زير را در بر مى گرفتاين اتهامات همچنين 

سى در اعطاى امتياز ويژه مصونيت به مستشاران نظامى آمريكا ، حاكم كردن ساواك و دادگاه هاى ويژه نظامى ناديده انگاشتن قانون اسا
و نيز متحد شدن با غرب ، اسرائيل و ديگر رژيم هاى مرتجع مانند آفريقاى جنوبى عليه كشورهاى جهان سوم ، ملت هاى عرب ، مردم 

  .يقا و جنبش آزاديبخش ويتنام آفر
فساد لجام گسيخته دربار ، تقويت و فربه ساختن گروه كوچكى از نور چشمى ها با هزينه كردن و : قتصادى از اين قرار بود اتهامات ا

بخشش از كيسه توده هاى فقير و بالزده ، فروختن كشور به شركت ها و كمپانى هاى غربى و پيامدهاى آن و منجمله اتهام و نابودى 
  .ا و كارخانجات كوچك ر خرده پكشاورزان مستقل ، اجا

اتهامات اجتماعى متمركز شده بود بر روى درماندگى رژيم از حل مشكالت وحشتناكى نظير فقر ، بيسوادى ، بى خانمانى ، ناكافى بودن 
  .صله ميان فقراء و ثروتمندان امكانات بهداشت و درمان و تعميق هر چه بيشتر فا

سو ء استفاده از اسالم و تالش مخفيانه براى تخريب ارزش هاى عمومى تشيع از : بر مى گرفت و نهايتاً اتهامات فرهنگى اين موارد را در 
طريق توسعه سراسرى و سيستماتيك مصرف گرايى، فردگرائى هاى خودخواهانه ، فرهنگ امپرياليستى ، شاهنشاهى ، نژاد پرستى ، به 

" كما اين كه در كتابى كه اخيراً به زبان انگليسى و با عنوان . زدگى ويژه پرستش چيزى كه نژاد آريانى ناميده مى شد و بيمارى غرب 
رياليسم چاپ و منتشر شده اين مسئله را مورد بحث قرار مى دهند كه در اكثر مشكالت كنونى ، ردپاى امپ" شهرها در چنگال امپرياليسم

  )٣١.(به چشم مى خورد 



 پهلوى با بيشتر طبقات به ويژه طبقه كارگر ، دهقانان و بورژوازى ملى در يك مجاهدين در بحث بيشترى تأكيد مى كردند اگر چه رژيم
توانست در قدرت رابطه خصمانه و آشتى ناپذير بود ، با اين همه با به كارگيرى ترور به عنوان بخش جدائى ناپذير سياست هاى دولت ، مى 

  . باقى بماند 
ترس از انتقام كشى هاى اقتصادى و از دست : فعال ، بى حركتى و تسليم وادار مى ساخت اين رژيم با كاربرد ترس و ارعاب ، عموم را به ان

 و نيز ترس گسترده دستگيرى هاى خودسرانه ، ١٩٥٣ ) ١٣٣٢كودتاى (دادن مشاغل ، ترس از مداخله خارجى نظير جريان اگوست 
  .اتفاق افتاد  ) ٤٢خرداد  ( ١٩٦٣شكنجه و در صورت لزوم كشتار و قتل عام مردم مانند آنچه كه در ژوئن 

مبارزه مسلحانه ، مبارزه مسلحانه بيشتر و باز :  عنصر دفاعى را در پيش گذاشتند٣براى شكستن طلسم اين ترس گسترده ، مجاهدين 
  .  بدهد كه قادر مطلق نيستند هم مبارزه بيشتر مسلحانه ، چنان مبارزه اى كه به رژيم و به حاميان خارجى آن نشان

ينرو بايستى شهادت به عنوان يك سنت شيعى ، مقاومت و انقالب ادامه مى يافت ، اين بايستى به همه جهانيان نشان داده مى شد كه از ا
  . تاقانه از جان خود در گذرند مجاهدين و ماركسيست ها حاضرند در راه مبارزه با سرمايه دارى و امپرياليسم مش

مى شد كه سازمان بر اين اعتقاد خود صادق است مگر نه اين كه شهادت آخرين نشانه بر جسته اين بايستى براى ساير گروه ها اثبات 
صداقت است ؟ عالوه بر اين هر اقدام حماسى ، الهام بخش ديگران مى شد كه سالح بردارند و كافى است كه يكبار مردم سالح بردارند و 

  . شد آنگاه تماميت رژيم در درياى اعتراض توده ها غرق خواهد 

بدين ترتيب بود كه مبارزه مسلحانه به يك عنصر قطعى در ايدئولوژى مجاهدين تبديل گشت ، رضا رضايى كمى پيش از مرگش طى نامه 
  : ش نوشت اى براى پدر و مادر

ود خواهد كرد ، حتى اگر تا ما با الهام از رسم و آئين انقالبى گرى سالح برداشتيم ، اقدامى كه به طور محتوم و اجتناب ناپذير رژيم را ناب" 
  .  و تسليحات گران قيمت مدرن دندان مسلح باشد با شكنجه گاهها ، دستگاه تبليغاتى

اين عمل ما چنان است كه مى تواند بر همه انواع موانع غلبه يابد ، موانعى مانند شكنجه تحت فشار قرار دادن خانواده ها و يا اعدام ، كما 
  "ر زير شكنجه نگاه مى دارد ؟ چه چيز اين جوانان را از شكستن د: " ساواك از خود مى پرسند اين كه هم اكنون مزدوران 

  )٣٢.(دم را تضمين خواهد نمود نمونه هاى قهرمانى و شجاعت ، فداكارى و فدا شدن و شهادت امروز ما ، آزادى فرداى همه مر..... 
هيچ انگيزه و كشش وسوسه انگيز اجتماعى : "محاكمه خود در دادگاه گفت  بردار جوان تر رضا در جريان ىدر همين زمينه مهدى رضاي

  . به مبارزه مسلحانه باز داردمانند شغل مهم ، درآمد كالن ، اتومبيل شيك و يا پرستيژ اجتماعى وجود ندارد كه ما را از پرداختن
بلكه ما نگران تمام مردم هستيم ، وقتى _ زان هستيم اگر چه سخت دلواپس اين عزي_ نگرانى ما ، خودمان و يا خانواده هايمان نيست 

و به ..... يكى از هموطنان ما ، خواه در تهران ، بلوچستان و يا شيراز از فقر و گرسنگى و ستم رنج مى برد ما احساس مى كنيم در رنجيم 
  . بارزه مسلحانه را برگزيديم همين دليل است كه راه م

  )٣٣.(، آزاد ، مولد و بارآور ما را به ايده آل هايمان برساند ، ايده آل هايى مانند جامعه بدون طبقات تنها همين راه است كه مى تواند 
همه روزها عاشورا است و همه " همين مسئله با دقت بيشترى در دادگاه يكى ديگر از مجاهدين مطرح گرديد ، وى پس از تأكيد بر اين كه 

دى مبارزه مسلحانه است  روشن به سازمان ما آموخت و آن اين كه تنها راه دست يافتن به آزاتاريخ يك درس: گفت " سرزمين ها كربال 
).٣٤ (  

او توضيح داد كه جمع بندى سازمان در اين مورد تنها بر اساس نمونه و عمل امام حسين نبود ، بلكه همچنين از تاريخ ديگر كشورها و 
يان مبارزه در كه در جر_ ، ويتنام ، كوبا و نيز قهرمانان پيشين ايران به ويژه كوچك خان ساير ملل نيز متأتر بود، مانند الجزاير ، چين 

  .جنگل كشته شد 
كه مردم با دست خالى و  ) ٤٢خرداد  ( ١٩٦٣مصدق كه پس از مدت كوتاهى در مسلح كردن مردم از قدرت ساقط گشت و البته تظاهرات 

  .قتل عام شدند د و مانند بره بدون سالح به خيابان ها آمدن
بنابراين ايدئولوژى مجاهدين تركيبى بود از عناصر اسالمى ، شهادت طلبى هاى شيعى ، تئورى هاى كالسيك ماركسيسم در زمينه جنگ 

  .ينى ها و شجاعت هاى انقالبى طبقاتى ، جبر تاريخى ، مفاهيم عمومى ماركسيستى ، مبارزه مسلحانه و جنگ پارتيزانى و حماسه آفر
ن از بازرگان ، طالقانى و عمار اوزگان اين نظريه را اخذ كردند كه اسالم نه تنها با عقل ، علم و مدرنيته سازگارى دارد ، بلكه مجاهدي

  . ياً و صميمانه دفاع مى كند مذهب اصلى جهان است كه از برابرى انسان ها، عدالت اجتماعى و آزادى ملت ها قو
 ، تاريخى و اجتماعى ، به خصوص مفهوم جنگ طبقاتى را فرا گرفتند ، از لنين نيز تحليل مجاهدين از ماركس آگاهى هاى اقتصادى

  .اشكال رفرميسم را كسب كردند اقتصادى امپرياليسم و رد و تحقير انقالبى همه 
بحث و جدل هاى چپ مجاهدين از چه گوارا و رژى دبره اين مطالب را آموختند ، مباحثات معاصر درباره وابستگى كشورهاى جهان سوم ، 

نو عليه احزاب قديمى كمونيست به ويژه عليه تفكراتى قديمى مبنى بر ترجيح كار از پايين نسبت به عمل انقالبى ، برترى اتحاديه هاى 
ت كارگرى نسبت به اتحاديه هاى مبارزاتى ، ترجيح كارگران صنعتى نسبت به روشنفكران راديكال ، برترى اتحاد تاكتيكى نسبت به وحد



  .اسى نسبت به مبارزه مسلحانه اصولى و نيز عليه نظريه برترى مبارزه سي
تفسير مدرن استراتژى باكونين در زمينه برپايى ) آنارشيست اسپانيايى مقيم آمريكاى جنوبى ( و نهايتاً مجاهدين از ماريگال و گولن 

مان يافته ، قوياً مسلح و انقالبى كه علناً و با جسارت ، مقامات انقالب را آموختند ، به موجب اين استراتژى يك گروه كوچك اما خوب ساز
رسمى را مورد تهاجم مسلحانه قرار دهد ، عمليات قهرمانانه اش الهام بخش ديگران مى شود تا مطالبات اجتماعى را پيگيرى كنند و 

  . متالشى و نابود خواهند كرد سرانجام تماميت دولت را
  

وارد ايران گرديد و به طور اجتناب ناپذير " تبليغ به وسيله عمل" آنارشيست روسى قرن نوزدهم مبنى بر بدين ترتيب بود كه نظريه 
  .و حماسى شيعى را تقويت نمود مفهوم قهرمانى 

حتى سوسياليست _ البته مجاهدين نسبت به نفوذ ماركسيسم ، مدرنيته و سبك كار كالسيك هوشيار بودند ، آنها ماركسيست بودن 
  :له مشوق اين رد و انكار بود خود را شديداً رد مى كردند ، سه مسئبودن 

يك جان ، يك زندگى پس از مرگ و نيز ذات و نهادى خدا جوست و نيز _ مجاهدين عميقاً باور داشتند كه انسان داراى يك روحى : اول 
  . با فلسفه ماركسيسم وفق ندارد ادراك و احساسى كه 

زهاى اول بحث مى كرد كه سخت مشتاق آموزه هاى جامعه شناسى ماركسيستى است ، اما به طور قاطع چنان كه سازمان از همان رو
فلسفه ماركسيسم را رد مى كند ، سازمان جبر تاريخى را مى پذيرفت اما جبر اقتصادى را نه ، به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشت به انكار 

  .ك مربوط به انكار خدا را نه زيوجود خدا نه ، ديالكتيك را قبول داشت اما متافي
در خلوص اين اظهارات مذهبى وجود ندارد ، اين بى صداقتى محض خواهد بود كه _ حتى براى نقد _ هيچ زمينه اى مطلقاً براى ابراز شك 

مان اسالمى ر دفاع از ايناظرين بدون اشاره به دژخيمان شك و شبه اى را در اين مورد مطرح سازند ، چرا كه قربانيان استوار و ثابت قدم د
  .خويش اعدام شدند 

بسيارى از مجاهدين از خانواده هاى بازارى بودند ، خانواده هايى كه تشيع بخش مهمى از فرهنگ آنان را تشكيل مى داد و : دوم 
  . كى براى اسالم محسوب مى شد  از نظر آنها به عنوان يك تهديد اصلى ايدئولوژي١٩٤٠ماركسيسم از دهه 

رگونه حمايت از ماركسيسم به معنى گسستن همه پيوندهاى خانوادگى و پيشينه اجتماعى آنان بود ، اين مسئله همچنين آنان را از لذا ه
كل جامعه بازارى از جمله كسبه فقير ، شاگردهاى جوان بازار و روحانيون سطح پايين بيگانه مى ساخت ، از اين رو مجاهدين به رغم 

  .تمايل نداشتند كه خود را از خانواده هايشان و اصل و ريشه فرهنگى شان جدا سازند راديكاليسم سياسى شان 
مجاهدين معتقد بودند كه از نظر مردم ايران و جامعه بازارى ، ماركسيسم مترادف است با انكار ماده گرايانه خدا ، انكار ماده گرايانه : سوم 

، بى بند و بارى ، نداشتن اخالق ، لذت جويى، بت پرستى و خالصه و در يك كالم خدا مترادف است با حرص و آز ، منفعت طلبى ، فساد 
  . اد و انحطاط اخالقى فس

به نوشته يكى از جزوات مجاهدين رد مذهب در جامعه اى كه توده هاى مردم مذهبى هستند و مذهب نيز انقالبى است و ضد امپرياليسم 
  )٣٥.(د امپرياليستى آنها است تن انقالبى بودن و احساسات ضبه معنى رد كردن دين اين مردم و ناديده گرف

مجاهدين همچنين احساس مى كردند كه مردم كوچه و خيابان به طور كلى ماركسيسم، ليبراليسم ، سوسياليسم و نيز سلير ايسم ها را 
  .عمومى غرب زدگى مى پنداشتند واردات از غرب دانسته و آنها را بيمارى 

 ها بعد تصديق كرد كه سازمان از پذيرفتن عنوان سوسياليست به اين خاطر سرباز زد كه استفاده از چنين ترم هايى چنان كه رجوى سال
  )٣٦.(ه گرايى و غرب زدگى بود براى افكار عمومى تداعى كننده انكار وجود خدا و ماد

ركسيست هاى مسلمان را به مجاهدين بچسباند دقيقاً به همين داليل رژيم شاه سخت عالقه داشت كه برچسب ماركسيست اسالمى و ما
  . سازى رژيم مقابله مى كردند ، مجاهدين نيز با اين توطئه و عنوان 

اين رژيم ادعا مى كند كه ما عناصرى التقاطى ، بى سواد و گمراهى هستيم : " يكى از رهبران مجاهدين در جريان دادگاه خود اعالم نمود 
ته ايم ، اين رژيم مدعى است كه براى خلوص و پاكيزگى اسالم نگران است ، حال آن كه فقط در صدد اين كه اسالم را با ماركسيسم آميخ

دم ما از سوى رژيم است اين تمام علت مارك زدن و متهم كر) ٣٧.(است كه به ما برچسب بزند و ميان اپوزيسيون بذر جدايى بپاشد 
).٣٨ (  

  
  : با جزئيات بيشترى آمده است " خ به اتهامات اخير شاه پاس" شرح اين موضوع در جزوه اى با عنوان 

شاه از اسالم انقالبى هراس داشت و به همين دليل دائماً جيغ مى كشيد كه مسلمان ها نمى توانند انقالبى باشند ، در ذهن او يك مرد ، يا 
يك : ياى واقعى عكس اين وجود داشت ، واقعيت اين بود اما در دن. مسلمان بود يا انقالبى ، و نمى توانست هم مسلمان باشد و هم انقالبى 

  .....ت يا مسلمان واقعى نيست مرد يا انقالبى اس
رژيم سخت در تالش است تا به نحوى ماركسيست ها و مسلمان ها را از يكديگر جدا كند ، از نظر ما تنها يك دشمن اصلى وجود دارد ، 



  . اى آن دگان و همكاران منطقهامپرياليسم و دست نشان
گلوله هاى ساواك ، شكنجه گران ساواك و دژخيمان ساواك تفاوتى ميان مسلمانها و ماركسيست ها قائل نيستند ، نتيجتاً در شرايط 

  چرا ؟. ست اتحاد ارگانيك هست كنونى ميان انقالبيون مسلمان و انقالبيون ماركسي
 با اين وجود اسالم به ماركسيسم قطعاً نزديكتر از رژيم پهلوى است ، اسالم و ماركسيست البته يكسان نيستند اما: جواب روشن است 

اسالم و ماركسيسم درس هاى مشابهى آموخته اند ، براى اين كه آنها عليه بى عدالتى جنگيده اند ، اسالم و ماركسيسم داراى پيام 
  .ى الهام بخش هر دو آنها است واحدى هستند ، شهادت ، مبارزه و فداكار

 همكارى و ويتنامى ها كه با آمريكاى امپرياليسم مى جنگند يا شاه كه با صهيونيسم و امپرياليسم: به اسالم نزديكتر است چه كسى 
  )٣٩(همدستى دارد ؟ 

 نشر بيرونى يافت ، در ١٩٧٢سيماى اصلى ايدئولوژى مجاهدين به روشنى در آرم رسمى سازمان نمايان است ، اين آرم اول بار در سال 
نگذارى  سال بنيا١٣٤٤و بر روى اين نوشته تاريخ " سازمان مجاهدين خلق ايران " ايين اين آرم با خط درشت فارسى نوشته شده قسمت پ

  .سازمان حك گرديده است 
د آنان كه به جها_ وعده پاداش عظيم خداوند به مجاهدين " در باالترين جايگاه آرم به خط عربى آيه بسيار معروفى از قرآن مبنى بر 

  .، قرار دارد ، دست برافراشته اى كه تفنگى را مشت كرده در كانون آرم ، مبارزه مسلحانه را سمبليزه مى كند " پرداختند 
داس و سندان به نشانه نمايندگى و حمايت از دهقانان و طبقه كارگر در طرحى از جغرافياى ايران كه حاكى از احساسات ناسيوناليستى 

د ، شاخه زيتون ترجمان آرزويى براى صلح احتمالى جهانى و عالمت نصف النهار در آرم بيان چشم اندازى بين سازمان است ديده مى شو
  .ازمان را به نمايش مى گذارد المللى از س

المللى دايره بزرگى نيز گرداگرد آرم را مى پوشاند ، آرم سازمان به طور ثابت به رنگ سرخ چاپ مى شد ، رنگى كه هم با راديكاليسم بين 
ه زير افتاد به زمين و هم با شيعه ايسم آميخته بود و تطبيق داشت ، رنگ سرخ رنگ پرچمى بود كه در نقطه اى كه امام حسين در نبرد ب

  .زده شد 
به آثار اوليه مجاهدين نخستين تالش براى ارتقاء يك تفسير راديكال و سيستماتيك از اسالم شيعى در ايران را به نمايش مى گذارد ، 

به رغم انجام چنين تالش و ايفاى چنين نقشى جهانيان مى دانند كه تبيين راديكاليسم شيعى چندان به مجاهدين بر نمى گردد و اكترا 
  .على شريعتى مربوط مى شود 

 تحت الشعاع آثارى چنان گسترده كه شريعتى را به عنوان ايدئولوژى اصلى انقالب ايران در تاريخ نشاند، مجاهدين به داليل متعددى
  . به صورت مخفى نگاه داشتند ١٩٧٢مجاهدين يك سازمان زير زمينى بود كه خود را تا سال : شريعتى قرار گرفتند 

از اين رو نمى توانستند ريسك چاپ و توزيع آثار خود را بپذيرند ، كما اين كه آثار اوليه مجاهدين هنوز به سختى به دست مى آيد ، اما 
  .ور منظم دروسى را ارائه دهد  مى توانست به ط١٩٧٢ تا ١٩٦٩كى از اعضاء و سخنرانان حسينيه مشهور ارشاد از سال شريعتى به عنوان ي

دروسى كه وسيعاً هم به صورت كتاب و جزوه و هم به صورت كاست انتشار مى يافت و به گردش در مى آمد ، كتب و جزوات دروس 
  .به فروش مى رسيد موعه آثار وى شريعتى بعداً نيز به صورت مج

اين معموالً پذيرفته شده بود كه بنيان گذاران مجاهدين هوادار شريعتى بودند ، در حقيقت آنها نظرات و ايده هايشان را خود توسعه و 
  .دروس شريعتى در حسينه ارشاد منتها چند سالى قبل از برگزارى سخنرانى ها و . تكامل بخشيدند ، اما نه جداى از شريعتى 

عتى هيچگاه شخصاً مطرح نساخت كه بنيان گذاران مجاهدين هوادار وى بودند ، اما بالفاصله پس از آن كه آنها اعدام شدند شريعتى شري
  .ورد ستايش و تمجيد قرار داد تعظيم نمود و شهادت آنان را به عنوان باالترين شكل مسلمانى م" اسالم حنيف " در برابر 

زينب خواهر امام حسين بود كه كالمى بليغ و فصيح داشت ، او در .( به مجاهدين در موضع زينب نشاند وى حتى تلويحاً خود را نسبت 
  )٤٠) .(ين را زنده نگاه دارد واقعه كربال زنده ماند تا ايمان و عقيده حقيقى و راست

انه تصميم گرفتند اسالم راديكال را از  آگاه١٩٧٠امتيازى كه شريعتى داشت به خاطر اين مسئله بود كه رهبران مجاهدين در آغاز دهه 
  .يعتى را باز تكثير مى كردند و بيشتر آثار شر_ آثارى كه ممنوع نيز بود _ طريق آثار خود كمتر تكثير و منتشر سازند 

ازمان اين نكات كوچك و ظريف كه فقط در درون س. ( آثارى كه نسبت به نوشته جات خود مجاهدين فقط در نكات كوچكى تفاوت داشت 
  .)ورد بررسى قرار خواهد گرفت در مورد آنها بحث مى شد در پايان قسمت بعدى م

  .در نتيجه ايدئولوژى مجاهدين در داخل و خارج ايران اساساً توسط شريعتى پخش شد

 

  »سالهاي سازنده و شكل دهنده «
  



   )١٩٧١ تا ١٩٦٨: ( عملكرد سالهاي آغازين 
  
  

 را به تكامل ايدئولوژى خود پرداختند ، از جمله برپايى مباحث گروهى ، نوشتن جزوات ، مطالعه ٦٨ا  ت١٩٦٥مجاهدين غالب سالهاى بين 
  .ان كردستان  روستايي٦٨ تا ١٩٦٧ و مطالعه قيام زودگذر ١٩٦٣مسائل ايران معاصر به ويژه مشكالت دهقانى ، اصالحات ارضى سال 

 مسائل دهقانى به ويژه در كردستان را بررسى كند ، تيم بررسى بعد از مسافرت در آغاز قيام كردستان مجاهدين تيمى تشكيل دادند تا
  .تنظيم نمود " روستاهاى ايران بررسى شرايط انقالبى : روستا و انقالب سفيد " هاى فراوان در غرب ايران ، جزوه اى تحت عنوان 

 اين نتيجه رسيد كه به اصطالح اصالحات ارضى ، پنانسيل انقالبى برغم عنوان اين جزوه و اسناد بسيارى از فقر روستاهاى ايران ، گروه به
  )١.(را از دهقانان ايرانى ربوده و به همين خاطر انقالب آينده شانس بيشترى دارد كه از شهرها شروع شود تا روستاها 

 اى سرى تشكيل داده و كميته  مجاهدين تصميم گرفتند كه ادامه فعاليت خود را گسترش دهند ، در تهران جلسه١٩٦٨در بهار سال 
 ١٢:  تن اعضاى آن را تشكيل مى دادند عبارت بودند از ١٦كادر مركزى جديد كه مجموعاً مركزى را با كادر مركزى جديد تعويض كردند ، 

ى ، باكرى ، حنيف نژاد ، سعيد محسن ، بديع زادگان ، عسگرى زاده ، مشكين فام ، ميهن دوست ، احمد رضاي( عضو كميته مركزى سابق 
   .)Y و Xرضايى و روحانى و دو تن ديگر منسوب به ( و دو تن از تيم ايدئولوژى ) محمد بازرگانى ، بهمن بازرگانى و رجوى 

اين دو نفر كه هويت آنان تا كنون ناشناخته مانده از دوستان نزديك بنيان گذاران مجاهدين بودند و در جلسات بحث هاى اوليه از ابتدا 
  .ت داده و از گروه خارج شدند  اعتقادات مذهبى خود را از دس١٩٦٠ند اما در اواخر فعال بود

 كادر مركزى كل سازمان را دوباره سازماندهى كرد ، تيم انتشارات را به وجود آورد و ضميمه تيم ايدئولوژى نمود ، ٦٠در اواسط دهه 
  .بارزه مسلحانه را ايجاد كرد  مهمچنين تيم هاى اطالعاتى ، ارتباطات و تدارك براى آماده سازى

تيم روستايى را بر اين اساس كه در ايران مبارزه مسلحانه از شهرها آغاز مى شود منحل ساخت ، افراد را در تيم هاى دو تا سه نفره و در 
  . ركزى ارتباط داشتند  كادر م تيم سازماندهى كرد ، اين گروه ها فقط به صورت عمودى با يكى از اعضاى تعيين شده٣گروه هايى شامل 

اعضاى گروه تشويق مى شدند كه به صورت كمونى در خانه هاى تيمى زندگى كنند تا بدين وسيله با يكديگر بهتر آشنا شده و از امكانات 
  .شت با يكديگر ازدواج نمايند حداكثر استفاده به عمل آيد و اگر امكان دا

ت آزادى كمك هاى مالى دريافت مى كردند ، چنان كه يكى از دوستان بازرگان بعد از برغم تفاوتهاى تاكتيكى مجاهدين از بازار و نهض
  )٢.(انقالب اذعان داشت كه نهضت آزادى از بازار براى مجاهدين كمك مالى جمع مى كرد تا آنها بتوانند با رژيم شاه مبارزه كنند 

  .ى سازمان خود را بنياد نهند ون مصادره از بانك هاى دولتاين كمك ها مجاهدين را قادر ساخت تا بر عكس فدائيان ماركسيست بد
 اعراب با اسرائيل امتيازاتى كسب كرده بود ارتباط برقرار ١٩٦٧كادر مركزى با سازمان آزاديبخش فلسطين به ويژه الفتح كه بعد از جنگ 

ن براى امكان آموزش هاى نظامى ايرانيان داوطلب  آنان روحانى را به پاريس اعزام داشتند تا با مقامات سازمان آزاديبخش فلسطيكرد ،
  .در كمپ هاى الفتح به گفتگو بپردازد 

 ، كادر مركزى افرادى را مخفيانه به قطر و دوبى  روحانى نتوانست با مسئولين رسمى الفتح در پاريس تماس حاصل كندپس از آن كه
  . موفقيت بهترى برخوردار بود فرستاد كه از شانس

) بديع زادگان ، رضا رضايى ، باكرى ، مشكين فام ، رجوى ، حق شناس و محمد بازرگانى (  هفت نفر از اعضاى رهبرى ١٩٧٠در جوالى 
  .ترك كردند  ) PLO( ايران را به قصد اردن و لبنان براى پيوستن به الفتح 

 ١٩٧٩ تا ١٩٧٠ بين سال هاى گر فرستاده شدند ، نفر دي٦آنان چند ماهى را در اردوگاه هاى فلسطينى به سر بردند و پس از بازگشت آنها 
  . نفر را به فلسطين اعزام داشتند ٣٠مجاهدين جمعاً 

  )٣.( را صدها نفر مى دانستند سازمان سيا و منافع آمريكايى در مورد شمار اعزامى به شدت اغراق كرده و آنها
 ماه در ٤ه جعلى توسط پليس محلى دستگير شدند ، بعد از گذراندن  نفره دوم در راه بين دوبى و اردن به خاطر مسافرت با گذرنام٦گروه 

  .و به ايران پرواز داده شدند زندان دوبى به ساواك تحويل داده شده 
مشكين فام ، روحانى و نفر سومى كه براى تحقيق به دوبى آمده بود در پرواز با همان هواپيما آن را به گروگان گرفته و به بغداد بردند ، اما 
  . نفر را به زندان انداخته و حتى شكنجه كردند ٩ر بغداد مقامات عراقى كه در اين رابطه به ساواك مشكوك شده بودند هر د

باالخره با مداخله الفتح آنان آزاد شده و روانه سوريه گشتند ، البته قبل از حركت بايستى هفته اى در بيمارستان بغداد مى ماندند تا از 
ى ها بهبود مى يافتند ، گر چه خبر اين هواپيما ربايى در رسانه هاى جهان منعكس شد اما هيچ كس حتى ساواك ميهمان نوازى عراق

  .رت گرفته است متوجه نشد كه اين اقدام توسط يك سازمان جديد صو
ى دانستند كه هواپيما در واقع سالها بعد وقتى كه ساواك جزئيات عمليات اپوزيسيون را بررسى كرد آشكار شد كه مقامات ايرانى نم

  )٤.( به اجرا گذاشته شده بود ربايى دوبى توسط سازمان چريكى جديدى طراحى و



مجاهدين آغاز عمليات چريكى خود را به بازگشت تعداد كافى اعضاى خود از فلسطين موكول كرده بودند ، اما اتفاق غير منتظره اى آنان 
  .خشند را واداشت كه به شروع عمليات سرعت بيشترى بب

 سيزده تن از اعضاى سازمان ماركسيستى فدائيان خلق با يك عمليات متهورانه ، پاسگاه سياهكل واقع در ١٩٧١در هشتم فوريه سال 
  .استان جنگلى گيالن را مورد تهاجم قرار دادند 

گروه هاى زير زمينى كه به عمليات واقعه سياهكل به عنوان اولين نمايش برجسته چريكى در تاريخ معاصر ايران براى مجاهدين و ديگر 
 به گفته مجاهدين سياهكل سازمان مجاهدين را به علميات واداشت تا تنها فدائيان مسلحانه فكر مى كردند نقش تسريع كننده داشت ،

  )٥.(پيشقراول مبارزه مسلحانه نباشند 
 ٢٥٠٠ند و آن بر هم زدن جشن هاى پرخرج و افراطى مجاهدين تصميم گرفتند علمياتى به همان اندازه برجسته به مرحله اجرا بگذار

  . برگزار مى شد ١٩٧١ ماه اوت ساله شاهنشاهى بود كه در
آنها تصميم گرفتند كه مركز اصلى برق واقع در تهران را منفجر كرده و بدين وسيله جشن را در تاريكى فرو ببرند ، با يكى از كمونسيت 

 به عامل پليس با او هم بند بودند تماس گرفتند ، غافل از اين كه او طى اين مدت) خرداد١٥ (٦٩يام هاى با سابقه كه در زندان در جريان ق
  .تبديل شده بود 

 تن ٣٥ ،  اوت يعنى چند روز مانده به بمب گذارى٢٣ ماه زير نظر داشت و در ٧در نتيجه ساواك تعدادى از رهبران مجاهدين را به مدت 
را به اميد ) برادر زاده شاه ( ن از اعضاى گروه كه دستگير نشده بودند تالش كردند كه شاهزاده شهرام  ت٤از آنان را دستگير كرد ، 

  .معاوضه با اعضاى دستگير شده به گروگان بگيرند 
 و دوستان هفتاد تن ديگر را همراه با خانوادهپس از بازجويى هاى طوالنى ساواك اما گادرهاى مسلح او تالش هاى آنان را خنثى ساختند ، 

  .شان دستگير كرد كه تعدادى از آنان پس از مدتى به علت نداشتن مدركى عليه آنان آزاد شدند 
  

   ) ١٩٧٢: ( محاكمه جمعي 
  

 تن در اواسط ٢٠ تن در اوايل فوريه ، ١٥:  تن از دستگير شدگان را براى محاكمه به دادگاه نظامى تحويل دادند ٦٩ ، ٧٢در خالل سال 
  . تن تقريباً نصف اعضاى مجاهدين را تشكيل مى دادند ٦٩ن در اواخر بهار ، اين  ت٣٤فوريه و 

تمامى آنها به در اختيار داشتن سالح ، تالش براى سرنگونى مشروطه سلطنتى ، مطالعه آثار مخربى مانند آثار ماركس ، مائو و چه گوارا 
عبور غير قانونى از مرز ، جعل پاسپورت ، توطئه براى بمب گذارى در مراكز متهم شدند ، برخى از آنان به هواپيما ربايى ، قاچاق اسلحه ، 

  )٦.(ده شهرام متهم شده بودند عمومى ، تماس با جاسوسان خارجى و تالش براى گروگان گيرى شاهزا
به تدريج كه . ستقل در آغاز محاكمات مقامات هنوز به غلط فكر مى كردند با شاخه نظامى نهضت آزادى مواجه هستند و نه سازمانى م

  . مجاهدين خلق ايران محاكمات ادامه مى يافت زندانيان آشكار مى ساختند كه متعلق به سازمان ديگرى هستند با نام سازمان
 بود در بيانيه اى كه با راهنمايى اعضاى درون زندان و ١٩٧٢نخستين بار كه اين نام به طور كامل و به صورت نوشته پديدار شد در سال 

  .سط آنهايى كه دستگير نشده بودند در بيروت منتشر شد تو
 سال است كه فعاليت داشته و هدف ايجاد آن حل تضاد اصلى بين خلق و رژيم وابسته ٦در آن بيانيه اعالم شده بود كه سازمان به مدت 

  )٧.( است مى باشد و تنها راه دستيابى به اين هدف توسل به مبارزه مسلحانه) آمريكا ( به سازمان سيا 
 اعضاى سازمان بعداً تصريح كردند كه انتخاب نام مجاهدين همچنين در آن بيانيه از قهرمانان ماركسيست سياهكل تجليل شده بود ،

  .بخشاً به خاطر وجهه مذهبى و بخشاً به خاطر اين بوده كه بخشى از داوطلبان مسلح جنبش مشروطه به همين نام خوانده شده اند 
  . ه دليل انتخاب نام مجاهد اين بود كه چريك هاى ماركسيست نام دلخواه فدائيان را برگزيده بودند اما بيش از هم

قابل توجه اين كه در انقالب مشروطه داوطلبان مسلحى كه وابسته به احزاب الئيك بودند خود را مجاهدين مى ناميدند ، در صورتى كه ( 
  .)يان ناميدند ، به هر حال تاريخ اغلب نقطه قوت مبارزان جوان نيست داوطلبان مسلح متحد رهبرى مذهبى خود را فدائ

حنيف نژاد ، :  ديده مى شدند كه عبارت بودند از ١٩٦٨ نفر عضو كادر مركزى منتخب در سال ١٦ تن از ١١در ميان محاكمه شوندگان 
  . ، رجوى ، بهمن بازرگانى و محمد بازرگانى سعيد محسن ، بديع زادگان ، عسگرى زاده، مشكين فام ، ميهن دوست ، صادق ، باكرى

روحانى كه همراه حق شناس به هنگام دستگيرى در مأموريتى در خارج كشور به سر مى :  تن كه در زندان نبودند نيز عبارت بودند از ٥
  . رها كرده بودند ١٩٧١ كه هر دو سياست را در سال Y و Xبردند ، 

 ٧٢ پليس را فريفت اما در ژانويه ١٩٧١از زندان گريخت و احمد رضايى برادر رضا رضايى كه در سال رضا رضايى كه قبل از آغاز محاكمات 
 احمد رضايى مورد محاصره قرار گرفت كه ترجيح داد با نارنجك خودكشى كند تا به دست شكنجه گران ساواك بيافتد ، بدين ترتيب

  .اولين شهيد مجاهدين محسوب مى شود 



(  دانشجو ٢٤ مهندس ، ٢٧ تن دستگير شده تقريباً همانند اعضاى اصلى و اوليه بود، از نظر شغلى شامل ٦٩جتماعى موقعيت و خاستگاه ا
 كسبه بازار و يك ٢ دكتر ، ٢ استاد دانشگاه ، ٢ حسابدار ، ٤ دبير دبيرستان ، ٤ كارمند با مدرك ليسانس ، ٤، )  تن رشته مهندسى ١٣

  .طار استخدام شده بود خياط سابق كه به عنوان راننده ق
 نفر دانشگاهى بودند كه اكثر آنان يا در دانشگاه تهران و يا در دانشگاه صنعتى آريا مهر تحصيل كرده ٣در زمينه آموزش همگانى به جز 

  .تنها يك نفر از آنها يعنى محمد غرضى در غرب تحصيل كرده بود كه رابطه اى جزئى با سازمان داشت بودند ، 
 سال سن داشتند ، مسن ترين ٣٠ تن از آنان باالتر از ١٣ سال و تنها ٣٠ تا ٢٥ تن بين ٢٢ سال ، ٢٥ تا ٢٠ تن آنان بين ٢٦ به لحاظ سنى

  .آنان عزت اهللا سحابى پسر دوست نزديك بازرگان بود كه به خاطر فعاليت در نهضت آزادى و نه مجاهدين دستگير شد 
 تن از ٢٢ تن كه محل تولد شان معلوم است ٦١ان بودند و يا در استان هاى فارس زبان كشور ، ازبه لحاظ جغرافيايى بيشتر آنان يا اهل تهر

 ٢ تن از كردستان و فقط ٤ تن از آذربايجان ، ٩ تن از اصفهان ، شيراز ، كاشان ، يزد ، اراك ، مشهد ، قزوين ، طبس و جهرم ، ٢٤تهران ، 
  .يگاه طبقاتى اكثر آنان در طبقات متوسط سنتى متولد شده بودند تن از استان هاى شمالى و باالخره به لحاظ پا

 تن از طبقات متوسط بودند و ١٩ تن از خانواده روحانى و ٥ تن از خانواده هاى بازارى ، ٣٢ تن كه پايگاه طبقاتى شان مشخص است ، ٦٠از 
نشگاهى بودند بلكه به طور سببى و نسبى خويشاوند  تن به طبقات پايين تعلق داشتند شمار بسيارى از آنان نه فقط دوست دا٤تنها 

  . تن برادر زن و شوهر خواهر يكديگر بودند ٥ تن آنان برادر يكديگر و حداقل ٢٠ يكديگر نيز محسوب مى شدند ،
 را از دادگاه دوربين ها ) ٨.(كنجه زندانيان گزارش دادند محاكمات در دادگاه علنى شروع شد اما پس از اين كه خبرنگاران خارجى از ش

اعضاى اصلى گروه به طور : جمع كردند ، يك حقوقدان فرانسوى كه از طرف دانشجويان در تبعيد شاهد محاكمات بود گزارش داد 
وحشتناكى در زندان بدنام اوين شكنجه شده اند ، وكيل مدافع انتصابى آنان داراى مدرك حقوقى نيست و حتى به پدر و مادر زندانيان 

  )٩.( به دادگاه را نداده اند اجازه ورود
با وجود همه اين احتياطات رهبران گروه از فرصت استفاده كرده و كليت رژيم را محكوم نمودند و به فاصله كوتاهى دفاعيات آنان در 

  .نشگاه ها دست به دست مى گشت محكوميت رژيم در دا
شهورى از قرآن آغاز نمود كه مى گويد خداوند به مؤمنين فرمان سعيد محسن كه دفاعياتش بيش از سه ساعت به طول انجاميد با آيه م

  )١٠.(ا عليه پليدى ها بجنگند داده است كه در حمايت از نيكى ه
او سخنانش را با ارائه تحليلى طوالنى از شرايط ايران معاصر ادامه داد و گفت كه كشور در حالت جنگ داخلى به سر مى برد ، در يك 

  .اسد ، استثمارگر و ديكتاتور  طرف ديگر رژيم فطرف مردم هستند و در
ما از شما انتظارى نداريم ، شما فقط زبان خشونت را مى شناسيد ، چرا كه ما به چشم خود ديدديم با : سعيد محسن جسورانه اعالم نمود 

چرا كه دولت و وسايل  .  محاكمه شود "خرابكار " نوان چه كرديد ، وى اضافه نمود كه افتخار مى كند كه به ع)  خرداد ١٥( جنبش ژوئن 
ارتباط جمعى وابسته به آن دقيقاً همين كلمه را براى رزمندگان راه آزادى در الجزاير ، كوبا ، ويتنام و فلسطين و همچنين قهرمانان شهيد 

  :ار مى برند ، وى تأكيد نمود سياهكل به ك
ه مسلحانه عليه رژيم سلطنتى ، چرا ما از مبارزه مسلحانه دفاع مى كنيم ؟ ما شرايط كنونى هيچ راهى باقى نگذاشته اال توسل به مبارز" 

 سال اخير تاريخ ايران را به دقت مورد ٧٠از مبارزه مسلحانه به اين خاطر حمايت مى كنيم كه تجارب انقالبى ديگر كشورها و نيز نجربه 
  .العه و بررسى قرار داده ايم مط

 ١٥ و البته كشتار خونين ١٩٥٣ توسط رضاخان ، ساقط كردن دكتر مصدق در كودتاى ننگين اوت به ويژه جنبش مشروطه و شكست آن
براى ما دو راه بيشتر ..... خرداد ، عالوه بر اين تجربه انقالبى ويتنام ، كوبا ، الجزاير و فلسطين راه نوينى را پيش روى ما گشوده است 

  . "ندارد يا پيروزى يا شهادت وجود 
سخنان خود را با يادآورى اين نكته به پايان رساند كه ممكن است قيام امام حسين به لحاظ نظامى شكست خورده باشد ، سعيد محسن 

د خواهند كرد ، بر جاى اما او قطعاً سنتى زنده از مقاومت و مبارزه مسلحانه و اميد به اين كه باالخره روزى مؤمنان جامعه بى طبقه را ايجا
  .نهاد 

ز به همين اندازه جسارت نشان داد و با اعالم اين مطلب آغاز كرد كه با وجود آن كه اتهامات افتخار آميز مبنى بر تالش ناصر صادق ني
براى سرنگونى رژيم را با كمال ميل مى پذيرد ، اما از اين فرصت استفاده كرده و توضيح مى دهد كه چرا او و همفكرانش به مبارزه 

  .متهم خواهند كرد و نه او را ر شكنجه مقاومت كرده و چرا نسل هاى آينده رژيم را به خيانت مسلحانه روى آورده ، چرا زي
سپس با نگاهى به تاريخ نشان داد كه شكست مصدق به خاطر پافشارى آنان بر رفرم بوده و نه انقالب و اتخاذ روش هاى مسالمت جويانه 

  .سالمت جويانه را از بين برد تمام احتماالت در رابطه با تغييرات م)  خرداد ١٥( تا مبارزه مسلحانه ، صادق توضيح داد كه قيام ژوئن 
چرا كه درخواست مردم براى حقوق طبيعى خود ، يعنى عدالت و قانون ، با توپ و تانك و مسلسل جواب داده شد ، وى در ادامه سخنان 

زوده ، هر چه بيشتر به امپرياليسم غرب وابسته شده ، به دستور خود رژيم را متهم كرد كه بعد از سياهكل بر شدت عمل وحشيانه خود اف
  . رانيان را از بين برده است خارجى ها به پليس خليج فارس مبدل گرديده و با تبليغات فرهنگ غرب ، هويت اي



 آخر خود نزديك مى شوند ، ظالمان به زودى خواهند فهميد كه به روزهاى: صادق سخنانش را با اين آيه قرآن به پايان برد كه مى گويد 
 مجاهدين در اينجا و در خالل اين دفاعيات بود كه متهمين براى اولين بار معترف شدند كه وابسته به گروهى هستند كه نامش سازمان

  )١١.(خلق ايران است 
شتر مشكالت جهان توسط دفاعيات رجوى بيشتر بر روى سياست هاى خارجى رژيم متمركز شده بود ، وى با اين بحث شروع كرد كه بي

امپرياليسم ايجاد شده ، كشورهاى تحت سلطه توسط شركت هاى چند مليتى و بانك هاى غربى استثمار شده و اياالت متحده رژيم هاى 
  .دست نشانده خود را در ويتنام ، اردن ، عربستان سعودى و ايران به وجود آورده است 

 مرداد و ساقط ٢٨سم آمريكا بدون ترديد دشمن اصلى ايران است ، اوالً به خاطر كودتاى رجوى در بحث خود ادامه مى دهد كه امپريالي
  . خرداد را مرتكب شده است ١٥كردن مصدق و ثانياً به خاطر مسلح ساختن رژيم خونخوارى كه جنايت 

يسم آمريكا ، در اينجا وقتى كه رجوى در نتيجه گيرى خود تأكيد كرد كه اكنون هدف اصلى آزاد ساختن ايران است از سلطه امپريال
  )١٢.(براى مقابله با تو : اد دادستان سخن او را قطع كرد و پرسيد براى چه اسلحه انبار كرده ايد ؟ رجوى پاسخ د

و  خرداد ١٥ميهن دوست در دفاعيات خود حتى جسورانه تر رژيم را رد كرد ، او اعالم نمود كه همانند ديگر ايرانيان با الهام از قيام 
  ) :١٣.(مسلحانه روى آورده است جنبش هاى ويتنام ، فلسطين ، الجزاير و آمريكاى التين به مبارزه 

اگر ما مبارزه مسلحانه را انتخاب كرده ايم ، زيرا كه بين شما قضات كه نماينده رژيم هستيد و ما فقط زبان گلوله مى تواند حاكم باشد ، " 
ما مبارزه مسلحانه را برگزيده ايم و از مرگ هراسى له هاى آن را در سينه شما خالى مى كردم ، همين جا هم مسلسل مى داشتم تمام گلو

  ."نداريم و حاضريم در راه انقالب شهيد شويم 
ل  سا١٥ تا ١٠ تن به حبس هاى بين ١١ تن به زندان ابد ، ١٦ تن به اعدام محكوم شدند ، ١١ :دادگاه نظامى با متهمان به سختى برخورد كرد 

  . سال محكوم گرديدند ٩ تا ٣ تن به زندان هاى بين ٢٥و 
 ٦حنيف نژاد ، سعيد محسن و بديع زادگان و :  تن بنيان گذاران ٣ تيرباران شدند ، ١٩٧٢ تن از محكومين به اعدام در آوريل و ماه مه ٩

  .رى و محمد بازرگانى عسگرى زاده ، مشكين فام ، ناصر صادق ، ميهن دوست ، باك: تن از اعضاى كميته مركزى 
ماركسيسم را تقبيح نمايند ، به :  تن پيشنهاد بخشش داده شده بود به شرط آن كه به اين موارد عمل كنند ٩بعدها شايع شد كه به اين 

  )١٤.(نه با قرآن مغايرت دارد دريافت پول از عراق اعتراف كنند و بگويند كه تئورى مبارزه مسلحا
بهمن بازرگان به خاطر اين كه : به داليل زير به زندان ابد تقليل يافت ) رجوى و بهمن بازرگان _ به اعدام اعدام دو تن از محكومين 

خانواده متمول و بازارى او طى عرض حالى گفتند كه اعدام يكى از فرزندان آنها كافى است ، رجوى به خاطر اين كه برادر او در سوئيس و 
  .لى به نفع او به راه انداخت و سلسله تبليغاتى را در سطح بين الملدر رشته علوم سياسى تحصيل مى كرد 

تعدادى از حقوق دانان برجسته ، از جمله پروفسورهاى دانشگاه ژنو ، مستقيماً به شاه نامه نوشته و تقاضاى عفو رجوى را كرده بودند 
).١٥(  

در همان زمان با پخش شايعه اى نادرست مبنى بر همكارى رجوى رژيم شاه براى نشان دادن بلند همتى خود تقاضاى آنان را پذيرفت اما 
  )١٦.(با ساواك تالش نمود او را خراب كند 

در حالى كه سلطنت طلبان مدعى شدند كه رجوى با مداخله رهبرى شوروى بعد از انقالب نيز روحانيون همان شايعات را تكرار كردند 
 )١٧.(نجات داده شده بود 

  

  ل دهندهسالهاي سازنده و شك
  

  : محاكمه شدند١٩٧٢ليست اعضاء و افراد مجاهدين كه در سال 
  
  

    ه سياسىآيند  محكوميت  یموقعيت خانوادگ  گاهدانش               شغل  لدتاريخ و محل تو    نام و نام خانوادگى
  مجاهدين     سال۱۰    بازارى مشهد مهندسى دانشجوى   ، تهران١٩٤٨    حسين ابريشمچى
  مجاهدين     سال ٧       بازارى    تهران   نشجوى مهندسى دا     ، تهران ١٩٤٧      مهدى ابريشمچى

  مجاهدين      سال ٨      روحانى     تهران   دانشجوى مهندسى        ١٩٦٤       محمد احمدى
  )پيكار(ماركسيست   ابد       تبريز و تهران       كارمند دولت       ١٩٣٩       جليل احمديان



  ١٩٧٢كشته شد در    سال ٣       تهران        مهندس      ١٩٤١       محمد اكبرى
  )ييكار(ماركسيست    سال ٦      بازارى    تهران      هندس  م    ، تهران ١٩٤٥      مرتضى آالدپوش

  ١٩٧٢اعدام سال     مرگ     طبقات پايين     تهران       حسابدار     ، اراك ١٩٤٦     محمود عسگرى زاده
  )راه كارگر (  ماركسيست    ابد            طبقه پايين    تهران      معلم      جهرم        ابراهيم اوخ

  ١٩٧٢اعدام سال      مرگ      بازارى     تهران   استاديار مهندسى       ، اصفهان١٩٤٠   على اصغر بديع زادگان
  ١٩٧٢اعدام سال     مرگ       بازارى     تهران   استاديار داروسازى       ، مياندوآب١٩٤٤    على باكرى 

  غير سياسى     ابد      بازارى     آريا مهر   دانشجوى مهندسى     ، مياندوآب ١٩٥١        ا باكرى رض
  مجاهدين      سال ٣        تهران       مهندس      ، شيراز ١٩٤٠        جواد براعى 

  مجاهدين      سال ١٠      بازارى     مشهد      مديريت      ، مشهد ١٩٤٤       منصور بازرگان
  روشنفكر ماركسيست   ابد       بازارى      تهران      كارمند       ، اروميه ١٩٤٥       بهمن بازرگانى
   ١٩٧٢اعدام سال     مرگ       بازارى      تهران    حسابدار       ، اروميه١٩٤٦       محمد بازرگانى

  مجاهدين     ابد      روحانى     تهران       معلم      ، جهرم ١٩٤٩      عبدالنبى معظمى 
  مجاهدين       سال٥    طبقه متوسط     تبريز   دانشجوى مهندسى      ، سارى ١٩٤٦      حسن محمدى 
   ١٩٧٢اعدام در سال   مرگ      روحانى     تهران     مهندس كشاورزى     ، زنجان ١٩٣٩      سعيد محسن 

  ١٩٧٦شدن سال كشته    سال ٣ طبقه متوسط     دانشجوى مهندسى آريامهر      ، تهران١٩٤٩      على اكبر نبوى نورى
  ١٩٧٩كشته شدن سال    سال ٧      تهران       معلم           سلمان پارسى 
  ) راه كارگر (  ماركسيست    سال ٦  طبقه متوسط   آريا مهر   مهندس برق     ، اصفهان ١٩٤٧       حسين قاضى
  يست روشنفكر ماركس   سال ١٠  طبقه متوسط     تهران     مهندس      ، تهران ١٩٤٦       حسن راهى

  ) پيكار (  ماركسيست    سال ٦     بازارى    تهران     مهندس كشاورزى      ، جهرم ١٩٤٥      محمد رحمانى 
  مجاهدين     ابد     طبقه متوسط     تهران     دانشجوى سياست      ، طبس ١٩٤٧      مسعود رجوى 

  غير سياسى     ال  س٤      بازارى     آريامهر   دانشجوى فيزيك      ، تهران ١٩٤٨      محمد صادق 
  ١٩٧٢اعدام در سال   مرگ       بازارى      تهران    مهندس      ، تهران ١٩٤٥      ناصر صادق 
  ١٩٧٦كشته شدن سال    سال ٣  طبقه متوسط   تهران   مهندس كشاورزى       ، ميانه١٩٤٧      فرهاد صفا 

  مجاهدين     سال ٨       بازارى    تهران    مهندس        ، تهران ١٩٤٣       عبدل سجاديان
  نهضت آزادى      سال ١١    طبقه متوسط     تهران      مهندس      ، تهران ١٩٢٢      عزت اهللا سحابى 

  غير سياسى      سال ٣      بازارى     تهران       مهندس        ١٩٤٦      ناصر سماواتى 
  )پيكار (  ماركسيست      سال٣   ط طبقه متوس  آريا مهر   دانشجوى مهندسى       ، اصفهان١٩٤٧       محمد خوانسارى

  مجاهدين     ابد       بازارى     تهران    دانشجوى فيزيك      ، تبريز ١٩٤٧       موسى خيابانى 
  مجاهدين     ابد       بازارى     تهران   دانشجوى مهندسى      ، تبريز ١٩٥١    حسين خسرو شاهى 
  ) راه كارگر (  ماركسيست    سال ١٠    بازارى     تهران     مهندس شيمى      ، تبريز ١٩٤٩      مهدى خسرو شاهى 

  غير سياسى      سال ١٠    طبقه متوسط   تهران      مهندس كشاورزى     ، كاشان ١٩٤٧       حسين مدنى
  مجاهدين     ابد       بازارى       مغازه دار      ، تهران ١٩٤٠      عطاءاهللا محموديان

  غير سياسى      سال١٠    طبقه متوسط   آريا مهر   شجوى مهندسى دان   ، شيراز ١٩٥١      مستوفى ماليرى 
  مجاهدين      سال ٥         تهران    مهندس        ١٩٥١      حسين مفتاح 

  جدا شده از مجاهدين    سال ٣  طبقه متوسط     تهران       مهندس      ، اصفهان ١٩٤٢      لطف اهللا ميثمى 
  مجاهدين       سال٣    طبقه متوسط      تهران      رمند كا     ، بابلسر ١٩٤٠      غالم على مصباح 

  مجاهدين      سال ٥    طبقه پايين         مغازه دار      ، يزد ١٩٣٣       محمد مصباح
   ١٩٧٢اعدام در سال   مرگ       بازارى    تهران    مهندس كشاورزى      ، شيراز ١٩٤٦     عبدالرسول مشكين فام

  غير سياسى      سال ٣       بازارى     شيراز      دانشجو       ، شيراز١٩٥٠       حميد مشكين فام
  ١٩٧٢اعدام در سال   مرگ      طبقه متوسط    تهران       مهندس      ، قزوين ١٩٤٤      على ميهن دوست 

   ١٩٨٠عاون وزير سال   م سال ٤     بازارى    تهران       دكتر       تبريز       محمد ميالنى 
   ١٩٧٦مرگ زير شكنجه سال    سال ٥      تهران     انشجوى اقتصاد د       ١٩٤٠      ابراهيم داور 

  مجاهدين      سال ٥    طبقه پايين      خياط و راننده قطار      ، تبريز ١٩٤٣       عباس داورى 
  مجاهدين       سال١٥          تهران      مهندس           حبيب دلخواه 



   ٨٣وزير نفت سال   سال ١      بازارى     تهران     مهندس برق      ، اصفهان ١٩٤٣       محمد غرضى
        مجاهدين       سال ٧    طبقه متوسط     تهران     مهندس      ، مشهد ١٩٤٧        مهدى فيروزيان

  مجاهدين      ابد      بازارى     تهران       كارمند      ، تبريز ١٩٤٥       احمد حنيف نژاد 
   ١٩٧٢اعدام سال   مرگ       بازارى     تهران     اورزى مهندس كش     ، تبريز ١٩٣٨      محمد حنيف نژاد 
  غير سياسى      سال ٣      روحانى     شيراز       دانشجو      ، جهرم ١٩٤٥      كاظم حق شناس 

  مجاهدين      سال ٦      بازارى      تهران    حسابدار      ، تهران ١٩٤٧      محمد حياتى 
  روشنفكر ماركسيست   ابد         شيراز       هندس م     ، اصفهان ١٩٤٥       مسعود اسماعيل خانى
  مجاهدين      سال ١      بازارى     تهران      مهندس برق       تهران    نصراهللا اسماعيل زاده 

  ) راه كارگر ( ماركسيست    سال ١       تهران     مهندس برق            ابراهيم جواهرى
  مجاهدين     ابد        بازارى    تهران       مهندس       ، تهران ١٩٤٢      محمد كاشانى 

 ١٩٧٣مرگ زير شكنجه سال    سال ٣   طبقه متوسط   تهران   دانشجوى اقتصاد      ، تهران ١٩٤٠       أىهوشنگ خامنه 
  روشنفكر ماركسيست   ابد     طبقه متوسط   تهران   دانشجوى مهندسى      ، تهران ١٩٤٢      فتح اهللا خامنه اى 

  مجاهدين      سال ٣    طبقه متوسط   تهران        ارمند ک      ١٩٤٤       مهدى خدايى صفت
  روشنفكر ماركسيست   ابد       بازارى      تهران      دانشجوى جغرافى    ١٩٤٨       كاظم شفيعى ها

  ) پيكار ( ماركسيست    سال ١٥    طبقه متوسط    تهران    دانشجوى رياضيات      ، تهران ١٩٤٧      تقى شهرام 
  سمپات مجاهدين    سال ٣    روحانى      تهران      دكتر      ، كاشان ١٩٤٣      یبائاحمد طباط

  مجاهدين     ابد       بازارى   آريا مهر     دانشجوى مهندسى     ، تهران ١٩٥٢      على محمد تشيد 
  سيست روشنفكر مارك  ابد        بازارى  آريا مهر    دانشجوى مهندسى      ، تهران ١٩٥١      على رضا تشيد 
  غير سياسى      سال ١٠        تهران    دانشجوى مهندسى       شيراز        كريم تسليمى
  جاهدين   م   سال ١٠     طبقه متوسط    تهران       كارمند      ، تهران ١٩٣٥      پرويز يعقوبى 

  )پيكار(ركسيستما   سال ١٥      بازارى      تهران  دانشجوى رياضيات       ، تهران١٩٥٢          على رضا زمرديان
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ت آن را نابود كند ، به گفته دستگيرى و اعدام شمار كثيرى از اعضاى مجاهدين اگر چه اين سازمان را به شدت تضعيف نمود اما نتوانس
  )١٨.( آن را از صحنه خارج نمود سازمان را خرد كرد و بيش از نيمى از اعضاى فعال" ضربه بزرگ " يكى از اعالميه هاى مجاهدين 

   ضربه هولناك ديگرى شده باشند زدر هر حال بازماندگان به سرعت سازمان را در تماميت خود باز سازى كردند تا مانع از
ان سازمان را به سه بخش كامالً جدا تقسيم كرده و كادر مركزى را با كميته مركزى سه نفره از رهبران سه بخش تعويض نمودند ، هسته آن

هاى كوچك اجازه داشتند عضوگيرى كرده و سالح و مهمات نگهدارى كنند اما براى عمليات مسلحانه و يا صدور اعالميه به نام مجاهدين 
  . مركزى اجازه دريافت مى كردند بايستى از كميته

در ابتدا كميته مركزى ، رضا رضايى ، كاظم ذوالنوار و بهرام آرام را شامل مى شد ، رضا رضايى از اعضاى اصلى تيم ايدئولوژى بود كه 
دى در يك درگيرى  دستگير شد ، اما پس از چند ماه به فرار شجاعانه اى دست زد ، او پس از چن١٩٧١همراه ديگر رفقاى خود در اوت 

  . ليس جان خود را از دست داد خيابانى با ساواك و پ
 سال سن داشت و از زمان دانشجويى در دانشكده كشاورزى عضو مجاهدين بود ، او كه در خانواده اى از طبقه ٢٥ذوالنوار مهندسى كه 

  . سپس وارد دانشگاه تهران شد و متوسط در شيراز متولد شده بود دوره دبيرستان خود را در آنجا به پايان رساند 



 در يك جنگ خيابانى مجروح شده و سپس دستگير مى شود ، سه سال بعد مقامات زندان او را به قتل رساندند و ١٩٧٢ذوالنوار در ماه مه 
  . شدند كه قصد فرار داشته است مدعى

 دستگير ١٩٧١عضو مجاهدين بود ، اما در دستگيرى هاى  ١٩٦٩ ساله ، فارغ التحصيل دانشگاه صنعتى آريامهر از سال ٢٨بهرام آرام ، 
  . متوسط بود با تمايالت مذهبى نشد ، وى از خانواده اى از طبقه 

در تهران بزرگ شده بود و همراه با روحانى و حق شناس ، قرآن مطالعه مى كردند ، در سال هاى بعد اين سه تن ، در تبديل مجاهدين به 
  . تى نقش رهبرى را به عهده داشتند يك سازمان كامالْ ماركسيس

 ساله و فارغ ا لتحصيل ٢٥با از ميان رفتن رضا رضائى و ذوالنوار ، تقى شهرام و مجيد شريف واقعى به كميته مركزى راه يافتند ، شهرام 
  . ود از زندان فرار كند بان خ بود كه به زودى توانست با تأثير گذاشتن بر زندان١٩٧٢دانشگاه تهران ، از جمله دستگير شدگان سال 

شهرام نقش موثرى در جناح .  يعنى هنگامى كه در دانشگاه تهران دانشجوى رشته رياضيات بود به مجاهدين پيوست ١٩٦٨وى در سال 
  . يستى مجاهدين به عهده داشت ماركس

تهران و اصفهان بزرگ شده بود با بورس  ساله ، مهندس برق ، از خانواده اى متوسط و به شدت مذهبى بود ، او كه در ٢٤شريف واقفى 
  . شجويان ، مجاهدين را شناخت تحصيلى در دانشكده فنى آبادان پذيرفته شد و در آنجا بود كه از طريق انجمن اسالمى دان

داً رخ داد ، در جريان دستگيرى بزرگ او نيز مورد بازجوئى قرار گرفت اما موفق شد هويت خود را پنهان سازد ، در انشعاب بزرگى كه بع
  .ناح مسلمان را به عهده داشت شريف واقفى رهبريت ج

مجاهدين توانستند با استفاده از شهرت معنوى كه از شهادت هاى قهرمانانه به دست آمده بود ، سازمان را بازسازى و افراد جديدى را 
  : و مدارس زير عضو گيرى شدند عضوگيرى كنند ، اكثر افراد جديد از دانشگاه ها 

دانشكده فنى ، دانشگاه صنعتى آريامهر ، انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه ها ، مسجد هدايت طالقانى ، حسينيه ارشاد ، مدرسه 
  .ير و ثروتمند ايجاد شده بود پسرانه علوى و مدرسه دخترانه رفاه كه هر دو توسط بازاريان خ

 تهران ، بلكه در شهرهاى اصفهان ، شيراز ، مشهد ، قزوين ، كرمانشاه ،  ، مجاهدين نه تنها هسته هاى خود را در١٩٧٣در اوايل سال 
  . شد زنجان و تبريز ايجاد كردند ، مجالس ياد بود توسط مادران ، خواهران و همسران قربانيان سازماندهى مى 

سبت شهداى مجاهدين برگزار نامجاهدين بازمانده با همكارى طالقانى طلبه هاى جوان را متقاعد ساختند كه مجالس ياد بودى به م
، سخنرانان اين مجالس ، مجاهدين كشته شده را قهرمان و مسلمان راستين خوانده و رژيم را براى ماركسيست خواندن آنها تقبيح نمايند

  )١٩(.مى نمودند
دك كمك ها كه عمدتاْ از طرف خمينى از حمايت آنان سر باز زد ، ميزان ان: مجاهدين با بدشگونى هايى مواجه شدند " در اين مقطع " 

كسبه خرده پا به سازمان مى رسيد ، رابطه سازمان با نهضت آزادى دستخوش تحول شد تا آنجا كه نهضت از انتشار اعالميه هاى آنان 
ردند كه منجمله مطالعات ماركسيستى و اقتصاد به زبان ساده در خارج كشور خوددارى مى كرد و مجاهدين نيز به نوبه خود احساس مى ك

  .از آنان سوء استفاده مى كند نهضت آزادى 
در همين حال روحانى و حق شناس ، به منظور تقويت ارتباطات سازمان به انجام مسافرت ها و تماس هائى با كشورها و گروه هاى زير 

رانى بويژه انجمن اسالمى سازمان آزادى بخش فلسطين ، ليبى ، جمهورى دمكراتيك يمن ، گروه هاى تبعيدى اي: مبادرت ورزيدند 
  . م روحانيون مبارز در تبعيد دانشجويان ، گروه هاى متعلق به جبهه ملى ، كنفدراسيون و گروه كوچك و تازه تأسيس شده در نجف بنا

در كه توسط بنى صدر و همكاران مذهبى او در جبهه ملى :در نتيجه مجاهدين بيشتر شهرت خود را از طريق نشرياتى نظير خبرنامه 
كه ماركسيست هاى جبهه ملى در بيروت آن را نشر مى دادند و شانزدهم آذر كه در آلمان توسط : پاريس منتشر مى شد ، باختر امروز 
  . ار مى يافت به دست آوردند مائونيست هاى كنفدراسيون انتش

 ٤ تا ١٩٧٤ نوامبر ١١ كردند كه نشر آن از مجاهدين همچنين نشريه خود را به نام نشريه خبرى سازمان مجاهدين خلق ايران منتشر مى
  .  مى شد  منتشر٧٥ تا اوت ١٩٧٣كه به طور مرتب از فوريه " جنگل "  ادامه يافت ، آنان نشريه ديگرى داشتند به نام ٧٥آوريل 

وق سازمان ، آثار قبلى تيم شروع مى شد ، عالوه بر نشريات ف" به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران " مطالب اين نشريات همه با جمله 
تشر تكامل ، شناخت ، اقتصاد به زبان ساده ، مطالعات ماركسيستى ، نهضت حسينى و چگونه قرآن بياموزيم را نيز من: ايدئولوژى نظير 

  .مى ساخت 
اكمات جمعى ، گزارشى از زاغه زندگى نامه و دفاعيات بنيانگذاران سازمان در مح: عالوه بر آثار فوق سازمان جزوات زير را نيز منتشر كرد 

م شاه در عمان ي خرداد ، جنگ تجاوزگرانه رژ١٥ن يام خوني از قىادي در رابطه با زندان ، يىن ، رهنمودهاينشينان اطراف تهران ، زندان او
ک ، يک چريه سؤال از  از کارخانجات بزرگ ، صد و پنجاىران ، گزارشين خلق ايم ، چند گزارش از سازمان مجاهدي، پاسخ به اتهامات رژ

 مختلف از ىخ مبارزات مسلحانه در دوران هاي از تارىشمه ا: ک ، مقاومت همه جانبه ي و تاکتىن ، سازماندهي فلسطى انقالبىسرودها
  .يتنام ر و وين ، الجزاير چين انقالبات اخيه و همچنيا و روسي اسپانى داخلى ها در برابر ناپلئون و جنگ هاىائيمقاومت اسپان

 شد ، ىر ميون در خارج از کشور باز تکثيان و کنفدراسي دانشجوى ، انجمن اسالمى ، جبهه ملى از جزوات فوق توسط نهضت آزادىبرخ



ل ي تحصى شمالىکاي که در اروپا ، هند و آمرىرانيان توانستند نظرات خود را به گوش صدها هزار ايز مانند فدائين نيب مجاهدين ترتيبد
   .ى کردند برسانندم

ز ين در زندان ني کردند ، مجاهدى در بغداد مرتباً استفاده ميىويستگاه بزرگ راديک اي از ١٩٧٥ تا ١٩٧٢ن از اواخر سال ين همچنيمجاهد
 زلن ، قزل قلعه ، قيژه در زندان قصر ، اوي معروف به کمون در تمام زندان ها به وىز شبکه هائيان ، آنان ني از فدائىرويفعال بودند ، به پ

  .حصار تهران به وجود آوردند 
ک سو بهمن ين خاطر اشغال کرد که از ي را به اىگاه رهبري شد ، او جاى مى رهبرىن کمون ها بود توسط رجويکمون قصر که از بزرگتر

   .ىژه در جوانان زنداني به وى رجوىگر جذبه رهبري دىست شده بود و از سوي مارکسىته مرکزيگر کميبازرگان عضو د

 بود ى زندان قصر بستر٨٠ل دهه ي ارتقاء داد ، در واقع در اواى سازمانى باالىن جوانان فعال را به سرعت به رده هاي اىانقالب وپس از 
ى شد  مىرفتند سعي پذى که آن را نمىد ، کساني به اوج خود رس٨٠ن در اواسط دهه ي و اى در اطراف رجوىت پرستي رشد شخصىبرا

  .کنار زده شوند 
 غذا خورده و به صورت ى آنها به صورت جمعى کردند ، اعضاىن به صورت جامع عمل مي مجاهدى کمون هاى اصلىزندان هادر تمام 

ان در آن آثار و نوشتجات يمعروف شدند که زندان" دانشگاه کوچک " ن کمون ها به عنوان ي پرداختند ، اى به عبادات و مطالعه مىجمع
رامون رابطه يژه پي به وى نمودند و در مباحثات جنجالىگر کمک ميکديات به يوشتند ، در نوشتن دفاع نىه مياني خواندند ، بى مىانقالب

  )٢٠.( جستند ىسم و اسالم شرکت ميمارکس
 اعتصاب غذا ، ىم نقشه فرار از زندان و سازماندهيرون از زندان ، تنظيان در فرستادن نامه به بي با کمون فدائىکمون ها به صورت تنگاتنگ

 تن از ٢ان و ي تن از فدائ٧:  را به قتل رساند ى تن از رهبران اصل٩ن اعتصاب غذاها بود که ساواک ي از همىکي داشتند ، بعد از ىمکاره
  .ين مجاهد
ز که به زندان ي کوچک تر مسلمان نىان هاي در جلب و جذب گروه ها و جرى داشته و حتىت بزرگي موفقىرينه عضوگين در زميمجاهد

  )٢١.(يل شده بود با در تهران تشکي زىر گروه حزب اهللا که در دانشکده هنرهاي نظىاناتيند موفق بودند ، جر افتادىم
  )٢٢.(ى شد ل ميعه در بلوچستان تشکي شى تهران از خانواده هاىان دانشکده هاي آن از دانشجوىباً تمام اعضايگروه الفجر که تقر

 ىان گرگاني عصر که از دانشجوىو مهمتر ازهمه گروه ول) ٢٣.(س شده بود ينهاوند تأسرستان يگروه ابوذر که توسط دانش آموزان دب
 ىن با استان مازندران به شمار مي مجاهدىن ارتباط واقعيت داشت که اولين رو اهمين گروه از ايا) ٢٤.(س شده بود يدانشگاه مشهد تأس

  .ى کشور به دست آورند  شمالى در استان هاىاه مؤثرگين امر باعث شد تا بعد از انقالب آنها بتوانند پايرفت و هم
ن اعدام ها در روز يک هفته بعد از اولي ١٩٧٢ ماه مه ١٦در :  را به مرحله اجرا گذاشتند ىات متعدديز عملين در خارج از کشور نيمجاهد

  .يس را مورد حمله قرار دادند ستگاه پليک ايروشن در جنوب تهران 
ن نوع يم فاسد اي توسط رژىاسيان سي زندانى تمامىن هشدار دادند تا آزاديمجاهد " ١ شماره ىه نظاميانيب"  با عنوان ىه ايدر اعالم

  )٢٥.(يافت ات ادامه خواهد يعمل
 و ىستياليغ فرهنگ امپرين به تبلي بود که توسط مجاهدىه اينشر" ن هفته يا" را منفجر کردند ، " ن هفته يا" ک هفته بعد دفتر روزنامه ي
  )٢٦.(ى متهم شده بود ج مسائل ضد اخالقيوتر

 دادند تا از ىا قبل از انفجار با تلفن خبر مي خود را در اواخر شب کار گذاشته و ى داشتند بمب هاىن سعين سالها مجاهديدر خالل تمام ا
  .ى کنند ري جلوگىر نظاميکشته و مجروح شدن افراد غ

ر منفجر ي زى را در محل هاىن بمب هائيران ، مجاهديکا از ايس جمهور آمريکسون رئيد ني به مناسبت بازدى ماه م٣١ و ٣٠ ىدر روزها
 کوال ، جنرال موتور ، شرکت نفت و آرامگاه رضا ىونال ، دفاتر پپسيکا ، هتل انترناسيکا ، دفتر اطالعات آمريران و آمريانجمن ا: کردند 

  .يکسون به آرامگاه ش از ورود نيقه پي دق٤٥شاه درست 
 ىابان هاي از خىکيل او در يدن اتومبين طرح ترور ژنرال هرالد را به اجرا گذاشتند که البته ناموفق ماند ، اما به آتش کشين همچنيهدمجا
 هزار مستشار ٦ن حمالت به خاطر حضور ي داد که اىح مي آنان توض٣ شماره ىه نظاميار قرار گرفت ، اعالمي تهران مورد توجه بسىاصل
  )٢٧.(ته شد ن و عمان به مرحله اجرا گذاشيتنام ، فلسطيکا در وي آمرىز به خاطر ادامه تهاجمات ضد انقالبيران و ني در ايىکايآمر

ن حوادث يچ کدام از ايکا هي بمب منفجر ساختند ، از نظر مطبوعات آمر٨ران يکسون به ايان در اعتراض به ورود نين زمان فدائيدر هم
  .يامد ان ني از آنها به مىسمجه ايقابل مخابره نبود و در نت

ران سفارت ين به اي در اعتراض به ورود ملک حس١٩٧٢ اوت ٣ز ادامه دادند ، در يران نيکسون از اين حمالت خود را پس از رفتن نيمجاهد
ها توسط ارتش شاه  ىنيکشتار فلسط_ اه ي سپتامبر سى آنان اعالم داشت ، انفجار به تالف٤ شماره ىه نظاميانياردن را منفجر کردند ، ب

  )٢٨.(ين صورت گرفته حس
ن در ي منزل لوکس او ترور کردند ، مجاهدىکيته را در نزديس زندان دهشتناک کميس تهران و رئي فرمانده پلىده روز بعد سرهنگ طاهر



  )٢٩.( خرداد قم بوده است ١٥ر  عضو فعال کشتاىادآور شدند که سرهنگ طاهريه خود ياعالم
 ، اسلحه خانه قم و سالن ى فروشگاه شهردارى ، بخش ادارىداري پاىروي ، مرکز نىن کلوپ شاهنشاهي مجاهد١٩٧٢در اوائل سپتامبر 

ر شدند و بازماندگان يس درگي بزرگ در مرکز تهران با پلىابانيک نبرد خي را منفجر کردند ، در اواخر سپتامبر در ىع نظاميشگاه صناينما
  . و صدا داشتند ى پر سر محاکمه اىابانين نبرد خيا

 ىه ايات خود با روحين دفاعين برجسته در آخري از مدافعىکيم منتشر نگشت ، يک از مطبوعات رژيچ يچگاه در هيات آنان هيالبته دفاع
  :ى دارد ان اعالم ميده و در پاين حرفه را برگزي دهد که چرا اىد که مجاهد است و ادامه مي گوىار باال ميبس
 توانند مسلمان ىنها نميتان عجز و البه سر خواهند داد که ايد ، روزنامه هاي که شما مرا اعدام کردىنده زمانيز آبدون شک در چند رو" 
  .ه دستورات قرآن است ي ، علىاسي باشند چرا که خشونت سىقيحق

 نداشت که ى خرداد کار١٥م در ين رژي خرداد به کار برد ، ا١٥م بود که قهر و خشونت را در ين رژي کنم که همىادآوريد به شما يبگذار
 مردم از يى رهاىران به ما آموخته مبارزه برايخ ايده که تاريازين رو به مبارزه مسلحانه دست ين از ايد ، سازمان مجاهدي گوىقرآن چه م

  .ى است مقدس فه ايد ظلم و ستم وظيق
يم خواهد بود ران سهي مردم ايى خون نثار شده من در راه رهانه ام را در برابر جوخه اعدام خواهم گشودي من مسلم است آنگاه که سىبرا
) ".٣٠(  

 ١٠س تهران وارد زد و خورد شده و ي مسلحانه با پلىريدند ، در دو درگي شدت بخش٧٥ تا ١٩٧٣ ى سالهاىن مبارزه مسلحانه را طيمجاهد
ونال ، يکن ، شرکت نفت شل ، هتل انترناسيان آمر پيىماي کردند ، منجمله سازمان برنامه ، شرکت هواپىساختمان مهم را بمب گذار

  .يان سرشناس  از بهائىکي متعلق به ىک شرکت صادراتينما شهر فرنگ و يس
  .ر مقابل خانه اش ترور کردند  را ديىکايس کل مستشاران آمرينز معاون رئيز هاوکين کلنل لوئيآنان همچن

ن در ي مجاهدىن نوع بود که از سوين حمله از اين اولين مورد حمله قرار گرفت ، ايس اصفهان توسط مجاهديستگاه پلي ا١٩٧٤ه يدر فور
 گسترده ى را در دانشگاه تهران در اعتراض به شکنجه هاىان، اعتصابي فدائىن ماه آنان با همکاري شد ، در همىخارج از تهران انجام م

  .يب دادند ساواک ترت
 ىس و دفاتر شرکت نفتي و بانک عمان ، بلکه دروازه سفارت انگليىرايعمان نه تنها سالن پذد سلطان يل در اعتراض به بازديدر ماه آور
ات را در اتحاد با خلق ظفار در مبارزاتشان با سلطان ين عملي اعالم کردند که اىه نظاميانيز منفجر ساختند ، آنها در بيکن را نيپان آمر

  )٣١.(د ى انجام داده انستيالي امپرىعمان ، شاه و قدرتها
 ىعني ماه مه ٢٥دند مرکز ساواک در دانشگاه تهران را منفجر کنند ، در ين آنان کوشين سالگرد اعدام مجاهدي دوم١٩٧٥ل يدر آور

  .ى کردند  را بمب گذارىتين مرحله اعدام ها سه شرکت چند مليسالگرد دوم
 نماز ىه جان باخته بودند ، زنان هوادار سازمان در محل برگزارر شکنجين و زي که سه عضو سازمان در زندان اوىل ماه ژوئن زمانيدر اوا

 کمک به ىن سؤال شدند که او براي به ايىختن نماز جماعت خواهان پاسخگوي حاضر شده ضمن به هم رىت اهللا خوانساريجماعت آ
  ى چه کرده است ؟اسيان سيزندان

ت اهللا تا به ي خواهد بداند که آى را به خاطر اسالم از دست داده ، گفت م زد تا کنون سه فرزند خودىاد مي که فرى ها در حاليىمادر رضا
  )٣٢(ى کرده است ؟  اسالم چه کارىحال برا

ک کارخانه ي نزدىن ژاندارمريس اعتصاب کارخانه لندرور تهران را با توسل به زور در هم شکست مجاهدين که پليدر اواخر ژوئن بعد از ا
  )٣٣.(ل شهرت داشتند را منفجر کردند يتن رابطه با اسرائگر که به داشي کارخانه د٥و 

 که ى محلى و شرکتيىکاي شرکت بزرگ آمرىت . ىت . ىران ، دفاتر آيکا از اير خارجه آمرينجر وزيد کسيو باز در اواخر ژوئن هنگام بازد
  .ى کرد منفجر ساختند  مىندگيکا را نمايمنافع آمر

 ٧ک اعتصاب سه ماهه را سازمان دادند ، در ي او در دانشگاه تهران ى هاى اعدام شد ، همکالسىگريدر ماه نوامبر پس از آن که مجاهد د
ک و يني کلى به راه انداختند ، در پلى متعدديى مخالف تظاهرات دانشجوىگر گروه هاين همراه دي دانشجو مجاهدىر رسميدسامبر روز غ
  .بود " ى ، سالم بر مجاهد ر فدائدرود ب"  تظاهر کنندگان ىامهر شعار اصليدانشگاه آر

 بود ، در ى شمالىات مؤثر در استان هاين عملين اوليجان را منفجر کردند ، اي در الهى ژاندارمرىن پاسگاه اصلي مجاهد١٩٧٥ه يدر فور
  .يته را ترور کردند س زندان کمي پور رئى سرهنگ زند١٩٧٥ماه مارس 

کا باز ين بار اخبار ترور راه خود را به مطبوعات آمريران را کشتند ، اي ايى هواىروي افسر نکي و يىکاي دو مستشار آمر١٩٧٥و در ماه مه 
  .ى به همراه داشت ارين تلفات بسي مجاهدىات مسلحانه براين عمليکرد ، ا

 از ٧٩ تا ٧٥ ىلهان ساي تن را ب٤٢ و ٧٥ تا ١٩٧٢ ىن سالهاي عضو خود را ب٣٢ اعدام شدند ، سازمان ١٩٧٢ تن که در سال ٩عالوه بر 
د ، ي تن ناپد٤ر شکنجه ، ي تن ز١٦ اعدام ، ى تن در برابر جوخه ها١٦ ، ىاباني خى هاىري تن در درگ٤١ تن ، ٨٣ن يدست داد ، از مجموع ا

  .يدند  تن توسط ساواک در زندان به قتل رس٢



 شد که در ى داخلى کشمکش هاىز قربانيک تن نيو  خود اعدام شدند ىانت به سازمان به دست رفقايس و خي با پلى تن به جرم همکار٤
  )٣٤.(يست و مسلمان منشعب ساخت ب ، مارکسين کشمکش ها سازمان را به دو شاخه رقيد ، اي به اوج خود رس١٩٧٥سال 
 عبارت بودند  تن٨٣ن ي محاکمه شدند ، ا١٩٧٢ بود که در سال ى نفر٦٩ه و ي اولى تن مشابه کادر مرکز٨٣ن ي اىگاه اجتماعيت و پايموقع

 ١ک افسر ارتش ، ي مغازه دار ، ٢ حسابدار ، ٣ آموزگار ، ٥ کارمند ، ٤ تن مهندس ، ١٤ ، ى مهندسى تن در رشته ها٢٨ دانشجو ، ٤٤از 
  .يست گر مشخص ني تن د٦ک زن خانه دار ، شغل ي کارگر کارخانه و ١ طلبه ، ١پزشک ، 

 تن ٧ تن در تهران ، ٦٦ سال سن داشتند ، ٣٠ش از ي تن ب٦ ساله بودند و فقط ٣٠ تا ٢٠ تن به هنگام کشته شدن ٦٧ تن ، ٨٣ن يان اياز م
  . کردند ى مىز زندگيگر در تبري تن د٢ن و ي تن در قزو٣ تن در مشهد ، ٢ تن در اصفهان ، ٤راز ، يدر ش
 تن در ٨ تن در تهران ، ١٦ن ، ي فارس نشىا در شهرهى ، همگى مرکزى تن در استان ها٤١ تن که محل تولد آنها معلوم است ، ٦٩ان ياز م

  .ى کشور متولد شده بودند  شمالى تن در استان ها٤جان و يآذربا
 تن از ٥٨افته بودند اما حداقل ي تولد ى مرکزىشتر آنها در استان هايک تن از آنها در روستا چشم به جهان گشوده بود ، اگر چه بيتنها 

  .يده بودند  د را در تهرانىآنها دوره آموزش عال
 تن ٧ ، ى و روحانى بازارى تن از خانواده ها٣٥ تن از طبقه متوسط ، ٦٠ شان مشخص است ، ى ، طبقاتىگاه اجتماعي تن که پا٦٨ز از يو ن

تن  به گفىازيگر بودند ، نيکديشاوند ي نفر خو٨٠ان ي تن از م٢٠ شدند ، حداقل ىک تن از طبقات باال محسوب مين و فقط ياز طبقات پائ
  .ى بودند عي شى تن از خانواده ها٨٣ست که همه ين

از جمله آنها را به عنوان : د ي را تدارک دىغات گسترده ايز تبليم نيان ، رژين و فدائي مجاهدىج عمليغ و تروي مقابله با تبلىبرا
د که شعارشان ي نامى مى مغزانىا تهز آنان ري کرد و نىح مي خون آشام تقبىست ، خرابکار ، گانگسترهايست ، تروريهليست ، نيآنارش

  )٣٥.(ى است سوزاندن ، کشتن و خرابکار
 خود گفت که جوانان ى هاى از سخنرانىکي زنند ، شاه در ى مى دست به خرابکارى ساخت که به دستور عوامل خارجىآنان را متهم م

  )٣٦.(د ندارد  آنان در کشور وجوىتي نارضاى براىليچ دلي آورند و هى نمىسم رويهليکشور به ن
 شوند ، مراسم ى مىگناه از جمله زنان و کودکان کشته و زخمي از افراد بىاري تعداد بسىاباني خى هاىري شد که در درگى مىم مدعيرژ

 آنان را به طور همه جانبه و ىه خانواده هاي کرد و ناله و موىون پخش ميزي ها را از تلوىرين درگي سربازان کشته شده در اىخاکسپار
  .)ى شد ن از آن استفاده مي التىکاي در آمرCIAن ي که توسط متفقىکيتاکت. (  گذاشت ىماً به معرض تماشا ميمستق
  )٣٧.(ى کرد  را پخش مى در امور جنسىدي قىز بيات و ني بر اعمال جرم و جناىن مبنيم ، اعتراضات توابي رژىونيزي تلوىشوها
 اسالم ى نابودىسم است برايالي بر ماترىسم که مبتنيسم و اسالم متضادند و مارکسيمارکس به راه انداختند که ىميغات عظين تبليهمچن

  .ى کرد  آنها استفاده مى منافق براى هستند در لباس مسلمان و از واژه قرآنىني دىن افراد بي بود مجاهدىم مدعيآمده ، رژ
رند به طور قطع مشخص بود ، در ي مهم هستند که مورد توجه قرار بگن اکنون آن قدرين که مجاهديغات معلوم نبود ، اما اين تبلير ايتأث

ن ين منتشر ساخت ، ايژه مجاهديران و به ويسم در اي را در رابطه با ترورىگزارشات) کا يوزارت دفاع آمر(  پنتاگون ١٩٧٥اواخر سال 
 ىدر ناآگاه) ٣٨.( کنند ى عمل مىح نهضت آزاد مسلىنند و به عنوان بازوي بىن دوره مين در چي کرد که مجاهدىگزارشات وانمود م
 .د کرديد ترديپنتاگون هرگز نبا

  

  انشعاب بزرگ
  
م ، يري بپذىخيسم تاريالي را بدون ماترىخيم و جبر تاريب کنيسم و اسالم را با هم ترکيم مارکسي توانىم مي کردىدر ابتدا ما گمان م" 

  ."يى طبقه کارگر است  رهاىقين رو که آن راه حقيم ، از ايسم را انتخاب کردي مارکسما..... ر ممکن است ين غيم که ايافته اياکنون در
  ين سازمان مجاهد

  يران ن خلق ايک سازمان مجاهديدئولوژيه اعالم مواضع ايانيب
  

   )١٩٧٥( بيانيه 
  

 برخوردار ى سراسرىت هايحما از ى مذهبى و شهادت هاى ، تب انقالبى سازمانى هاىستگين به خاطر شاي مجاهد١٩٧٥در اواسط سال 



  .يل شده بودند م تبدي رژى براىون و مشکليسي ها به سمبل اپوزىشدند ، آنها به اتفاق فدائ
ه يانيب" ه اسالم با عنوان يد عليه شديانيک بي با انتشار ىچ هشدار قبلين به ناگهان و بدون هيت ها مجاهدين موفقيدرست در بحبوحه ا

  .ه کردند را شوک _ ىهم سکوالر و هم مذهب_ ون يسيتمام اپوز" ران ين خلق ايسازمان مجاهدک يدئولوژياعالم مواضع ا
ن که يسم اسالم را کنار گذاشته ، به خاطر اينيلن_ سم ين پس به نفع مارکسي داشت که سازمان از اىه بدون مقدمه اعالم ميانين بيا

ک يسم يني لن–سم يحال آن که مارکس.  خواهد بود ىائي و اتوپىه بورژان خردىدئولوژيک اين شکل ياسالم مخدر توده هاست و در بهتر
  .ى باشد  نوع انسان مى آزادى براىقي حقى طبقه کارگر و راهى و علمىفلسفه واقع

رفتند و ي سازمان را نپذىدن از نام اصلين مسلمان که دست کشي مجاهدىکيب به وجود آمد ، ين رقيدر آن زمان دو سازمان مجاهد
ا يگر ب موفق شدند بار دى به دست گرفتن کنترل سازمان متهم کردند ، آنان پس از انقالب اسالمىبرا" ن ي خونىکودتائ"  خود را به ىارقب

  . ى غالب گردند عنوان و نام اصل
"  عنوان ١٩٧٨سال  خود نگاه داشتند اما در ىرا برا" ران ين خلق ايسازمان مجاهد" ست که در ابتدا نام کامل ين مارکسي مجاهدىدوم

 ى از گروه هاىان انقالب با برخيتاً در جريدند و نهاي خود برگزىرا برا" ران ين خلق اي سازمان مجاهدىستينيلن _ ىستيبخش مار کس
  . يد کار معروف گرديان به عنوان سازمان پين جريرا به وجود آوردند ، ا"  طبقه کارگر ىکار در راه آزاديسازمان پ " ىستيمائون

ران ي اىسازمان کارگران انقالب" ان انقالب ي از زندان و در جرىست شده بودند پس از آزادين که در زندان مارکسي از مجاهدىگريروه دگ
  . يز بود ه آنان ني که عنوان نشرىشناخته شدند ، نام" راه کارگر "شتر با عنوان يرا شکل دادند ، آنها بعداً ب"

" ست ين مارکسيح خود را دارند ، به گفته مجاهدين مسلمان هر کدام توضيست و مجاهدين مارکسيهد ، مجا١٩٧٥در مورد انشعاب سال 
ن و يژه مطالعه آثار مارکس ، لنيک به ويالکتيسم دياليک ، مطالعه ماتريستماتيافت که به طور سي ارتقاء ىآنان هنگام " ىاسي سىآگاه

  .  ساخت  اسالم را آشکارىض هاي آنان ضد و نقىسم براي هستند که مارکسى، لذا آنان مدع) ٢.(مائو تسه تونگ را آغاز کردند 
افه به عنوان مسلمان با ظرافت به درون سازمان نفوذ ير قييبا تغ"  چپ نما ىست هاياپورتون"  کنند که ىز بحث مين مسلمان نيمجاهد

  .ى سازمان قرار گرفتند  باالىت ها و رده هايج در موقعيکرده و به تدر
 با سبک و ى داخلىک کودتاين ين را کشتند ، بنابراي تجربه بودند منحرف ساخته و مخالفى جوان و بىدئولوژي را که به لحاظ اىادافر
  ) ٣. (يز به سرقت رفت  شده بود و نام قهرمانانه سازمان نى طرا حىستياوليوه واقعاً ماکيش

 و دور از انتظار ى ناگهانىدئولوژير ايين تغين که اي است ، مضافاً اىده ايچيار پين انشعاب ، البته کار بسي درباره اىح واقعيک توضيارائه 
  . ى نمود ن گونه مي افراد خارج از سازمان اى امر براىز نبود ، اگر چه در ابتداين

اعالم ( يانيه  يکى از سه شاخه سازمان که تحت مسئوليت تقى شهرام بود پيش نويس اوليه آنچه را که هسته ب١٩٧٩در اواسط سال 
را تشکيل داد فراهم آورد ، شاخه تقى شهرام شعائر و عبادات جمعى را متوقف ساخت ، واژه برادر را با واژه راديکالتر رفيق ، ) مواضع 

  . تعويض نمود و افراد سازمان را به کارخانجات بزرگ صنعتى تهران فرستاد
ام بود پس از بحث هاى سخت درونى درباره مسايل مختلف اسالم به همين  شاخه دوم که تحت مسئوليت بهرام آر١٩٧٤در اواخر سال 

 شاخه سوم که مسئولت آن با مجيد شريف واقفى بود با اقليت قابل توجه و در مخالفت با ١٩٧٥شيوه عمل کرد ، در اوايل سال 
  . مارکسيست ها از سازمان جدا شد 

 از بازماندگان ى ، بلکه برعکس آنها شمارىدئولوژي با درک نازل اىند و نه افرادوسته ناپخته بودي تازه پىرويست نه نين مارکسيمجاهد
  .ى شدند ز شامل مين را ني مجاهدىروشنفکران اصل

 ىدئولوژي گروه اى کردند عضو اصلىکار بازي در سازمان پىن کننده ايي و تراب حق شناس که هر دو نقش تعىن روحاني مثال حسىبرا
  .ين بودند مجاهد
ناس که يکى از نادر اعضاى مجاهدين با تحصيالت حوزوى بود در نوشتن برخى از جزوات اوليه مجاهدين دست داشت و به آيت حق ش

  .اهللا شهيد مطهرى معلم ايدئولوژى خود در انتشار مقاله معروفش عليه مارکسيسم کمک نمود 
ت دارد که به مجازات ي اهمى رفت به اندازه کافى گمان مىاکمه جمعان محي و در جر١٩٧١ شهرام که بعداً از زندان فرار کرد ، در سال ىتق

 به عنوان دست ٧٠ به مجاهدين پيوسته بود و از سال ١٩٦٨ دستگير نشده در سال ١٩٧١بهرام آرام که در سال ن محکوم گردد ، يسنگ
  .ت  با گروه هاى مذهبى فعاليت داش١٩٦٠راست احمد رضايى محسوب مى شد ، وى از اواسط دهه 

 ، ىاً مذهبي قوى در خانواده اى در تماس بود ، وى مذهبىگران با سازمان هايش از ديشد ب" کار يپ" که بعدها از نفرات مهم جليل احمديان 
  .يز به متولد شد  و طرفدار مصدق در تبرىبازار

واندند ، با هم به دانشگاه تهران رفتند و رستان درس خيک دبيف نژاد در يان و حنيف نژاد دوست بود ، احمدي با محمد حنى در کودکىو
  .يوستند  پىان مسلمان و نهضت آزاديدر همانجا به انجمن دانشجو

د ، ي به حبس ابد محکوم گرد١٩٧٢ او در محاکمات سال ١٩٦٠ در سال ى اش در دوبىرين و دستگيان در مجاهديبه خاطر نقش مهم احمد
ه ي از زندان در ژانوىراز را به عهده داشت ، به محض آزادين در زندان شي مجاهدىستي بخش مارکسىست شد و رهبريدر زندان مارکس



  .د ي اعدام گردى اسالمىوست و دو سال بعد توسط جمهوريپ" کار يپ"  به ١٩٧٩
 به زندان ى به نام حزب ملل اسالمىک گروه مذهبي در ارتباط با ١٩٦٤کار در آغاز سال يگر از رهبران پي دىکي ىاني آشتعليرضا سپاسى
 ى هاىريوست و درست قبل از دستگين پي خواند به مجاهدى درس مى که در دانشگاه تهران در رشته معمارى زمان١٩٧١افتاد ، در سال 

  .يان بود د ، پدر او کاسب خرده پا در آشتي گردى مخف٧٢ _ ٧١ ى سالهاىجمع
 از طبقه متوسط در مشهد ىک خانواده مذهبي به ىف نژاد ، وي حنن محمديشي بود ، همسر پپوران بازرگانکار ين پيگر از فعالي دىکي

ست شد اما برادرش منصور بازرگان ين بود و از عناصر مهم مدرسه دخترانه رفاه ، اگر چه او مارکسين زن عضو مجاهديتعلق داشت ، اول
  .  ماند ى در زندان بود ، همچنان مسلمان وفادار و ثابت قدم باق١٩٧٢که در سال 

ن مسلمان بودند سرباز ي همرزمان خود که از مجاهدىد و از افشاي ساواک به قتل رسىر شکنجه هايبازرگان ز _ ىنير او فاطمه امهمس
  .ى کشته شد رين مسلمان بود در درگيز که از مجاهديزد، خواهر پوران ن

ک برادر او در محاکمات ين تماس داشت ، يهد بود با مجاى که در مدرسه علويى سالهاىکار ، طيگر از رهبران پي دىکيمحمد شفيعى 
  . که در حال ساختن آن بود کشته شد ى بر اثر انفجار بمب٧٢گر از برادرانش در سال ي دىکي به زندان ابد محکوم شد ، ١٩٧٢ سال ىجمع

ت با ي به خاطر فعال٧٢ بود که در سال يىست ، خواهر کوچکتر برادران مشهور رضاين مارکسين زن مقتول مجاهدي اولصديقه رضايى
ن يوستن او به مجاهديوست ، پيست پين مارکسيان از زندان فرار کرد و به مجاهدي با کمک فدائ٧٤ن به زندان افتاد ، در سال يمجاهد
  .د ي آشکار گرديى خانواده رضاىست سالها بعد برايمارکس

 بود ، او به ١٩٧٢ سال زندان محکوم شده سال ١٥ن به ياز فعال ىکيست ، خواهر جوانتر ين مارکسيگر از زنان مجاهدي دىکليال زمرديان ي
  .ى تعلق داشت اً مذهبي و قوى مرفه ، بازارىخانواده ا

 وى با وست ،ين پي دانشگاه تهران درس خواند و در همانجا به مجاهدىه ارشاد و دانشکده مسائل اجتماعينيال در مدرسه رفاه ، حسيل
  .ى کرد  مىن رهبريست ها در سازمان مجاهديون مسلمان را در مقابل مارکسيسي که اپوزىف واقفيشر همان شريف واقفى ازدواج کرد ،

 مرفه و سخت ى بود و از خانواده ا١٩٧٢ن محکوم شده سال ي از مجاهدىکيکار گردد ، يانگذار پيکه ماند تا عضو بنمرتضى آالدپوش 
 ى که در دانشگاه تهران معمارىوست و هنگاميپ" ه يحجت"  به نام يىضد بها ى به گروه قوى در تهران ، آالدپوش در مدرسه علوىمذهب

  .آالدپوش در زندان مارکسيست شد و بخش مارکسيست در زندان قصر را رهبرى مى کرد ن آشنا شد ، ي خواند با مجاهدىم
 با ى کشته شدند ، از زمان نوجوان١٩٧٦  در ماه اوتىريک در درگي که هر دو بر اثر شلحسن آالدپوش و همسرش محبوبه متحدينتاً ينها

ر يافت ، تحت تأثي ىه ارشاد حضور ميني و حسى در مدرسه علوى کردند حسن آالدپوش برادر مرتضىت مي فعالى مذهبىسازمان ها
  .ين آشنا شد  بود و در دانشگاه تهران با مجاهدىعتيشر
 ى سرور آالدپوش مذهبى آورد ، خواهر وى روى مخفىر به زندگيبه ناگز کرد و در همانجا بود که ىس مي تدرى معمارى در دانشگاه ملىو

  .ين مسلمان جان باخت  مجاهدى در مبارزه براىماند و بزود
 در مشهد ، محبوبه با همسر خود در دانشگاه ى متوسط اما به شدت مذهبىمحبوبه همسر حسن معلم مدرسه رفاه بود و از خانواده ا

ن مسلمان يه ارشاد شرکت داشت ، او دو برادر داشت که به خاطر نقش شان در مجاهديني حسىت هاي فعالتهران آشنا شد و با او در
  .ى را متحمل شدند  طوالنيىت هايمحکوم

آنچنان که وقتى رژيم مرگ آنان را اعالم کرد شريعتى بى خبر ار شناخته شده بودند ، ي بسىم زن و شوهر در محافل مذهبين تيدر واقع ا
  )٤.(ر ايدئولوژى آنان به مارکسيسم علناً آنان را به عنوان گوهرهاى ستودنى اسالم مورد ستايش قرار داد از تغيي

 نتيجه يک کودتاى ناگهانى نبود ، اين تغيير اوج  اندى مدعى چنانچه برخ١٩٧٥سم در سال ين از اسالم به مارکسي مجاهدىدئولوژير اييتغ
ه بيش از يک سال به درازا کشيد و معموالً جدايى ها و گسست هايى را نيز در ميان يک خانواده يک پروسه تحقيق آرام و دردناکى بود ک

  .جدايى برادر از خواهر ، برادر از برادر و حتى زن از شوهر : موجب مى شد 

  : ى گردد ابير ردي تواند در سه مورد زى آوردند مىسم روين به مارکسي از مجاهدىارين که چرا شمار بسيرامون اي پىح واقعيتوض
  . رفع ابهام آنان نسبت به ضد رژيم بودن آخوندها به ويژه نسبت به آيت اهللا خمينى 

ناتوانى آنان در گسترش و ادامه رهبرى در ميان مبارز جويان الئيک و نيز روشنفکران تحصيل کرده ، يعنى طبقه اى در ايران که سنتاً 
  . ضد مذهبى است 

با روشنفکر جناح چپ ، با فدائيان و ديگر افراد راديکال در زندان ها ، با سازمان هاى دانشجويى در تبعيد و گروه استمرار و ادامه ديالوگ 
  . هاى انقالبى در جهان عرب و نهايتاً با عناصر اوليه و با سابقه مجاهدين که از اسالم دست کشيده و مارکسيسم را ترجيح داده بودند 

 کرد که به طور کامل بر ى که اسالم مداوماً اعالم مى کند به خصوص در زمانى را طلب مىشتريت باين سه مورد جزئيک از ايهر 
  .يروز شده است سم پيمارکس

ن با يندگان مجاهدي محرمانه نماىق سلسله مالقات هاي تواند از طرىون ميم بودن روحانيت ضد رژين نسبت به ماهيرفع ابهام مجاهد



  .ى شود ريگيز پي در نجف ن٧٤ و ١٩٧٢ ى سالهاى طىنيت اهللا خميآ
ن و ي مجاهدى محاکمات جمعى زمان برگزار١٩٧٢ل سال يد ، در اواي ساعت به درازا کش١٥ هم ىن مالقات ها که روين ايدو مورد از مهمتر

  .ى کردند انجام شد  را در عراق اداره مى و قوى مخفىويک رادين ي که مجاهدى زمان١٩٧٤اواسط سال 
 که ىت اهللا مطهرين بود ، آي که پسرش در آن زمان سمپات مجاهدىت اهللا منتظري ، آىت اهللا طالقاني از آيىن نامه هاياهدندگان مجينما
 که همراه ى و پدر عزت سحابى عضو مهم و مرد دوم نهضت آزادىده بود و دکتر سحابيه ارشاد دينين را در حسي از مجاهدىبرخ

  . به همراه داشتند اکمه شده بود مح١٩٧٢ن در سال يمجاهد
 ىالتي تحصىت و داراي در ارتباط با عناصر برجسته روحانيىن از خانواده هاي و حق شناس از رهبران مجاهدىندگان توسط روحانين نمايا

 ى مطبوعاتىک سلسله مصاحبه هاي ى و حق شناس طى روحانىبالفاصله پس از انقالب اسالم . شدند ى مىات ، سرپرستينه االهيدر زم
  )٥.(يان فاش ساختند  جهانى محرمانه را براىن مالقات هاي خود در اى از مفاد گفتگوهاىن بار برخي اولىراب

 که دوستان آنها ىژه در زمانيند ، به وي او را جلب نماىت علني رفتند تا حماىنيت اهللا خمي و حق شناس آنها نزد آىبه گفته روحان
يت ا با محکوميدند و ي رسىک گلوله به شهادت ميله شليابان ها به وسي شدند ، در خىم م متهىست اسالمي شدند ، به مارکسىشکنجه م

  .اعدام روبرو بودند 
م دو آتشه انتظار داشتند که به آنها کمک يک ضد رژي نداشتند اما از ىم ابهام چنداني و طرفدار رژىاسير سي غىآنها نسبت به علما

 قرار يىحت شدند ، نسبت به اعتقادات شان مورد بازجوي نصىنيت اهللا خميافت کمک از طرف آير دىن به جايندگان مجاهدي، اما نمايدنما
  .يد عمل کند شد و چگونه بايانديد بيک مسلمان خوب چگونه بايگرفتند و موعظه شدند که 

 مردگان اعتقاد دارند ؟ ىاد جسمانامت و معيا به قي آنان را چک کند که آى اعتقادات مذهبى تالش کرد تا با طرح سؤاالتىنيت اهللا خميآ
ى ده جسمانيک پدي رد شدند و آگاهانه خالف نظرات او نظر دادند و گفتند که معاد ىنيت اهللا خمي در امتحان آىندگان مجاهدنينما

  .نخواهد بود 
 ىن الملليسم بيد با کمونن در دادگاه ها به خصوص بخش مربوط به اتحايات مجاهدي مطرح ساخت که دفاعى به طور ضمنىنيت اهللا خميآ
گار ي سىق کاغذهايانه از طري آنچه که مخفىقاً از روين نوشته ها دقيست ها القاء شده باشد، آنها پاسخ دادند که اي توسط مارکسىستيبا

  .ى شده د کپيرون از زندان منتقل گرديبه ب
ن گونه حمالت از نوشتجات و يحت کرد و خواست که ايم نصيژ و طرفدار رىاسير سيون غي آنها را در مورد حمله به روحانىنيت اهللا خميآ

  .ى حذف گردد نيژه از کتاب نهضت حسين به ويآثار مجاهد
ق مبارزه مسلحانه يم از طرين بود که رژي در ارتباط با مبارزه مسلحانه مطرح نمود ، بحث اىشتري بىحت هاين نصي همچنىنيت اهللا خميآ

  .يوندند پبيون سيون به اپوزي سقوط خواهد کرد که تمام روحانىم وقتيژ سقوط نخواهد کرد ، بلکه رىمردم
 بالفاصله گفت ىنيت اهللا خميتنام موفق بوده ،آيگر نقاط جهان به خصوص در وي پاسخ داد مبارزه مسلحانه در دى که روحانىهنگام

  .ى مازاد خود ها فروش و آب کردن سالح ىک ابرقدرت براي بود از طرف ىب فراموش نشدنيک فريتنام يو
ل داشت ي تماىنيت اهللا خمي که آىزين چيشتري ترک کردند ، بىت و کمک قابل توجهيافت حماي و حق شناس نجف را بدون درىروحان

  .شاه اعدام شده اند کمک کنند  که توسط ىران بود تا به خانواده کساني خطاب به هوادارانش در اى خصوصىانجام دهد نوشتن نامه ها
  . يد ايان ني از آنها به مى گرفت و دقت داشت نامىده مين را نادي ها هر گونه اشاره به مجاهدن نامهيا
ر عنوان ي زىک سخنراني در ىدارها در نجف اشاره کرد ، وين دي از جمله به ا١٩٨٠ن در سال يه مجاهدي در تهاجم خود علىنيت اهللا خميآ
ون ين فقط به خاطر احترام به روحاني مجاهدىندگان سري او نسبت به مالقات با نماح داد که موافقتيتوض" منافق از کافر بدتر است " 

  )٨.(يرد ن مالقات صورت بگي کردند تا اى اصرار مىتهران بوده که به و
 دروغ دهان پرکن و خطرناک و ىن آمدند با مشتيندگان مجاهديش رفت که گفت نماين جا پيدالحن خود تا اي شدىاو سپس در سخنران

ان بکشند تا اسالم و علما که تنها ي کردند تا صحبت نامعتبر مبارزه مسلحانه خود را به مى اسالم ، اما دائماً تالش مى مبارزه براىعااد
  .ى اسالم هستند را نابود کنند نده واقعينما

ن يه مجاهدي تهاجم خود علىنياهللا خمت ي ضد اسالم بوده باشد ،آىستيضرورتاً با_ د کرد ي تأکىنيت اهللا خميآ_ ه علما باشد يهر کس عل
 آن جهود تازه مسلمان ىمي داستان قدىب نخواهد خورد ، چرا که وي ها فريىن دروغ گوي با اى کرد که وىن مطلب جمع بنديرا با اعالم ا

 . از اسالم ىن درکي کرد اما بدون کمترى دائماً از قرآن نقل قول مى کند که وىرا در ذهن دارد و فراموش نم

 ىبرا _ ىالبته نه طالقان_  از آنها ى شد ، شمارىن نسبت به اسالم را موجب ميم رفع ابهام مجاهدي ضد ِرژىگر از آخوندهاي دىرفتار برخ
  )٩.(ى را امضاء کردند سم اسالميح نامه ساواک در ارتباط با مارکسي خود از زندان تقبيىرها



ى شند که بدون انتقام کشينديشتر به امام حسن برادر او بين فکر کنند و بيمام حس کردند کمتر به اىه مين توصي به مجاهدىگريشمار د
  )١٠.(مرد 
  )١١." (بهاتر از خون شهداء است جوهر قلم دانشمندان گران : " امبر اعالم نموده ي شدند که پىادآور مين يگر به مجاهدي دىز شماريو ن
افت ، بر ي ى مىشتريح بيد ، در زندان وضوح و توضي بخش در تبعىن جنبش آزادام مجاهد ارگاين به گفته پين رفع ابهامات مجاهديا

چرا شما با توجه به خانواده "  پرسد ى مىرد و از وي گى قرار مىست شده در سلوليک مجاهد مارکسي با ىه طالقانين نشرياساس گزارش ا
  )١٢"(يد؟دي از اسالم دست کشى مذهبىنه و آموزش هايشيو پ

 در پاسخ ىطالقان." د يم رها کردياز داشتي که نىطيون ما را در شراين که شما روحانيبه خاطر ا"  دهد ىست شده جواب ميمجاهد مارکس
  "يستم در زندان ؟ م پس اکنون من کياگر ما شما را رها کرد" د ي گوىم
: ن که ي توانسته داشته باشد و آن اى مىبار خوي در پاسخ بسىاورده ، اما ويست شده را نين گزارش ادامه بحث و جواب مجاهد مارکسيا

  يران وجود دارد ؟ در سرتاسر اىت اهللا طالقاني ، اما چند نفر مانند آىآر
ک ي کردند با ىت شان احساس مين برغم موفقي داد که مجاهدى روىن زمانيم همچني ضد رژىن نسبت به آخوندهاي مجاهديىتوهم زدا

نه يجاد زميافته بودند که سازمان در اي اکثر اعضاء در ١٩٧٤ کند که تا سال ىه بحث ميانيابطه بن ري روبرو شده اند ، در اىبن بست جد
  )١٣.(ى نداشته  انقالب دست آورد چندانىها

  )١٤.(گنا و بن بست قرار گرفته ت داشتند که سازمان در تني اعضا شکاى برخ١٩٧٤رفتند که تا سال ين مسلمان سالها بعد پذيمجاهد
ه ين که به توصي ناموفق بودند ، به خاطر ا١٩٧٤ن تا سال ي کند که مجاهدى که به طور کامل از سازمان جدا شد بحث مىگري دضمناً گروه

  )١٥.(ط تنگاتنگ برقرار کردند  روابى اسالمىر گروه هاي ننهاده و در مقابل با ساى وقعىن روحاني مبارزىحت هايها و نص
ات و اقدامات فوق يم داشتند و با عملي تقدى قهرمانىن ساواک را به لرزه در آوردند ، شهدايهدن سالها مجاي اىن است که طيت ايواقع

ابان ي مردم را به خىم را سرنگون کنند و نه توده هايت است که آنها نه توانستند رژيز واقعين نيغ زدند ، اما ايالعاده خود دست به تبل
  .يت داشته باشند  خود فعالىب اصلي رقستيان مارکسيزان فدائي به مىاوردند و نه حتيب

 به ٢ نسبت شهداء ، عضو گيرى ، عمليات تبليغى و اعتصابات دانشگاهى فدائيان در مقايسه با مجاهدين ٧٥ تا ١٩٧١در واقع بين سالهاى 
ن ي ا ،١ به ٣ز نسبت  بود ، فعاليت هاى سازمان هاى مارکسيستى طى اين مدت در مقايسه با همه گروه هاى مسلمان ، ترکيبى بود ا١

  .ى شد  را شامل مى دولتى در ساختمان هاى ، مصادره بانکها و بمب گذارى ها ، ترور مقامات رسمىت ها از خود گذشتگيفعال
يخته است با عه در اسالم آمي کند که شى دائماً مطرح مىز باشد ، چرا که انقالب اسالمي شگفت انگى ناظر خارجى تواند براىن ميا
 ، ىارين مورد همچون موارد بسيدر ا " ى اهداف الهى براى و از خود گذشتگىق گروندگان به فداکاري از شهادت ، جهاد و تشوى امجموعه"

  .ى دهد د قرار ميي را مورد تأى شرق شناسان غربى هاىشداوريادگرا ، پيغات مسلمانان بنيتبل
ان يرانيم ايت عظين سو همواره اکثريران بود ، از قرن نوزدهم به ايان برخورد با فرهنگ طبقه روشنفکر يگر مجاهدي دىمشکل و تنگنا

 و اسالم را به طور اخص مترادف با خرافات ، عقب ى مذهب را به طور کلىلسوفان و روشنفکران فرانسويه فيشتر شبيل کرده بيتحص
  .ى کردند  مىابي ارزيىت ، ارتجاع و تناقض گوي ، انفعال ، ناعقالنىماندگ

 طبقه روشنفکر ى دانستند ، براى ميى قرون وسطاىم هاي کهن و دوران رژىستم هايم آن را مترادف و متعلق به دوران سک کاليدر 
  .ى شد  و تفکر محدود و بسته بازار محسوب مى ، فرهنگ سنتىاجتماع _ ىسم اقتصادي ، فئودالىسم آخونديران مذهب دگماتيا

ت با آخوندها و البته ين ، ضديته ، نداشتن ديت ، مدرني ، عقالنىکيناميرات دييفت ، تغشري ، پيىا گراي دنىدر مقابل علم به معنا
 شد آنان به ى چنان گسترده بود که مانع مىن روشنفکران مدرن و روشنفکران طبقه متوسط سنتي گردد ، فاصله بى مى تلقىروشنفکر

  .يرفته شوند عنوان روشنفکر پذ
 به شدت ىستي باىل طبقه متوسط مينده اصيک نماي که ى است که ضد مذهب باشد ، در حالىسف ، روشنفکر کيچرا که بنا به تعر

نده ي گفتند و به طور قطع نسبت به آىک زبان سخن نميگر داشتند ، به يکدي با ى ، ارتباط اندکى فرهنگىاين دو دني بوده باشد ، اىمذهب
  .يدگاه مختلف داشتند دو د
ام شان يافتند که پي ىند ، آنها به سرعت در مي کردند تا با طبقه متوسط مدرن سخن بگوى تالش مىعتين و شري مجاهدىجه وقتيدر نت

ل ي و مهم تر از آن در فرزندان طبقه متوسط تحصىميک ، کارمندان قدين الئيت روشنفکران نفوذ ندارد ، به خصوص در متخصصيدر اکثر
  .ن تحصيل کرده طبقه متوسط سنتى و شهرستانى را جلب نمايند آنها توانستند توجه فرزنداکرده در دانشگاه ، اما 

جه ين نتين آثار به اي را بخواند ، از مطالعه اىعتيم که تالش داشت بر خالف هم نسالن خود آثار شريک از جناح چپ قديک روشنفکر الئي
رفت که فقط توانسته صد صفحه اول کتاب يبته پذ، او ال) ١٦.( کند ى را بازسازى خواهد خالفت اسالمى مى در تئورىعتيد که شري رسىم

  .ى بخواند را به خوبىاسالم شناس
 او ى هايىاوه گوي توانست ى داد او نمى در دانشگاه تهران کنفرانس مىعتي شرى کرد وقتى من نقل مىگر از روشنفکران چپ براي دىکي

  )١٧.(فت  گىمذهب ناسزا مر لب به ي رفت و زىن ميرا تحمل کند ، در محوطه دانشگاه باال و پائ



 بود به ىن عقب گردي نبود ، بلکه همچنىن بازگشت به اسالم تنها بازگشت به عقب و قرون وسطي از روشنفکران مدرن اىاري بسىبرا
  .ين طبقه متوسط  پائىه هاي الىشيروستاها و به کوته اند

ع يانه را انتخاب کنند اول آنها به درون پرداختند و به مطالعه وسر جداگين بر آن شدند تا دو مسي ، مجاهدىن شکاف فرهنگيبا توجه به ا
 مردم و فرستادن ىبازگشت به سو"  تحت عنوان ىتي آوردند ، دوم شروع کردند به فعالىسم روي به خصوص مطالعه مارکسىعلوم اجتماع

  .ن و کارخانه ها ي به مناطق آلونک نشىنيفعال

انا ، ي آرىتيون شهاب ، چيزي اراک ، تلوىن سازيراکو ، ماشيوم اينيز و مشهد ، آلوميدر تبر ارتش ىبه خصوص کارخانجات مهمات ساز
 خود ىت هاين از توجه خود نسبت به بازار و دانشگاه کاستند و فعاليب مجاهدين ترتيا در تهران، بديشم آريمجتمع لندرور و کارخانه ابر

  .د  نمودندينان جامعه و کارخانجات تشديه نشيان حاشيرا در م
ران در ين دوستان خود را در داخل و خارج از اين بهتريم ، مجاهدي ضد رژى و انفعال آخوندهاى فرهنگىن تنگنايان برخورد با ايدر جر

 ساخت ى آنان را به طور گسترده چاپ و منتشر مىه ها ، مقاالت و کتابهايران اعالميان ايون دانشجويافتند ، کنفدراسيان چپ سکوالر يم
  .ين شناخته شده بودند  مجاهدىون به عنوان خط مقدم برايمراکز مختلف کنفدراسو 

ستگاه يز ايم عراق ني رساندند و رژىات آنها را به چاپ ميان ظفار ، نشري بخش عمان ، شورشىمن و جبهه آزاديک ي دمکراتىجمهور
ک و يپلماتي دىن به طور مرتب کمک هايجمله جنبش فلسط عرب از ىاين گروه ها در دنيار آنها گذاشته بود ، چپ تري در اختيىويراد

  .ى داد ار آنان قرار ميک در اختيلجست
 سازمانش به ى براىافت کمک فوري در ماه رمضان به منظور درىح کرد که چگونه روزين سالها بعد تشرين مجاهديشين پي از فعالىکي

ن که او روزه داشت و سازمانش هنوز به يا روزه است ؟ با اي سؤال شد که آىروت مراجعه کرد ، در آنجا از وي از احزاب چپ در بىکيدفتر 
يتش را به خطر د مأموريد شايقت را بگويد که اگر حقي ترسىرا مي بود ، زى کرد او جوابش منفىت مي را رعاىدقت شعائر مذهب

  )١٨.(اندازد
ن يم با آنان وارد گفتگو و مذاکره شدند ، اگر چه ايه رژيلک جبهه عيجاد ي اى براىک شدند ، حتيان نزدين به فدائين همچنيمجاهد

  .ى شد رد کردند شروع م" نام خدا "  را که با ىه اياني بىان امضايد ، فدائي نرسيىچگاه به جايمذاکرات ه
 آنها انتقادات م باشد ،ي رژى مقامات رسمىستي باى کردند و معتقد بودند که هدف اصلى را رد مىک ترور مستشاران خارجيآنها تاکت

س قهرمانان کشته شده ير شهادت ها ، تقدي آنها در مورد تأثىاده روي کردند از جمله به خاطر زىن مطرح ميه مجاهدي را علىشتريب
  .ى از تقدس امام گونه همراه با هاله ا

 کاهد ، ى مىه جنبش انقالب در پرداختن بىت مرکزيد از نقش و اهمي رهبران فقى براى حتىت پرستي کردند شخصىان بحث ميفدائ
ى مبارزه در راه  براىزه ايگران و انگي دى خواهد بود برايى شهدا از صدر اسالم تا به حال نمونه هاى گفتند زندگىن در پاسخ ميمجاهد
  .هدف 

ا بازارى ها و نهضت مجاهدين چه بسا از يک اتحاد رسمى با فدائيان سرباز زنند اين که اين اتحاد مى توانست دريافت کمک و همکارى ب
  )١٩.(آزادى را به خطر اندازد 

 ىسم و از سويان اسالم و مارکسيک سو مين از ي مابى فىکيدئولوژي اىک جبهه متحد راه نبرد اما بحث هايجاد ين مذاکرات به اياگر چه ا
  .ى زد ان را دامن مين و فدائيان مجاهديگر ميد
سم ي و مارکسىستياسالم مارکس" ر عنوان ين نوشت زيمقاله مهم در انتقاد به مجاهدک يان در زندان ين فدائيسي ، تئورىژن جزنيب

  .ست ساواک کشته شود نوشته شد  به دىش از آن که جزني بىن مقاله کميا) ٢٠ " (ىاسالم
نقطه اوج جنبش  درىعني ٤٠ شد چرا که در دهه ىست نوشته مي مارکسىرانيک ايک از اسالم بود که توسط يستماتيل سين تحلين اوليا

ژه درباره ي ، به وى آن درباره مذهب به طور کلىد و به جاي ورزىران ، حزب توده به شدت از حمله به اسالم اجتناب مي در اىستياليسوس
  .ى کرد ت بحث ميحيمس
ن که يند به خاطر ادا شدي پيىم و چند خدايشيتيسم ، فيه مانند توتمي کند که مذاهب اولىن بحث شروع مي نوشته خود را با اىجزن

  .يح دهد  خود توضىعت را براي غالب طبىروهاياز داشت تا نيانسان ن
ج خود را ي کرد تا به تدرى تالش مىن علت که نظام فئوداليانه ، شکوفا شدند به ايت و اسالم در قرون ميحي مسىعني ىديدو مذهب توح

 ، اتحاد ، ى کرد که به افراد خود حس همبستگى مىت سعيهوديفه ارسطو و د از فلسي شدىهي با تغذىندازد ، چرا که جامعه فئوداليجا ب
  .يد ق نماين و انفعال تزريتمک

شرفت يسم غرب مانع پياليرا که امپريسم مانند اروپا در دوران رنسانس بعد از انقالب فرانسه پا نگرفت زيدر جهان اسالم سکوالر
 ى ملى براىت را ظاهراً به قهرماناني کرد و ناخواسته روحانىري جلوگى ملى صنعتىازشرفت بورژويب از پين ترتيد و بديانه گرديخاورم
  .يل نمود ان مبارز تبديگرا



  . استثمار شده است ى بلکه احساسات توده هاىعت برخاسته و نه از اصول مذهبيسم نه از شرياليت با امپري دهد ، ضدى ادامه مىجزن
ن را بر آن داشت تا ي از مجاهدىاريم بسي ضد رژى نسبت به آخوندهاىو توهم زدائ"  مردم ى سوبه" ان همزمان با شعار ين بحث فدائيا

  .يند  نماى را در مورد مذهب بازخوانىستيک مارکسي از متون کالسىشند و بخشياندي دوباره بىه اينسبت به موضوعات پا
 ىقاً به سؤال آنها مين اثر دقيرا که ايئوتسه تونگ بود ، ز نمود ، بحث تضاد توسط ماىشتر توجه آنان را جلب مي که بىکيمتن کالس
  ست ؟يخ و در انسان چير در جهان ، در تاريي محرکه تغىروين سؤال که نيپرداخت ، ا
ن يق درک قواني و مشخصاً از طرىکيالکتيتوسط درک د " ى و اجتماعىکيزي ، فىکيرات مکانييتغ: " د ي گوىن سؤال مائو ميدر پاسخ ا

  .ى کيزي و متافىح خواهد بود و نه با مقوالت مذهبيابل توضتضاد ق
 ى و زمانىکيالکتي و دىکيزين با دو طرز تفکر متضاد روبرو بوده است ، متافي نخستىد ، بشر از دوره هاي افزاىمائو در ادامه بحث خود م

  .يان خواهد رفت از م ىکيزيرد ، طرز تفکر متافيار بگيعت را در اختيسم را بنا کند و طبيکه جامعه کمون
ه يانين بيران مشاهده نمود ، اين خلق اي سازمان مجاهدىکيدئولوژيه اعالم مواضع اياني توان در بى مىن را به خوبي مجاهدىشيباز اند

 به ني ، مجاهدىدئولوژيد اي شدى ، چهار سال مبارزه مسلحانه و دو سال باز نگرىت مخفي سال موجود١٠ کند که پس از ىخاطر نشان م
  .يسم است نيسم لنيران نه اسالم ، که مارکسي طبقه کارگر اى آزادىدند که راه واقعيجه رسين نتيا

  :ى شمارد ن گونه بر مي را اىريجه گين نتي به اىابي دستىل اصليه داليانيدر ادامه ب
 و ىر علمي که اسالم غى دهد ، در صورتحي را توضى تواند تکامل جامعه انسانىک و حرکت اتم ميزيسم علم است و همانند علم فيمارکس

  .يابد  را درىخيست تحوالت تاري بوده و قادر نىستيده آليا
 است که توسط طبقات مالک و ى که اسالم مخدرى ، در حالى اجتماعى هاى مبارزه ، انقالب و دگرگونىعنيف ، يسم بنا به تعريمارکس
  .ى شود تفاده مدن توده ها از آن اسي به انفعال کشىه دار برايسرما

ت خدا ي به وحدانىکيزيک باور متافيشتر از ي بىزي چىدي که عبارت توحى طبقه است در حالىسم به وجود آوردن جامعه بيجوهر مارکس
 تواند ىه نمين سؤال اولي به اى که اسالم حتى مبارزه کند ، در صورتى عدالتىد است که در برابر ظلم و بيسم فرد مقيست ، در مارکسين
  )٢١(يه ظلم مبارزه کند؟ علىستيد که چرا فرد باياسخ بگوپ
مان ي توانند به شدت با اىقت افراد ميه ظلم مبارزه کند ندارد ، در حقي علىستي که چرا انسان باىه اين سؤال پاي اى براىمذهب جواب" 

  .....ى بمانند  را به جا آورند و همچنان منفعل باقىه شعائر مذهبيبوده و کل
ط ينه دچار ابهام هستند و مقاومت را فقط در شراين زميد که در ايابي ىد در مي را به دقت مطالعه کنىگر متون اسالمين و داگر قرآ
  .....د شده باشد يقت از وطن خود تبعي در حقى کسى وقتىعني کنند ، ىز مي تجوىبحران
ن سؤال ي در جواب اىچ مشکليسم هيگر مارکسي دىهد ، از سو دى مبارزه کنم نمىستين سؤال را که چرا من باين اسالم جواب ايبنابرا

  ."يک است الکتيسم دياليندارد چرا که مبارزه جوهر ماتر
 را با ىخيسم و مفهوم خدا و جبر تاريتاليسم ، قرآن و کاپين اصوالً تالش داشتند که اسالم و مارکسيرد که مجاهدي پذىن ميه همچنيانيب

  .ست ي ممکن نىخيسم تاريالي و ماترى بدون درک جبر اقتصادىخيافته اند که درک جبر تاريا درزند ، اما اکنون آنهياميهم ب
  

  قسمت اول نامه مجتبي طالقاني به پدرش
  

سم به صورت ين از اسالم به مارکسي مجاهدىدئولوژير اييافته ، در واقع تغي ىروزيپ) ص(محمد)حضرت( رسد که مارکس برىبه نظر م
  )٢٢: (يح داده شده است قاً توضي به پدرش دقى طالقانىب در نامه مجتىآشکار

  
  ! يزم پدر عز

  .يد دوارم که خوب و سالم باشيام
 داشته ام که از وضع شما ىم ، التبه من سعي ندارىگر خبريکديعتاً چندان از وضع يم و طبي نداشته اىحدود دو سال است که با هم تماس

  .ياد نبوده ن موارد به علت مشکالت مختلف زي اىاورم ولي به دست بى المقدور اطالعاتىحت
نجا يد ، در اي دارىادي برم ابهامات زى به سر مىطيده و در چه شراين مورد که باالخره کار من به کجا رسيگر شما هم حتماً در اياز طرف د

 ى هاى خواهد به زدودن نگرانىست که مي نىدگاه فرزنديچ وجه از دي شما به هىن ابهامات براي کنم که روشن کردن اىادآوريالزم است 
  .درش از وضع خود بپردازد  پىاحتمال

م ، يسم و ارتجاع مبارزه کرده اياليه امپريک سنگر عليگر در يکدي را که مدتها با ىن است که ذهن آموزگار و همرزمي من اىبلکه تنها سع
 يىط مبارزه رهاي در حد خود بتوانم در روشن نمودن اوضاع و شرالهين وسي ام روشن کنم ، تا بدىنسبت به پروسه حرکت و وضع مبارزات



  .ى داشته باشم ار کوچکي شما سهم بسىبخش خلق مان برا
ن خود را در ي نوى که از شما جدا شدم زندگىم که پس از مدتيد بگوي باى به طور کلىات شوم ولي توانم وارد جزئىنباره نميمسلماً در ا

  . قابل لمس بود آشنا شدم ريم ناشناخته و غي که قبالً براىديق جدياسازمان آغاز کردم و با حق
 با خانواده ىمي عظىفيتفاوت ک)  را در مورد سازمان قائل شد ىهين تشبيالبته اگر بشود چن(  که در آن وارد شدم ام ىديخانواده جد

ده و از همه ي فاىد خانواده ، آن رفت و آمدها ، جلسات ب ، آن اشخاص ، آن افراى از آن نحوه زندگىنجا اثريگر در ايگذشته ما دارد ، د
 و ى فکرى و خودسازى آن رفاقت انقالبىبلکه به جا.ست ي نى خبرىنيشه و جهان بي و آن طور فکر و اندىجه عموميمهمتر آن سرگ

  . جنگ خلق مطرح است وده ها و شتر مبارزه مسلحانه تي شعله ور ساختن هر چه بى و شرکت فعال در حل مسائل جنبش براىعمل
 اراده شدن و در ىا حداقل آلت بي داشت مقاومت افراد را در مقابل وابسته شدن و ى که به هر صورت سعىطيط و شرايبرعکس آن مح

روها در جهت برخورد فعال با مسائل ينجا تمام نيرد ، در اي فعال شدن آن را بگىا الاقل جلويل و يخدمت طبقه مسلط قرار گرفتن تعد
  .ف قرار دارد متمرکز شده است ن هديماً در خدمت اي که مستقى روز جنبش و اعتصام به تمام آن وسائل و ابزارى و علمىکرف

 نشد ىن کار عمليم اي که دارىادي زى هاى خصوصاً به واسطه گرفتارىلي به دالىسم ، ولي شما بنوى براى قبل مترصد بودم نامه اىاز چند
شتر ي را بىن نامه ايش آمده ضرورت نوشتن چني که در اوضاع جنبش پىديژه تحوالت جدي دست آمد ، به و بهىن فرصتين که چنيتا ا
  .ى نمود د ميتأک
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 مىن نامه سعي به وجود آورده باشد ، در اى شما سؤاالت و ابهاماتىر مترقبه و تعجب آور بوده و احتماالً براي شما غىن خبر برايد ايشا

  . ين ابهامات را روشن کنم  از اى دهد بعضىط اجازه مي توانم و شراىکنم تا آنجا که م
م ، لذا ي داريىگر آشنايکدي آن زمان ى به نقطه نظرهاىجه تا حديک با هم برخورد داشته و در نتي از نزدىاديدر گذشته من و شما مدت ز

ن يب مراحل مختلف اين ترتي به گذشته کرده و بدى کردم روشن کنم ، الزم است اشاره اى را که طىرين که وضع خودم و مسي اىبرا
  .ت را به طور مختصر مطرح کنم حرک

 ىهين حرکت در من بوده است ، بدير اي نشان دادن جهت و مسىلست بلکه به صورت کيانات نين جريل اينجا تحليالبته قصد من در ا
 ىم سعي که نسبت به جامعه و جهان و مبارزه داشته اىنشيم و هر کدام در رابطه با موضع و بيم مبارزه کني خواسته اىاست که ما هر دو م

  .يم  رساند استفاده کنىمن مبارزه بوده و ما را به هدف ي که در خدمت اىم از تمام وسائل و امکاناتي کردىم
دم ي دى خود مى و خونىم را دشمن اصليه ما خود به خود رژيم علي که در خانواده خودم را شناختم به علت تهاجم همه جانبه رژىاز موقع

  .ر اشکال مختلف آن شروع کردم و از همان زمان مبارزه را د
 در آن زمان من ىعني شد ، ى قرار داشتم در قالب مذهب انجام مى علو مثل مدرسهى مذهبىطين که در محين مبارزه به علت ايابتدا ا
ون چون ين و انقالبي که با مصلحى آن صورت گرفته بود ، مذهبى تحت لواى متعددىام توده اي که قىن مذهب مبارز ، مذهبيقتاً به ايحق

 زحمت ىن مذهب به عنوان انعکاس خواست هاي اقت من بهيداً معتقد بودم و در حقي شد ، شدى مشخص مىن بن عليحس . ىمحمد ، عل
  .يستم  نگرىان و استثمارگران ميکشان و رنجبران در مقابل زورگو

 دادم ، ىات آن بها نمي و جزئىاء اعتقاد داشتم و طبعاً به حواشين ، شناخت و راه انبيات مجاهديب به مذهب در محدوده دفاعين ترتيبه ا
 اعمال و عبادات که چندان به کار ىن سري آنها با مذهب خود به خود باعث دور شدن من از اىقشر برخورد ىط علويخصوصاً که در مح

  .ى شد  خورد مىمن 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

 از اسالم به ىدي که مسائل ظاهراً جدى بند و معتقد بودم ، خصوصاً وقتى اسالم پاىارزه جو که همچنان به عناصر مبىگذاشت در حال
، بالفاصله به ) له مهندس بازرگان انجام شده بود ي که سالها به وسى ادامه همان تالشىعني.(  شد ى و امثال او مطرح مىعتيله شريوس
  .ى شدم ده مي آن کشىسو
 تواند واقعاً به ىز نمين نيدم اي دهد چون دىد معموالً به آدم دست ميل مسائل جدين قبيکه در برخورد با ا ىه ايجانات اولي بعد از هىول

  .ى رفت ن ميه از بياق اولي را دوا کند آن ذوق و اشتى تواند دردىجه نمي نشان دهد و مسائل مبارزه روشن کند و در نتىمن راه
 مانده و ىه ارشاد باقينين حسير زمي قرار گرفته بودند تا مدت ها در همان زىانين جري چنري که مانند من تحت تأثى از کسانىليالبته خ
 مانند من داشتند ، چرا مبارزه شان را در ىطيل اشخاص که ظاهراً شراين قبي توانستم واقعاً بفهمم اىت پرداختند ، در آن زمان نميبه فعال

  .يم  قبول کنىقين کارها را به عنوان مبارزه حقيم اي توانستى نمىر من حتينظ ىاري من و بسىدند ، ولي دىتها ميل فعالين قبيا
 توانستم آنها را بشناسم ، در ى که مىک برخورد کرده و تا حدي از مذهب از نزدى مختلفىب بود که من توانستم با چهره هاين ترتيبه ا
  .يده بودم مبارزه باشند نرس مختلف ىوه هاي شىقي حقى که گره گشاى که هنوز به دستاورد عملىحال

م ي توانستم مفاهىست که مين نينجا منظورم از آشنا شدن ايسم آشنا شدم ، البته در ايخته با مارکسيانات جسته و گرين جريهمگام با ا
  .م  روبرو شدى از آن به طور سطحىاتيم برخورد کنم ، بلکه تنها با کلين مفاهي با اىا حتيق آن را شناخته و يعم



ن شده بود نه تنها يسم به من تلقي که از تمام جهات نسبت به مارکسىن بود که آن خوف و هراسي اى مقدماتيىن آشنايجه اين نتيترمهم
  .يدا کردم ز پي نىشاتي به سمت آن گراىن رفت بلکه حتياز ب
ش يداي شد ، پى مانند من مى افرادىران فکي در جرىط آغاز جنبش مسلحانه و ظهور سازمان باعث به وجود آمدن نقطه عطفين شرايدر ا

 ىسم و هم مذهب انقالبي از مارکسيى هم قسمت هاىدئولوژين ايرا اي کشاند زى خود مىعتاً مرا به سوي خاص طبىدئولوژيسازمان با آن ا
  .ده آل بود ي من اىن کامالً براي کرد و اىج ميرا توأماً ترو

 خود ى با عمل انقالبىونيدم که انقالبي دى مى قبول شده در آمد ، مخصوصاً وقتىاصل من به صورت ى بالفاصله براىدئولوژين ايلذا ا
 حل کنند ، بر موضع خود ىن تناقض را به صورتين حال توانسته اند اين اصول ثابت کرده اند و در عي شان را به اىبنديصداقت و پا
نحل بود آن را به گردن کم يم اليدم که براي دى هم مى و تضاد کردم و لذا اگر تناقضىدا مي پىشترينان بي شده و اطمىاستوارتر م

  .ى شدم اط رد مي با احتىليجه از کنار آنها خي انداختم و در نتىسم و اسالم مي خودم از مارکسىاطالع
 ىکه حافظه ام قد متا آنجا (  طبقه ى بىدين بود که مثالً جامعه توحيسم ايبه طور مثال نظرات من در آن موقع راجع به اسالم و مارکس

ا ي است و ىستيم همان جامعه کمونيتعم.) ن عنوان شد ي قهرمان مجاهدىم از طرف رفقاي رژىدادگاه هاين بار در بين اصطالح اوليدهد ا
  .يير خواهد کرد ن روبنا هم تغيابد اير يير بنا تغيم که مذهب روبناست پس هر گاه زياگر قبول دار

من معتقد بودم (  کند ، ىدا ميز پي دهد بلکه ارتقاء نىات خود ادامه ميد بود خوب نه تنها به حي جدىر بنايحال اگر اسالم در خدمت آن ز
) ن خود به خود در خدمت آن قرار خواهد گرفت يتش از حکومت مستضعفيه استثمارگران و حمايکه اسالم با داشتن عناصر مبارزه جو عل

شتر يل استدالل ها بين قبين خواهد رفت ، البته اي کرد خود به خود از بىجاد ميبر سر راه آن ا ى موانعىا حتيو اگر در خدمت آن نبود و 
  .....ى کردند و  بود که خط شان را مشخص ميىست هايدر مقابل مارکس

گم شده به دست آمد ، ب به قول معروف سر نخ ين ترتيان بود ، به اين دو جريمن با ا" خ بسوزد نه کباب ينه س"  برخورد ىنها به طور کليا
 ىدئولوژيان داشت ، تنها اي که من قرار داشتم جرىطي که در محى متداولى هاىدئولوژين مخلوط دوگانه در رابطه با ايرا در آن موقع ايز

  .يه کند شات و خواست ها و مبارزه آن روز مرا توجي توانست گراىبود که م
ق ين شکلش عمي را با حفظ همىدئولوژين اي خواستم اىنم ، بلکه تنها ميتناقض آن را بب توانستم ىچ وجه نميط به هين در آن شرايبنابرا

ن مسائل به طور مختصر ي خاص مرا با اى و برخورد سطحىدئولوژين اي اىج و دست آوردهاينجا الزم است که نتايتر درک کنم ، در ا
  .يم  کنىبررس

ن طور برخورد کند ، در مورد مسائل مهم ي است اىک مبارزه دراز مدت توده اي ى که از ارکان اساسىدئولوژي که با اىمسلم است که کس
  .ين نخواهد داشت  بهتر از اىز برخورديگر نيد

 از موضع ىن شده باشد ، بلکه عمدتاً ناشي القاء و تلقىله کسيا به وسيجاد شده و ي نبوده که دفعتاً اىزي هم چىدئولوژين ايالبته خود ا
 ى من بود که مىط زندگيط و شراي تنها در رابطه با محىگريشه و فکر دين افکار هم مانند هر انديرا اي مردد من بود ، ز دوگانه وىطبقات

  .يدا کند توانست ظهور پ
د يتدا د کرد ، در ابىدا مي جلوه پى در رابطه با مسائل جامعه و مبارزه به چه شکلىدئولوژين اين که اي کنم به اى مىنجا اشاره ايمثالً در ا

 تواند ى است که ميىرويگانه نين خاطر که يز تنها به اي زد و به توده نىشتر در چارچوب مبارزه روشنفکران دور ميمن نسبت به مبارزه ب
ن مبارزه به خاطره توده ي کردم که درست است ، اىستم و فکر مي نگرى روشنفکرانه تحقق بخشد مىن آمال ، آرزوها و خواست هايبه ا

ن رکن مبارزه يب مهمترين ترتيد و به اي نخواهد رسيى نشود به جاى؟ رهبر" ق يصد" له روشنفکران ي اگر تا به آخر به وسىلهاست و
  .ى توانستم درک کنم م توده ها را نمي عظىروي نىعني

 ، درست ىک گروه روشنفکريگر د که اي انجامىنجا مينها به اي داشتم و کالً تمام اىز درک کامالً ناقصين از مبارزه دراز مدت نيهمچن
  .يم را به زانو در آورد  کرده و رژى حفظ کند خواهد توانست توده را رهبرى شود و بتواند خودش را تا مدتىسازمانده

م روشن شده و ين نظر برايج بطالن اي جامعه به تدرىانات مبارزاتي خود و جرى محدود و مبارزاتىت هايدر همان زمان در رابطه به فعال
ن که بتواند به مبارزه ي اى شد براى داد و مجبور مىج از دست مي خود را به تدرىه هم به آن صورت کاربري اولىدئولوژيگر ايهمراه با آن د
 .ک شدن به منافع توده ها بکوشد ي نزدىجه برايکالتر شده و در نتياتش ادامه دهد روز به روز راديجه به حيخود و در نت

   طالقاني به پدرشقسمت دوم نامه مجتبي
  

 ى کرد ، ولى وارد مىدئولوژين ايشتر در اي را هر چه بىستيشات مارکسيده شدن مسائل جنبش گرايچين شکست ها و پي اىحاصل کل
 ن نرفته بود باي از بى طبقاتى هاى وابستگىشه هاي هنوز رىعنين موانع آماده نشده بود ين رفتن اي از بىنه الزم برايچون در من هنوز زم

  .ى کردند  طبقات متوسط را حفظ مى هاىدئولوژي از افکار و اىالت قسمت عمده اين تعديوجود ا



 کردم که ى بود ، من فکر مىر واقعي و غى ذهنى داشتم تصورىکي چرى که من از زندگىز تصوريالت نين تعدي بعد از اىبه طور مثال حت
  .ين خصلت ها در ذاتشان است ده هستند که ايرگز بى هستند ، آنها گروهى فوق انسانىروي نىک ها دارايچر

چه نقش فرد يرات را از دريي است که همه تحوالت و تغيى خورده بورژوايى از همان فردگراىن تصور ناشيتنها بعدها بود که متوجه شدم ا
ه ي خود را توجى عملىن بهانه ، بيندگان با استفاده از همي از ستاى عده اىنش قهرمان پرستانه باعث شده بود که حتين بيند ، اي بىم

  ."م يستين کار تنها از عهده قهرمانان ساخته است و ما هم قهرمان نيا: "  گفتند ى ساده مىليکرده و خ
ده شده بود و برخورد ي ها خود به خود برى از وابستگىر کرده و قسمتييط تغيگر محيوستم ، دين مقدمات بود که به سازمان پيبا ا

م به آن هدف ين که قادر باشي اىک برايدئولوژين حل تناقض اي حل مسائل جنبش و همچنىروها براي کرد که تمام نىب مجايصادقانه ا
  .يج شود م بسيبرس
ل گذشتن از تناقضات ين قبين بودن سطح عمل ايي در کردن نبود ، در گذشته به علت پاىليبير سي و زى مسامحه کارى برايىگر جايلذا د
  .يان سازد  را نماىدئولوژي توانست تناقضات موجود در آن تفکر و اىر کردن ها نم دىليبير سيو ز

ز خود ي مسالمت آمىده به زندگي نرسىع تريک به سطح وسي که پراتى توانست مادامىن تناقضات مي از عمل اىن در چنان سطحيبنابرا
چ قدم ي شد هىگر نمي سازمان بدون حل تناقضات و ابهامات دده بود ، دري رسىع تريک به سطح وسيگر پراتي اکنون دىادامه دهند ، ول

 که ىر مسئوالنه و گل و گشاد مجاز بود و نه آن تفکريگر نه برخورد غيجه دي در جهت حل مسائل جنبش برداشت و در نتىح و سالميصح
  .ى نمود ه مين گونه برخوردها را توجيا

ان مبارزه ين جري در داخل سازمان شروع شده و در حال توسعه بود ، اى سراسرکيدئولوژيان مبارزه ايهنگام ورود من به سازمان جر
 بود که ىحي صحىري از جهت گىن ناشي ها نبود ، بلکه اىست ها و مذهبين مارکسيعات فرصت طلبان مبارزه بيک بر عکس شايدئولوژيا

  .ادقانه نواقصش را حل کند ت ص خواسىجه مين طبقات خلق نموده و در نتي منافع زحمت کش 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 

 هنوز به ىلن رفته بود وينه اش از بين که زمي ها با اىن وابستگي ، اى گوناگون طبقاتى هاى از وابستگى ناشى ها و خصلت هاىنارسائ
  .ى مانده بود ش باقيشه هاي گوناگون رىصورت ها
ر و همه ي ناپذىک مبارزه آشتيد يروها در خدمت جنبش در آي شد تمام نى که مانع ميىد و با خصلت هاين موج به ما هم رسياز جمله ا

 شد که ىن مبارزات باعث ميز کرده بود و اان عمل بروي بود که در جريىن برخوردها عمدتاً متمرکز بر خصلت هايد ، ايجانبه شروع گرد
 و برخورد صادقانه ىان آموزشي آنها هستم و همگام با آن جرىشات من رو شده و در درجه اول خودم بفهمم که داراين خصلت ها و گرايا

  .ى داد بود که به من توان حل آنها را م
 منافع ى داد که حاضر است منافع خودش را فداىد ، عمالً نشان مح کني کرد آنها را شناخته و تصحى مىن هر کس صادقانه سعيبنابرا

  .ى گذاردند ش ميشان را به نمايزه هاي خود و انگىقيت حقين موج در بروند ماهير اي کردند از زى مى که سعىتوده بکند و بر عکس کسان
ر از مسائل يب بود که غين ترتي گذارد و به اىر م شدند ، پشت سى را که مانع آن ميى مهابا سدهاى گرفت و بىن حرکت دائماً اوج ميا

  .يز در بر گرفت  و خاصاً مذهب را نىدئولوژي اى ، به طور کلىاسي ، سىالتيتشک
گر نقش گذشته اش را از دست داده ي الواقع دى که فىر قبول شده بود در هر حاليتغي که تا به حال به صورت اصل ثابت و الىزي چىعني

  . افتاده بود  و زائد شده بود و عمالً به انزواى اضافىل به عاملي تبدىدئولوژيک اي به عنوان شتازي پىبود و برا
يط مطرح ن شراي که در اىزيابد ؟ چي شد 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 بدهي آن را از بن بود که چگونه مسائل جنبش را حل کرده ، موانعي، ابود
 ما را حل کند ، ىکيدئولوژيک و اي ، استراتژىاسين مشکل سي توانست کوچک ترىچ وجه نميچ وجه و واقعاً به هيکن مذهب به هيو ل

 است ى که در جهان جارىاتي، از واقع خودمان ىک مبارزاتيداً استنباطالت ما را از پراتي آن شدىستيده آلي اىبلکه به واسطه نقطه نظرها
  .ى کشاند خ مبارزات خلق ها به انحراف ميو از تار

 که نسبت به ىا اراداتي زدند به واسطه صرفاً اعتقاداتشان ىم اگر اقشار و طبقات مختلف مردم دست به مبارزه مي کردىما تصور م
  .ى شوند ده مين دارند به مبارزه کشي و حسىون صدر اسالم ، محمد ، علي انقالبىعني ىان مذهبيشوايپ

د ي باى کند ، ولىن مسئله را ظاهراً نقض مي که اىاورين بي از آثار مجاهدىادي زى مثال هاى نبوده و حتىن اعتقادي نه چنيىد بگويشا
  .ما هم درست است و هم نادرست م که حرف شيبگو

ش رفته يخ بر دوش زحمت کشان پيم که مبارزه همواره در طول تاريات را منکر شوين واقعيم اي توانستىن جهت که ما نميدرست از ا
  :ى کند که ه مي به مالک اشتر توصى طالب در نامه اى ابن ابىاست ، عل

 ى مىادي زيى تالش هاىم و حتين را قبول داشتيا....." ستند و يه کن که طبقات باال قابل اتکاء نيمالک بر طبقات زحمت کش اجتماع تک" 
 زحمت کش و مبارزه در جهت منافع آنها بدون مسلح شدن به آن ىم ، اما اتکاء به توده هايه کني بر طبقات زحمت کش تکم کهيکرد

  .يم  هم باشىرخواهيت و خي خوش نىست ، هر چند که ما آدمهاير ني کند امکان پذىن ميي که منافع آن را تبى اىدئولوژيا



 ما ، ى شود ، باالخره عمل اجتماعى توده ها بسوزد و اشکمان خالصانه جارى و دلمان براميت از توده ها را هم بدهيهر چند شعار حما
  .ير خواهد نمود  ماست سىه کننده منافع طبقاتي که توجىدئولوژي آن اى ما ، در راستاىاسي سىزندگ

ا ي و ىري الجزاىسم ملياليوس و سىسم ناصرياليد ، سرنوشت سوسي شناسى وجود دارد که خود شما هم آنها را مى روشنىمثال ها
  .يد نيد ببي توانى را مىن وطنيم انجام کار مصلحييايکتر که بينزد
ت يد که فالن آيني بى روزمره تان مىنها شما به طور ملموس در زندگيعالوه بر ا.....  در شعار طرفدار منافع توده ها بودند ىنها همگيا

 زحمت کش از جهاد ، مبارزه ى فالن روحانى کند ، ولى جهاد را موکول به حضور حضرت م حاکم گره خوردهى که منافعش با بورژوازىالله
ستند و هر دو دم از عدالت و ي اىک قبله مي ى که هر دو ظاهراً رو به سوى کند در حالى شرا استنباط مىکتاتوريسم و دياليه امپريعل

  .ى زنند ناس م
 است که تنها با برخورد ىزين چي است که در مقابل آن قرار دارد و اى بردن موانعني حل مشکالت جنبش و از بىن مسئله اصليبنابرا

  .يد  آىبه دست م..... خ و ين تحول جامعه و تاريصادقانه با جهان و قوان
شه ين تفکر و آن اندي به اى و سنتىخي تارى هاى و وابستگى عاطفىسم کشف کرده است و اال با برخوردهاي که مارکسىزي همان چىعني
  .ى شود  سرش نمىکيزي و متافىچ رابطه عاطفيک مسئله را حل کرد و قانون هم هي ى توان حتىنم
 مردم داشته باشد ، مذهب ىستيالي در مبارزه ضد امپرىچ نقشي تواند هىست که مذهب نمي نىن معنين حرف به ايد که ايتوجه کن( 

و با .)  ندارد يىچ کارآيشتاز است که هي پىدئولوژيکن در سطح ايکند ، و ل ىه مي از طبقات متوسط خلق ما را توجىعيمنافع اقشار وس
  .ى ندارد چ کس هم تعارف و خرده ايه

سم يالي و امپرىه داري برنده در ماقبل سرماى توان با حربه اى است که مىدئولوژين اي و ارتقاء به سمت چنىرين سمت گيبله تنها با ا
  . و رشد خود قرار دارد مقاومت کرد ىدگيچين مرحله پي که در باالترىکنون

 تواند آن را درست ى مى انجام شده که فقط کسى طاقت فرسا و صادقانه اىن کار با چه کوشش هاي اى که به راستى خواهم بدانىن را ميا
  .يرد ا بگيان عملش قرار گرفته باشد و يدرک کند که در جر

ن يم و تنها در چنيدي گردىفيک دوره تحول کي مختلف بود که وارد ى هاىو ناخالصش ها يشه ها از آاليه انديب با تصفين ترتيبه ا
ن دست آوردها تنها يم و ايابي جنبش ما باشد دست ى که بتواند جوابگوىني نوى هاىد و تئوريم به مسائل جدي توانستى بود که مىطيمح
  . و خط درست سازمان بوده است حي صحىري از جهت گىناش
ار يگر چشم انداز بسيم که دي توانم بگوى توانسته ام درک کنم ، فقط مى از پروسه حرکت من و سازمان تا آنجا که مىن بود مختصريا

 کنم که زنده ى فهمم و احساس مى را مىد و مطالب نوئيز جدي من عوض شده و هر روز چىا براينم ، اصوالً دني بى خود مى در جلوىروشن
  . و گذشته تا چه حد بوده است ن حاليد که تفاوت بيهده کند مشاي توانىهستم ، حاال خوب م

 گرفتم و جست و ىگاه سراغ شما را مي نامه آمد گاه و بىط خودم نوشتم همان طور که در ابتداي که در مورد شراىن مطالبيگذشته از ا
 ىد مي که شما در آن قرار دارىطيگرفتن شرا کرد و با در نظر ىرانه شما ميت از مقاومت دليد که همه آنها حکاي رسى ميىخته خبرهايگر

  .يتان چقدر مشکل است ن کار برايدانم که واقعاً ا
ا ي گوناگون به سازش کشانده و ىله و شگردهاي و مبارز را با حى ملى کند چهره هاى مىم خونخوار شاه سعيک سو رژي که از ىطيدر شرا

 ى که عمالً در گنداب سازش با دستگاه فرو رفته اند و مى شبه مبارزان کنونن سابق کهي از مبارزى که بعضىطيمنفعل سازد و در شرا
  .يز است ن مقاومت واقعاً شورانگي سازند ، اىا حداقل خنثيز دنبال خود بکشند و يخواهند شما را ن

نان زحمت يد که فرزند کوه نشيدادد و واقعاً نشان ي کار کرده اىليم که تا به حال خيد بگوي باىد کنم ، وليف و تمجياد تعري خواهم زىنم
  .....يده  به دوران رسىد نه فرزند رجاله هاييکش روستا

 جذب ىا حتي و ىن طور خنثيه اي بقى و مقاومت شما بوده است ، وليى پابرجاى علت اصلىد که چرا و چه عوامليقتاً فکر کرده ايا حقيآ
ان طالقان ، لواسان ، زابل ، يي محقر روستاى که شما را به کلبه هاىت ، کشش شما بوده اسىن تنها کشش توده ايشده اند ؟ به نظر من ا

  .يد ريک در تماس قرار بگي مردم از نزدى داشت تا با عبور از موانع متعدد دوباره با توده هاى راند و شما را وامىم..... بافت و 
ک من با يم و نزدي تماس مستقى براىق جبريک توفين کار خود يام با ين جمله شما که بعد از بازگشت از بافت که رژيچقدر به جا بود ا

  .ى و زحمت کش فراهم کرد ر و مردم واقعيان فقييروستا
 خود را حفظ و ىگاه توده ايد پايد و متقابالً بتوانيش رانين حرکت زمان به پيشرو تريرو بود که باعث شد که خود را همگام با پين نيهم
يبخش نموده  آزادى را وارد صفوف اول نبردهاىلو تورزا و اسقف کاپوچي چون کامىرو بوده که قهرمانانين نيها اد و همواره تنييت نمايتقو

  .است 
 ىنه ها چرا عده اين زمي مطرح است با وجود اىنجا سؤالي در اىول..... گران رفت ي رفت که بر دىن بود بر شما هم همان مير از اياگر غ

  افع توده ها ادامه دهند ؟شتر منيابنده خود در جهت درک هر چه بي به حرکت رشد  توانندىا نمينتوانستند و 
ع آن ي وسى به معناىعمل انقالب ( ى شرکت در عمل انقالبىشتر توده اي هر چه بىري جهت گىن مسائلي درک چنىجواب روشن است ، برا



  .ير است اپذ اجتناب نى ، ضرورتىدن از هر گونه وابستگيد و گسترش آن و بريو تشد) 
 را در تمام شئون فرد و ىراتيير خود تغي باشد در مسىجه مبارزه مستمر در جهت منافع توده ها مي که نتى طبقاتى هاىدن از وابستگيبر

ر يگر غي کرد دى و کامالً درست جلوه مىک روز در نظرش منطقي که ى از مطالب ظاهراً واقعىاري آورد که بسىگروه و سازمان به وجود م
 . کند ىا ناقص جلوه مي و ىنطقم

  

  قسمت سوم نامه مجتبي طالقاني به پدرش
  

دگاه يابنده را شکسته و از دي زوال ىدئولوژي تنگ اى از قالب هاىاري شوند بسىا سازمان مجبور مين مبارزه است که فرد يدر طول رشد ا
  .يد  آىبه نظر م.....  و ىر منطقيانات در نظر انسان غيجر از حرکات و ىاري که بدون آن بسىدگاهي به جهان نگاه کنند ، دىع تريوس

ک ين بود که چرا يک ايالکتيزم ديالي از استدالالتم در رد ماترىکي ٤٩ _ ٤٨ ىمن در همان سال ها: "  گفت ى از رفقا مىکيبه قول 
  ى کند ؟ مىن کاري چنىاقلچ آدم عيا هي پس از مرگ در آن جهان ندارد حاضر است کشته شود ، آىچ منافعيست که هيکمون
د آن روز يعتاً از دي طبىستياليماتر( است !  تر ىستيالي ماترى تر و حتىم که منطقي شدى را قائل مىن برتري اسالم اىن استدالل برايو با ا

 ىن منافع برايشتريبن مرگ در راه منافع خلق ي خلق است ، بنابراىست منافعش همان منافع وااليک کمونيدم که يج فهمياما به تدر) ما 
  ."يست  قابل درک نىر پرولتري غى هاىدئولوژيچ وجه در چارچوب اين مسئله به هي شود و اىاو محسوب م

ن يدن به آخري گشودن راهشان و رسى بخش توده ها که تنها حربه آنها برايى که با علم خاص و رهاىنه ها تا زمانين آن زميبنابرا
  .ى نخواهد داد  روز افزون ثمرىجي نخواهد بود و جز گىگريز دي احساس زود گذر چکيخته باشد جز ياميسنگرهاست ن

ش ين که کم و بي جامعه نبودم و با اىل قادر به درک و لمس مسائل اساسين دليب بود و به همين ترتيهمان طور که در مورد من به هم
يط درک آن را آماده  توانستم شراى نمىريگيست و عدم پ نادرى برخوردهاىک سري به علت ى کردم ولىنه مين زمي در ايىکوشش ها

  .کنم 
ک خود را يدئولوژير ايز مسيد که سازمان ني دانىان کنم ، مي از حرکت سازمان را در جهت منافع توده بىد بتوانم گوشه اينجا شايدر ا

 ىعنيم ي عظىفيک تحول کين که به ي شد ، تا اىزه ميکالي دائماً رادىل همان عوامل اصلي به دلىموده ، منتهيق پين طريحدوداً به هم
  .ى منجر شد ر علميه آن از افکار و عناصر غيک سازمان و تصفيدئولوژيتحول ا

ک عده عناصر مرتجع و فرصت طلب که مثالً تا يش رو دارد ي که در پىلين برخورد صادقانه سازمان با گذشته خود و وسايدر مقابل ا
 گذشته ى کردند ، امروز همان ها در به در به دنبال کتابهاىرد م)  که بارها و بارها چاپ شده بود يىکتابها(  سازمان را ىروز کتابهايد

  ! ير و نشر کنند  گردند تا آنها را تکثىسازمان م
 آدم ىفتند ، وقتم خونخوار قرار گريجه عمالً در صف رژي کرده و در نتىريگرشان در مقابل ما موضع گي ها و اعمال دىنها با لجن پراکنيا

ى ش آشکار مي آنها براىايقاً چهره منحوس و پر ري کند دقىسه ميند و مقاي بىروز و امروزشان را مي عمل دىعنيک نمونه ين يتنها هم
  .شود 
ن ي، اک تماس گرفتم يدئولوژيان قبل از تحول اين آقاي از همىکيک بار من با ي شما شرح بدهم ، ى را براىانينجا الزم است جريدر ا

ت ي آن که چهره دورو و مزورانه و ماهىد ؟ قرار گرفت برايشما تا کنون چه کار کرده ا"ن سؤال من که ي در مقابل اىشخص وقت
 خودش را ى عملىن اشک ها بيه کردن تا با اي جنبش است شروع کرد به زار زار گرى خودش را بپوشاند و ثابت کند که حامىستياپورتون
  .)ى خواهم داد شتريحات بيان توضين آقاي در مورد امثال ابعداً! ( ه کند يتوج

د مجاهد ما دکان باز کرده بودند و ي شهى هستند که با خون رفقاىنها کساني نمانده ، ايى آنها جاى دانند که در جنبش براىنها خود ميا
  .ى زده اند حاال چون دکانشان تخته شده دست به تالش مذبوحانه ا

 از ى زده اند و خواسته اند حتى و دروغ پردازىعه پراکني خود را نشان دهند دست به شاىت ضد مردمي کامالً ماهن کهي اىنها برايا
  .يد ان اعمالشان بوده ايکه مسلماً تا به حال در جر..... رند ي بگىت شما به نفع خود سوء استفاده کنند و از آب گل آلود ماهيموقع

ا زود خفه خواهد شد ، ير يت فرصت طلبانه شان دي به علت ماهىاز به خطر افتادن منافع آنها است ول ى محتضرانه ناشىن نواهايمسلماً ا
  . ساده و خوش باور را آشفته کنند و آنها را به انحراف بکشانند ىک عده آدمهاين ممکن است اذهان ين بي فقط در اىول

نان يد واقعاً خوشحال شدم و اطمين ها داده اي از همىکي به ىنان جوابدم که شما چي شنى جورواجور و دشمنانه وقتىن نواهايان ايدر م
د تنها ين صداقت نباي اى باشد ، منتهى شوکه مانند مى فراتر از احساسات زودگذر و حتىزيق چيدا کردم که صداقت در برخورد با حقايپ
  . يگر باشد از نوع ديىخته با عاطفه هايک برخورد زودگذر و آمي
 در ىش داوري محدود را شکست و بدون غرض و پىه گذاشت و چارچوب هايز مايقت از همه چيدن به حقي رسىبود و برار يگيد پيبا



 بدون در نظر گرفتن مصالح کوتاه مدت مان ىنش علميدا کردن بي در پى نموده و متناسب با آن با سعىشتري مردم شرکت بىزندگ
  .يد و بس ک برخورد واقعاً صادقانه نامي توان ى را مىن برخورديم ، تنها چنيبران مردم بيم به ميده اي را که به آن رسىقيحقا

ت که فداکارانه مشغول مبارزه  اسى و صادقى انقالبى هاىنجا الزم است خصوصاً با شما مطرح کنم در رابطه با مذهبي که در اىمسئله ا
ون ين و انقالبين مبارزين خود و اي بىوار جدا کننده ايچ وجه دي هش بهيد بدانند که سازمان با روشن کردن نقطه نظرهاينها باي، ااند

  .ده ينکش

وسته و فعال در چارچوب جبهه ي به هم پى همکارى براىنه مساعدتر و سالم ترين کار و با مشخص کردن خط ها ، زميبلکه بر عکس با ا
 که در ىن بردن تمام اشکاالت و موانعيشده ، بلکه مصمم به از بده ني کشىوارين ديب نه تنها چنين ترتي را فراهم کرده و بدىواحد توده ا

  .يده است  شد ، گردىن گروه ها و افراد ميکتر با ايشتر و نزدي بىگذشته مانع همکار
طن  است که در آن بىقيرات عمييا آن شخص نبوده ، بلکه بازتاب تغين و ي از خواست اىم ناشي که هم اکنون ما درون آن قرار دارىانيجر

  .ى داده و در حال توسعه است جامعه ما رو
ن افراد ي اش خواه و ناخواه تمام مقاومت ها را شکسته و راه خود را باز خواهد کرد ، لذا مقاومت اىخيت تارين خاطر و به علت موقعيبه هم

ن جنبش خود را يانسته اند هم دوش با ا که توىد و در زمان ما تنها کسانيو امثالهم تنها به منفرد شدن و له شدن خودشان خواهد انجام
  .يان مردم حفظ کنند  شان را در مىگاه توده ايبکشانند قادر بوده اند پا

 تان بوده ىن همدوشي شما صرفاً به علت همى کنونىگاه توده اين مسئله در مورد شما هم صادق است و پايد ايني بىو همان طور که م
  .دم هم از شما جدا خواهند شد د مريفتيا عقب بيد و يد خلق با شماست و هر موقع جدا شوي که همراه خلق هستىاست ، پس تا وقت

 ىن حرکت انقالبيشروتريد همراه با پيش آمده و توانستين راه همگام با جنبش پي تان در ايىن همان طور که در گذشته تا حد توانايبنابرا
شتر يد خود را هر چه بيد که بتواني خودتان را حفظ و ارتقاء دهىد ارزش انقالبي توانى مىز تا وقتي نىط کنونيد در شرايجامعه حرکت کن

ر يرد مسي گى که در عمق جامعه ما صورت مىاناتيشرو و درک جري زحمت کش قرار داده و با درک حرکت پىدر جهت منافع توده ها
  .يد  خود را در رابطه با آن انجام دهىخيافته و رسالت تاري خود را ىاصل
 که در آن گام ىري راهمان و صحت مسىگر به درستيش از هر موقع ديم امروز بيم خون آشام خورده اي که از رژيىرغم ضربه هاي علما

 ى که به سازمان خورد و پس از شهادت رفقاى جنبش مسلحانه پس از ضرباتى کنم که در ابتداىم ، فراموش نميمان قاطع داريم اينهاده ا
  .يم  شدى مى و اضطراباتىنده جنبش دچار نگرانيشده و نسبت به آداً ناراحت يه شدياول

 به ىش به شکافتن راه خلق و روشن کردن آن پرداخته اند و وقتي راسخ تر از پىگر با عظميق دي مشاهده کردم که صدها رفىاما بعد وقت
م ، ي انداختىافته نظر ميمان ما به آن دست ن مدت جنبش مسلحانه و خصوصاً سازي که در اىر قابل تصوريز و غي شورانگىدستاوردها

  .بوده اند اس نيج گرانبها قابل قين نتايقت آن تلفات و ضربه ها در مقابل اي کردم که در حقىدا مينان پياطم
 به ىچ واهمه ايز کرد و هي پرهى احساسىد از برخوردهاي دهد ، پس باى را نشان مىريع و چشم گي وسى هاىروزيد پيافق جامعه ما نو
  .ى از آن توده هاست روزينده از آن خلقها و پيرا باالخره آيدل راه نداد ، ز

ستم و همواره مقاومت تو را ين نفس باي کنم که همچون تو استوار در مقابل دشمنان خلق ها تا آخرىن نامه آرزو ميان ايدر پا! پدر 
يت ا نه به هر صورت در صورت امکان باز هم براي رسد ىد و اصالً م رسىن نامه چه موقع به دستت مي دانم اىسرمشق خود قرار دهم ، نم

  .نامه خواهم فرستاد 
  شدن نفتى اسفند ، سالگرد مل٢٩ ىفرزند تو مجتب

  
  

 ىکي ، رهبر ىف واقفي که به اسالم اعتقاد داشتند عبارت بودند از شرى اصلىست شدند ، کادرهاين مارکسيت مجاهدي اکثر١٩٧٥تا بهار 
  .ى استان ها  از اعضا و هواداران در هسته هاىه لباف مرد دست راست او و تعدادي صمدى سه گانه سازمان ، مرتضىهااز شاخه 

ا به هسته مشهد منتقل يماتوم دادند ي برخورد کرده به او اولتىف واقفي آرام و شهرام با شرىعنيگر ين حال رهبران دو شاخه ديدر هم
  ) ٢٣." ( ى خود را ارتقا دهند اسي سىآگاه" ا به کار در کارخانجات مشغول شود تا يکند و  ترک ىا کشور را به طور کليشده 
زات ي از تجهىد هواداران خود را سازمان دهد و برخي کوشى که مىرفته ، در حالي کرد که انتخاب مشهد را پذى وانمود مىف واقفيشر

  .ى منتقل ساخت دي گاه جدىز به مخفيسازمان را ن
در اختيار _ يک مارکسيست دو آتشه _ ربوط به اين اقدامات شريف واقفى به زودى توسط همسر وى يعنى ليال زمرديان اطالعات م

شهرام و آرام گذاشته شد ، در هفتم ماه مه ماجرا به مرحله تعيين کننده خود رسيد ، زمانى که شهرام و آرام و هواداران شان سعى کردند 
  .را دستگير نمايند که شريف واقفى و صمديه لباف 



 دکتر ىه لباف برغم جراحات وارده بر اثر گلوله توانست فرار کند ، ولي جان خود را از دست داد ، اما صمدىف واقفي شرىريک درگي ىدر پ
  . اعدام شد ١٩٧٦يه ل داد و در ژانوي را به مقامات تحوىمعالج او و

 دان در ک زبالهي جسد او را سوزانده و در ىف واقفيد شريت مجينهان ساختن هو پىهوده برايک تالش بيدر همان زمان شهرام و آرام در 
  .اطراف تهران انداختند 

ر اطراف تهران رها کند و يان را بکشد ، جسد آنها را در کوي داشت ، به ساواک خط داد که ناراضى دنباله دارىامدهاي پىن آدم کشيا
  . هستند ىکي چرى درون سازمان هاىها ىري درگىن کشته ها قربانيد ايسپس اعالم نما

م يم شاه و سپس رژيابتدا رژ( م ي مقامات هر دو رژى براى اسالمىست هايست ها و به اصطالح مارکسيه مارکسي علىغات ارزشمنديتبل
مبدل ساخت و گر يکديجاد نمود و آنان را به دشمنان سرسخت ي اىن برادرکشيمجاهد) گروه(ن دو يفراهم نمود ، ب ) ىنيت اهللا خميآ

  .يان برد م را از ميه رژي مشترک علىز و همکاريت مسالمت آمي ، موجودىهرگونه امکان آشت
  

   ) :١٩٧٥ _ ٨( دو مجاهدين 
  

ر ييست در ابتدا نام کامل سازمان را نگاه داشته ، آرم آن را تغين مارکسين راه خود را ادامه دادند ، مجاهدي دو مجاهد١٩٧٥بعد از دو ماه 
 خود يىاي پرولتارى کرده تا آگاهىس سازمان را حذف نموده ، مشت گره کرده در کانون آرم را بزرگ و قويخ تأسي و تارىه قرآني ، آدادند

  .يند را برجسته نما
ردند ، سم متهم ساختند ، آنها نام خدا را حذف کي با ساواک و به سکتارىل همکاريانت ، به داشتن پتانسين مسلمان را به خيآنها ، مجاهد

ا کتاب مرجع خود قرار مائو ر" تضاد "  کردند و کتاب ىق خطاب ميش از جلسات را موقوف ساختند ، همرزمان خود را رفينماز و عبادات پ
  .دادند 

 ماه ٤را هر " کارگر " ام يه قيض نمودند ، نشريتعو" مجاهد " را با گاه نامه " جنگل " ه يه را مجدداً آغاز کردند ، نشرين چاپ نشريآنها همچن
  .ى متمرکز بود ط کار و اعتصابات کارگري شراىشتر بر روي ساختند که بىک بار منتشر مي

ک ي دمکراتىان ظفار ، جمهوري، شورش) ن يخش فلسطيسازمان آزاد ( P . L . Oک با يست ارتباطات نزدين مارکسين مجاهديعالوه بر ا
  .يى را حفظ نمودند ون دانشجويراسست درون کنفدي مارکسى از گروه هاىمن و برخيخلق 

 متقابل و َآشکار به ىز مذاکرات با اتهام زنين بار نيان آغاز کردند ، ايک جبهه متحد با فدائيجاد ين آنها مذاکرات خود را به منظور ايهمچن
ه يت مسلمان ها عليضد ىر ضروري غى ، قطب بندىستيسم مائونيست را به دگماتين مارکسيان ، مجاهديافت ، فدائيان يگر پايکدي

  )٢٤.(يران متهم ساختند  طبقه کارگر اىندگين نماي دروغىست ها و ادعايمارکس
اب ين مسلمان در غي ، معامله کردن با مجاهدى مانند جبهه مليىان را به الس زدن با خرده بورژواهايز فدائيست نين مارکسيمجاهد
ى ست ها متهم مينيلن_ ست ي مارکسىقي حقىوارا در مقابل استراتژانه چه گي ماجراجوى از مشىرويست و پين مارکسيمجاهد
  ) ٢٥.(کردند

 ماندند ، سازمان به ى از بازار تهران و به طور عمده در زندان ها باقيى در قسمت هاى در استان ها ، بخشىن ، بخشيدر همان زمان مجاهد
اطرافيان رجوى سال ها بعد مدعى شدند که انشعاب به قدرى   بود ،ى شد قوى مى رهبرىژه در زندان قصر که هسته آن توسط رجويو

  )٢٦.(جدى بود که سازمان اصلى و واقعى اساساً در زندان ها بود 
ن مسلمان آنها را به ي، مجاهد) ٢٧.(زند ي در زندان ها بپرهىن حتين دروغي خود هشدار دادند که از مجاهدىن مسلمان به اعضايمجاهد

 کردند که موضوع ، تقابل اسالم و ى کردند ، آنها بحث مىار گرفتن سازمان ، متهم مي در اختىجام کودتا برادن نام سازمان و انيدزد
  . ى چپ نما است ست هاي و اپورتونىون واقعي انقالبيىست ، بلکه رو در رويست نيمارکس

مورد حمله قرار ندادند ، بلکه مخالفان خود را به  ىسم را به طور کلين مسلمان ، مارکسيان مجاهدين مي است که در اىتين نکته با اهميا
 ىنوفسکيز ماليانت آميد رفتار خيجه خدمت به اهداف ساواک و تقليست ها و مسلمان ها در نتيان مارکسيده ميدامن زدن به اختالف عق

  )٢٨.(ين نفوذ کردک لني حزب بلشوى تزار بود که در سطوح باالى جاسوس رسواىنوفسکيمتهم نمودند د، مال
دگاه خود در ي صدر ، در تبعى دادند ، از جمله بنى از خود نشان مى کمترىشتن دارين مسلمان خوي از به اصطالح مدافعان مجاهدىبرخ
ست ها اعتماد ي هرگز به مارکسىستين اتفاق ثابت کرد که مسلمان نبايا: نوشت " دگاه ما ين از ديمنافق"  با عنوان ى مقاله اىس طيپار

  .يز هستند ست نيست بلکه فاشينيست نه تنها استالين مارکسيبه اصطالح مجاهد: د ي افزاى صدر مى ، بن)٢٩.(کنند 
 ى داخلىکودتا: " ه شکست دولت موقت بازرگان نوشت ي توجى براىزي دستاوىز سالها بعد در جستجوي نى از نهضت آزادىزديم يابراه
  )٣٠.(يير داد ران را تغيخ اير تارين رفتار مسيخت ، بلکه اسم را آشکار سايعت مزورانه مارکسي نه تنها طب١٩٧٥



 ىروزي پىن راه را براين ايف نمود ، بنابراي درون اسالم را تضعى جنبش مترقىکودتا تمام: سد ي نوى خود مىح ادعاي در توضىزدي
  .يون واپسگرا فراهم ساخت روحان

ه لباف متهم ساخت و در ي و صمدىف واقفيوم نمود ، آنان را به قتل شرست را محکين مارکسيکا مجاهديز در شمال آمري نىنهضت آزاد
  .ير کرد ک را باز تکثيک چري سؤال از ١٥٠ه يانيب " ىقيد حقيدو شه" ن يبزرگداشت ا

 شده بود ، عنوان ادي" ت کنگ يو"  ها به عنوان ىتناميژه که در آن از ويه را فاقد اصالت دانستند ، به ويانين بير اين باز تکثي از ناظرىبرخ
  )٣١.( ها داده بود ىتناميکا به وي وزارت جنگ آمرىعنيکه پنتاگون 

سم ين انشعاب استفاده کرده ، مارکسياز ا _ ىنيت اهللا خميگر چه نه خود آ _ ىنيت اهللا خميون طرفدار آي از روحانىن حال گروهيدر هم
  .يى صادر کردند  را به باد حمله گرفتند،فتواى گرىو التقاط
  ) ٣٢.(يتاً نجس اند ست ها ماهين خاطر که مارکسيست ها حرام است به اي مسلمان ها و مارکسىن بود که همکاري فتوا اىمحتوا

يف ده شده و عنوان شري کشى گرى از التقاطى خطرناکىزند به وادياميسم و اسالم را به هم بي که مارکسىآنان هشدار دادند کسان
قاً ي و دقىاسيک اشتباه بزرگ سين فتوا ين مسلمان بالدرنگ پاسخ دادند که ايلق نخواهد گرفت ، مجاهدن گونه افراد تعيبه ا" يدشه"

  )٣٣.(يم خواسته  است که رژىزيهمان چ
ن ي مجاهدىن گروه رهبري از سازمان جدا شوند ، اىن مسلمان را متقاعد ساخت تا به طور کلي از مجاهدىت گروه کوچکين فشار روحانيا

ه ي علىت را کنار زده ، به قدر کافي روحانىر ضروري غى کردند که سازمان به گونه اى را مورد حمله قرار داده بحث مىجوژه ريبه و
  )٣٤.(ته است  نا منعطف داشىون موضعيسي اپوزى مذهبىر گروه هايسم موضع نگرفته و در ارتباط با سايمارکس

 سال زندان محکوم شد ، در ٢ به ١٩٧٢ سال ى بود که در محاکمات جمعىدس مهنىواين گروه توسط لطف اهللا ميثمى رهبرى مى شد ، 
شه از ي همى چشم خود را براىن انفجار وير شد ، بر اثر اي به هنگام انفجار بمب دست ساز خود دستگ١٩٧٥د اما در ي آزاد گرد١٩٧٣سال 

  .داد دست 
 ، محکوم نموده و گفتند آنان با استفاده از ىراست ارتجاع" ست يونيزيرو"  را به عنوان ىثمين مسلمان به سرعت هواداران ميمجاهد
ب وابسته يان محافظه کار رقيل کنند و آن را به مالي عمل تبدى بىاسير سيک گروه غي قصد دارند سازمان را به ىستي پراگماتىشعارها
  )٣٥.(سازند 

ست برخورد نکنند همانند ي اپورتونىز با چپ هايمرتجع و نان ين راست گراي با اىقين حقي کردند ، اگر مجاهدىن بحث ميآنان همچن
  )٣٦.(د را از دست خواهند داد  خوىت انقالبين در مصر ماهيال دمکرات ها در اروپا و اخوان المسلميسوس

ز ي نىنيد عناو خوىم ادامه دادند و اغلب برايه رژيژه در شهرستان ها مبارزه خود را علين مسلمان به وين مشکالت مجاهديبرغم تمام ا
ز دست ي نىگري دىت هايه به فعاليانين انتشار بي در ح در اصفهان آنها هسته اى به نام گروه مهدويان تشکيل داده کردند ،ىانتخاب م

  .ى خود را از دست دادند ن حمالت آنها دو تن از اعضاي از اىکيس ، در ير حمله به مراکز پلي زدند ، نظىم
در تبريز آنها عنوان  دستبرد زدند ، ىک بانک دولتي را ترور کرده و به ى ساواک٤که ان راستين را تشکيل دادند در همدان آنها گروه شيعي

  .اختند ز را منفجر سي حزب رستاخىدند و دفتر محلي را برگز"فرياد خلق خاموش شدنى نيست " 
کا را منفجر کردند ، يران و آمريس و انجمن اي انگلىل گر مانند کنسوى مراکزىو ساختمان هادر زنجان از نام مجاهدين استفاده نموده 

  .يار ساواک گذارد ر شکنجه تمام اطالعات همکاران خود را در اختي از اعضا زىکين که يت خود ادامه داد تا اين گروه به فعاليا
 مبادرت يىکايپلمات ارشد آمريک دي به ترور ناموفق ١٩٧٥ ىژه در تهران ، در جواليشتر فعال بودند به وي بىست حتين مارکسيمجاهد

  .ى خود را از دست دادند  تن از اعضا٥س ، ي با پلىاباني خى پر سر و صداىريک درگيدند و در يورز
 آنها ٢٤ شماره ىه نظامياني را ترور کردند ، بيىکاي آمر٣س در شمال شهر را منفجر نموده و در روز روشن ي پلى مرکز اصل١٩٧٥در اوت 

  ) ٣٧.( اسلحه صورت گرفته است دياردها دالر خريلي نفر به انتقام اعدام ها و به خاطر به هدر دادن م٣ن يترور ااعالم کرد ، 
دند ي کوش١٩٧٦ه يست در فورين مارکسي ها اعدام شدند ، مجاهديىکايست مسئول ترور آمري ترور٨چند ماه بعد دولت اعالم کرد 

 آنها ٧٦د ، در ماه مه يد اما بمب آن ها زودتر از موعد منفجر شد و حامل آن به هالکت رس را منفجر کننىه گذاران خارجيکنفرانس سرما
  .يل منفجر ساختند  متعلق به اسرائىت در مقابل مرکزي را با موفقىبمب

ن يدند ، در ايگس جنين نفر با پليم تا آخري تسلى شان در قلب تهران محاصره شده بود به جاىمي که خانه تىدر نوامبر همان سال در حال
 ها ، سنت ىرين درگيگر از رهبران جان خود را از دست دادند ، ايد ، بهرام آرام و دو تن دي ساعت به درازا کش٢ش از ي که بىريدرگ

  .ى داشت ن مسلمان متعلق بود زنده نگاه ميست و هم به مجاهدين مارکسيشتر هم به مجاهديشهادت را که ب
 گذاشت ، ىست به جاين مارکسيد از مجاهدي شه٤٧ن مسلمان و يد از مجاهدي شه٤٢ ، ىا انقالب اسالمات از زمان انشعاب تين عمليا

 طبقه ى سنتىافته در خانواده هاي ، پرورش ىل کرده دانشگاهي جوان ، تحص٧٥ تا ٧٢ ى مجاهد جان باخته سالها٤١اکثر آنان مانند 
   ) ٣يد به جدول شماره نگاه کن.(  فارس زبان کشور بودند ىمتوسط در استان ها

  



 تن متخصص و ٤٣ ، ى تن در رشته مهندس٣٧ تن دانشجو ، ٦٩ بودند ، ى سالگ٢٥ تا ٢١ ى نفر به هنگام مرگ در سالها٨١ تن ، ١٣٠از کل 
  .دند يافته بو پرورش ى مرکزىا استان هاي تن در تهران و ٩١ متوسط و ىافته در خانواده هاي تن تولد ٨٤ تن مهندس ، ١٧کارمند ، 

 تن مارکسيست شهيد نيز به جز يک تن ، عضو کامل مجاهدين ٤٧تمام (  داشتند ىارين نقاط مشترک بسي هر دو مجاهدىگر چه شهدا
  : خورد ى آنان سه تفاوت به چشم مىب اجتماعياما در ترک) قبل از انشعاب بودند 

  
باً ين مسلمان ، تقري مجاهدى تن از شهدا٣٣ن غالب است ، از ن مسلمايان مجاهدي در مىالن صنعتين و فارغ التحصيتعداد مهندس . ١
  .ى به کار اشتغال داشتند  و آموزشى ، اجتماعى ، علوم انسانى پزشکى رشته هاى مهندس ، دانشجوىمين

ه  مشابى رشته هاىا دانشجوي و ى رشته مهندسىک سوم مهندس ، دانشجويست کمتر از ين مارکسي مجاهدى تن از شهدا٤٧اما از 
ن ي سرگرم کار بودند ، در ارتباط با اى و آموزشى ، علوم اجتماعىتکث ، انساني ، آرشى پزشکى از آنان در رشته هاىميشتر از نيبودند ، ب

  .ى خواهد آمد شتريح بي کتاب توضىموضوع در بخش بعد
اى مجاهدين مارکسيست را زنان تشکيل زنان در صد ناچيزى از شهداى مجاهدين مسلمان را تشکيل مى دادند ، اما يک سوم شهد . ٢

ک ، سازمان يپ: ت داشتند مانند يت کننده مردان فعالين مسلمان اکثراً به عنوان حماين زنان در سازمان مجاهدي عالوه بر امى دادند ،
  .ى  و سازمان دهنده شعائر مذهبى ، تظاهرات ، مسئول مسائل صنفى اعتراضىدهنده حرکت ها

 شدند و ى مى سازماندهىاتيم عمليک عضو بلکه به عنوان عضو تيست ، زنان نه فقط به عنوان ين مارکسي مجاهددر مقابل در سازمان
  .ات را به عهده داشتند يم عملي تى رهبرىحت

 را ى هسته مسلحانه اى ، رهبربراى مثال منيژه عرب زاده کرمانى ، اولين زنى که در ايران به جوخه هاى آتش سپرده شد و اعدام گرديد
  . يى را ترور کرد کاي دو مستشار آمر١٩٧٥به عهده داشت که در سال 

 ى دانشگاه تهران درس مىل کرده تعلق داشت ، مادرش پزشک بود و خود در دانشکده بازرگاني از طبقه متوسط تحصىاو به خانواده ا
  .يوست ن پيا به مجاهد پرداخت و در همانجى ميى اعتراضات دانشجوى در دانشکده به سازماندهىخواند ، و

انور را به ي مجروح شد و خوردن قرص سىاباني مسلحانه خىريک درگيام کارگر بود ، در ي که مسئول روزنامه قىفتکچيفاطمه بهجت ت
را  ى متولد شد ، در دانشگاه تهران درس خواند و آموزگارىک به خانواده طالقاني نزدى مذهبىح داد ، بهجت در خانواده اي ترجىريدستگ

  .يد ک حرفه در مدرسه دخترانه رفاه برگزيبه مثابه 
 ىان بمب گذاريتاً در جري شرکت جست و نهاىات مسلحانه متعدديگر از زنان برجسته مبارز ، در عملي دىکي ، ىژه بتول افتخاريمن

  .ى در تهران کشته شد ه گذاران خارجيکنفرانس سرما
ن ي خواند به مجاهدى دانشگاه تهران درس مى که در دانشکده پزشکىق داشت ، زمان در همدان تعلىک خانواده روحانيژه که به يمن
  .ين مسلمان داشت ان مجاهديک برادر فعال در مي ىوست ، ويپ

 مادران ، ىد حقوق قانونيي کردند اسالم برغم تأىدند ، چون احساس ميسم گروين خاطر به مارکسين زنان مبارز به ايد اکثر ايبدون ترد
 و يىت قضاي ، مسئولىاسي ، حقوق سىت اجتماعي مانند مسئولى زن و مرد را در امور اساسى جنسى دختران ، اما مسئله برابرزنان و
  .يرد  پذى نمى ذهنى هايىتوانا
بقه خانواده هاى مجاهدين مسلمان اکثراً به طشتر آشکار بود ، ين مسلمان بي مجاهدى در خانواده هاى طبقه متوسط سنتى هاىژگيو . ٣

  )  درصد٥١بيش از (  تن ٣٥ن مسلمان که شغل پدر آنها ذکر شده ، ي مجاهدى تن از شهدا٦٨، از متوسط سنتى تعلق داشتند 
از طبقه کارگر و زحمت کش )  درصد ١٠(  تن ٧ طبقه متوسط مدرن و ىاز خانواده ها)  درصد ٧(  تن ٥ و از خانواده هاى روحانى و بازارى

  .يين جامعه بودند پا
از خانواده هاى بازارى و )  درصد ٤٨(  تن ١٧ست مجاهد که مشاغل پدر آنها مشخص است ، ي مارکسى تن شهدا٣٥گر از ي دىاز سو

ن جامعه به يي کارگر و زحمت کش پاىاز خانواده ها)  درصد ٢٩(  تن ١٠ طبقه متوسط مدرن و ىاز خانواده ها)  درصد ٢٠(  تن ٧ ، روحانى
  .ى رفتند شمار م
 که در ى شود ، وىن گروه محسوب مين نمونه از ايا تريک تهران ، گوي تکنىل از پلي فارغ التحصىنوان نمونه هاشم واثق پور جوانبه ع

الت يان تحصيد ، پس از پاي مدرسه را ترک گوى شود که به خاطر مشکالت مالىر مين متولد شده بود بارها ناگزير در قزوي فقىخانواده ا
ن يز خود را با کار در کارخانجات تأميل مخارج ناچيک را به دست آورده و در حال تحصي تکنى پلى شود بورس دولتى موفق مىرستانيدب
  .ى نمود م
داً توجه دارد سخت نامتعارف است ، واثق ي شدىت طبقاتي که به موفقى دانشگاه به خصوص در جامعه اىک دانشجوي ىت براين وضعيا

 که در بازداشت ى در حال١٩٧٧ست ها کمک نمود و در نوامبر يان انشعاب به مارکسيوست ، در جرين پي به مجاهد١٩٦٩پور در سال 
  ." ناپديد گشت " برد ىساواک به سر م



وستند که مطابق ي پىستيان مارکسيک جرين خاطر به يژه به اي از طبقه کارگر و زحمت کش به وىگريبدون شک واثق پور و افراد د
  .يرد  گىنده اساساً توسط طبقه کارگر صورت ميرات آيي تغىستي مارکسىآموزه ها

 کردند با نثار جان ىرا که احساس ميست ، هر دو از جان خود گذشتند ، زين مسلمان و مارکسين شهدا ، از مجاهديتفاوت هر چه که بود ا
  . آورند ى وجود م را بهىسته ايت انقالب در خور و شايزه خواهند داد و در نهاي عمل انگىگران برايش به ديخو

 

١١  

  

 )٣جلد (نهضت امام خميني 

  روحاني حميد

  سازمان در سراشيبی فروپاشی  ها در سازمان ها و کاستي ناتواني     نگاهی به بنيانگذاران سازمان

 سازماني تصفيه هاي استاليني درون  ايران ش چريکي درپيامدهاي خيز  مواضع امام در مقابل سازمان مجاهدين

    ملت زندانيان سازمان در راه خيانت به  سازمان بازتاب اعالم تغيير ايدئولژيک  سازمان اعالم تغيير مواضع ايدئولژيک

     سازمان کارکردهاي نظامي

      

   بنيانگذاران سازماننگاهی به

  
  

به نام  " ىنهضت آزاد " ى از اعضاىکيد محسن و يف نژاد و سعي محمد حنىبه نام ها " ىجبهه مل " ى دو تن از اعضا١٣٤٤در سال 
  .يان نهادند  را بنىگرد هم آمدند و سازمانعبدالرضا نيک بين رودسرى معروف به عبدى 

 ىشان را بازگو ميگر نوشته هاي خود و همکارانشان را در ساواک و دىاعتراف ها " ىنهضت آزاد" و  " ىجبهه مل"  آنان به ىدرباره وابستگ
  .يم کن
  

  :ى خود آورده است  هايىف نژاد در بازجويمحمد حن
 که ىبازداشت دسته جمع..... مرا به خودش جلب کرد ى جبهه ملى انتخاباتىت هاي فعال١٣٣٩پس از وارد شدن در دانشگاه در سال " ..... 

  " .منهم در زندان افتادم ... ..ش آمد ي پى و نهضت آزادىون ، اعم از جبهه ملي ملى برا١٣٤١در اول بهمن 
  :يى اظهار داشته است  از بازجوىگرينامبرده در جلسه د

ران به عنوان ي اى آزاد آشنا شدم بعداً در نهضتىاسيران با مسائل سي اى جبهه ملىجه مبارزات انتخاباتي در نت١٣٣٩من از سال " ..... 
  " .يت داشتم سمپات فعال

  
  : ين گونه اظهار نظر کرده است ف نژاد اي خود در ساواک درباره حنى در اعتراف هاىثميلطف اهللا م



شگاه ته دانيت در کمي و بازرگان بود ، به علت عضوىان طالقانيت داشت و از طرفداران آقاي فعالىدر جبهه مل... ف نژاد يمحمد حن" .....
  " .ير شد  دستگ٤١ در سال ىجبهه مل

  : خود اعتراف کرده است که يىز در بازجويد محسن نيسع

 آنان شرکت ىه هاينگ ها و جلسات پخش تراکتها و اعالميتيرفته ام و در مي را پذىت جبهه ملي عضو١٣٤٠بهشت ماه ياز اواسط ارد" .....
  ....." .نموده ام 
  :آورده است که  خود ىهايي در بازجويىرضا رضا

  " .ل داده اند ينها بودند تشکي و اىم که قبالً عضو جبهه ملي از افراد قدىسازمان را عده ا" ..... 
  
  . خوانده است " ىنهضت آزاد" ز از افراد وابسته به ين را نيک بي خود نى هايىد محسن در بازجويسع

  " . بودم ى سمپات نهضت آزاد٤١ و ٤٠ن از سال م: "  خود نوشته است ى هايىز در بازجويع زادگان نياصغر بد
  

  :  پراکنده شد، آمده است ١٣٥٠ بهمن ٢٠ه سازمان که در يانين بيدر نخست
 سابق نهضت ى از کادرهاى سال قبل و با شرکت برخ٦م در ي کنىن بار نام آنرا فاش مي اولىه سازمان که هم اکنون برايهسته اول" ..... 
  ....." افت ياد ي بنىکل مخفبه ش..... ران ي اىآزاد

ز برده نشده ي سازمان نى از اعضاىکيانگذار بلکه به عنوان ين به عنوان بنيک بيدر کتاب ها و نوشته ها سازمان تا کنون نام عبدالرضا ن
  .ست ي روشن نىز به درستيا کنار گذاشتن او نياست و علت و سبب کنار رفتن و 

انگذاران سازمان نام برده يد محسن به عنوان بنيف نژاد و سعيع زادگان را در کنار حنين ، اصغر بد سازماىگر نوشته هايخچه و ديدر تار
ز علت کنار رفتن او را از يانگذاران سازمان را و ني از بنىکين گونه نام يرد که بدي گىشه مين خود از سرشت منافقانه سازمان ريو ا! اند 

  .ن کرده اند مردم پنها
  

 و درون ىالتيد محسن به کار تشکي او همراه سعىف نژاد از سربازيش از بازگشت حني خود ، پى هايىن در بازجويک بيبنابر اعتراف ن
  . پرداختند ىگروه

  :م ي خوانى او مى هايىدر بازجو
و من براى من پس از دعوت مهندس محسن چند دفعه به خانه اش رفتم، دو سه ماه بعد مهندس حنيف نژاد از سربازى برگشت " ..... 

  ..... " .اولين بار او را ديدم 
  
  :ن اعتراف کرده است ي خود درباره نامبرده چنى هايىف نژاد در بازجويحن

آنوقت مدتى بود که با سعيد محسن و عبدالرضا نيک بين آشنا شدم با هم قرار . حاصل آنکه کم کم به فکر حل مسئله افتادم " ..... 
  ." م يم و آنها را به مطالعه بکشاني کنىري را در دور خودمان عضو گىم که افرادين گذاشتي قرار بر ا.....شيم گذاشتيم که مطالعاتى داشته با

  :ن باره آورده است يز در ايد محسن نيسع
 بين تا سال نيک. از همان اوان کار ما با يکى از نهضتى ها به نام نيک بين آشنا شديم مطالعات وى کمک فراوانى در باال بردن ما داشت " 

  ."  با ما همکارى داشت و سپس به علت ازدواج به زندگى عادى برگشت ٤٧

  : کرده است که ىادآوري خود ى هايىز در بازجويبهمن بازرگان ن
  ." محمد با سعيد و عبدى نامى در ابتدا سازمان را تشکيل داده بودند " ..... 

ليکن هيچکدام . لنينيسم بوده است _ اران سازمان گرايش شديد او به مارکسيسم آورده اند که رمز کنار گذاشتن عبدى از سوى بنيانگذ
از بنيانگذاران سازمان در بازجويى هاى خود ، درباره او ، اين نسبت را روا نداشته اند و سبب کنار رفتن او از سازمان را کشش نداشتن به 

  .فعاليت هاى سياسى و دلبستگى شديد به زندگى نوشته اند 
ز اينکه نامبرده پس از گذر از اين جريان ، ديگر در هيچ گروه سياسى وارد نشده و به هيچ کار سياسى نپرداخته است ، خود گواهى بر و ا

  .درستى نوشته هاى برخى از بنيانگذاران سازمان در بازجو يى ها درباره نامبرده مى باشد 
گرفت ، ليکن بعدها او از اين کار سرباز زد " قول همکارى "و از زندان ، از نامبرده ساواک در پايان کيفر عبدالرضا نيک بين و هنگام آزادى ا



  : کرد ، پاسخ داد و آنگاه که ساواک جريان همکارى با او را پيگيرى
  ." مى خواهم دنبال کسب و کار و زندگى باشم و در هيچ نوع سياستى دخالت نکنم " 

  
 باشد که هواداران يىسم از سازمان کنار گذاشته شده است از دروغ هايش به مارکسيبب گرانکه نامبرده به سي اى رسد ادعاىبه نظر م

  ! اخته اند  آنان به اسالم ، آن را سى بندى و پاىه باور مندياندن پايانگذاران سازمان و نماي باال برده اعتبار بنىسازمان برا
  

  :نقش قيام پانزده خرداد در بنياد سازمان 
  
د آمده بود ، تا ي پد٤٢ خرداد ١٥ن يام خوني قى که در پى از گروه ها و سازمانها از جو شور و خروشىاريز مانند بسيازمان نانگذاران سيبن
  .رفته بودند ير پذي تأثىه ايپا

مبارزه  آنان از ى را جانبدارىاسيو کنار رفتن آنان از صحنه س " ىنهضت آزاد" و  " ىجبهه مل"  خود علت شکست ى هاىآنان در بررس
  . شمردند ى مىز و پارلمانيمسالمت آم

ف نژاد در يمحمد حن. ش آنان به مبارزه مسلحانه اعتراف کرده اند ي خرداد در گرا١٥ام ي خود به نقش قى هايى از آنان در بازجوىبرخ
  : خود آورده است ى هايىبازجو
 کشتار عام ىران نباشم وليکا بروم و در ايا آمريل به اروپا يحص تىم داشتم که اگر از زندان خارج شدم براين ماه اول تصميچند" ..... 

  ....." رت به خارج منصرف شدم جه از فکر مسافيشتر فکر کنم و در نتين کشتار بين واداشت که درباره ايمردم در پانزده خرداد مرا بر ا
  :است که  خود آشکار اعتراف کرده ى هايىز در بازجويد محسن نيسع

ن ين در ايينکه طبقات پاي خرداد و ا١٥برخورد .  کردم ىز را فراموش ميگران همه چيز مثل دي خرداد نبود ، من ن١٥ان ي اگر جرديشا" ..... 
ه مقاومت را در من زنده ي شد ، روحى قناعت مىان دانشگاه حداکثر به چند ماه زنداني که در جرى کشته شدند در حالىان به سادگيجر

 که در طول سه سال ى شد که چه شد که در عرض چند روز مردم جلو گلوله رفتند و در حالىدر ذهن من تکرار من سؤال بارها يا. کرد 
شان مرگ و ير فشارند و براين جامعه زييدم که طبقات پايجه رسين نتي به اىل بعديدر تحل. ه پخش کردن تجاوز نکرد يمبارزه از اعالم

  ....."اد است يار زيشان بسي فاصله مرگ و زندگ طبقات مرفهى ندارد ولىادي فاصله زىزندگ
  : خود آورده است ى هايىز در بازجوي نى باکرىعل

ه قم و يد او و حمله به حوزه علمي و تبعىري آنها و باالخره دستگىه هايم و اعالمي رژى با برنامه هاىني ها از جمله خمىمخالفت مذهب" ..... 
ها از طرف منصور در يکائي آمرىون برايتوالسيحه کاپين طور طرح الي مؤثر بود و همىلي خن عوامل پشت سر همي خرداد ، ا١٥حوادث 

  ..... " با آن ىنيمجلس و مخالفت خم
  : اد کرده است ين گونه يزش واداشتن جوانان مسلمان اي خرداد در به خ١٥ز از نقش ي نيىرضا رضا

ل ي کند و در خانواده و فامىون مبارزه ميدر ذهن خود داشتم که دولت با روحانن ي خرداد را چن١٥انات يادم هست که اثر جريدرست " .....
 داشت ىگر که تعصب مذهبي من و هر کس دىن براي شود و اىد مبارزه مين شکل بود که با مرجع تقليه به اي من هم قضىط زندگيو مح

 بود که در تمام ىزي چى اسالم به جهاد و جهاد اسالمىلما و قبول دعوت عى مبارزه اسالمىعنين نظر يبعدها هم ا. ناراحت کننده بود 
  ....."  خواندند ى را به طرف آن مىسازمان ، افراد مذهب

  :مان پراکنده شده ، آمده است  سازىاز سو" ات ناصر صادق يدفاع"  که به نام ىدر دفتر
انه يده بود ، دست به کشتار وحشي به اوج خود رسى مذهبىم توده هاي و ضد رژى که احساسات مذهبى و در هنگام٤٢ خرداد ١٥در " ..... 

  . را شروع کرد ىعي وسى هاىريران زد و به دنبال آن دستگي دفاع در تهران و چند شهر بزرگ اىو ناجوانمردانه مردم ب
ن پس مطرح بود يه از ا کىان برد ، مسئله ايران را از دست بردن به اسلحه و قهر مسلحانه از مين ايد مبارزين ترديع آخرين وقايا

  ." ن اهداف بود ي انجام اىچگونگ
  :ز آمده است يانتشار داده اند ن " ىه مسعود رجويدفاع" در آنچه به نام 

نها به ي توان حق را گرفت ، اىل نمي شوند که با منطق و دلىع زادگان معتقد ميد محسن و بديف نژاد و سعي حن٤٢ خرداد ١٥بعد از " ..... 
  ." ! د حق را گرفت ي کنند که باىه استناد منهج البالغ
  :ازمان پراکنده شده آمده است  سىن فام که از سوينامه رسول مشکيدر زندگ

رسول کنجکاو و رهجو راه ..... راز و آنچه پس از آن اتفاق افتاده بود او را به درد آورده بود ي خرداد تهران و ش١٦ خرداد و ١٥حوادث " ..... 
  ...." .افت يخود را 



  :ن نوشته است يز چني قهر آمىزش هايد آمدن خي خرداد در پد١٥ام يرامون نقش قي از انتشارات خود پىکيسازمان در 
جاً با ي خرداد تدر١٥ن است که پس از يچن.....  صرف ىستي و پارلمانتارىستيجه رفرمي نتى بود بر مبارزات بىاني خرداد نقطه پا١٥" ..... 

 خرداد عبور ١٥ان آتش و خون که تماماً از گذرگاه ي در ميىتولدها. م ي شوى روبرو مى انقالبىروهاي گروه ها و ن ازىاري بسىريشکل گ
 خرداد ١٥ز تماماً مرهون ي سازمان خودمان که آنرا نى و مکتبى هم راجع به والدت انقالبىست مختصري مناسبت نىنجا بيدر ا.کرده اند 

  .م يم صحبت کنيهست
 ١٥د از  بعىخي تارىط و ضرورتهايمولود شرا..... انگذارانش ين کننده پاکباختگان بنييصرف نظر از نقش تع ..... ى انقالبى امبارزه..... 

  ....."  بود ٤٢خرداد 
  :م ي خوانى از سازمان مىگريدر دفتر د

 ١٥م کشورمان ، شروع شد و بعد از  تحت ستى بود در جنبش خلقهاى که نقطه عطف٤٢ خرداد ١٥ن بعد از يچون مبارزه مجاهد" ..... 
 بودند يىروين نين خلق اوليمجاهد.  بود ى حتمىد و ضرورت انقالب مسلحانه امري را انتخاب نماىگرير ديست مسي باىخرداد جنبش م

  ."  انتخاب نمود ىن ضرورت برده و آن را به عنوان استراتژي به اىکه پ
  

  :پيرامون نام و آرم سازمان 
  

نام گرفت و سرانجام ملت " ن خلق يسازمان مجاهد" شد و سپس ىخوانده م" ران يبخش ايسازمان آزاد " ىگروه در دوران ىنام سازمان
 نام نيران به ايان مردم ايز در ميدند که امروز ني آنان برگزىرا برا" ن يسازمان منافق" ن گروه ، نام يت و کارکرد اي بردن به ماهىران با پيا

  .شناخته شده اند 
 ها ىتا آنجا که بررس" ن خلق يمجاهد" و " ران يبخش ايآزاد" ک از دو نام يچ ين است که هيرامون نام سازمان اينکته در خود نگرش پ

  .ده نشده است ي سازمان برگزىانگذاران و کارد مرکزي بنى دهد ، از سوىنشان م
ز آرم ين سازمان گذاشته شده است ؟ و ني اى بر روىو افراد چه عناصر ىاد شده از سوي ىن پرسش مطرح است که نام هاين ايبنابر ا

  !  باشد ؟ى ميىم و نشانه هاي چه مفاهىده است ؟ و دارايب رسي و به تصوى طراحى چه کسانىسازمان از سو
افته است ، يشار اد شده انتي سازمان ىکه از سو....." ح آرم سازمان يمه تشري به ضميىرضا ..... ى انقالبىشرح مختصر زندگ" در کتاب 

 کند که ى است که روشن مىح آرم به گونه ايوه تشريح آرم پرداخته است و شي به پاسخ پرسش باال به تشرىن اشاره ايبدون کوچکتر
ند  دانسته اىم" عمل انجام شده " ک يسندگان و ناشر تنها خود را مأمور دفاع از ين کتاب نبوده اند ، بلکه نويسندگان ايطراحان آرم ، نو

  .انند يانه بنماي و مترقى واال ، انقالبىمي مفاهىو بر آن بوده اند به هر شکل آرم را مقدس و دارا
 آن توافق شد ، به سکوت ى روىخيب و در چه تاريشنهاد و تصوي پى چه کسانىن نکته که نام و آرم سازمان از سويرامون ايکن پيل

  .شته اند گذاشته و گذ
 ى از اعضاء هواداران و سمپات سازمان از سوى و شمارىانگذاران ، کادر مرکزيش از هفتاد تن از بني که ب١٣٥٠ور ماه يد تا شهري تردىب

  .  نبوده است ى نام و آرمىم شاه بازداشت شدند، هنوز سازمان دارايرژ
  :عالم کرده است که حاً اي خود صرى هايىف نژاد پس از بازداشت در بازجو يحن

  " داشت ، مى گفتيم سازمان گروه ما اسم ن" ..... 
  :ادآور شده است ي خود ى هايىنه در بازجوين زميز در ايد محسن نيسع

در . ما براى سازمان خود اسمى نگذاشته بوديم و چون احتياجى به معرفى پيدا نکرده بوديم ، لذا ضرورت اسم گذارى معلوم نشده بود " 
در اثر تکرار مصطلح شده بود ، در مدارک خارجى ما هم به هيچ وجه نامى جز " ازمان س" کليه نوشته ها و ما بين تمام افراد فقط لغت 

  "سازمان مطرح نگرديده است 
  : خود اظهار داشته است که ى هايىز در بازجويهن دوست ني مىعل

  "تراتژى مشخصى نبوديم ما هنوز داراى اس. سازمان آزاديبخش ايران نام سازمان ما نيست . سازمان ما نام مشخصى نداشت " ..... 
  :رامون نام سازمان آورده است ي خود پى هايىز در بازجويناصر صادق ن

  "گروه ما تا کنون هيچ اسمى براى خود انتخاب نکرده بود و هميشه ما از آن به نام سازمان نام مى برديم " ..... 
  :ه است  نوشت١٧/٩/١٣٥٠خ ي ارتش ، در تارى خود در ادامه دادرسىز در بازپرسين

سازمان ما نامى نداشته است و دليل آنها اين بود که هنوز به طور قطعى روشى براى سياست و کار آينده مان اتخاذ کنيم مشخص " ..... 
  "نکرده بوديم 

 ى و اعضاى از کادر مرکزى، چه بسا عناصر" ن خلق يسازمان مجاهد" ن ماه از اعالم نام سازمان به عنوان يشگفت آور آنکه با گذشت چند



 ها در ىعي کردند ، چنان که کاظم شفىاد مي از آن ى دانستند و اشتباهىاد شده هنوز نام اعالم شده را درست نمين گروه ي اىاصل
  : خود آورده استى هاى در بازپرس٢٦/١١/٥٠خ ياو در تار. ادداشت کرده است ي" ن خلق ينهضت مجاهد"  خود نام سازمان را ى هاىبازپرس

  ....."و چون سازمان يا نهضت مجاهدين خلق " ..... 
  :گر نوشته است ي دىو در جا

  ."من همکارى خود را با نهضت مجاهدين خلق از چند سال پيش شروع کردم " 
  : کرده است ىادآوري ٨/١٢/١٣٥٠خ ي خود در تارى هاىز در بازپرسيو ن

  ....."ران بود ي نفع خلق ا ، عادالنه و بهى اسالمى هدف هاىن خلق داراينهضت مجاهد" ..... 
  . و اعالم شده است ىزي طرح رى چه عناصر و گروهىن پرسش مطرح است که نام و آرم سازمان از سوياکنون ا

ش رفته اند ، توان و امکان مشخص ي پى تا مرز فروپاش١٣٥٠ور ين ساواک در شهرين و سهمگي ضربه سنگى که در پىد گروهي تردىب
 از جوانان پر جنب ىست که اگر گفته شود همان کارگردانان پشت پرده که گروهيت نيزمان را ندارد و دور از واقع ساىکردن نام و آرم برا

ش نام و آرم سازمان يداي راه انداختند ، در پىزاني و پارتىنير زمي زىالتيب دادند ، به صحنه آوردند و به سمت آنان تشکيو جوش را فر
  . داشتندىشه اينقش ر

  .رسد که نام و آرم سازمان در بيرون از مرز ايران طرح و تصويب شد و به بازمانده هاى سازمان در درون بار شد به نظر مى 
 باشد، او ى مى از دوستان روحانى نگارنده و برخى در نجف اشرف براصادق قطب زاده بخشد اظهارات ىشه را توان ميد و اندين ديآنچه ا

  : کردند ، اظهار داشت ى سازمان کار مىندگان برون مرزيستند و به عنوان نماي زىرون مرز مي در ب از افراد سازمان کهىدر نکوهش برخ
 بودن ىانگر مذهبينکه نمايز اي سازمان ، با دستاوىبرا" ن خلق يمجاهد" ب خورده اند که با عنوان يه خود باخته و فريان تا آن پاين آقايا

 ى دارند ، مخالفت مى و سر ناسازگارىد منفي دى مذهبى جهان نسبت به حرکت هابخش منطقه وي آزادىسازمان است و جنبش ها
تا سرانجام ، زندانى هاى سازمان از درون زندان به نفع ما موضع گيرى کردند و موافقت ان ما و آنان کشمکش بود ي مىر زمانيدند و ديورز

توانستيم افراد برون مرزى سازمان را به پذيرش اين نام وا داريم و آن را اعالم داشتند و بدين گونه ما " مجاهدين خلق " خود را با عنوان 
  ! ! اعالم کنيم 

 ى براىگاه مردميجاد پاي مسلمان و اىب توده هاي فرى براىگري است ، شگرد منافقانه دى قرآنىکه واژه ا" مجاهد "  عنوان ىريبه کارگ
  .سازمان بود 

بند يه پاي تا آن پاى و مقدسات اسالمىني دى هاىران نسبت به باورمنديبودند که ملت مسلمان اافته ي درىکارگردانان پشت پرده به خوب
" خلق " و " خدا " ه کند و به نام ي به دست آورد ، مگر آنکه به اسالم تکىن ملت اعتباريان اي تواند در مى نمىچ گروه و سازمانياست که ه
  .د يايبه صحنه ب

 و ى اسالمى نهضت هاى سرکوبى خود را براى از مزدوران و جاسوس هاىز ماسون ها آنگاه که گروهيه نچنانچه در دوران نهضت مشروط
ب توده ها بهتر فراهم باشد و ينه فريدند تا زمي آنان برگزىرا برا" مجاهد "  به صحنه آوردند و مسلح ساختند ، نام ىنيترور رهبران د

 مردم آشکار نشود و ى دست به کار شده بودند ، براىان اسالميشوايرون راندن علما و پي ب ترور ، اعدام و از صحنهى که براىت گروهيماه
  . نگهبانان اسالم وانمود کند را بتواند پاسداران و " ىون نهج البالغه ايانقالب" ن ي اىاستکبار جهان

خ و بن برکند و رهبران و ي را از بى محمدشه اسالم نابي آنان رىاري مسلمان را پشت سر آنان به حرکت وادارد و با دستىتوده ها
  .ان ببرد ين اسالم را از مينگهبانان راست

 کردند و بر آن بودند که ىن نقشه و برنامه را دنبال ميز هميده شدند نينام" ن خلق يمجاهد"  که ىد کارگردانان پشت پرده گروهي تردىب
ون يان بردن علما و روحاني با نهضت امام و از ميىارويرو و توان آنان در رويز ن ، اى اسالمىن گروه به عنوان سازمانيرومند ساختن ايبا ن

وشت نهضت  کنند و نهضت امام را به سرنىستد ، بهره برداري اى جهانخواران مىاز استعماري در برابر آز و نى که با سرسختىمتعهد
  .مشروطه دچار سازند 

 افراد ى و فکرى اخالقى هاىژگي ها و وىشه ها ، باورمندي اندىن است که روي اىکبار جهان کارشناسان و کارپردازان استىاصوالًَ از شگرها
 ىه بر آن ، نقشه و برنامه خود را پي کنند و با تکى آن کار مى به دست آوردند روىا نقاط ضعفيند و اگر نقطه ي نشىو گروه ها به کاوش م

  .رند ي گىم
 سرانجام به کژراهه ىشه اي و اندى اخالقى هاى ناتوانى ، به سبب برخىخواه و مبارزي آزادىم چه بسا انسان هايني بىنجاست که ميو ا
  . کنند ىشه مي پىانت و نوکريرند و خي گى شوند ، در خدمت دشمن قرار مىده ميکش

شه و مرام ياشتند ، از نظر اندان خود ديگر ، سرسپرده و اهل زد و بند در مي بازى سازمان گذشته از آنکه چهره اىاعضا و افراد کادر مرکز
  .ن بود يدآفريدبخش و امي کارگردانان پشت پرده ، نوى بودند که برايى هاىژگي وىو اخالق دارا

ن جوانان ي وجود داشت و دارد و در واقع از آنان به اىراني اى گراهاىو مل" روشنفکران "  از ىاري ها در بسىژگي از آن وىالبته برخ



  . ده است يوش بسته به ارث رسناآزموده و چشم و گ
 ىن و سده کنونيشيسده پ " ىروشنفکر " ىان هاي جرى هاىشه ها و بدآموزيوارث اند" سازمان " انگذاران و اعضاء يچنانچه آورده شد بن

 بود که بر آن بودند نيد اي بخشىاز مي و امتىبرتر" روشنفکران "  گراها و ىگر مليد جهانخواران از ديکن آنچه سازمان را از ديبودند ، ل
  .ش ببرند يشه خود را با لوله تفنگ به پيند و انديايدوران مشروطه با زور و سالح به صحنه ب" مجاهدان " مانند 


