
  

 

 گذشته مجاهدين

  )۳( نقش مجاهدين در انقالب
  

  

  
  دنبالهء

 )٣جلد (نهضت امام خميني 

   روحاني حميد

  

 سازمان ناتواني ها و کاستي ها در
  

 بوده است ى و نه انقالبىقت که سازمان نه اسالمين حقي سردمداران و کارگزاران آن ، اىاسي سى گذرا به کارکرد سازمان و زندگىبا نگاه
ران ي مبارزه ملت اىه داردر سر رشت " ىنهضت آزاد" و  " ىجبهه مل"  شکست ى شود و چنانچه آورده شد در پى روشن مىبه درست

ن ترفند را يچنانچه ا(دند ي تراشى مى و بدلىران ، سر جنبانان قالبيزش مردم ايوسته در سر راه جنبش و خيکارگردانان پشت پرده که پ
 امام و از  توانستند در برابر اوج نهضتىنم) رند ي گىز به کار گرفته و مي محروم جهان نى توده هاى ضد استعمارىدر برابر جنبش ها

 مستضعفان بر جهانخواران ىروزينند و تماشاگر پي تفاوت بنشىب " ىنهضت آزد" و  " ىجبهه مل"استمداران کهنه کار يصحنه کنار رفتن س
  .يران باشند و زورمداران حاکم بر ا

 مبارزه ىشتازي و پىدند تا بتوانند ترکتاز آورىوه ها به صحنه مين شعارها و شي ترىن و انقالبي تازه نفس را با تندترىد گروهين رو باياز ا
  .ى کنند ريشگي پى اسالم و باورمندان اسالمىروزير به در آورند و از پيون وارسته و برگشت ناپذيرا از دست عالمان و روحان

 گام بر ىزاني و پارتىکي چرى نبودند در راه دست زدن به کارهاى سرشت انقالبىانگذاران سازمان با آنکه دارايم که بنيني بىن رو مياز ا
  .ى دارند م

  :ين گونه برشمرده است  اىکي کار چرى سازمان را براى هاى ها و ناتوانى خود کاستى از گزارشهاىکيساواک در 
  . گروه خرابکار برخوردار نبود کيت ي فعالى براىاديسازمان از استحکام بن _ ١" .....

 ىن اعضا هنوز مرحله تکامل خود را طي در بى و افقى ارتباطات عمودىعنيگر يکدياعضا با ارتباطات اعضاء با عناصر باالتر گروه و  _ ٢
  .يشرفته برخوردار نبود ت پيفيک کي گروه از ىستم ارتباطي سىبه طور کل. نکرده بود 

  .ى دادند  م خود را ادامهىالتي و تشکى پنهانىتهاي فعالى عادى نداشتند و با پرداختن به کارهاى مخفىاعضاء زندگ _ ٣



  .يد  گردىت نميگران کامالً رعاي دىت و مشخصات اعضا برايپنهان نگه داشتن هو _ ٤
  .ى شد  نمى و نگهدارىک گروه خرابکار مخفيط کار ي و منطبق با شراىاسناد و مدارک و سالح ها و مهمات گروه به طور اصول _ ٥
ى ات خرابکارانه داده نميت عملي به اعضا مأمورىبود و جز در موارد استثنائم نشده ين اعضا تقسيسالح ها و مهمات گروه هنوز در ب _ ٦

  ..... " شد 
  

  :يگر آغاز کند کديز بر آن شد دو کار در کنار ي دست زدن به مبارزه قهرآمىسازمان برا
  ى  برون مرزىآمادگ _ ٢ ى درون مرزىآمادگ _ ١

 سازمان را به ىز اعضاين.  گوناگون باشند ىشه فراهم آوردن سالح هاي در اندىش از هر کاري بر آن شدند که پى درون مرزى آمادگىبرا
يى داشتند ، آموزش  آشناى رزمى و ورزشهاى نظامى با سالح ها و آموزشهاىگريا از راه دي رفته بودند و ى که به سربازىله افراديوس

  .دهند 
ان ي در مىبه آنان که موج" زکوة "  و جواز دادن ىني فلسطىزانهايبا پارت ى امام درباره لزوم همکارى فتواى در پى برون مرزى آمادگىبرا

 در ىني فلسطى خود را به پادگان هاى از اعضاىرد ، که شماريز بر آن داشت که از فرصت بهره گين سازمان را نيد آورد ، ايران پديملت ا
  .ينند  ببىزاني و پارتىاردن و لبنان روانه کند تا آموزش نظام

  
  :رده است  خود آوى هايى نژاد در بازجوفيحن

سم به يوني مبارزه با صهى براىنية اهللا خمين و مخصوصاً آي مسلمىه علماي کلى از رفقا را بنا به فتواىم که عده ايم گرفتيتصم" ..... 
  ."يم م و کم کم خودمان هم به آنجا بروين بفرستيفلسط
کن به سبب يل.  رفتند تا از آن کشور ، خود را به لبنان برسانند ى به دبىر قانوني و غى سازمان از راه پنهانى از اعضاىن رو شمارياز ا

ها ، يعي ، کاظم شفىنيمحسن نجات حس : ى سازمان شش تن از آنان به نامهاى از اعضاى برخى از سوى در بازار دبىدست زدن به دزد
ى س دبي پلى از سو١٣٤٩ مرداد ماه ٦خ ي محسن خوشرو در تار وىاباني خىر اوغلي نصى ، موسىان ، محمود شامخيد احمديل سيجل

  .بازداشت شدند 
 سه تن از ىما از سويل گردند ، هواپيران تحوي شدند تا به اىر به بندر عباس برده مي اى تاکسى مسافرىمايآنگاه که نامبردگان با هواپ

 ١٣٤٩ آبان ماه ١٨خ ي در تارى روحانىن احمديدربند و حسن فام ، محمد صادق سادات يعبدالرسول مشک : ى سازمان به نامهاىاعضا
  .يزد ن گونه سازمان توانست از چنگ ساواک بگريربوده و به بغداد برده شد و بد

ر فشار گذاشت و ي ساواک باشند ، آنان را سخت زىم بعث عراق که نسبت به نامبردگان بدگمان شده بود که مبادا از جاسوسهايرژ
م بعث عراق انجام يران و اروپا با رژيدر ا " ىنهضت آزاد"  وابسته به ى گراها و اعضاى ملى که از سويىهاينامه نگارسرانجام به دنبال 

  .ين به لبنان رفتند بخش فلسطي در پادگان سازمان آزادىکي آموزش چرىگرفت ، نامبردگان آزاد شدند و برا
 ىزي و با هر دستاوىه سالح از هر راهي تهى خود دستور داده بود که براى به همه اعضاء و سمپات هاى درون مرزى آمادگىسازمان برا

  .ه کنند يپول ته
  :ى خود اعتراف کرده است  هايىناصر صادق در بازجو

 ساختن ىن کمک برايه کنند ، تحت عناويان پول تهي توانند از اطرافى که مىقي کنند از هر طرىباالخره قرار شد که تمام افراد سع" ..... 
  ..... "ير آن  بضاعت و نظاىان مسلمان و بيمسجد ، کتابخانه ، نمازخانه در دانشکده ، کمک به دانشجو
ان مسلمان و مستمند از مردم پول گرفتند بر آن شدند که از راه کردستان و يآنگاه که به نام ساختن مسجد، نمازخانه و کمک به دانشجو

  .ى کنند داريستان و بلوچستان اسلحه خريس
 به دست ى که سازمان براىها تماس گرفتند ، از کسانياد شده سفر کردند و با قاچاقچي سازمان به مناطق ى از اعضاىزه برخين انگي اىور

 در زندان ١٣٤٢نه حزب توده بود که با ناصر صادق در سال يري دى از اعضاىآوردن سالح با او تماس گرفت و گفتگو کرد ، شاهمراد دلفان
   .آشنا شده بود

 به دست آورد و ىن گونه ساواک توانست از سازمان سر نخيه اسلحه به ساواک گزارش کرد و بدي تهىشنهاد ناصر صادق را براي پىدلفان
 و دهها نفر از کادر باال و ىمي کوتاه سه خانه تىج کند و در برهه اي سازمان بسىگر کارگزاران و اعضاي ديى شناساى خود را براىروين

  .يرد ر نظر بگي کند و زىابي و رديى سازمان را شناساى مرکزىاعضا
  :ين اعتراف کرده است  به دست آوردن اسلحه چنىرامون تالش خود برايناصر صادق پ

ان اسلحه ي با قاچاقچيى در صدد آشناىفه فرعيک وظي که به زاهدان و زابل کردم به عنوان ى من ضمن مسافرت٥٠د سال يام عيدر ا" ..... 
ش ي پى که از چندى به نام دلفانىام با فردين ايدر هم.....  نداشتم موفق نشدم يى نبوده و به آنجا آشناىنکه محلياما به علت ابرآمدم ، 

او اظهار داشته . ه کند يمان اسلحه تهيباً مجاب کردم که برايپس از چند بار گفتگو او را تقر. ن مسئله را مطرح نمودم يآشنا شده بودم ا



ل يدم که او تماين کار را انجام دهم ، در تماس بعد ديد ممکن است اي اگر فرصت بدهىان اسلحه ندارم ولي با قاچاقچيى آشناکه من فعالً
 ى هزار تا هم بتوان٥٠٠ک او عنوان کردم که اگر تا ي تحرى او مطرح است ، براىد مسئله پول براينکه شايال ايمن به خ..... ن کار ندارد يبه ا

  ....."ى دهم پولش را به تو مىاوريت باسلحه و مهما
 خود ، سازمان را به ىريگي و پىابي خود ناصر صادق را سرگرم کرد تا ساواک بتواند با ردىهايرنگ بازي ها و نى با زبردستىشاهمراد دلفان

  .يابد آن دست ى اعضا و سمپات هاى کند و بر کادر مرکزيى شناساىشه ايشکل ر
 کرده بود ، با يى سازمان را شناساى و چند تن از کارگزاران و اعضاى و سىميس شاه آنگاه که سه خانه تي پل١٣٥٠ور ين رو در شهرياز ا
ر شدگان در ي دستگى هاى ها و خودباختگى بر سازمان وارد کرد و به سبب ناتوانىنير و ضربه سنگيورش برق آسا آنان را دستگي

  .از هفتاد نفر گذشت ير شدگان د که شمار دستگيي نپاىري ها ديىبازجو
ن گونه ي سازمان را نام بردند و بدى از سردمداران ، اعضا و سمپاتهاىادي ساواک شمار زىر شکنجه هاير شدگان در زيک از دستگيهر 
  .يدند  بخشىشتري بى ساواک بر سازمان وارد آمده بود ژرفاى را که از سوىبيآس

 بزند ، در چنگال ساواک در ى بدون آنکه بتواند دست به حرکتى و تالش شبانه روزى و سازماندهىالتي سال کار تشک٦ ىو سازمان در پ
  .ى قرار گرفت مرز فروپاش

:  از خود نشان داده اند مانند ىشتري بىهاي ناتوانىر شده سازمان برخي دستگى از اعضاىبنابر آنچه که در پرونده ها آمده است عناصر
  .ى سازمان را نام بردند  تن از اعضا و سمپاتها٦٥ش از يک بيد محسن هر يناصر صادق و سع

 ى و نام و نشانى برون مرزى هاى صندوق پستى سازمان ، نشانى و اعضاى از کادر مرکزىاري بسىز گذشته از آوردن نامهاي نى باکرىعل
  :واک قرار داده است  دسترس سان گونه دري فرستادند ، اىران مي را که افراد سازمان از برون مرز به ايىرنده نامه هايگ

 که خودش ىاد محمد بازرگاني فرستند و به احتمال زى مىدانشکده بازرگان" اس پور يعقوب الي" افراد خارج نامه را به آدرس " ..... 
  . ى دارد  است آنرا برمى بازرگانى مدرسه عالىدانشجو

عقوب ي ، ى بازرگانىمدرسه عال: ران يفندق األرز و در ا_ الشهدا ساحة : "روت يو در ب _ ٩٧٠ ىصندوق پست : ى ما در دوبىآدرس پست..... 
  ..... "ى باشد اس پور ميال

 مانند ى از عناصر کادر مرکزىاري بسى است که نه تنها نامهاىد و شگفت آور مسعود رجوي شدى و خودباختگىاز همه رسواتر ناتوان
  .ا آنجا که خبر داشت فاش کرد  را تى مخفىز خانه هاين سازمان را به ساواک داد و ىف نژاد و اعضا و سمپاتهايحن

 و اعضاء ى پنهانى نشان دادن خانه هاىم گشت ساواک براي با تىابان گردي خى خود را براى آمادگيىن جلسه بازجويبلکه در همان نخست
  .ى سازمان اعالم کرد و سمپاتها

  :يشنهاد داده است  خود پى به بازجوهاى به نام مهندس سجادى شخصىرامون محل زندگياو پ
 بود که چون چند سال از آن گذشته ىزنهاور و در حدود دانشکده دامپزشکيابان آي منشعب از خى از کوچه هاىکيمحل آن در " ..... 
  ..... "يدا کنم  توانم با شما بگردم و محل آن خانه را پىد ميل باشي اگر شما ماى دانم ، ولىق نميدق

  :ن گونه بروز داده است ي خود را اى و خودباختگى خود ترس و زبونىين بازجوياو در نخست
 بعدازظهر در خانه نشسته بودم که درب ٢ ساعت حدود ١/٦/١٣٥٠امروز .  دانم ىد نمي خود را چنانکه باىري دستگىعلت العلل اصل" ..... 

دم ابتداء سؤال کردم که يفوق العاده ترس.  توجه بودند ىم بض من هي خانه به عراىان آمدند تويک تعداد آقاي باز کردن رفتم ىرا زدند برا
 را مقابلم گرفت و ىريان هفت تي از آقاىکي ىد وقتيمخصوصاً ترس من به انتها رس.  جواب نداد ىد ، کسي خواهىد و چه ميشما که هست

 مقابل ىگري دىاي هم با آرىتاده بودند و عده اسيا در مقابل خانه ايل آريک عدد اتومبيان که با يبه حسب دستور آقا. ک بود بزند ينزد
حدود . ن طور با لباس خواب مرا آوردند ي اجازه ندادند لباس بر تن کنم و همى دانستم چه کنم حتىه ها نميکوچه بودند ، از خجالت همسا

ک ينه غذا هم نخورده بودم و نزد چشمم انداخته بودند در کف سالن نشستم و متأسفاىراهن را رويک عدد پيکه ي ساعت در حال٥ ى ال٤
گر هم در سلول غذا و آب و اجازه توالت رفتن دادند و الساعه ي کردند که سه نفر دىک سلول راهنمائياز حال بروم تا مرا به  .....ىبود از بو

  ."ينجا هستم قه است در اي دق٥٥/١١که ساعت 
 ىچه دست خود براي برده بود ، او را آلت و بازى پى او به درستى روحىها ى خود با نامبرده به ناتوانىن برخوردهايساواک که در نخست

  .ى را کرد ن بهره برداريشتري آنان قرار داد و از وجود او بى پنهانى سازمان و خانه هاى کارگزاران و اعضاىشناخت و سرکوب
 ىروهاي نى به اداره دادرسى نامه اىاواک با دستپاچگم شاه به اعدام محکوم شد ، سي رژىشين رو آنگاه که نامبرده در دادگاه فرماياز ا

  :ين گونه پرده برداشت  او با ساواک اىنوشت و از همکار ) ىدادستان( مسلح 
  ين  فرزند حسىدرباره مسعود رجو

   ١٦/٩/٥٠_ ٧٦١١/٣١٢يرو شماره پ
ان کشف ين سازمان بوده که در جرياز همکاران اده يد نظر آن اداره به اعدام محکوم گردي و تجدى بدوىنامبرده باال که در دادگاهها

  .ى گردد  اعالم مى داشته است ، مراتب جهت آگاهى ارزنده و مؤثرىهايران همکاريبخش ايشبکه سازمان آزاد



  يت کشور س سازمان اطالعات و امنيرئ
  ىريارتشبد نص

 ، سرکوب و ضربه ىريبا ساواک و نقش او در دستگ ى مسعود رجوى هاى همکارى ارتش از روى به اداره دادرسىگريساواک در نامه د
ک ي او درخواست ى دارد و براى او در درون بازداشتگاه ، پرده بر مىز از ادامه همکاريش برد و ني پى که سازمان را تا مرز فرو پاشىنيسنگ

  .ى کند ف ميدرجه تخف
  :ين گونه است متن نامه ا

  ين فرزند حسىدرباره مسعود رجو
  ١٦/٩/٥٠ _ ٣١٢ /٧٦١١يرو پ

 به ىد نظر نظامي است و در دادگاه تجدىت نهضت آزاديران وابسته به جمعيبخش اين سازمان به اصطالح آزادينامبرده باال که ازمحکوم
 سازمان مکشوفه به عمل آورده و ى اعضاى را در معرفىقات کمال همکاريان تحقي در جرىريده ، بعد از دستگياعدام محکوم گرد

ز در داخل يقات نيد بوده و پس از خاتمه تحقيت شبکه مزبور مؤثر و مفيار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعي در اخت کهىاطالعات
مراتب . ف در مجازات را دارد ين سازمان استحقاق ارفاق و تخفين به عمل آورده ، لذا به نظر اي با مأمورىمانه اي صمىهايبازداشتگاه همکار

  .ى گردد  اعالم مىه اقدام مقتضجهت استحضار و هر گون
  يت کشور س سازمان و اطالعات و امنيرئ

  ى ريارتشبد نص
گر يک خواه و ديز ني گسترده با ساواک چگونه تبرئه نشد و راه پروى با وجود همکارىن پرسش مطرح است که مسعود رجوياکنون ا

  ندان ماندگار شد ؟يد و در زش نگرفت و به زندان ابد محکوم گرديهمکاران ساواک را در پ
د يبا. افت ي " ىفراماسونر"  مانند ىن المللي بى جاسوسى او به سارمانهاى نامبرده و وابستگى زندگىد در بررسين پرسش رابايپاسخ ا

ى  جاسوسىگر سازمانهاي و دىالت فراماسونري از عناصر وابسته به تشکى صالح و کاظم رجوى نامبرده به نامهاىدانست که برادرها
  .تند هس

ن سفر در يست که در اي به اروپا کرد و روشن نىس شاه بازداشت شود سفري پلى از سو١٣٥٠ور يش از آنکه در شهريز پي نىمسعود رجو
  يى گرفت ؟ ن هاي سپرد و تضميى کرد ، تعهدهايى چه بند و بست هاى ماسون خود و سازمان فراماسونرىدار با برادرهايد
 جهان ى جاسوس پرورى به کانونهاى سرسپردگى او براى و آمادگىني دىهاي نامبرده در باورمندىداريو ناپا ىکن با توجه به خودباختگيل
 توان باور ى کارگردانان پشت پرده در راه کشاندن نامبرده به آن کانون ها فراهم بوده است و نمى براىنه مناسبيد گفت زميد باي تردىب

  .ياورده باشند ش درني خوى نکرده و او را به جرگه جاسوسها و مهره هاىبردارنه و فرصت بهره ين زميکرد که آنان از ا
 که بازداشت شد تا چند سال پس ى درباره نامبرده ، از روزى وابسته به استکبار جهانى از عناصر مرموز و سازمانهاى برخى هاىنامه پراکن
 داشته است و ىشه اي رىوندي جهان پى جاسوس پرورىرده با کانونهات است که نامبين واقعي شدن او ، خود گواه اىت و زندانياز محکوم

 ىراهه کشاندن جنبشهاي بسازند و در راه به بىاز او قهرمان.ره کنند يران ذخيدر ا" مبادا" روز ىآن کانونها بر آن بودند که نامبرده را برا
  .رند ينده ، از او بهره گي آى و مردمىاسالم
ى نداشته گاهينده و پاي ، آىان مبارزان و مردان انقالبي دادند که آشکارا به ساواک سربسپرد و در مىرخصت نمچ گاه به او ين رو هياز ا

  . باشد 
م شاه نه ساواک و نه دوستان و همکاران او و نه ي گسترده و همه جانبه او با ساواک و جالدان رژىهايم که با وجود همکاريني بىن رو مياز ا

 ىت ، کارکرد و چهره دوگانه او را رسوا و برمال کنند و از روي دهند که ماهىک به خود رخصت نميچي ، هىن مرموز جهاىسازمانها
  .ى او پرده بردارند انتهايخ
انت او به سازمان ، خبر ي او با ساواک و خىن باور باشند که دوستان و همکاران او از بند و بست پشت پرده ، همکاري بر اىد برخيشا

  .ى آن پرده بردارند تا از رونداشته اند 
نامبرده در نامه خود به .  کند ىشه و گمان را روشن مين گونه اندي اى به مقامات ساواک نادرستى رجوى بلند باالى از نامه هاىکيکن يل

  :ين درد دل کرده است ساواک چن
ه آنچه در ي شهرام با من بود که با طنز و کناى، برخورد تقر کننده بود يم دلگي براى که در آغاز وارد شدن به زندان شهربانىنکته ا" ..... 

  " را تو را اعدام نکرده اند؟  چى کنى گفت فکر مى مورد اشاره قرار داده و مىمه شوخي و نىمه جديروزنامه راجع به من نوشته بودند ، ن
  :ياد کرده است ن يان درباره خودش چنيگر زنداني دىد منفيگر از دين نامه بار دي از اىگريدر صفحه د

  ..... "ن و آن را نداشتم يدن و گرم گرفتن با اي به جوشى مسائل و مارک زدن ها هرگز عالقه اىگر به علت بعضياز طرف د" ..... 
چ ير هد خود را درباره نامبرده ديچ گاه ديان وابسته به سازمان آنگاه که از زندان رها شدند ، هيگر زنداني شهرام و دىشگفت آور آنکه تق

  .او با ساواک پرده برنداشتند  ى همکارى آشکار نکردند و از روىک سخنرانيا در يه ، مصاحبه و ينشر



ست ، به شکل ي نىدي تردى آن به استکبار جهانى که در وابستگىن المللي مانند سازمان عفو بى جهانى از سازمانهاىگر برخي دىاز سو
 ىش و رفاه براي شدند و آساىا ميم واژگون شده از حال و روزگار او در زندان جويگر مقامات رژي به شاه و ديى نامه هاىر طيگيوسته و پيپ

  .ى کردند او درخواست م
  :به وزارت خارجه نوشته اند " برلن " م شاه واژگون شده در ياز سفارت رژ

ن سازمان در ي افراد وابسته به اىنموده و با امضا چاپ ىبه نام مسعود رجو" ن الملل يعفو ب"  کارت که سازمان به اصطالح ىتعداد" .....
  .دد  گرىفاد ميوست ايناً به پين سفارت واصل شده عي هفته گذشته به اىس طيسوئ

 ى از اعضاى بعضى به امضاىامهر در مورد مسعود رجويون شاهنشاه آريحضرت همايشگاه اعلي به پىميضه تقديضمناً رونوشت شش عر
  . ى گردد مه ارسال ميرت فرستاده شده که به ضمن سفايسازمان مذکور به ا

  "ى مياسداهللا فه_ امهر ير شاهنشاه آريسف
  .باره نامبرده گراور شده است ن الملل دري از نامه سازمان عفو بىنمونه ا
 ىن المللي بىها ، سازمانى مقامات جهانى داشت تا از سوى و انقالبى ، علمىاسيت سي در آن روز و روزگار چه شخصى مسعود رجوىراست

 نامه ها ، تلگرامها و ى انقالب اسالمىروزي تا در آستانه پ١٣٥٠رد و از سال ي قرار گىباني از کشورها مورد پشتىاريو عناصر مرموز در بس
 ىاسيان سيگر زندانيگر همکاران او در سازمان و ديران ادامه داشته باشد ؟ چرا درباره دي اى از او به سوىباني در پشتيىکارت پستالها

 ىا مسعود رجويد ؟ آيران نرسي از مردم جهان به اىا عناصري سازمان ى از سوىا تلگرامي ى نامه اىافت و حتي تدارک نىن برنامه ايچن
چ کس در برون ي هىاسيان سيگر زندانيا از بستگان و دوستان دي برد ؟ آى بود که در آن روزگار در زندان شاه به سر مىاسي سىتنها زندان

ان يک زندانيا اصوالً بستگان و دوستان دور و نزدي از آنان وادارد ؟ آىباني و پشتى را به نامه پراکنيىست تا عناصر و سازمانهاي زىرز نمم
  ! يها وادارند ؟ ريها و موضع گيبانين گونه پشتي را در جهان به اى مرموزى توانستند سازمانها و چهره هاى مىاسيس

 دارند در برهه ىگاه مردمي که پايىتها، رهبران و چهره هايد درباره شخصين الملل شاي مانند عفو بى جهانىهاچنانکه آورده شد سازمان
  .ى به دست آورند ژيان ملتها پرستي خود و در مىن راه برايزند تا از اي برخىباني به پشتىژه ايو
 که در يى سالهاى کوتاه ، بلکه در درازاىها نه در برهه ايامه پراکن ها و نىبانين گونه پشتي اى مانند مسعود رجوىکن درباره افراد گمناميل

  .ى پشت پرده باشد اسي سى و دور از بند و بست هاى عادىاني تواند جرى برده است ؛ نمىزندان به سر م
 دور دارد و از ىگذشته هاشه در ي رى از مسعود رجوىن الملليشه بيت پي و نفتخواران جناى امروز استکبار جهانىبانيد گفت که پشتيو با

روز و امروز ي در دىبانين گونه پشتيزه ايافته و انگيش ي جهان روى جاسوس پرورىنه او با کانونهايري دى ها و بند و بست هاىسرسپردگ
  .ى کند ک هدف را دنبال ميکسان است و ي
 گرفت و امروز تا ىانجام م..... و يىايتالي ، اىالن شهروند سوئدا به نام فيو " ن الملل يسازمان عفو ب"  در آن روز به نام ىبانين پشتيکن ايل
  .يها ، خود را نشان داده اند  مسعود رجوىختگان اصلي پرده ها باال رفته است و انگىه ايپا
 او ىنند و در توانمند کى مىباني از دولتمردان و مقامات اروپا به شکل آشکار از او پشتىو برخ" کا يندگان کنگره آمرينما" ن رو امروز ياز ا
  . کوشند ىم

سه و يبلکه دنباله دس.  باشد ى نمىنيان نويز جري نى مانند مسعود رجوىدن به عناصرين الملل از توان بخشيزه جاسوس پروران بيانگ
ج داشته است و  رواى اسالمى کاآزموده آنان در کشورهاى استعمارگران و مهره هاى است که از دو صده گذشته تا کنون از سوىتوطئه ا
دن ي در راه کنار زدن ، بدنام کردن و به شکست کشانى و ساختگى نماها ، روشنفکرمآبها ومبارزان قالبىزه به صحنه آوردن انقالبيآن انگ

  .ى باشد مى اسالمىراهه بردن جنبشهايل و به بين انقالب و مبارزان اصيرهبران راست
 زاده و ى ، تقىد عبداهللا بهبهاني و سىخ فضل اهللا نوريرزا ملکم خان در کنار شي ، مىسد آبادن ايد جمال الديوسته در کنار سين رو پياز ا

 زاده ، ىن، تقيد حسن مدرس ، تديد سي ، احسان اهللا خان ، در کنار شهىدر عمو اوغليرزا کوچک خان ، حيدر کنار م" پرم خان ي" 
ب ها را به ين آسيدند و به دست آنان بزرگتري تراشيىار صالح ، دکتر بقايلله ، اىدابوالقاسم کاشانيدر کنار س..... رزا و يمان ميسل

  .ى وارد کردند  اسالمىجنبشها
ران ي اىاسي کردن در صحنه سىگر توان نقش بازيد" ىنهضت آزاد" و  " ىجبهه مل"  امام ، چون ىران به رهبري اى اوج نهضت اسالمىدر پ

ى را به صحنه  تازه نفسىروي با آن نهضت و از پشت خنجر زدن به امام نيىاروي روى شدند که براگران پشت پرده بر آنيرا نداشتند ، باز
  .آورند 

 به علت ىن سازمان ، مسعود رجوي اىان کادر مرکزيران گذاشت و در مي اىاسيپا به عرصه س" ن خلق يسازمان مجاهد" کباره ين رو ياز ا
 ىهايه گذاري او سرماى روى جهانى جاسوس پرورى دوشش گذاشته شد و دستگاهها برىژه اي وىت هاي که داشت مأموريىهايژگيو

  .ياب بودند  کامىه ايها تا پايه گذارين سرمايد گفت که در اي کردند و باىفراوان
  :ين گونه شماره کرد  توان اى نسبت به او شد مىد استکبار جهانيد و نويه امي را که ماى مسعود رجوىهايژگيو
  .کاظم و صالح :  خود ىله برادرهاي به وسى مرموز جهانى ارتباط به سازمانهاش ويگرا _ ١



دن يش آورده شد ، با دين رو بنابر اعتراف خود او که در پياز ا.  شود ىده مي که در او آشکارا دى روحىهايترس و ناتوان : ىزبون _ ٢
ات خود نه يه بوده است که در دفاعيز ترس و وحشت او تا آن پاي نو! است " ده يترس او به انتها رس"ده و يمأموران ساواک به شدت ترس

  . يمناک بوده است ز بي ن٣٢ مرداد ٢٨تنها نام شاه را هرگز نبرده بلکه از آوردن نام 
  ..... "يم  گوى که سال و ماه آنرا نم٢٨در : " .....ات او پراکنده ساخته اند آمده است ي که به نام دفاعىن رو در دفترياز ا

ستن يبه زور از گر"  افتد و ىه مي به گرى کند از شدت زبونى در مشهد به او پرخاش مىمساريآنگاه که ت : يىبنابر اعتراف او در بازجو
  ! ى کند م " ىخوددار

 و زننده ري به شکل چشمگىات خود در دادگاه نظامي ها و در دفاعيىه که در بازجويتا آن پا:  حد و مرز ى بى و خودپرستىخودخواه _ ٣
  :ين فرازها در خور نگرش است  او اى هايىدر بازجو! کرده است " منم ، منم  " ىا

  ..... "ين موارد صاحب نظر شدم  در اىمن خود به زود" ..... 
  ..... "يادتر وارد بودم ن کار زيمن خود به علت مطالعاتم در ا" ..... 
  ..... "است ) ب(ى باالتر از عني) ١١/٣( التم در دانشکده حقوق يدل کل تحصن شاگردها بوده ام و معيشه جزء ممتازتريهم" ..... 

  :يات او پراکنده شده آمده است  که به نام دفاعىدر دفتر
  ..... " خودم مطالعه کرده ام من هفده سال درس خوانده ام و به اندازه" ..... 
  ....."هم شنونده داشته باشد  خواى زنم مىمن که حرف م" ...... 

 به ىن برخورد و گفتگو به ساواک سخن از همکاري در نخستىن رو چنانچه گذشت ، مسعود رجوياز ا : ىري و سازش پذىجاسوس مآب _ ٤
  : سرانجام بنابر نوشته ساواک  کند وى مى اعالم آمادگىانت و دوندگي هر گونه خى آورد و براىان ميم

ت شبکه يار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعي که در اختىه عمل آورده و اطالعات سازمان بى اعضاى را در معرفىکمال همکار" ..... 
  ."ين به عمل آورده است  با مأمورىمانه اي صمىهايز در داخل بازداشتگاه همکاريقات نيد واقع بود و پس از خاتمه تحقيمرموز مؤثر و مف

 ى جهانى جاسوس پرورىشکار ، خود را به آغوش استکبار غرب و سازمانها و به گونه آىم به شکل رسميني بىز ميران نيز از اي گرىدر پ
  .ى کند را از قاموس سازمان حذف م" سم ياليامپر"شه واژه ي همى اندازد و براىم
ک ي  کند ، که به شکلىشه مي و ذلت پىه خواري مردم آن کشور در برابر صدام تا آن پاىرون راندن او از فرانسه از سويز به دنبال بين

  .يد  آىن روز مزد در ميجاسوس پادو و خبر چ
ده اند ، يگانگان سائيران که اکنون سر در آستانه بيگر اي دىان ضد انقالب هاي را در مى و نوکرمآبىشگي ، جاسوس پيىن گونه پادويا

  .يافت دست کم به شکل آشکار کمتر توان 
  :ى داشت که  داد و اعالم مىکا سر ميارها را بر ضد آمرن شعي تندترى و روزگارىاو روز : يى پرواى و بيىپررو _ ٥

  ..... "يى هستند کهکاي ما استعمارگران جهانخوار آمرىدشمن اصل" ..... 
ت ي محکومىن است که رأيچن..... کا اطالع حاصل نمود ي آمرىران در سنايت اي محکومى و افتخار از رأىت خوشوقتيروز گذشته با نها" 

ک ين خلق قهرمان و رهبر انقالب تبري به تمام اىستيران است بايت مردم و انقالب اي محکومىقت رأي را که در حقى انقالبىمجازاتها
 ىستهايونيستها و صهياليران از جانب امپريت مردم و انقالب اين تر از محکوميز افتخار آفريچ چي شمرد ، چرا که هىگفت و آن را گرام

  ..... "يست ت کار نيجنا
 که خلق يىست هاياليامپر.  جهانخوارند ىستهايالي جهان همچنان امپرىران و همه خلق هاي خلق اىم که دشمن اصلي کنىد ميأکت" ..... 

  ..... "يره را قتل عام کردند تنام و غير و ويقهرمان الجزا
  . ".... فراموش شود ىکائي آمرىقاً خواستار آنند تا مبارزه ضد استعماريدشمنان خلق دق" ..... 
  ....."يکا بوده زم آمريالي امپرىسم به سر کردگيالي ملت ما از امپرى هاىتمام بدبخت" ..... 

م هرگونه مذاکره و سازش با فرستادگان استعمارگران ي بر تحرى مبنىني امام خمى انقالبىريگر موضع گيران بار ديدن خلق ايمجاهد".....
  ."يند  گوىت ميران و شخص آن حضرت تهنيله به تمام مردم اين وسيسته و بديرن و ارج فوق العاده نگيده تحسي را به دىکائيآمر

م که ي کنى را تکرار مىنين سخن امام خمي نموده و اىادآوريرا " کاست يبعد از شاه نوبت آمر" دان ياد شهين فريگر آخريبار د" ..... 
  "يره است  ما از جانب هر کس که باشد در زمره گناهان کبو به اعتقاد" کا ممنوع يهرگونه مذاکره و سازش و کنار آمدن با آمر"

چ رابطه يزم هيالين خلق ها و امپري کند که بىقت را روشن مين حقيگر اي گروگانها ، بار دى آزادىکا براي آمرىاقدام تجاوزکارانه نظام" ..... 
  ..... "تواند وجود داشته باشد  ىا نبرد نمي جز اسارت ىا

ست ها به ياليه امپري ما بر على و اسالمىستيالي بخش ضد امپرى که در نبرد رهائىران ثابت کرده است که هر قطره خونيانقالب ا" ..... 
  ..... "يد  افزاى وجود دارد ، مىکائيتکاران آمرين خلق ما و جناي که بى خونىايزد ، تنها به عمق دري رىن ميزم

د و مقامات يکا ، کاخ سفي آمرىس جمهوريکا ، رئي کنگره آمرى بالد که از سوىخود م برى و گستاخى شرمىا بيک دنيو امروز سازمان با 
  ! ! ى قرار گرفته است بانيکا مورد پشتيه آمريبلند پا



شتر ي را بىژگين ويالبته ا(  باشد ، ىد کارگردانان پشت پرده ميه امي که ماى مسعود رجوىهايژگيگر وياز د : ى و هوسرانىزن بارگ _ ٦
"  است که نمونه آن ى و غوطه ور شدن در لجن زار فساد و تباهى ، شهوت پرستىهرزگ)  سازمان دارا هستند ى باالى کادرهااعضا و

  .ى باشد  مىشمچيهمسر ابر" تصاحب 
 ىنم ى استکبار جهانى براىشه اي رى زن باره و هوسباز خطرىافته اند که انسانهاي درىقت را به درستين حقي اىجاسوس پروران جهان

ند ، در برابر آز و آرمان استعمارگران ي آى خود به زانو در مى جنسى که در برابر خواسته هاىوه ايد آورند ، بلکه به عنوان شيتوانند پد
  .ى دهند  تن در مىانتيت و خي آورند و به هر جناىم فرود مي سر تسلىز به آسانين

 ىان مردم آن کشور رواج ميدا کنند در گام نخست فساد و فحشاء را در ميطه پ سلى آنکه بتوانند بر کشورىن رو جهانخواران براياز ا
 خود ىر سلطه استعماري تازند و آنان را زى کنند بر آنان مى سرگرم مى و هوسرانىش و نوش ، هرزگي را به عىدهند و آنگاه که ملت

  .ى کنند گرفتار م
 ى بسنده ميى او در بازجوى از اعتراف هاىکين باره به بازگو کردن يدر ا.  است ىزنه توي نامبرده کى هاىژگيگر وياز د: نه و عقده يک _ ٧
  :يانده است ن گونه خود را نماين اعتراف نامه ايم ، او در ايکن

)  کرد ىکه طلب کمک م( ضه يمساران آستان قدس که به آن عري از تىکي باالخره مرا مراجعه دادند به ىبعد از سه روز دوندگ" ..... 
ر کرد و به توچه به توچه ، برو به دنبال کارت گفت که به زور از ي نداشتم چنان تحقى قصدىک خواهيمسار مرا که جز ني کند ، تىدگيرس
 خود را ى قدرتىنسان عقده بير لگد گرفته ام و ايمسار را در زيدم که تي دى کردم ، در عوض دو سه شب در خواب مىستن خودداريگر

  ..... يافتم  ىده ما حل شيدر عالم رؤ
  .يى داشته است ز و مسلحانه نقش بسزايده شدن او به مبارزه قهرآميداد بنا بر اعتراف نامبرده در کشين رويان نگرش است که ايشا
درس  کالس ىاو اسالم را در پا. گانه بود ي احکام اسالم بىاز الفبا.  نداشت ى اصوالً سواد اسالمىمسعود رجو :ىسوادي و بىنادان _ ٨

ب مسلمانان و علما و ي فرى شناخته بود که نامبرده اصوالً به اسالم باورمند نبود و دم زدن او از اسالم تنها براى روحانىن احمديحس
  .يون بود روحان
د آورد ، ي پديىرايگبد و در امام يد که با دم زدن از قرآن و نهج البالغه امام را بفريدار امام شتافت و کوشين رو آنگاه که در نجف به دياز ا
 برد ىن پيرنگ او از دم زدن به اسالم و قوانيدار شناخت و به نقشه و نين ديه بود که امام او را در همان نخستي او تا آن پاى اعتقادىربنايز

  ." ينه نامحرم زد دست رد بر س" ن رو يو از ا
 اسالم شناس خواهد شد و ىه ايگرفته باشد تا چه پا فرا ى درس اسالم شناسىن استادي که در مدرسه چنىروشن است که شاگرد

  :ى خواهد بود ، گفته اند ه اي تا چه پاى از اصول اسالمىروي او در پىداريپا
  ى بخش  تواند که شود هستى بخش کىافته از هستيذات نا
 همراه ١٣٥٣ن رو در سال ياز ا. افت ي تر ىلرا از اسالم برتر و اصو" سم يمارکس" گانه بود که يه از اسالم بي تا آن پاى روحانىن احمديحس
 درس خوانده بود ىن استادي که در مدرسه چنىو مسعود رجو. ست شد ي داد و مارکسىدئولوژير ايي از کارگزاران سازمان تغىشمار

  !  باورمند و درستکار باشد ؟ ى توانست مسلمانىچگونه م
 به او ى بود ، و کارگردانان پشت پرده به درستىان جامعه اسالمي در ميىودنما و خىبکاري فرىز برايد دم زدن او از اسالم ني تردىب

  .يد اب گردي به دست آورد و کامىگاه مردمي توان پاىه بر اسالم نميران بدون تکي مانند اىفهمانده بودند که در کشور
 را که ىبين ترفند آسي دست نکشد و با اىانگر همراهان خود از تظاهر به اسالم و مسلمي بر آن شد برخالف روش دىن رو رجوياز ا

خدا و "  وارد کنند ، او به ى نتوانستند بر اسالم و انقالب اسالمى الحادىگر گروه ها و گروهک هايو د" هايفدائ"ها ، يکاريستها ، پيمارکس
  .  برآورده کرد ىا به خوبگر دشمنان اسالم ريطان بزرگ و دي شى از خواسته ها و نقشه هاى وارد کرد و برخىبه آسان" خلق 

  

 

 فروپاشي سازمان در سراشيبي
  

لنينسم را _ و گسترش اين خبر که سازمان يکسره ايدئولوژى مارکسيسم " بيانيه اعالم تغيير مواضع ايدئولوژيک سازمان " در پى پخش 
ان ، موجى از خشم و نفرت نسبت به آنان در ميپذيرفته است ، و برمال شدن دوروييها و نيرنگ بازيهاى کارگزاران سازمان در ميان مردم 

  .ملت مسلمان ايران پديد آمد 



مردم قهرمان پرور ايران که همه هستى خود را در راه توانمندى و پيشرفت سازمان به کار گرفته بودند ، يکباره دريافتند که به آنان 
  .بازيگر صحنه شدند " مجاهد " م اخيانت شده است و شمارى از عناصر دورو و دروغگو و بى بند و بار به ن

  جوانان آنان را به بيراهه کشانيدند ، از دسترنج و دارايى آنان در راه هوسرانيها و بيراهه پويى هاى خود بهره بردارى کردند و به دين ،
  .س و کشورشان خيانت روا داشتند نامو

  . يارى و مدد مردمى باز ماند وند آن با ملت گسسته شد و ازاز اين رو سازمان پايگاه مردمى خويش را يکباره از دست داد و پي
  . انى سازمان به شمار مى آمد برداشتن آيه قرآن از باالى آرم ، بيش از آنکه دهن کجى به جامعه اسالمى باشد ، مايه رسوايى و ناتو

 به ماهيت ضد اسالمى کادر رهبرى پى نبرده بودند ، آگاهى نداشتند و" تغيير ايدئولوژى سازمان " چه بسا افرادى که هنوز از ريشه جريان 
  . سستى سازمان به شمار آوردنداين را به پاى ناتوانى ، بى پايگى و ليکن وقتى آرم سازمان را بدون آيه قرآنى ديدند ،

  
  :به نام حسن جهانى آورده است محسن سيد خاموشى در بازجويى هاى خود از زبان يکى از دانشجويان 

و مى گفت مجاهدين آيه را از روى آرم خود برداشته اند يا نشان دهنده اين موضوع است که مجاهدين به خاطر وحدت با فدائيان و ا" .....
مارکسيستها آيه را برداشته اند و اين موضوع نشان دهنده ضعف مجاهدين است و يا اينکه نشان مى دهد عده اى از مجاهدين 

موقع کنار هم جمع نمى او معتقد بود که مارکسيسم و مذهب هيج . ن دهنده ضعف مجاهدين است مارکسيست شده اند و اين باز نشا
  ."شوند 

  
بيرون آورد بر آن شد که به خيزش تاکتيکى و چشم گير دست زند و رعد و برقى به راه اندازد تا " انزوا " سازمان براى آنکه خود را از 

  ! د کشاند  دلها را به سوى خوديده ها را خيره سازد و
 سه تن از درجه ١٣٥٥از اين رو برنامه ترور چند تن از مستشاران آمريکا را در دستور کار خود قرار داد و در سپيده دم روز شش شهريور 

  .و با کاميابى از صحنه گريخت داران آمريکايى را در تهران از پاى درآورد 
  :وانمود کردند و نوشتند  ! " ان مجاهدمسلمان" اين عمليات را از " پيام مجاهد " کارگردانان 

سه ..... فرزندان قهرمان خلق ما ، مسلمانان مجاهد ، راه را بر ماشين حامل سه تن از جاسوسان آمريکائى در تهران نو مى بندند و " ..... 
  ..... "ن آنرا اعدام مى کنند نفر آمريکائى سرنشينا

خشم و نفرت مردم از .  را فريب دهد و ديد آنان را نسبت به سازمان دگرگون سازد هرگز نتوانست ملت ايران" عمليات " ليکن اين 
  .نه سياسى ايران دورتر مى شد سازمان روز به روز فزونى مى يافت و سازمان هر روز بيش از پيش از صح

ب هاى پياپى روبرو بودند يکباره خود را کادرها ، اعضا و سمپاتهاى سازمان که از سوى ملت ايران رانده شده بودند و از درون نيز با آسي
  .ختند با

نوميدى ، سردرگمى و آشفتگى در سازمان رو به فزونى نهاد و آنان را به کشمکشها و بگومگوهاى درون گروهى کشانيد و توان سازمان را 
  .به شدت کاهش داد " پارتيزانى عمليات " براى دست زدن به 

زمان ، افزون بر تصفيه خونين درون سازمان به درگيرى قلمى با ديگر گروه ها دست زد و چنانکه مرکزيت براى پيشگيرى از فروپاشى سا
سازمان چريکهاى "به چاپ رسانيد و در آن به " مسائل حاد جنبش ما " پيشتر آورده شد نوشته اى نزديک به چهار صد صفحه زير عنوان 

  .پرخاش کرد " فدائى خلق ايران 
" سازمان چريکهاى فدائى خلق " که سازمانى غير نظامى و برون مرزى است ، پيوند ارگانيکى دارد و اصوالً " بهه ملى سازمان ج" که چرا با 

درون مرزى قرار ! " نيروهاى انقالبى " مى نامد و آن را همراه و همپاى " جريان سوم " چگونه يک جريان صنفى دانشجويى برون مرزى را 
  ! مى دهد 

"  صفحه اى دفتر ديگرى زير عنوان ٤٠٠ اين خيمه شب بازى به همين اندازه بسنده نکرد ، بلکه به دنبال آن نوشتهمرکزيت سازمان در
  ! بيرون داد  " مه اى بر مسائل حاد جنبش ماضمي

 بخش خاورميانه سازمان جبهه ملى" به ويژه آنگاه که ! ! و بدين گونه جوانان فريب خورده سازمان را دلخوش کرد که سرگرم مبارزه است 
" مسائل حاد جنبش مجاهدين "، ..... " پيرامون تغيير مواضع ايدئولوژيک سازمان " به پاسخگويى دست زد و نوشته هايى زير عنوان هاى " 
ن براى مدت بيشترى فراهم را يکى پس از ديگرى پخش کرد ، که مايه سرگرمى افراد وابسته به سازما" مشکالت و مسائل جنبش " و 
  !دآم

سازمان براى به دست آوردن آبروى از دست رفته و . از ديگر خيمه شب بازى هاى سازمان پخش نامه مجتبى طالقانى به پدرش بود 
پوشانيدن رسواييهاى خود ، جوانى ناآگاه و بى دانش را که به راستى از الفباى مسائل اسالمى بى خبر بود ، بر آن داشت تا در نامه اى به 

  .خويش را اعالم دارد ش ايدئولوژى الحادى پدر خود پذير
تا در ميان مردم اينگونه وانمود گردد که چون پسر آقاى طالقانى به اسالم پشت کرده و راه سازمان را پذيرفته است ، بنابراين در درستى 



از  پسر نوح داناتر است و نه طالقانى  بى خبر از اينکه ملت مسلمان مى دانند که نه پسر طالقانى از ! !راه سازمان ترديدى وجود ندارد 
  .حضرت نوح به خدا نزديکتر 

را نداشت " عمليات پارتيزانى " سازمان که به سبب از دست دادن پايگاه مردمى و رانده شدن از سوى توده ها ، ديگر توان دست زدن به 
باره اين تز  ، دست به خيمه شب بازى ديگرى زد و يکبراى آنکه به شکست ، بى آبرويى و رسوايى خود در ميان ملت ايران اعتراف نکند

  :را پيش کشيد که 
 شرايط عينى جامعه و وضعيت انقالبى آن اجازه کاربرد تبليغ مسلحانه را مى داد و مشى چريکى در اين رابطه مشى ٥٥تا سال " ..... 

 را به کار ادرست ، بنابراين مشى چريکى بايستى جاى خود ولى پس از اين به علت رکود در وضعيت انقالبى تبليغ مسلحانه ن درستى بود ،
  ....."سياسى بدهد 

با تئورى رکود ، " و بدين گونه گام به گام و بى سر و صدا زمينه را براى بيرون رفتن از صحنه سياسى ايران فراهم ساخت و به گفته خود 
  ."د حت بار سازمان را آشکار کربه بن بست رسيدن مشى چريکى و شکست فضا

 تز خيزش چريکى از سوى سازمان به شکل ريشه اى رد شد و بحران شديدى سازمان را فرا گرفت ، درگيرى ، ١٣٥٥بدين گونه از سال 
  . انشعاب هايى به همراه آورد کشمکش و بگومگو در درون سازمان اوج گرفت و جدائيها و

بار مرکزيت با همکاران خود سخت خشمگين و انديشناک بودند ، به گروهى از اعضاى سازمان که از سياست ، کارکرد و رفتار جنايت 
  . زدند و از سازمان جدا شدند انشعاب دست

  :ه جدايى گروه خود آورده است بخشى جدا شده در يکى از نوشته هاى خود پيرامون زمينه و انگيز
ون و بى بازگشتى را مى يافت ريان توده اى امکان برآمد روز افزاما اين بار شرايط جديدى در سازمان فراهم آمده بود که در اثر آن ج" ..... 

شکست کامل مشى چريکى : اين شرايط که سرچشمه آنرا بايد در رشد و غليان جنبش کارگرى و توده اى جستجو کرد ، عبارت بودند از .
دور شدن عنصر اصلى رهبرى از ..... برى و قرار گرفتن آن در بن بست يک بحران خرد کننده سياسى ، تضعيف بندهاى سلطه طلبانه ره

روابط فعال سازمانى ، اينها به عالوه مساعدت عوامل ديگرى ، مجموعه آن شرايطى بود که باعث مى گشت اين بار جريان توده اى از برابر 
بند کشانده بود و عملکرد در شرايطى که تئورى رکود ، سازمان را به ..... انتقادات ارتجاعى و هيستريک جريان رهبرى عقب ننشيند 

بيش از پيش او را به انزوا ..... قبلى سازمان در پهنه اجتماع ، از قبيل اعدامها ، برخورد با فدائيها و نحوه برخورد با نيروهاى مذهبى و 
  .راند جريان توده اى آهسته آهسته از زير به رو مى آمد و ذره ذره جريان حاکم را پس مى ..... کشانده بود 

" شبه تروتسکيسم " و بر عليه "  آنارشيسم  "ن جريان توده اى سمت اصلى حمله خود را بر اساس همان درک غريزى خود بر عليه اي
(  ماه تالش مستمر و کار توده اى ٩هر چند که اين حرکت از جانب رهبرى باز هم سرکوب مى شد ولى به تدريج پس از . نشانه گرفته بود 

مشى چريکى و تمامى تئوريهائى که در توجيه آن ارائه شده بود ، تز دو مرحله و رکود که قبالً رد شده بود در ) ر ماه  تا ْآذ٥٦از اول سال 
بدين ترتيب دو . و مسئله اعدام ها نيز در بسيارى از جمعها نقد و ماهيت آن افشا و برمال گشت . بخش داخل به طور قاطع نقد و رد شد 

در سازمان برداشته " انديشه شبه تروتسکيستى "  قاطع مشى چريکى و ديگرى از لحاظ شکستن حاکميت قدم اساسى يکى از لحاظ رد
در سازمان تازه در ديماه از وجود برخى انتقادات به مشى " رهبرى استراتژيک . "در حاليکه اين تغييرات در سازمان پيش مى رفت . شد 

  .....چريکى سخن مى گفت 
  
  

ان رو به گسترش انتقادى موضوع اعدامها که ديگر ماهيت واقعى آن بر اعضا معلوم شده بود و از جانب رفقاى داخل  در جري٥٦در آذر ماه 
  .....قادات موضع گيرى نمى کندرد و نفى مى شد اما رهبرى هنوز در مقابل انت

همگام شود به همين لحاظ نيز پس از نقد و مسلم است که جريانى چنين انحرافى ، نمى توانست با سير رو به رشد جريان توده اى ..... 
   سال سازمان را تحت رهبرى خود گرفته بود و پس از تصفيه حساب با مشى چريکى ،٥برخورد نظرات و انديشه هاى حاکم که طى 

ى و پس از انديشه هاى تروتسکيستى و آنارشيستى و پس از شکست مقاومتها و کارشکنى هاى رهبرى در هر گام پيشرفت جريان انتقاد
 با تأييد قاطع اکثريت عناصر اصلى  دريافت اين واقعيت که رهبرى به طور کامل راه خويش را از راه جريان سالم توده اى جدا نموده است ،

  ."ى از سازمان اخراج گرديدند اين جريان يعنى کادر رهبر
مشى " يزى ها و فرو پاشاندن سازمان و پراکندن اين انديشه که بدينگونه تقى شهرام و دار و دسته او در پى جنايت ها ، جالدى ها و خونر

و جو سازى گستره برضد اسالم و به گمان خود کنار زدن اسالم از صحنه " چريکى نادرست است و بايد جاى خود را به کار سياسى دهد 
  ! تند و به ديار غرب شتافتند ر پيش گرفسياسى ايران ، سرانجام از سازمان کنار گذاشته شدند و ناگزير راه گريز از ايران را د

سازمان در پى آشکار ساختن ايدئولوژى خود و کنار گذاشتن مبارزه چريکى ، با دسته بنديهاى درون گروهى روبرو شد و پراکندگى ژرفى 
  !  بر آورد ديرى نپاييد که سازمان چند بخش شد و سازمانهايى از درون آن سر. در آن پدپد آمد 

  .سته بنديهاى درون گروهى بود  از پيامدهاى اين پراکندگى و د"آرمان " ، " نبرد  "  ،" پيکار " سازمانهاى 



اين رشته سرى دراز داشت و تا پس از پيروزى انقالب اسالمى دسته . البته انشعاب در سازمان تنها به سه گروه ياد شده پايان نيافت 
  . شدن در سازمان ادامه يافت بندى و گروه گروه

از سوى ديگر اعضاى به ظاهر اسالمى سازمان که بيشتر آنان در زندان به سر مى بردند دچار دسته بنديهاى گوناگونى شدند و دسته ها و 
  !  از خود به يادگار گذاشتند گروه هايى

  . مانى بود کشمکشهاى درون سازاز پيامدهاى درگيريها و " ! ..... مجاهدين خلق مسلمان " باند رجوى ، باند ميثمى ، 
گذشته از گروه هاى ياد شده برخى از اعضاى مسلمان سازمان که دريافتند با پيوستن به سازمان در دام دورويان و فريب کاران افتاده و 

پديد . ....و " منصورون " " امت واحده" از اسالم و خدا فرسنگها دور شده اند ، از سازمان به شکل ريشه اى جدا شده و سازمانهايى به نام 
  .آوردند 

يشتازى و خيزش  شاهد فروپاشى اساسى تئوريک مبارزه مسلحانه در سازمان هايى بود که ادعاى پ١٣٥٥و بدين گونه ايران از سال 
  .چريکى داشتند 

رژيم " د که  فريب و نيرنگ بازى ، يکى پس از ديگرى از مبارزه قهرآميز دست کشيدند و اعالم کردن اين سازمانها در پى سالها خيانت ،
  " ! ه مسلحانه در شهرها شکست کمپرادورى را نمى توان از طريق مبارز

سياسى خود را طى کرده باشد ، انتظار قيامهاى _ قبل از اينکه طبقه کارگر نوپاى ايران مراحل حرکتهاى صنفى : " آنان بر اين باور بودند 
  " ! ! ست ل و غير قابل تصور اشهرى و فرو ريختن بساط رژيم شاه محا

اين انديشه تنها از آن گروه هايى نبود که ايدئولوژى سازمان را بر مال کرده و به انشعابهايى دست زده بودند ، بلکه آنان که به ظاهر خود 
  .را داشتند انها همين ديدگاه را مسلمان وانمود مى کردند و ايدئولوژى سازمان را با گستاخى فراوان اسالمى مى نماياندند نيز از درون زند

و ماترياليسم تاريخى " اصالت ابزارى " به صحنه نيايند و بنا بر شيوه ) کارگرها و کشاورزها ( و بر اين باور بودند تا نمايندگان راستين خلق 
  .ارد و بردى ند!  خيزش قهرآميز راه به جايى نمى برد  به پا خيرند ،

 ها و تئوريهاى پيشرفته علمى و ديالکتيکى بودند که نهضت امام آرام آرام اوج گرفت آنان در برون و درون زندان سرگرم اين گونه تحليل
  .انقالبى اسالمى را فراهم کرد و ملت مسلمان ايران را به خيابانها آورد و زمينه پيدايش 

  

  :پايه و شکست سازمان 
  

ليکن براى  ه دور شدن سازمان تا پايه اى به دست آمد ،با بررسى که تا کنون از راه رفتار و انديشه سازمان شد عوامل شکست و از صحن
و گذرا بدين پندگيرى و درس پذيرى درست از گذشته هاى سازمان ، بايسته است که مايه و انگيزه شکست سازمان را به شکل کوتاه 

  :گونه شمارش کنيم 
 روشنفکرمآبها و در   سازمان از انديشه ليبرالها ، ملى گراها ، د ،سازمان از دل بکر توده ها بر نيامده بود ، زبان او براى مردم بيگانه بو _ ١

ايرانى هيچگاه با زبان ملت سخن نگفته اند و " روشنفکران " چنانکه پيشتر مورد بررسى قرار گرفت ، . مايه مى گرفت" فراماسونها " واقع 
  .با مردم حرکت نکرده اند 

 سال ٨و ملى گراها بودند در پى " روشنفکران " بنيانگذاران سازمان که از دست پرورده هاى .از اين رو پيوسته از ملت بيگانه بوده اند 
  .دا کنند تالش و مبارزه تنها در ميان شمار ناچيزى از دانشگاهيان و قشر کمى از دانش آموزان توانستند جاى پايى براى خود پي

و اگر يارى و مدد پيشوايان مبارز مذهبى و روحانى به . سوى خود کشانند ليکن هيچگاه نتوانستند با مردم سخن بگويند و توده ها را ب
  . شاه بايستند و پايدارى کنند ْآنان نبود بى ترديد تا همين اندازه نيز نمى توانستند در زير ضربه هاى پياپى رژيم

 گونه حرکتها که بر خالف تکامل ، پيشرفت و و بى ترديد اين. حرکت آنان بر پايه دورويى و دروغ ، چشم بندى و فريب استوار بود  _ ٢
  .با کاميابى همراه نخواهد بود رشد انسان ها مى باشد هيچگاه سامان نخواهد يافت و 

  . ت رسيدن سازمان داشت بر مال شدن ايدئولوژى سازمان نقش به سزايى در شکست و به بن بس _ ٣
آميز اسالمى و پيشگيرى از اوج و پيشرفت جنبشهاى مارکسيستى به يارى دانايان امت و مبارزان آگاه که به اميد آمدن خيزش قهر

ا به حال  به دنبال بر مال شدن ايدئولوژى کارگزاران و کادر رهبرى سازمان از يارى آنان دست کشيدند و آنان ر سازمان شتافته بودند ،
  .خود رها کردند 

مه هسته زمان رژيم شاه توانست با يورش پياپى خود سازمان را از هم فرو پاشد و هو با از دست رفتن اين پايگاه استوار و پوالدين پايه سا
  .هاى آن را ويران کند 

فساد اخالقى و گرايشات گزنده سکسى در درون سازمان ، بسيارى از کارگزاران و سردمداران آن را از انديشه هاى سياسى و انقالبى  _ ٤
  .و فروپاشى آن فراهم ساخت ورد تا حدى دور کرد و زمينه را براى رک



  ى سياسى سازمان به شمار آورد دزدى ، کيف زنى ، جيب برى و دستبرد به مال مردم از سوى برخى از اعضاى سازمان را بايد خودکش _ ٥
ست و  تصفيه هاى خونين درون سازمانى و انشعابهاى پياپى و گوناگون نقش بسزايى در تباهى ، شک کشمکشها ، دست بندى ها ، _ ٦

  .ان در صحنه سياسى ايران داشت پايان دادن به نقش سازم
وابستگى به برخى از ابرقدرتها و جاسوسى براى آنان که گزارشى از آن جسته و گريخته به گوش مردم مى رسيد مايه بدبينى و  _ ٧

  .ان سخت آزرده و بدبين مى کرد دورى گزينى توده ها از آنان مى شد و ملت ايران را از آن
چنانکه در بررسى پيرامون اين سازمان بارها يادآور شدم در وابستگى به بيگانگان و کارگردانى آنان در رشد و پيشرفت سازمان شايد 

  .کنون به درستى مشخص نشده است ترديدى نباشد ، هر چند چگونگى اين وابستگى و حد و مرز آن تا 
ازمان هاى وابسته به جاسوس هاى بين المللى کمتر از خود سند و مدرکى به جاى اين نکته نيز شايان نگرش است که اصوالً عناصر يا س

  . اى نگذاشتن است مى گذارند و از نخستين آموزشهايى که به آنان داده مى شود رد گم کردن و از خود مدرکى به ج
  :ى را اين گونه برمال مى کند شوروبا اين وجود مى بينيم که وحيد افراخته در اعترافهاى خود گوشه اى از روابط سازمان با 

پس از بررسى و ترجمه اوراق و نوشتجات داخل کيف هاى دو ..... پس از ترور سرهنگ آمريکايى ، کيف دستى هاى آنها را برداشته " ..... 
 نحوه   ايران ،در" آرميش مک " اعضا گروه متوجه مى شوند که اطالعات ذيقيمتى در مورد تأسيسات مستشارى ..... سرهنگ موصوف 

خريد هواپيماهاى فانتوم از آمريکا ، نحوه پرداخت پول و سر رسيد آنها ، پايگاه هائى که هواپيماهاى فانتوم در آن مستقر مى باشند ، 
صات تعداد هواپيماهاى تحويلى به ايران در هر نوبت ، توضيحاتى راجع به پايگاه هاى نظامى مستشاران در ايران ، مطالبى درباره مشخ

باند فرودگاه ها و قابليت استفاده از آنها ، اطالعاتى در مورد خطوط ارتباطى تله کمونيکاسيون و محل پايگاه هاى جاسوسى ، تعدادى 
گزارشهائى در مورد  نقشه که با عالئم رمز روى آن مشخص شده ، مشخصات تعدادى از مقامات ايرانى که با آمريکائيها در تماس هستند ،

اعضاى کادر ..... در کيف هاى مورد بحث وجود دارد ..... اون شلزينگر به تهران و شهرستانها ، قبوض خريد اسلحه از آمريکا مسافرت مع
رهبرى گروه تصميم مى گيرد که اين اطالعات را از طريق اعضاى گروه در خارج از کشور در اختيار سفراى کشور اتحاد جماهير شوروى 

انسه يا انگلستان قرار داده و در قبال آن تقاضا نمايند تا از کمک هاى شوروى در مورد دريافت سالح ، سوسياليستى در کشورهاى فر
  ..... "برخوردار شوند  ..... و همچنين تبادل و همکارى اطالعاتى با يکديگر ادامه تماس و..... مهمات ، فرستنده راديوئى 

و از آن روزها تا . چريکى سازمان به شمار مى آمد " عمليات "  آخرين ١٣٥٥سال چنانکه پيشتر آورده شد ، ترور سرهنگ آمريکايى در 
جنب و جوش پايان دوران ستم شاهى که ملت مسلمان ايران انقالب اسالمى را به پيروزى رسانيدند از اين گروه ها و سازمان ها 

  .چشمگيرى ديده نشد 
ن چهار اسبه بر اسالم مى تاختند و شديدترين آسيب ها را بر پيکر نهضت مسعود رجوى و باند او در آن روز که کادر رهبرى سازما

اسالمى ايران مى زدند ، دم برنياوردند و همه نيرو و توان خود را به کار گرفته بودند تا در درون و برون زندان با عالمان مبارز و انديشمند 
  . به ماهيت سازمان آشنا کنند بر مال سازند و نسل جوان رارويارويى کنند و به آنان رخصت ندهند که ايدئولوژى سازمان را 

ليکن آن روز که نهضت اسالمى ايران اوج گرفت ، توده ها را گام به گام به صحنه آورد و زمينه پيدايش انقالبى اسالمى فراهم گرديد ، 
 درون زندان ستانه پيروزى انقالب اسالمى ازکردند و در آ" اعالم موجوديت " مسعود رجوى و باند او شتاب زده به صحنه شتافتند و 

  :اعالميه دادند که 
 على اصغر   توسط محمد حنيف نژاد ، سعيد محسن ،١٣٤٤سازمان مجاهدين خلق ، سازمانى است که با ايدئولوژى اسالمى که در سال " 

  ." ! بديع زادگان بنيانگذارى شد و ما ادامه دهندگان راه اين بنيانگذاران مى باشيم 
برون مرزى پخش شد و بدين گونه کارگردانان پشت پرده آن نقشه اى را " نهضت آزادى " نکته در خور نگرش اينکه اين اعالميه از سوى 

  .رجوى و باند او دنبال کردند که به وسيله سازمان مى خواستند پياده کنند ، به دست مسعود 
ب يکن به دست اين باند سخت ترين و بنيان افکن ترين آسيبها را بر پيکر انقالالبته در نقشه و انديشه شيطانى خود ناکام ماندند ، ل

  .اسالمى نو پا وارد کردند 
  :ه اى پخش کرده اين گونه است همراه با مقدم" سازمان " برون مرزى به نام " نهضت آزادى " اعالميه اى که 

  
  بسمه تعالى 

ارسال ) خارج از کشور ( صادر و براى نهضت آزادى ) داخل و خارج زندان (  ايران بيانيه زير از طرف کادرهاى سازمان مجاهدين خلق" 
ما خوشحاليم که اين بيانيه در خرداد خونينى که مصادف با ششمين سالگرد شهادت بنيانگذاران سازمان پرافتخار . گرديده است 

 به رهبرى ١٣٤٢ين مردم مسلمان ايران در پانزدهم خرداد و پانزدهمين سالگرد قيام حماسه آفر) ١٣٥١ خرداد ٤( مجاهدين خلق ايران 
 ٢٠( و هشتمين سالگرد شهادت مجاهد بزرگ آية اهللا سعيدى  ) ١٣٥٧ خرداد ٩( قائد امام خمينى و اربعين شهداى دوم قيام خونين قم 

شهيد جاويد على ) خارج کشور  ( و اولين سالگرد شهادت متفکر انقالبى اسالم و يکى از بنيانگذاران نهضت آزادى ) ١٣٤٩خرداد 
  . شريعتى انتشار مى يابد 



  ضت آزادى ايران خارج از کشور نه
   ١٣٥٧خرداد 

  
  

  ق قهرمان ايران به نام خدا و به نام خل
  انه سازمان مجاهدين خلق ايران بي

  
يف نژاد ، سعيد محسن و على اصغر  توسط محمد حن١٣٤٤سازمان مجاهدين خلق سازمانى است که با ايدئولوژى اسالمى که در سال  _ ١

  .اه اين بنيانگذاران مى باشيم بديع زادگان بنيانگذارى شد و ما ادامه دهندگان ر
بش خلق ايران خيانت جريان اخير جريانى است انحرافى ، اپورتونيستى ، چپ نما که سردمداران آن به مجاهد و در نتيجه به جن _ ٢

  .کرده اند 
  .ميان امپرياليست او مى باشند ه تغييرى در تضاد جامعه ما ايجاد نکرده است ، دشمن اصلى همچنان رژيم و حاجريان اخير هيچگون _ ٣
جريان اخير حق هيچ گونه استفاده از نام مجاهد را نداشته ، نام مجاهد متعلق به سازمان مجاهدين خلق ايران است که به همان آرم  _ ٤

  .بايد مورد استفاده قرار گيرد و سال تأسيس بدون هيچ گونه تغييرى 
ما با اين جريان مبارزه مى کنيم تا از بين برود ، مبارزه ما سياسى و افشاگرانه است و شيوه هاى ارتجاعى از قبيل کشتن ، لو دادن و  _ ٥

  . پليس را به کار نخواهيم برد همکارى با
  .ز نظر ما خيانت محسوب مى شود باشد ، هر گونه همکارى اهيچ فرد يا گروه اسالمى نبايد با اين جريان همکارى داشته  _ ٦
ارزاتى آنان استفاده مى  ضد امپرياليسم و ضد ارتجاعى احترام گذاشته و از تجربيات و دستاوردهاى مب ما به همه نيروهاى ضد ظلم ، _ ٧

  .کنيم 
رابطه ايشان با . سياسى ، ايدئولوژيکى ، عاطفى نداشته مجاهدين اصيل ما در زندان با عناصر وابسته به اين جريان هيچگونه رابطه  _ ٨

  .است ) ندان و برخورد با پليس تنظيم امور داخلى ز( آنها يک رابطه انسانى و حداقل صنفى 
( ايدئولوژى ما اسالم مبتنى بر نگرش توحيدى است که در هر شرايط مدافع بالنده ترين و محروم ترين طبقات و نيروهاى اجتماعى  _ ٩

بنابراين عنصر مجاهد در مقطع کنونى تاريخ با ويژگيهاى ضد امپرياليستى است در طريق مبارزه مسلحانه راه خود . است ) مستضعفين 
  . مشخص مى شود  يدى مى گشايد ،را به سوى آرمانهاى توح

 و بازسازى مان و کوشش در جهت احياءمبرم ترين وظيفه ما در شرايط کنونى حفظ و حراست از ميراث و دستاوردهاى مبارزاتى ساز _ ١٠
  .آن ميراث مى باشد 

   ١٣٥٧فروردين 
 سازمان مجاهدين خلق

  

 مجاهدين مواضع امام در مقابل سازمان
  

کارگزاران سازمان به خوبى دريافته بودند که براى به دست آوردن پايگاه مردمى و رخنه در دل توده ها پيش از هر کار بايد امام را به 
  . براى سازمان بهره بردارى کرد  از سازمان واداشت و از جايگاه امام در ميان ملتپشتيبانى

از اين رو نخست در پى ربودن هواپيماى تاکسى اير از دبى و بردن آن به بغداد سازمان از راه غير مستقيم فشارهايى بر امام آورد تا به 
  .هواپيما و سازمان آنان برخيزد پشتيبانى از ربايندگان 

  .بار ننشست و با شکست روبرو شد به _ چنانکه پيشتر آورده شد _ يکن اين نقشه به سبب ژرف نگرى امام ل
با تالوت چند آيه قرآن و دم زدن از نهج _ مانند برخى از ساده انديشان روحانى _ کاگزاران سازمان که بر اين باور بودند امام را نيز 

  . مى توان شيفته و فريفته ساخت البالغه



" از بر " اى نهج البالغه را حسين احمدى روحانى را که ابزار فريب کارى بيشترى در چنته داشت و برخى از سوره هاى قرآن و خطبه ه
  .مه جانبه از سازمان وا دارد  به نزد امام فرستادند تا با فوت و فن رياکارانه بتوانند امام را شيداى سازمان سازد و به پشتيبانى ه ،بود

 درباره امام به کار گيرد ، امام را دست افزار  ترفندى را که ماسونهاى دوران مشروطه بر ضد عالمان و رهبران آن دوران پياده کردند ،و آن 
 با  آز و نياز شيطانى و نفسانى سازمان سازد و نقشه ها و انديشه هايى را که سازمان بر ضد عالمان و فقيهان اسالمى در درون دارد ،

  .ياده کند  امام پپشتيبانى
 شايستگى و پرهيزکارى بنيانگذاران و اعضاى سازمان سخن ها   وارستگى ،  آزادگى ، حسين احمدى روحانى در ديدار با امام از پاکى ،

بانى از  به پشتي !گفت و ستايش ها کرد و کوشيد به امام بباوراند که اين گروه در راه پيشبرد آرمانهاى مقدس اسالمى به پا خاسته اند 
  !  و هدف و انگيزه اى ندارند و جز پياده کردن قوانين اسالمى! اسالم و قرآن برخاسته اند 

و براى آنکه امام را به درستى تحت تأثير قرار دهد و شيفته و فريفته سازمان سازد ْآيه هايى از قرآن و خطبه هايى از نهج البالغه را در 
  " .جانماز آب کشيد " ح معروف  اسالم و مسلمانى دم زد و به اصطال ى که توانست از خدا ،خواند و تا آنجاي" از بر " نزد امام 

نامبرده به طور روزانه يک ساعت و گاهى بيشتر به ديدار امام در نجف اشرف مى رفت و از قرآن و . اين برنامه درست يکماه ادامه داشت 
و براى گرفتن اعالميه ، ! مان براى فداکارى در راه اسالم اعالم آمادگى مى کرد و از سوى ساز! نهج البالغه و آيين خدايى سخن مى گفت 

  . سازمان پافشارى زيادى داشت از امام در پشتيبانى از
 بدگمانى و ديد منفى امام نسبت به سازمان   بلکه مايه ذهنيت ، ليکن اين شگردها و مقدس نماييها او نه تنها نتوانست امام را بفريبد ،

 پشتيبانى من از گروه نياز به  اظهار داشت ،..... امام بدون کوچکترين واکنشى در برابر سخن گفتن او از قرآن و نهج البالغه و . د گردي
  . برنامه دراز مدت آنان دارد شناخت بيشترى از اعتقادات دينى و خط فکرى و

نيز بايسته است که نوشته هاى سازمان پيرامون مسائل اعتقادى و از اين رو بايد درباره آنان از علما و روحانيون آگاه تحقيق کند و 
  ! اسى را مطالعه و بررسى کند سي

 در شگفت شد و براى آنکه امام به ماهيت سازمان و انديشه  حسين احمدى روحانى که هيچگاه چنين واکنشى را از امام انتظار نداشت ،
را در دسترس امام قرار نداد و کتابى را ..... و " اقتصاد به زبان ساده " شتار سازمان مانند  برخى از نو هاى التقاطى کارگزاران آن پى نبرد ،

  .اء راه بشر را نزد امام برد از سوى سازمان نوشته شده بود و نيز کتاب راه انبي) ع  (که درباره قيام حضرت حسين 
ان تا پايه اى آگاهى يافت و روى کژانديشى آنان در کتاب انگشت امام به مطالعه اين دو کتاب به لغزشهاى فکرى و بيراهه پويى سازم

  . نکته هايى را ياد آورى کرد گذاشت و در کنار نوشتجات آنان
 از ديدار خود  حسين روحانى در پى پيروزى انقالب اسالمى که دستگير و محاکمه شد و مصاحبه تلويزيونى که در زندان اوين انجام داد ،

  "رف اين گونه ياد کرد  نجف اشبا امام در
درباره اين مالقات از طرف داخل به من توصيه ..... از جمله مسؤوليتهايى که باز به من داده شد و در خارج از کشور مالقات با امام بود " ..... 

سازمان بگذاريد و اگر شد يعنى به من و تراب حق شناس توصيه شد که با امام تماس بگيريد و امام را در جريان مسائل داخلى و مسائل 
من مسؤوليت . امکان داشته باشد ايشان اعالميه اى بدهند در پشتيبانى از زندانيان در شرف اعدام يعنى رهبران و مسؤولين مجاهد ما 

با امام  موفق شدم که جلسات متعددى ٥١اين کار را به عهده گرفتم و از طريق آقاى سيد محمود دعائى که آن روز سمپات ما بود در سال 
 جلسه طول ٧   من در جلسات ديگر تنها بودم با امام ، مجموعاً داشته باشم که به جز جلسه اول که ايشان شرکت داشت براى معارفه ،

از .  بحث کردم   و در اين مدت من در زمينه هاى مختلف با امام صحبت کردم ، کشيد در حدود يکماه و هر کدام يک يا يک ساعت و نيم ،
سائلى که در آنجا مطرح شد گفتم مسائل داخل ايران و وضع سازمان ايدئولوژى سازمان ، مبانى ايدئولوژيک سياسى سازمان و در جمله م

 کتاب امام حسين و جزوه راه انبياء به ايشان دادم و ايشان هم به طور کامل مطالعه کردند  همين رابطه هم دو کتاب که در اختيار داشتم ،
ه صورت کتبى نوشتند که متأسفانه اآلن اين نوشته کتبى در اختيار نيست و من مى توانم به روى نکاتى که اآلن در ذهنم و نظراتشان را ب

يکى مسئله تحليل ما از مسئله قيامت :  از جمله مسائلى که ايشان بعد از مطالعه اين کتابها نظر دادند اين بود  تکيه بکنم ،..... هست و 
که معتقد بوديم در واقع حيات جديدى است به دنبال حيات دنيا و به دنبال يک تغييرات کمى که دچار تغيير کيفى بود که با تحليل ما 

  .اجه با آنچه که در قرآن هست  ايشان اين تحليل را تحليل مادى مى دانستند و مو مى شود ،
 که باز ايشان آن را مخالف به حساب احکام قرآنى مى  ن ،مورد ديگر مسائل تکامل بود که ما معتقد به تکامل انواع بوديم و اصل داروي

از جمله مسائل ديگرى که مورد بحث بود مسئله مبارزه مسلحانه در ايران بود که مى دانيد ما در آنجا معتقد بوديم که يک مبارزه . دانست
و امام سخت با اين . جنبش براى چنين مبارزه اى مسلحانه مبارزه اى است که مى تواند توده ها را به مبارزه بکشاند و آمادگى مردم و 

البته . مسئله مخالف بودند و تأکيد کردند که من با مبارزه مسلحانه مخالفم و معتقدم که تشکيالت شما نابود مى شود و از بين مى رود 
در . انى به اين مسئله رسيديم  در يک مبارزه ايدئولوژيک درون سازم٥٧ و ٥٦اين مسئله اى بود که بعدها در بخش منشعب در سال 

 ايشان تأکيد کردند که من هنوز الزم است که در رابطه با مواضع ايدئولوژيک سياسى سازمان  رابطه با پيشنهاد ما براى صدور آن اعالميه ،
 طالقانى و رفسنجانى و  ظرى ،اطالعات بيشترى پيدا کنم و از افراد مختلف در اين باره سؤال کنم و از آنها حتى اسم هم بردند از آقاى منت



 ما نامه اى براى شما بفرستيم که البته  ما هم موافق بوديم و گفتيم که سعى مى کنيم از طريق اين آقايان ،. ديگران و مطهرى اسم بردند 
 من موافق باشم يعنى  دند ،گويا نامه هائى هم فرستاديم که ايشان تأکيد کردند که اين به معنى اين نيست که اگر باز هم آقايان موافق بو

  ." ن چنين اعالميه اى نبودند به اين ترتيب ايشان در آن موقع موافق با داد. تصميم نهائى را خود من اتخاذ خواهم کرد 
مام موضع سرسختانه و برگشت ناپذير امام در برابر کج انديشى ها و بيراهه پوييهاى ژرف بنيانگذاران و اعضاى مرکزى سازمان و اينکه ا
  هر گونه پشتيبانى از سازمان را به اصالح فکرى و تجديد نظر آنان پيرامون مسائل عقيدتى و ايدئولوژيکى موکول و وابسته کردند ،

  . سخت نگران و انديشناک ساخت سازمان را
  ورد پشتيبانى قرار نداده است ،زيرا اگر در ميان ملت ايران اين حقيقت رواج مى يافت که امام سازمان را به سبب انحراف هاى عقيدتى م

  .دى و تباهى سازمان حتمى بود نابو
  :چنين خطرى به شگرهايى دست زد از اين رو سازمان براى پيشگيرى از 

با جو سازى و موج دورغينى که به سود سازمان در ايران پديد آورد کوشيد که امام را به عقب نشينى وا دارد و بر آن دارد که از  _ ١
   !هه پويى سازمان دست بردارد سختانه خود در بيراموضع سر

از اين رو با ترفندها و نيرنگ هاى گوناگون بسيارى از علما و مقامات روحانى در سراسر ايران را بر آن داشت که سيل نامه پشتيبانى از 
  . را به سوى امام سرازير کنند سازمان

 امام را به سختى زير  آگاه بيشتر روحانيان مبارز با نامه ها و پيک هاى خود ،شايد بتوان گفت که جز شهيد مطهرى و برخى از علمان 
  . که از سازمان پشتيبانى کند فشار قرار دادند

 چنين رواج دادند که امام به سبب پشتيبانى  نمايندگان برون مرزى سازمان در ميان مبارزان ايرانى که در کشورهاى ديگر پراکنده بودند ،
  . را بسيارى باور کرده بودند و اين دروغ !  !مان در ميان ملت ايران کم ارج شده و به پرستيژ او آسيب رسيده است نکردن از ساز

  مبارزان ايرانى در اروپا و آمريکا و ديگر کشورهاى غربى نيز با تأثير پذيرى از جوى که اعضا و افراد وابسته به سازمان پديد آورده بودند ،
 مبارز و انقالبى بنمايانند در نشريه ها و روزنامه هاى خود در پشتيبانى از سازمان با يکديگر به رقابت برمى خاستند و براى اينکه خود را

  !  بود و مبارزه کرد در نوشته هاى خود روى اين نکته تکيه داشتند که بدون پشتيبانى از مبارزه مسلحانه در ايران نتوان مبارز
  هاى خود از امام مى خواستند که در ستايش از سازمان درنگ نکند و با اعالم پشتيبانى از مبارزه مسلحانه ،آنان نيز با نامه ها و پيک 

   !ميان ملت ايران به دست آورد آبرو و اعتبار بيشترى براى خود در 
 بود که امام را نيز مى توان از راه عناصرى در نزد برخى از مراجع و علما بر اين باور" اطرافيها " سازمان بنابر آگاهى از نقش هواداران و  _ ٢

  . مورد دلخواه سازمان واداشت او در نجف اشرف گرد آمده اند ، تحت تأثير قرار داد و به کار" طرفدار " و " هوادار " که به نام 
 خود را به کار گرفت و کوشيد که  همه نيرو و توان از اين رو براى فريب دادن و آلت دست کردن جوانان روحانى که در کنار امام بودند ،

  .يکن در اين نقشه کامياب نشد  ل آنان را سمپات خود سازد و در راه واداشتن امام به پشتيبانى از سازمان آنان را بسيج کند ،
تنها در . ن موکول کردند زيرا روحانيان وفادار به امام هرگز فريب آنان را نخوردند و هر گونه همکارى با آنان را به پشتيبانى امام از سازما

اين ميان يکى از روحانيون به نام سيد محمود دعايى بود که همه نيرو و هستى خود را در اختيار سازمان گذاشت و عضويت سازمان را 
  ! انى از سازمان ناگزير سازد پذيرفت و بر آن شد که با به کار بستن شگردهايى امام را زير فشار گذارد و به پشتيب

کى او يچگاه نتوانست امام را تحت تأثير قرار دهد و در موضع امام نسبت به سازمان دگرگونى پديد آورد و حتى گريه هاى تاکتيليکن ه
  .نيز در امام کارساز نشد 

  :آقاى دعايى پيرامون برخورد خود را امام درباره سازمان چنين آورده است 
  

ا امام صحبت مى کردم که بلکه بتوانم يک جمله از امام در يک اعالميه بگيرم که به دفاع من سمپات اين سازمان بودم ، من ساعتها ب" ..... 
در يک جلسه خاطرم هست که من بعد از يک ساعت و نيم صحبت گريه ام گرفت و شايد . از سازمان و يا يکى از افراد اين سازمان باشد 

امام مقاومت . يت امام را از سازمان و از راه آنها و شيوه کار آنها کسب بکنم پنج دقيقه گريستم و نتوانستم حرف بزنم که بلکه بتوانم حما
خود من سمپات اين سازمان شدم و حتى باالتر از سمپات رابطه ارگانيک با اين سازمان داشتم چهار الى پنج سال در اين رابطه . کرد 

  ..... "اين را هيچ کس نتوانست ستم و  نتوان کوشيدم به نفع اين سازمان پيش امام يک کلمه تأييد بگيرم ،
سازمان کوشش داشت که از برخى نوشته ها و يا موضع گيرى امام بر ضد شاه و يا در جانبدارى از مبارزان و مجاهدان راستين راه  _ ٣

مستقيم از سازمان بوده غير اسالم به سود خود بهره بردارى کند و به ملت ايران اين گونه بنماياند که هدف امام از اين نوشته پشتيبانى 
    !است 

شيوه امام اين بود که اعالميه خود را پيش از چاپ و پخش در دسترس روحانيون مبارز که در نجف حضور داشتند قرار مى داد تا پيرامون 
  . را با امام در ميان گذارند  انتقاد و ديدگاه خود  پيشنهاد ، مطالبى که در آن اعالميه آمده است،

با اين استعمار : " ..... عايى که در راه خدمت به سازمان از هر فرصتى بهره مى گرفت درباره فرازى از اعالميه امام که آمده بود آقاى د



اين . گذاشته شود " قهرآميز"، " عبوس " به امام پيشنهاد داد که به جاى واژه " زدگان بى عاطفه با روى عبوس و چهره متنفر مواجه شويد 
ز و چهره متنفر با اين استعمارزدگان بى عاطفه با روى قهر آمي! " ورد پذيرش امام قرار گرفت و فراز باال اين گونه آورده شدپيشنهاد م

  . "مواجه شويد
در پى پخش اين اعالميه ، نامبرده و ديگر دار و دسته سازمان در بوق و کرنا دميدند که امام از مردم خواسته است در برابر رژيم شاه به 

   !    ! سازمان را ستوده است مبارزه قهرآميز دست بزنند و بدين گونه راه
" کارگردانان پشت پرده سازمان که به درستى دريافته بودند که امام ، سازمان را هيچگاه پشتيبانى نخواهد کرد بر آن شدند که با 

اى هنگفت به خانواده هاى وابسته به سازمان را فراهم کنند و از امام پيرامون کمک به خانواده زندانيان سياسى زمينه کمک ه" استفتايى 
  . نارواى سازمان فراهم سازند بدين گونه راه را براى بهره برداريهاى

خمس ، سهم ( برون مرزى نامه اى به امام نوشتند و نظر امام را پيرامون پرداخت حقوق اسالمى " نهضت آزادى " از اين رو دار و دسته 
  .ه زندانيان سياسى جويا شدند به خانواد..... )  و  زکوة امام ،

 به گونه اى پاسخ داد که  امام که از بهره برداريهاى نارواى عناصر دورو و ناسره از فتواها و ديدگاههاى مراجع به درستى آگاهى داشت ،
  .زگارى و برابرى نداشته باشد هيچگاه با سازمان سا

ى غارت حقوق اسالمى بيشترين بهره بردارى را کرد و در ميان ملت ايران رواج داد که نظر امام يارى و ليکن سازمان از اين فتواى امام برا
  . وابسته به سازمان بوده است مدد به خانواده هاى

  :امه چنين است متن پرسش و پاسخ اين ن
  
  اهللا العظمى خمينى دام جهاده محضر مبارک حضرت آية " 

  بعد عرض التحيه و السالم 
  
ا توجه به فتاوى حضرت آية اهللا در رساله شريفه توضيح المسائل در ابواب جهاد و امر به معروف و نهى از منکر و با توجه به بيانات آن ب

حضرت در موارد عديده راجع به وظيفه شرعى و فرعى همگان ، از حضرت مبارک استفتاء مى شود که آيا مى توان از وجوه شرعيه براى 
انواده زندانيان سياسى استفاده کرد يا خير و در صورت اجازه وجوه شرعيه مذکور در کدام صنف از اصناف قرار خواهند کمک به مخارج خ

  . اين اجازه تا چه ميزان است داشت و حدود
  و على عباداهللا الصالحين و السالم عليکم 

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
فظ اسالم و احکام مقدسه آن و صيانت کشورهاى اسالمى از سلطه اجانب خذلهم اهللا اشخاصى که به حسب وظيفه شرعيه الهيه و براى ح

تعالى قيام به امر معروف و نهى از منکر با شرايط مقرره آن نموده اند و براى آنها در اين انجام وظيفه گرفتارى از قبيل حبس يا قتل پيش 
ؤمنين از هر طبقه موظفند که با کمال حفظ احترام آنها به کمک و آمده است و خانواده آنها محتاج به کمک و سرپرستى هستند م

پشتيبانى آنها قيام کنند و حاضر نشوند به خانواده برادران غيرتمند خود سخت بگذرد و مجازند تا ثلث از سهم مبارک امام عليه السالم 
 را خواستار است و توفيق مؤمنين را در خدمت به اسالم و را در اين مورد صرف کنند از خداوند تعالى قطع ايادى اجانب و عمال خائن آنها

   روح اهللا الموسوى الخمينى ١٣٩١ شهر رمضان المبارک ٢٨انه ولى المنعم تاريخ . مسلمين مسئلت مى نمايد 
 گرفت ، بهره شگرد ديگرى که سازمان در راه پوشيده داشتن موضع امام در برابر بيراهه پوييها و کژانديشى هاى سازمان به کار _ ٤

از بوق تبليغاتى رژيم بعثى عراق اجرا مى شد و " نهضت روحانيت " بردارى از برنامه راديويى بود که از سوى آقاى دعايى زير عنوان 
ساليان درازى بعثى ها توانستند از اين برنامه براى پوشيده داشتن ماهيت ضد اسالمى و نامردمى خود بهره بردارى کنند و آنگاه که 

  .ت را براى سازمان انجام داد مبرده به سازمان پيوست از اين برنامه بيشترين و پربارترين تبليغانا
ملت ايران هيچگاه باور نمى کردند . اين برنامه در فريب و گمراهى نسل جوان مسلمان و پيوستن آنان به سازمان نقش به سزايى داشت 

  .ن سخن پراکنى و تبليغات کند بر خالف رأى و ديد امام به سود اين سازما" روحانيت نهضت " که يک روحانى در کنار امام و زير عنوان 
از اين رو بسيارى بر اين باور بودند که امام چون صالح نمى دانند که سازمان را به شکل رسمى و مستقيم پشتيبانى کنند ، سفارشها و 

از اين رو در خدمت مادى و معنوى به .به ملت ايران مى رسانند " انيت نهضت روح" رهنمودهاى خود پيرامون سازمان را به وسيله صداى 
  .رديدى به خود راه نمى دادند سازمان و پيوستن به آن هيچگونه ت

با وجود اين گونه ترفندها و نيرنگهاى گسترده سازمان ، امام مانند کوهى استوار در برابر کج انديشى ها و بيراهه پوييهاى سازمان ايستاد 
ر برابر جو سازى ها ، شايعه پراکنى ها و خيمه شب بازيهاى سازمانى و تشکيالتى اين گروه کوچکترين واهمه و ترديدى به خود راه و د



  .و خدايى خود عقب نشينى نکرد نداد و از موضع دينى 
بازيها مردان خدا را نتوان در برابر جو امام مرد وظيفه بود و براى خدا و در راه خدا قلم و قدم مى زد و بى ترديد با جوسازيها و هوچى 

  .سليم کرد و به زانو در آورد ت
اگر سازمان و مبارزه مسلحانه را مورد پشتيبانى قرار ندهيد مقام و موقعيت خود را ممکن است در ميان ملت " آنگاه که به امام گفته شد 

  " ! د و به انزوا کشيده شويد ايران از دست بدهي
رجيح مى دهم اين روزهاى آخر عمرم را در گوشه ويرانه اى با تنهايى و بيکسى سپرى کنم ليکن برخالف وظيفه ام من ت: " پاسخ داد 

  ) نزديک به اين مضامين  (    ! "قدمى برندارم 
د و از اين و بدين گونه يک تنه در برابر موجى که سازمان پديد آورده بود و فشار همه جانبه ياران، پيروان و هواداران خويش ايستا

  .مگان و به تاريخ آشکار ساخت آزمايش نيز سربلند و پيروز بيرون آمد و نفوذ ناپذيرى خود را بار ديگر بر ه
و از روزى که سازمان به صحنه سياسى ايران گام نهاد تا روزى که طبل رسوايى آن بر سر هر کوى و برزن زده شد و ماهيت ضد خلقى و 

  .مه اى بر قلم و زبان نياورد  شد ، امام به سود اين گروه گمراه کلضد خدايى آن بر همگان آشکار
والذين جاهدوا : " و به همه انسانها اين درس را آموخت که رادمردان فروهيده که در راه خدا و براى خدا گام برمى دارند بنابر نويد قرآنى 

ا بفريبد و به سست تر از آن است که بتواند آنان ر" کيد شيطان " رند و پيوسته نور فروزان هدايت را فرا راه خود دا" فينا لنهدينهم سبلنا 
  .گمراهى کشاند 

اين درست است که امام هيچگاه به يارى سازمان نشتافت و از آنان پشتيبانى نکرد، ليکن بايد دانست که تا روز پيروزى انقالب اسالمى بر 
  .ا پيرامون آنان برمال نساخت  و ديدگاه خود رضد آنان نيز آشکارا سخنى به ميان نياورد و قلمى نزد

چون بر اين اميد بود که اين گروه در انديشه اصالح خود باشند ، از کژراهه باز گردند و بتوانند از تاريکى و تباهى بگريزند و راه خدا 
  .ارى و رشد فکرى انسانها بود رسالت امام انسان سازى و شکوفا ساختن توان ک. گزينند 
رگز بر آن نبود که انسانها را به لجن بکشد و سرشکسته و رسوا سازد ، از اين رو نوشته هاى آنان را بررسى کرد روى کج انديشى امام ه

  .ه درست را به آنان نشان داد هاى آنان انگشت گذاشت و را
اگر آن روز امام ديدگاه .  چاه مجال داد ليکن از رسوا کردن آنان خوددارى کرد و به آنان براى انديشيدن ، درنگ کردن و گزيدن راه از

خود را پيرامون سازمان و بنيانگذران آن برمال مى کرد و آنان را رسوا مى ساخت ، بى ترديد سازمان در ميان ملت ايران نمى توانست 
  .يگاه و پايگاهى به دست آورد جا

 همگى آنان را از دم تيغ مى گذراند و اين بر خالف رسالت بلکه رسوا و بى اعتبار مى شد و رژيم شاه نيز از فرصت بهره مى گرفت و
  .امامت بود رهبرى ، اصول انسانى و انسان سازى و خلق و خوى 

سنت و سيرت اسالم و اسالم شناسان راستين اين است که به انسانها مجال دهند تا در صحنه آزمايش و بوته پااليش ، آزمايش شوند تا 
  . خود را بر همگان بنمايانند ئن و درستکار از زشتکار بازشناسى شوند و چهره و سرشتسره از ناسره و خادم از خا

راستى اگر آن روز امام اين گروه را رسوا و برمال ساخته و بدين گونه آنان را از صحنه بيرون کرده بود آيا سرشت و ماهيت آنان اينگونه که 
آيا خوى و خلق درندگى ، خونخوارى ، جاسوس مآبى ، ضد خلقى ! مايان مى شد ؟ اکنون بر امت اسالمى و براى تاريخ آشکار شده است ن

  ه مى توانست به نمايش در آيد ؟و ضد اسالمى آنان براى نسل امروز و نسلهاى آيند
يى چه بسا بى ترديد اگر ماهيت سازمان در آن روز از سوى امام رسوا و برمال مى گرديد و سازمان از صحنه بيرون رانده مى شد از سو

انهم فتية " عالمان مبارز و مبارزان اسالمى براى هميشه آنان را جوانانى مسلمان ، پاکباخته و اسوه پايمردى و دالورى و مصداق آيه قرآنى 
  .مى پنداشتند " آمنوا بربهم و زدناهم هدى 

ى گرفتند و اين گونه مى نماياندند که امام اگر در و از سوى ديگر دنباله روهاى اين سازمان تا روز واپسين چهره حق به جانب به خود م
  .يهاى خود را جبران مى کرديم موضع گيرى بر ضد ما شتاب نشان نمى داد و به ما مجال مى داد ، ما لغزش ها و کج رو

ينده آشکار ساخت که اين  آنان را در تاريخ رسوا کرد و به نسل امروز و نسلهاى ْآ امام با بردبارى و شکيبايى ژرف و شگفت انگيز خود ،
د اسالمى خود قرار داده گروه از اسالم خدا و خلق بيگانه اند و اين واژه هاى مقدس را دستاويزى براى رسيدن به آز و آرمان شيطانى و ض

  .اند 
  
  

  »گفتگوي امام با نگارنده پيرامون سازمان « 
  

ن داشت و با آنکه از سوى بسيارى از مبارزان اسالمى براى يارى و امام با وجود رنج و نگرانى شديدى که از کج انديشى هاى سازما



  .آنان به شدت خوددارى مى کرد پشتيبانى از بنيانگذاران و اعضاى سازمان سخت زير فشار بود ، از هر گونه سخنى بر ضد 
 با  را خواستار شدم ، ليکن در بيشتر مواردگاهى درباره سازمان با امام گفتگو کردم و پشتيبانى از مبارزه قهرآميز و مسلحانه: نگارنده 

  . سکوت ايشان روبرو بودم 
بسنده مى کردند و گاهى نيز پيرامون خيزش قهرآميز اظهار نظر مى کردند که مبارزه مسلحانه " صالح نيست  "  :گاهى در پاسخ تنها به 

 مايه هرج و مرج و خويريزى ناروا و از ميان رفتن افراد بى   ،بدون رهبرى و نظارت عالمان وارسته و آزموده و خيزشى فراگير و همه جانبه
  .بردى نخواهد داشت گناه خواهد شد و 

ليکن نگارنده را از هر گونه تحليل و ستايش از کشته . ليکن درباره سازمان و اعضاى آن هيچ گونه سخنى نمى گفتند و پاسخى نمى دادند
  . ى سازمان نيز باز مى داشتندها

 از نخستين تا واپسين  که از سوى اين نويسنده با همکارى شمارى از برادران روحانى پراکنده مى شد ،"  خرداد ١٥ماهنامه  " از اين رو
  .ن نامى و سخنى به ميان نيامددر هيچ شماره اى از سازمان و اعضاى آ. شماره که از سوى رژيم بعثى عراق توقيف گرديد 

امام و باورمندى به اينکه امام مرد وظيفه " واليت " ه آگاهى و اطالعى نداشيتم و تنها روى پاى بندى به البته ما از ماهيت سازمان هيچ گون
ى چون و چرا پيروى مى و رهبرى فروهيده است و هرگز روى خواسته هاى مادى و نفسانى سخن نمى گويد ، از رهنمودها و دستورات او ب

  .کرديم 
 رخصت نمى دهد تا از سازمان و کشته هايشان تجليل و ستايشى داشته باشيم افسرده و ناراحت بوديم ليکن در درون از اينکه امام به ما

  . سوى سازمان به دست من رسيد از" شرکتهاى صهيونيستى در ايران "  دفترچه اى زير عنوان ١٣٥٣تا اينکه در سال . 
ران پديد آمده همراه با نام اعضا و مديران آن آورده شده بود ، اين در اين دفترچه نشانى شرکتهايى که از سوى اشغالگران فلسطين در اي

  .بود ، کم رنگ و ناخوانا بود نوشته ها چون در اصل تايپى و از روى آن فتوکپى شده 
ز مطالعه آن از از اين رو دفتر ياد شده را به نزد امام بردم و از او خواستم در صورتى که صالح بداند براى چاپ آن اقدام کنم ، امام پس ا

  .بود ، با چاپ آن موافقت کرد آنجا که نسبت به صهيونيستها سخت خشمگين و از رخنه و نفوذ آنان در ايران به شدت نگران و انديشناک 
ن به چاپ رسانيد و پيش از پخش آن بنا بر روش هميشگى ، نخستي" ايران فلسطين ديگر " نگارنده آن را همراه با مقدمه اى زير عنوان 

  .دى روى آن دارد ، اعالم کند نسخه چاپ شده را به نزد امام فرستاد تا اگر نظرى و پيشنها
و چون از سوى امام بى درنگ واکنشى نشان داده نشده به گمان اينکه امام با پخش اين دفتر مخالفت ندارد به پراکندن آن دست زد و 

  . مرزى فرستاد دانشجويان در اروپا و برخى ديگر از پارسى زبانان برونچند نسخه اى از آن را براى اتحاديه انجمن هاى اسالمى 
نگارنده که سخت شگفت زده ! ديرى نپاييد که امام نويسنده را به حضور فرا خواند و دستور داد که از پخش اين دفتر خوددارى شود 

سازمان مجاهدين خلق که خدا " ستايش کرده و نوشته ايد شما در مقدمه از سازمان : امام پاسخ داد : شده بود از علت اين امر جويا شد 
  ! و اين روا نيست " رشان باد يا

را " چريک هاى فدائى خلق "  اعالميه ها و کتابهاى  نگارنده با لحنى تأسف بار اظهار داشت در اين شرايط که کمونيست ها همه نوشته ها ،
 ما روى پيروى از شما هيچگونه پشتيبانى تبليغاتى از  رس همگان قرار مى دهند ،به عربى و به زبانهاى ديگر ترجمه مى کنند و در دست

سازمان تا کنون نکرده ايم و در مقدمه اين دفتر نيز تنها وظيفه خود دانستيم که براى آنان که با نام خداوند يکتا به مبارزه با رژيم 
  !  کند به نظر عالى نارواست ؟  حرکت مىبرخاسته اند دعا کنيم ، آيا دعا براى سازمانى که با نام خدا

   ! !  "ن براى او نيز دعا کنيد شاه نيز از خدا دم مى زند بنابراي: " امام در پاسخ فرمود 
بى درنگ " . آخر ما درباره اين سازمان چنين گمانى نداريم  "  :اين سخن امام مانند پتکى بود که بر سرم فرود آمد با شگفت زدگى گفتم 

  " !  داشته باشيد نخير ،: " د پاسخ دا
اين نگارنده که در بهت و شگفتى ژرفى فرو رفته بود ، از امام خواست که ديد خود را درباره سازمان براى اين نويسنده آشکار کند تا بيش 

  .گاهى نماند و سرگردان نباشد از اين در تاريکى و ناآ
   : ه سازمان براى نخستين بار چنين گفتدر پى اين درخواست ، امام زبان به سخن گشود و دربار

قبل از اينکه اين دسته در داخل ايران به فعاليتى دست بزنند يک نفر از جانب آنها نزد من آمد و اظهار داشت که ما جمعيتى هستيم " ..... 
به .  که ما را تأييد و حمايت کنيد که بر مبناى قرآن مى خواهيم قيام مسلحانه کنيم ، به مبارزه چريکى دست بزنيم و از شما مى خواهيم

به او گفتم که من جمعيت شما را نمى شناسم و از عقايد و افکار . قرآن و نهج البالغه خيلى تمسک مى کرد و از خدا و پيغمبر دم مى زد
 ، حدود يکماه هر روز نزد من او براى اينکه اطمينان مرا بتواند جلب کند. شما هم بى اطالعم و با اين حرف ها هم نمى توانم اعتماد کنم 
من فقط گوش مى دادم و هيچگونه اظهار نظرى نمى کردم ، بعضى از . مى آمد و از عقايد و افکار جمعيت خود براى من حرف مى زد 

بر خالف نوشته هايشان را آورد من مطالعه کردم و روى انحرافاتشان انگشت گذاشتم و در کنار نوشته هايشان حاشيه زدم و آنچه را که 
چون اظهار کرد که مى خواهيم قيام مسلحانه کنيم فقط يک کلمه به او گفتم اين کار را نکنيد . اسالم و مبانى قرآن بود به آنها تذکر دادم 

  .يد و خود را به هدر مى دهيد چون موفق نمى شو



م اعتقاد ندارد ، ليکن چون مى داند که در کشورى من از مجموع اظهارات او و نوشته هايشان به اين نتيجه رسيدم که اين جمعيت به اسال
مانند ايران که بيش از هزار سال است اسالم در رگ و پى اين ملت ريشه دوانيده است جز با نام اسالم نمى توان پيشرفت کرد ، لذا اسالم 

اين فکر . فته هاى مارکسيستها و ماديون است باالى نوشته خود نام خدا را مى گذارند ليکن ذيل آن همان حرفها و با. را ملعبه کرده اند 
البته من . در آن فقط در حد يک گمان بود ليکن هر چه گذشت و نوشته هايشان بيشتر منتشر شد اين گمان در من بيشتر تقويت شد 

 واقعاً به اسالم اعتقاد ممکن است در ميان آنها افرادى باشند که. نمى خواهم بگويم همه آنهايى که با اين جمعيت هستند اين جوريند 
  ..... "اعتقاد به اسالم نيست داشته باشند و چه بسا افرادى که فريب آنها را خورده باشند ليکن اساس تشکيالت اين جمعيت روى 

  :آنگاه امام افزود 
مى داد که به زودى در صدد البته من اين فکر و گمان خود را درباره سازمان علنى نکردم چون آن کسى که از طرف آنها آمده بود وعده 

البته رفقا و دوستان از ايران . رفع انحراف هاى خود بر مى آيند و خود را اصالح مى کنند ، ليکن به هيچ وجه آنها را تأييد هم نکردم 
ه من نامه نوشتند ، آقاى منتظرى ب" انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدى " خيلى مرا زير فشار گذاشتند ، آقاى طالقانى به من نوشتند 

آقاى هاشمى رفسنجانى همين طور ، بعضى علماى بالد نامه ها و پيغامهائى را درباره اين جمعيت براى من فرستادند و خودشان هم با تمام 
آنها حمايت هنوز هم به من فشار مى آوردند که از . قوا از اين جمعيت حمايت کردند و حتى از وجوه هاى شرعيه در اختيار آنها گذاشتند 

کنم ، ليکن من آنها را يک جمعيت منحرف و گمراه مى دانم و به هيچ وجه نمى توانم آنها را حمايت و تقويت کنم من خطر اينها را براى 
  ) نزديک به اين مضامين . " ( اسالم از مارکسيستها بيشتر مى دانم 

شگفتى از اينکه با اين ديد امام نسبت به . يدى نگارنده را فرا گرفت  آشفتگى و نگرانى شد آنگاه که سخن امام به پايان رسيد شگفتى ،
کارگزاران سازمان ، روحانيون مبارز ايران چگونه باهمه نيرو و توان آنها را پشتيبانى مى کنند و به يارى آنان شتافته اند و نگرانى از اينکه 

ه نهضت و مبارزه به کجا کشيده خواهد شد و اين سازمان چه آسيب جبران با چهره اى که امام از سازمان براى نگارنده ترسيم کرد ، آيند
  المى ايران وارد خواهد ساخت ؟ناپذيرى بر نهضت اس

و در اين ميان از همه رنج بارتر و شکننده تر ، مظلوميت امام بود که با آن ژرف نگرى ، آينده بينى و بلند نظرى و با شناخت ژرفى که از 
ى که از سوى آنان براى اسالم و نهضت اسالمى ايران احساس مى کرد ، ناگزير بود که دم فرو بندد و برخى از سازمان داشت و خطر

و با همه نيرو و توان در ! نزديکترين به اصطالح ياران و پيروان امام بى اعتنا به ديدگاه او از سازمان بتى بسازند و پاى آن سينه بزنند 
  ! ند رى و پيشرفت سازمان بکوشاستوا

بى ترديد اگر يارى و پشتيبانى روحانيون مبارز نبود سازمان هرگز در ميان ملت ايران چنين پايگاهى ژرف به دست نمى آورد ، ريشه نمى 
بسيارى از روحانيون مبارز ايران نه تنها از بودجه اسالم و بيت المال تا آن پايه که توان داشتند در . دوانيد و گسترش پيدا نمى کرد 

ترس سازمان گذاشتند و خانه هاى فراوانى براى آنها آماده ساختند ، بلکه بهترين ، متعهدترين و پرشورترين جوانان مسلمان را به دس
  .ر جهت فربه و تنومند ساختند همکارى و پيوستن به سازمان فراخواندند و سازمان را از ه

  
  

  » انگيزه روحانيون از هواداري از سازمان « 
  

که به پشتيبانى از سازمان برخاستند و با همه نيرو و توان سازمان را يارى و مدد بخشيدند چند دسته و داراى انگيزه هاى روحانيونى 
  :گوناگون بودند 

  .هه پوييهاى آنان ار دريابند مبارزانى که از نظر علم و انديشه در پايه اى قرار نداشتند که بتوانند کجرويها و بيرا _ ١
ه دو تن از طالب علوم اسالمى در نجف اشرف که يکى از آنان از اعضاى خودباخته سازمان بود ، کتاب اقتصاد به زبان ساده به خاطر دارم ک

را با يکديگر مباحثه کرده بودند و چون يکى از آنان که عضو سازمان بود پايه معلومات درستى نداشت که بتواند به نکته هاى انحرافى آن 
پايه اصول اسالم پنداشته بود و دومى با آنکه به انحراف هاى کتاب به درستى پى برده بود ، بنا بر اعتراف خود براى دست يابد ، آن را بر 

  ! يدا نکند با سکوت گذشته بود آنکه سازمان نسبت به او ديد منفى پ
خاسته از شور و شوق جوانى مى پنداشتند و مبارزانى که با لغزشها و کج انديشى هاى سازمان آگاهى داشتند ، ليکن آن را ناچيز و بر _ ٢

بر اين باور بودند که با گذشت زمان و با يادآوريها و نکته گيرى هاى عالمان صاحب نظر و اهل فن ، دير يا زود اصالح مى شوند و در 
 بى ترديد يک  ه و هم پيمان شد ،شرايطى که برخى از مبارزان روحانى بر اين باور بودند که در راه واژگونى رژيم شاه با کمونيستها همرا

  . از لغزشها کنار نمى گذاشتند گروه مسلمان را به سبب برخى
مبارزانى که به سبب بى مباالتى و سهل انگارى اصوالً نوشته هاى سازمان را نديده و از باورمنديهاى سردمداران سازمان به درستى  _ ٣

آنان نيز اين جوانان را . ودند که سازمان از سوى جوانان مسلمان تأسيس شده است به طور پراکنده شنيده ب. آگاهى و اطالع نداشتند 



  . به يارى آنان شتافته بودند مسلمانانى وارسته و پاکباخته پنداشته و با همه نيرو
از اعضاى آنرا در آقاى شيخ حسين على منتظرى در پى پيروزى انقالب اسالمى ، پايه شناخت خود از سازمان و علت همراهى و پشتيبانى 

  : اى اين گونه بيان کرده است مصاحبه
 سال زندان من طول کشيد بروم ، با آقايانى که منتسب به سازمان مجاهدين خلق هستند ٥/٣من قبل از اينکه اين زندان اخير که " ..... 

ومت طاغوتى دلمان مى خواست افراد مبارزه از نزديک تماس نداشتم و از دورادور عالقه هم داشتيم براى اينکه با آن دولت سابق و حک
 تقريباً مايه اميدوارى بودند که بتوانند آن حکومت را ساقط بکنند از طريق جنگ هاى چريکى  بکنند و اينها خوب گروه متشکلى بودند ،

بخواهيد جز دو سه جزوه خيلى واقعيتش را . و دورادور عالقه داشتم به سازمانشان و کتابهايشان را هم من مطالعه نکرده بودم ..... 
..... من هم کتابهاى آقايان از مثل کتاب شناخت و تکامل و راه انبياء و ..... مختصر ، ولى بعد که به زندان رفته و سه سال و نيم طول کشيد 

و من خالصه اين کتابها را ..... دان اقتصاد به زبان ساده ، و هم با افراد آنها زياد برخورد داشتيم در زن. اين سرى کتابها را من نگاه کردم 
خالصه ديدم که اين کتابهاى آقايان زيربنايش کمونيستى محض است و به قول بعضى رفقا همان مسائلى که ..... وقتى خواندم 

و مى .....  اند مارکسيستها دارند اينها طرح کردند و قبول کردند و پذيرفته اند منتهى چيزى که هست لفظ خدا را مثالً در بااليش گذاشه
گناه من اين است که قبل از زندان نتوانستم بخوانم در زندان که .....توان گفت پلى بود که جوانها از اين مسير به طرف مارکسيست بروند 

  ..... "لتقاطى و انحرافى است بيکار بودم خواندم ، ديدم افکار ، افکار ا
هيچ گونه شناختى نداشت و حتى آنان را از نزديک _ بنا بر اعتراف خود در باال _  سازمان آقاى منتظرى با آنکه از کارگزاران و کارگردانان

  :ان به امام چنين نگاشته است نديده بود ، درباره آن
  

  بسمه تعالى 
  ١٣٩٢ صفر ١٥
  
  ضرت آية العظمى مذظله العالى ح

  
عده زيادى از جوانهاى مسلمان و متدين گرفتارند و عده اى از پس از تقديم سالم و تحيت به عرض عالى مى رساند ، چنانچه اطالع داريد 

آنان در معرض خطر اعدام قرار گرفته اند تصلب آنان نسبت به شعائر اسالمى و اطالعات وسيع و عميق آنان بر احکام و معتقدات مذهبى 
ده اند  علماء بالد اقداماتى براى تلخيص آنان کرمعروف و مورد توجه همه آقايان و روحانيون واقع شده است و بعضى از مراجع و جمعى از

  .و چيزهائى نوشته شده 
بجا و الزم است از طرف حضرت عالى نيز در تأييد و تقويت و حفظ دماء آنان چيزى منتشر شود اين معنى در شرايط فعلى ضرورت دارد 

ه به نظر حضرتعالى است در خاتمه از حضرتعالى ملتمس البته کيفيت آن بست. چون مخالفين سعى مى کنند آنان را منحرف قلمداد کنند 
  م عليکم و رحمة اهللا و برکاته دعاء خير مى باشم و السال

  م _ ع _ ح 

  
روحانى نمايان فرصت طلب و بيگانه از خدا و خلق که نه دانش اسالمى داشتند تا از کج انديشى ها و بيراهه پوييهاى سازمان آگاهى  _ ٤

زه و نهضت باورمند بودند تا سر در راه مجاهدان راستين اسالم گذارند ، بلکه عقده برترى خواهى، شهرت و فرصت يابند و نه به مبار
  . حرکت کنند  شش و کنش دارد ،طلبى آنان را بر آن مى داشت که به آن سويى که جو روز ک

شده بود و در ميان مبارزان اسالمى ، هواداران "مد"وزها و چون پشتيبانى از خيزشهاى قهر آميز و چريکى و پيوستن به پارتيزانها در آن ر
انقالبى و چريکى به خود مى گرفتند و مى کوشيدند که با دم زدن از خيزش قهرآميز و پارتيزانى براى " ژست " فراوانى داشت آنان نيز 

  .گاهى بيابند خود پرستيژى به دست آورند و در ميان امت اسالمى جاي
ليکن . از گروه نخست نيز برخى عضويت سازمان را پذيرفتند .  بيشتر از اين دسته بودند  نانکه به سازمان پيوستند ،از ميان روحانيون آ

 کمک دسته دوم و سوم نسنجيده و نيازموده همه نيرو و توان خود را در راه نيرومند ساختن سازمان به کار بستند و بزرگترين خدمتها و
  .ها را به سازمان کردند 

 ، جهش به سوى مبارزه قهرآميز ٤٢ خرداد ١٥نکه پيشتر بررسى شد جو حاکم در ميان مبارزانى روحانى و اسالمى در پى قيام خونين چنا
بود و انديشه خيزش مسلحانه عالمان وارسته و مبارزان مسلمان را سخت به سوى خود کشيده بود و از سوى ديگر به صحنه آمدن 

  .نگران و انديشناک ساخته بود به خيزش قهرآميز ، ملت مسلمان و مبارز ايران را تا پايه اى مارکسيست ها و دست زدن آنان 
از اين رو به محض آنکه گروهى به نام اسالم و خدا به مبارزه مسلحانه دست زدند ، عالمان دينى بدون بررسى و مطالعه درباره آنان با همه 



  .المى آبرو و اعتبار بخشيدند ندى و نيرومندى آنان برخاستند و به آنان در ميان جامعه اسنيرو و توان به يارى آنان شتافتند و به توانم
البته شگرد سازمان در برابر خرده گيريها و برخوردهاى برخى از عالمان نکته گير و انديشمند از نوشته ها و کتابهاى سازمان مايه فريب و 

  .وحانيان و صاحب نظران مى شد گذشت بسيارى از ر
اعضاى سازمان در برابر خرده گيرى هاى علما از نوشته هاى آنان هيچگاه به دفاع از موضع خود برنمى خاستند و روى ديدگاه هاى خود 

ت و  بلکه با بى تفاوتى و برخوردى مرموزانه اين گونه وانمود مى کردند که آماده پذيرش سخن حق و ديد درس ايستادگى نمى کردند ،
  .هستند جبران اشتباه خود 

از اين رو آنگاه که با عالمان مبارز روبرو مى شدند آشکارا مى خواستند که لغزشها کاستى هاى آنان را گوشزد کنند و به آنان يادآور شوند 
نويد وانمود مى کردند و " ! نظر فردى " و گاهى نيز براى فريب مبارزان روحانى آنچه را که در کتابها و نوشته هاى سازمان آمده بود ، 
  چ.حراف سازمان باز مى داشتند اصالح و جبران مى دادند و بدين گونه عالمان متعهد و ملت مبارز ايران را از پى بردن به کنه ان

اگر . فريب روحانيون از سازمان ، دورى گزينى از رهنمودهاى امام بود )  العلل  علة( البته اين واقعيت را نتوان ناديده گرفت که علت اصلى 
 نه در آن روز بهترين و عزيزترين جوانها را به سوى سازمان گسيل مى داشتند و نه  انيون مبارز ايران رهبرى امام را پذيرا بودند ،روح

 نابسامانيها و  سازمان را از جنبه هاى گوناگون نيرومند مى ساختند ، و نه در پى پيروزى انقالب اسالمى دچار يک سلسله ناتوانيها ،
  .ه کشور و امور ديگر مى شدند  جنگ تحميلى و دو دستگى در ادارکاستى ها در

آنچه براى بسيارى از روحانيون زيانهاى جبران ناپذيرى به همراه آورد ، عدم پذيرش رهبرى امام بود که در آن روز برخالف نظر امام 
يبانى  و گروه هاى ديگر را با وجود مخالفت امام پشتسازمان را يارى و پشتيبانى کردند و در پى پيروزى انقالب اسالمى نيز انجمن حجتيه

  .کردند و توان بخشيدند 
ديدگاه هاى امام را درباره جنگ و برخورد با آمريکا نپذيرفتند و به کار نبستند و بدين گونه امام را تنها گذاشتند تا سرانجام کار به آنجا 

  .پيکر انقالب اسالمى وارد شد  و زيانهاى جبران ناپذيرى بر را سر کشيدند" جرعه کشنده تر از زهر " رسيد که امام آن 
پشتيبانى و کمک هاى همه جانبه بسيارى از مبارزان روحانى از سازمان ، تا آن روز که سازمان تغيير ايدئولوژى خود را اعالم نداشته بود 

  .ا همه توان ادامه داشت با شتاب و ب
ست شده است آنانکه سر در راه سازمان گذاشته بودند يکباره از خواب گران سر بر داشتند و ليکن با اعالم اين خبر که سازمان مارکسي

  .ه اند و به کژراهه رفته اند دريافتند که بار ديگر فريب ترفندها و شگرهاى بازيگران تاريخ را خورد
  .ان را شگفت زده و مبهوت کرد گاينجا بود که آزاد انديشى ، ژرف نگرى و رهبرى حکيمانه امام بار ديگر آشکار شد و هم

گفت در ديدار با امام اين نکته را يادآورد شدم که .  در بيروت ديدم که از نجف باز مى گشت ١٣٥٤آقاى هاشمى رفسنجانى را در سال 
 نتوانستم ويزاى ليکن  سال گذشته نيز به قصد سفر به نجف اشرف و گرفتن اعالميه پشتيبانى از شما ، براى سازمان از ايران بيرون آمدم ،

  .عراق بگيرم 
از اين رو ديدار شما نصيبم نشد ، ليکن امسال به اين قصد از ايران بيرون آمدم که اگر ديدارى با شما دست داد ، با شرمندگى بگويم که 

  !ديد شما درباره سازمان درست بود و ما در اشتباه بوديم 

  

  ايران پيامدهاي خيزش چريکي در

  
  

و نيز به ظاهر اسالمى )  فدايى چريکهاى_ سياهکل (از خيزشهاى قهرآميز گروه هاى مارکسيست  تاهى که در اين بخش ،با بررسى کو
ترين به عمل آمد ، اين واقعيت به درستى روشن شد که اين گروه ها در انقالب اسالمى ايران نه تنها کوچک) سازمان مجاهدين خلق (

  نقش سازنده اى نداشتند ؛
سا بر پيکر نهضت و انقالب اسالمى ايران و مجاهدان اسالم ، از پشت خنجر زدند و کارکرد آنان پيامدهاى گزنده و زننده اى بلکه چه ب

  :ن را به شکل گذرا برمى شمريم داشت که برخى از آ
  

  سوژه تراشي  _ ١



  
به صحنه سياسى ايران سوژه زنده ) يرا شدند که سرانجام ايدئولوژى مارکسيستى را پذ( آمدن مارکسيست ها و عناصر به ظاهر اسالمى 

 جو سازى اى به دست منفى بافها ، بى تفاوتها و دست افزاران رژيم شاه داد تا در ميان ملت مسلمان ايران برضد مبارزان مسلمان ايران به
  .و سمپاشى دست زنند 

را به مبارزه مى کشند و زمينه را براى شکار آنان از سوى و از آنان خرده بگيرند که با اعالميه ها و سخنرانيهاى سياسى خود جوانان 
  .ها و مجاهدين فراهم مى سازند مارکسيست

  

  فراهم آمدن خوراک تبليغات براي رژيم شاه  _ ٢
  

دند که در گوشها زمزمه کر" تغيير ايدئولوژى سازمان " رژيم شاه و دستگاه تبليغاتى او در پى به صحنه آمدن مارکسيستها به ويژه پس از 
  .لنينيسم است _ دام مارکسيسم ايران اسالمى در خطر فرو افتادن در 

مارکسيستها در ميان مردم مسلمان با شتاب رو به پيشرفت هستند و نسل جوان را دسته دسته به سوى خود مى کشند ، بنابراين براى 
  ! بارزه با آن خوددارى ورزيد مرويارويى با اين خطر بايسته است که با رژيم شاه همکارى و يا دست کم از 

  

  پديد آمدن نوميدي و سرخوردگي  _ ٣
  

برخى از مردم و مبارزان مذهبى که آگاهى درستى از جريانهاى سياسى نداشتند ، با ديدن فعاليتهاى چريکى مارکسيستها و پذيرش 
شدند و اين انديشه شيطانى در آنان پديد آمد ايدئولوژى الحادى و مارکسيستى از سوى کادر رهبرى سازمان ، سخت نگران و انديشناک 

از ملتها کارى ساخته نيست و هر تالش سياسى از سوى توده ها انجام پذيرد ، سود آن را مهره هاى وابسته به غرب و شرق مى " که اصوالً 
  " ! تها پيوسته آلت دست هستند برند و مل

  

  بدبيني برخي از مردم نسبت به مبارزه  _ ٤
  

ردم ناآگاه که از فساد اخالقى ، دزدى و ربودن کيف خانم ها از سوى بسيارى از اعضاى سازمان و رفتار زشت و شرم آور آنان با برخى از م
 خبرهايى به دست آورده بودند ، از مبارزه و مبارزان به سختى بدبين شدند و گمان کردند که  دختران فريب خورده در خانه هاى تيمى ،

  ! پسند و ناروايى وا مى دارد مبارزه است که جوانان را به سوى گنداب فساد و تباهى مى کشد و به هر کار نااين کارها سياسى و 
  .ز آن بيش از پيش دورى گزيدند از اين رو اساساً دست زدن به کارهاى سياسى را نادرست و فساد انگيز پنداشتند و ا

  

  افروختن آتش دوگانگي  _ ٥
  

زمان و پديد آمدن کشمکشها و درگيريها ميان مبارزان پيرامون همکارى يا عدم همکارى با مارکسيستها و بر مال شدن ايدئولوژى سا
همسويى يا رويارويى با سازمان بر يگانگى و هم آهنگى نيروهاى مبارز و فداکار آسيب رسانيد و آتش دوگانگى را ميان توده هاى مبارز 

  .مى شد تا پايه اى به هدر داد بر ضد شاه به کار گرفته افروخته کرد و نيرو و توانى را که بايستى 
  

  پيشگيري از پديد آمدن خيزش قهرآميز اسالمي  _ ٦
  

 نقطه عطفى در تاريخ مبارزه ايران بود که به حرکتهاى مسالمت آميز و پارلمانى ٤٢ خرداد ١٥چنانکه پيشتر مورد بررسى قرار گرفت قيام 
ش قهرآميز و چريکى فراهم کرد و انديشه مبارزه مسلحانه در ميان ملت مسلمان ايران به گونه اى اوج پايان بخشيد و زمينه را براى خيز

گرفت که بى ترديد توده هاى مبارز اسالمى دير يا زود به خيزشى گسترده و همه جانبه دست مى زد و رژيم شاه و اربابان او را در زير 
  .ساخت نوشت ساز خود ، ناتوان ضربه هاى کوبنده و سر

مسلمانانى که در انديشه دست زدن به خيزش قهرآميز بودند همه نيرو و توان خود " خدا و خلق " ليکن با به صحنه آمدن سازمان با شعار 
را در راه پيشرفت و استوارى سازمان گذاشتند و بهترين جوانان مسلمان را به پيوستن به سازمان برانگيختند و بدين گونه زمينه براى 

  .انقالبى و چريکى از ميان رفت _  آمدن سازمانى اسالمى پديد



  

  لنينينسم _ پديد آمدن زمينه براي گرايش به مارکسيسم  _ ٧
آنان به " عمليات چريکى " و تبليغات گسترده اى که پيرامون " سازمان چريک هاى فدائى خلق " پيدايش جنبش سياهکل و به دنبال آن 

  .ان گيرايى ويژه اى پيدا کرد راى مارکسيستها پديد آورد و ايدئولوژى مارکسيستى در ميان برخى از جوان جو دروغينى ب راه انداختند ،
لنينيسم _ اين جو در پى بر مال شدن ايدئولوژى سازمان فزونى يافت و بسيارى از عناصر ناآگاه و بى دانش و ايمان را به سوى مارکسيسم 

مى پنداشتند و بر اين باور بودند که اگر " اسالم شناسان راستين " ذاران و کادر رهبرى سازمان را چون اين گونه افراد ، بنيانگ. کشانيد 
 کارکزاران سازمان هيچگاه از آن دست نمى کشيدند و کفر و الحاد را  اسالم مى توانست پاسخگوى رويدادها و گرفتاريهاى جامعه باشد ،

  !  شدند پذيرا نمى
 و گوش بسته به اوج دن ايدئولوژى سازمان گرايش به مارکسيسم در ميان شمارى از جوانان خودباخته و چشماز اين رو در پى بر مال ش

  .خود رسيد 
  

  اوج خفقان و حکومت پليسي  _ ٨
 دستاويز مناسبى  در پى دست زدن برخى از گروه ها به خيزش چريکى ، رژيم شاه براى سرکوبى بى رحمانه و فاشيستى مخالفان خود ،

به سخت ترين شيوه اى کيفر مى داد " خرابکار "ت و هر عنصر مبارزى را که حتى به جرم پخش اعالميه اى بازداشت مى کرد به عنوان ياف
  .ى بريد و قلم ها را مى شکست ، نفس ها را م

  .ه ناچيز شمرده مى شد رژيم شاالبته اگر خيزش هاى قهرآميز از سوى توده ها در راه خواست آنان بود اين خفقان و برخورد پليسى 
ليکن چون اين گونه خيزشها پايگاه مردمى نداشت و در نيمه راه درمانده مى شد و عقب نشينى مى کرد ، خفقان پديد آمده از آن براى 

  .ن توان فرسا و دردسر زا بود ملت مبارز و قهرمان پرور ايرا
  . در اين بخش آمد محدود نبود به مبارزه قهرآميز تنها به گروه هايى کهدر پايان اين بخش يادآورى اين نکته بايسته است که رو آوردن 

در اين صحنه گام نهادند که بررسى آن به دفتر .....و" امت واحده " ، " منصورون " ، " مهدويون " ، " گروه ابوذر " گروه هاى ديگر نيز مانند 
  .ى واگذار مى گردد ديگر

  
  ان شاء اهللا 

 سازماني رونتصفيه هاي استاليني د
  

  
  

سردمداران مارکسيست سازمان با کينه و سنگ دلى ويژه اى به کوبيدن ، پراکندن و کشتن اعضاى مذهبى سازمان پرداختند و براى 
  .م به شگردهايى نيز دست زدند لنينيس_ واداشتن کادرها و سمپاتها به پذيرش مارکسيسم 

ى که در زندگى داشتند زير پوشش د که نخست آنان را بر آن داشتند که لغزشهاى اخالقدرباره برخى از اعضا ، اين ترفند را به کار بستن
  .و در دسترس رهبرى قرار دهند به صورت کتبى بنويسند " انتقاد از خود "

ا چاپ و و آنگاه که اين پيشنهاد انجام گرفت نويسندگان اين نامه ها را زير فشار گذاشتند که اگر مارکسيست نشويد ، دستخط آنان ر
  .آنان را بى آبرو خواهند کرد پخش مى کنند و بدين گونه 

  :چنين بازگو کرده اند ) يانه بخش خاورم_ جبهه ملى ( اين واقعيت را همکاران برون مرزى سازمان 
ان موفقيت بيشتر در مبارزه ايدئولوژيک در ابتدا بدين صورت شروع شد که مارکسيست هاى برنامه دار کار را از حوزه هائى که امک" .....

 مدارک کتبى از افراد دال بر  آن مى رفت شروع کردند ، بدين صورت که بدون ذکر مسئله ايدئولوژيک ابتدا به نام انتقاد از خود کتبى ،
ز وجود اين مدارک کتبى در دست مرکزيت جديد پايه اى شد براى شروع يک سلسله انتقادات متمرک. وجود ضعف هائى در خود گرفتند 

  ) .تکيه مى کنند _ نيد ارعاب بخوا_ و همين است که اين قدر روى فوائد انتقاد ( ، جهت دار و کوبنده 
او به او گوشزد مى " ايرادات اساسى ايدئولوژيک "  آهسته آهسته مسئله  پس از آنکه روحيه فرد با انتقادات فراوان تضعيف مى شد ،

  ..... "ر شود و يا تمکين کند ه يا فرد مسائل جديد را پذيرفته و تطهيگرديد و آنقدر اين مسئله ادامه مى يافت ک
در برون مرز اعضاى برون مرزى را به بغداد فرا خواندند و در درون خانه اى گرد آوردند و خبر دگرگونى ايدئولوژى در سازمان را به آنان 



  .پات ها بايسته و اجبارى است درها و سمدادند و اعالم کردند که پيروى از اين ايدئولوژى سازمان براى همه کا
در اين گردهمايى آنانى که از پذيرش اين کژراهه سر باز زدند از سوى نمايندگان برون مرزى سازمان زير شالق شکنجه قرار گرفتند و به 

    !مرگ تهديد کردند و آنان را به اعدام انقالبى و ! شدند " تنبيه " سختى 
  :نان اين گونه بازگو شده است اران برون مرزى آاين جريان نيز از قلم همک

هنگامى که شالق تغيير ايدئولوژى به بخش خارج از کشور آنها رسيد ، مسؤولين مارکسيست افراد خود را به نام سازمان ما و با سوء " ..... 
ديم معذرت خواهى مانى که ما متوجه شاستفاده رياکارانه از نام ما در کشورى جمع کردند آنها را به شالق ايدئولوژيک کشيدند و ز

  ..... "کردند
لنينيسم به کوبيدن ، _ در ايران نيز سردمداران سازمان براى واداشتن اعضا و سمپات ها به پذيرش ايدئولوژى مادى و الحادى مارکسيسم 

  .ان پرداختند پراکندن و کشتن نيروهاى مذهبى سازم
ى نويس نوشته آنان آمده است ا را به کيفر نپذيرفتن مارکسيسم از سازمان کنار گذاشتند ، در پاز اعض % ٥٠بنابر نوشته خود آنان بيش از 

 درصد از کادرها مورد تصفيه قرار گرفته و بسيارى از کادرها از مواضع ٥٠قريب " مبارزه ايدئولوژيک " مجموعاً در تمام طول دو سال " ..... :
  ."شته شدند اى الزمه کنار گذامسؤول تا کسب صالحيت ه

مى خواستند کنار بگذارند ، اسلحه ، شناسنامه ، کارت ) به کيفر نپذيرفتن مارکسيسم ( سردمداران سازمان کادرها و سمپات هائى را که 
يمى شناسائى ، پول و ديگر وسايل را از آنان مى گرفتند و آنان را که از همه زندگى ، خانواده ، دوست و آشنا بريده بودند و جز خانه ت

  . خانه تيمى بيرون مى راندند از" سيانور " جايى و پناهى نداشتند ، همراه با يک قرص 
  :در اين باره نوشته اند 

ولى اعضاء متزلزل که يکديگر را نمى شناختند پس از . اعضاء سازمان نه تطهير شدند و نه تمکين کردند  % ٥٠با اين همه بيش از " ..... 
تحمل تحقيرها و دشنامهاى فراوان پس از دريافت تنبيهاتى مانند شالق که اثر تزکيه دهنده و شفا بخش در خرد شدن روحيه ، پس از 

مورد " مارکسيست اسالمى " ما نمى دانيم چه کسانى از ده ها . مواردى معجزه آسا بوده است ، به صورت تک تک از سازمان اخراج شدند 
مجاهدين مارکسيست نيز نه تنها از . هستند " صفاى ايدئولوژيک "  در شمار اين قربانيان ادعاى رژيم که در سال گذشته شهيد شده اند

  ..... "تا قضيه روشن نشود ) د به جز در موارد معدو(آن شهدا بلکه حتى از شهداى سازمان خود نيز اسمى نبردند 
  :کادر رهبرى با اعضا آورده اند نيز در روش برخورد 

ف واقعى اين مبارزه ايدئولوژيک در عمل چگونه تجلى يافت ؟ همانطور که گفتيم اين مبارزه اساساً در جهت تحکيم اما رسالت و هد" ..... 
اين . سلطه رهبرى در جهت ايجاد يک سانتراليسم غير دمکراتيک و به منزله ابزارى بود که به کمک آن سلطه رهبرى اعمال مى شد 

مفهوم حل شدن يک رفيق در ..... تا حدودى اصل بر اين شده بود که باال پاک و منزه است ..... اشت مبارزه همواره از باال به پائين جريان د
و زمانى که اين مبارزه گهگاه در اشکال ..... سازمان عبارت از اين بود که اساساً به رهبرى انتقاد نداشته باشد و با آن به مبارزه اى برنخيزد 

  ..... "کوب مى گشت ا خشونت سرگوناگون ظهور مى کرد ب
چند تن از مسؤوالن و اعضاى سازمان را نيز به کيفر پايدارى در برابر ايدئولوژى کادر رهبرى و تالش در راه گردآورى نيروهاى مذهبى 

  .آنان را بى رحمانه سوزاندند رانده شده از سازمان و تشکيل هسته نوين ، با دستاويزهاى گوناگون ترور کردند و جسد برخى از 
 در نوشته خود سازمان تنها از دو نفر آنان به  شمار افرادى که در تصفيه خونين درون سازمانى کشته شدند به درستى روشن نيست ،

  .مجيد شريف واقفى و صمديه لباف نام آورده شده است : نامهاى 
  :درون سازمانى نام آورده است  حسين احمدى روحانى در مصاحبه تلويزيونى خود از شمار بيشترى از کشته شدگان در تصفيه

 که جريان  اين ترورها تا آنجا که من اطالع پيدا کردم و در سازمان هم مطرح شد عبارت بود از ترور شهيد واقفى و صمديه لباف ،" ..... 
شهرام فکر مى کرد که در مورد شهيد يقينى به اين دليل بود که مطرح مى شد ، تقى .  يقينى ٥٥آنرا فکر مى کنم مى دانيد و در سال 

چون يک فرد قديمى هست مى خواست برود خارج از کشور ، ممکن است به اصطالح آنجا دسته اى فراهم کند ، گروهى درست بکند و 
مورد ديگر فردى . سرشاخ بشود با مجاهدين و از آن جهت در يک خانه اى که او را برده بودند براى جعل پاسپورت بى رحمانه ترور کردند 

تا آنجا که من اطالع ..... مورد ديگر فردى به نام جواد سعيدى . ه نام ميرزا جعفر عالف بود که او را تحت عنوان پليس بودن ترور کردند ب
  ..... "را به پليس معرفى کند دارم کشته شد و دليلش هم اين بود که اين فرد اطالعات زيادى داشته و مى خواسته خودش 

  : ا اين گونه برمال کرده است ک مورد از تصفيه درون گروهى رساواک در گزارش خود ي
سبب .  يکى از اعضاى گروه به نام على اکبر ولى پوران به دست همکاران خود در نجف آباد اصفهان ترور مى شود ١١/١/٥٢در روز " ..... 

  ... "..واک بستگى داشته باشد اين کشتار بدگمانى سازمان به او بوده است که شايد به سا
  :را اين گونه بازگو کرده است وحيد افراخته نيز در بازجويى هاى خود گوشه اى از تصفيه ها يا جنايتهاى درون گروهى 

شهرام که . خسرو به داليل ايدئولوژيک و مخالفت با ترور مجيد از گروه کناره گرفته بود ) ..... حميد الکترونيک ( در مورد خسرو " ..... 
آنوقت مجبورش  خسرو را دستگير کنيم و بيندازيمش توى يک خانه ،" زمند دانش و تجارب او مى ديد پيشنهاد کرد خود را سخت نيا



يپا وقتى که اين کار انجام شد با يک ت. کنيم وسايل مورد نياز گروه را بسازد و تمام فوت و فن کار را نيز به يک عضو مورد اعتماد بياموزد 
  " .او را بيندازيم بيرون 

گروه . يوسف فردى بسيار با استعداد و مبتکر در رشته الکترونيک . فردى به نام يوسف در گروه وجود داشت : و اينک نمونه اى دردناک 
مسؤول او مجيد شريف واقفى بوده ، . بدون دادن آموزش کافى او را براى خريد وسايل مورد نياز ، براى تهيه بى سيم به خارج مى فرستد 

يوسف بيچاره را که تنها به عشق الکترونيک به گروه آمده و بيش از . ارشى از او براى افراد خارج کشور فرستاده نمى شود هيچ گونه گز
.  روز در اردوگاه الفتح وادار به دويدن در لجن و ديگر تمرينات پارتيزانى مى کنند ١٥عشق به مبارزه ، عشق به کار راديو آماتورى دارد ، 

محسن فاضل پس از کمى صحبت به يوسف مشکوک . سپس به افراد گروه معرفى مى شود ..... ن اوضاع گيج مى شود يوسف از ديدن اي
يوسف به علت بيغ بودن از مسائل سياسى و بى اطالعى از مسائل تشکيالتى . مى شود و مى گويد به نظر من اين فرد ساواکى است 

محسن او را به صندلى بسته و کابل زدن را شروع مى کند تا او را وادار به اعتراف .. ...جوابهاى پرت و پالئى به سؤاالت محسن مى دهد 
باز نوبت به محسن مى رسد اين . نوبت به ديگران مى رسد آنها هم مى زنند . بى رحمانه شالق مى زند تا اينکه خسته مى شود . کند 

شده يک دختر گروهى پس از مدتى ارتباط و به اصطالح ازدواج از جالد عقده اى که يکى از عقده هايش ناتوانى جنسى است که موجب 
يوسف با حالتى تضرع در حاليکه هيچ ذره اى از انسانيت در همرزمانش نمى .  مجدداً ضربات وحشيانه اش را آغاز مى کند  او جدا شود ،

هنوز ليوان آب به دهانش نرسيده است که ناگهان  .آب برايش مى آورند_ " آخ قلبم ، کمى آب " يابد که به فريادش رسند، ناله مى کند 
  .م شده و به روى بدن مى افتد سرش به يک سو خ

.  از داخل جواب بر مى گردد که شما يک عنصر بسيار با ارزش فنى گروه را کشته ايد  قاتلين شرح جنايتشان را براى داخل مى نويسند ،
  .....ا يک انتقاد از خود است جواب تنه
آيا اين ايدئولوژى و اعتقاد و ايمان در کجاى دنيا به زور و تهديد و ترور در مغز افراد بايد جايگزين شود ، چرا گروه : مونه اى ديگر باز هم ن

بايد بهشتى را از بين ببريم زيرا او با " شهرام مى گفت . مجاهدين وقتى مارکسيست مى شود اين چنين برخوردى با مذهب مى کند 
ولى چون از نظر تبليغاتى ، صالح نيست اين جريان رو شود ، بهتر است از روش هاى . کسيستى رژيم هم صدا خواهد شد تبليغات ضد مار

و با دستگيرى على خدائى صفت و تهديد او به ترور ، به اتهام اينکه دوستان . خاصى بهره گيريم ، مثالً او را با اتومبيل زير بگيريم 
  . " مارکسيسم انتقاد نموده استرده و از دانشجويش را به مذهب تبليغ ک

يکى از دست اندرکاران تصفيه هاى خونين درون سازمان به نام محسن سيد خاموشى در بازجويى هاى خود از جنايات خونين گروه اين 
  :گونه پرده برداشته است 

هم آمدند ، ماشين قهوه اى را هم با ) د طاهر رحيمى محم(و حسن ) وحيد افراخته ( و بعد حيدر ) بهرام آرام ( در محل قرار على " ..... 
 نايلون هر کدام يک دست لباس اضافى براى  کلرات بنزين ، برزنت ، ابر ،.( وسائل ضرورى را داخل ماشين گذاشتيم ..... خود آورده بودند 

ن زير انداختيم بعد برزنت را روى آن کشيديم صندوق عقب را مرتب کرديم ، اول يک ورقه نايلو) .  لنگ  خود آورده بويم ، ميخ پنچرى ،
يک پيت هم خريديم و آنرا پر از . حدود سه کيلو کلرات در بسته يک کيلوئى در داخل ماشين گذاشتيم .  ابر را روى برزنت کشيديم  بعداً

بايستد بعد وقتى مجيد شريف يک همشيره )  کوچه باريک(طرح بدين شکل بودکه روبرو کوچه اديب . آب کرده ، داخل ماشين گذاشتيم 
( وارد کوچه شده مجيد شريف واقفى را بکشد بعد جسد را دو نفرى ) حسين سياه کاله ( واقفى وارد کوچه شد ، همشيره برود و عباس 

  .....د و بعد سوار شده برويم با هم حمل کنند در صندوق عقب بگذارن) عباس و حيدر 
من و عباس هم ماشين قهوه اى را به کوچه اى برده نمره ها را باز کرده و نمره . شريف واقفى رفت سر قرار مجيد ) وحيد افراخته ( حيدر 

ماشين را دم کوچه باريک گذاشتيم و ايستاديم ، چند لحظه بعد على . هاى جعلى را پشت شيشه هاى آن گذاشتيم و به محل عمل رفتيم 
ر خود نيامده چکار کنيم ، عباس گفت مهم نيست من طورى مى ايستم که نيمى از با ناراحتى آمد و گفت همشيره سر قرا) بهرام آرام (

. حدود يک ربع گذشت که همشيره رفت . کوچه را ببينم ، ما ايستاده بوديم که ديديم همشيره با چادر آمد و روبروى کوچه ايستاد 
 بلند شد من لنگ را برداشته و داخل کوچه شدم که عباس از من خدا حافظى کرده داخل کوچه شد ، لحظه اى بعد صداى شليک گلوله

ديدم مجيد شريف واقفى به صورت روى زمين افتاده است ، لنگ را روى صورت او گذاشتم و برگشتم ماشين را روشن کرده دستمالى تر 
هم يک تير به ) د افراخته وحي( کردم ، وقتى عباس و حيدر جسد را داخل ماشين گذاشتند ، من خونهاى روى سپر را پاک کردم و حيدر 

بعد دو نفرى جسد را داخل ماشين آوردند ، چند زن از ديدن صحنه داد و فرياد کردند که حيدر سر آنها داد . پشت سرش شليک نمود 
ميدان از طريق آبمنگل و شهباز رفته و از آنجا به خيابان عارف نزديک . ما پليسيم دور شويد کسى که کشته شد خرابکار بود : کشيد 

  .س وارد جاده مسگر آباد شديم خراسان ، حيدر پياده شد و من و عبا
همان اسلحه اى که .  بود ٦٥/٧همانموقع که مجيد شريف واقفى روى زمين افتاده بود اسلحه اش را از کمرش برميدارند ، اسلحه اش يک 

مى افتد و عباس و حيدر نفهميده بودند در نتيجه نارنجک در از انبار تخليه کرده اند ولى نارنجکش را برنمى دارند و نارنجک از کمرش 
که عالمت داده بود رفتيم ولى جائى براى سوزاندن جسد نبود ، ) وحيد افراخته ( من وعباس در جاده مسگرآباد همانجائى که . کوچه ماند

 در هر صورت ما از منطقه دور شديم و در زيرا همان لحظه اى که ماشين را پارک کرديم يک گله گوسفند و چند مرد نزديک ما شدند



 کيلو مترى مسگرآباد که چاله هاى زيادى داشت ، بعد از مدتى معطلى ١٨باالخره جائى يافتيم در . امتداد جاده قديم پيش مى رفتيم 
م بعد دستهاى خود را و  بعد بنزين ريختي باالخره جسد را از ماشين پائين انداختيم و کلرات را روى جسد ريختيم مخصوصاً صورت او،

ريخته شد ، در همان حال فندک را زد از ) حسين سياه کاله ( ماشين را تميز کرديم ، بعد مقدارى هم بنزين روى دست و پاى عباس 
 را جسد شعله طوالنى بلند شد و از دست و پاى عباس هم شعله بلند شد ، مقدارى عقب رفته من روى او پريدم و او را زمين زده و شعله

وقتى بلند شديم متوجه شديم که شعله به در صندلى عقب ماشين گرفته به سرعت داخل ماشين پريده و ماشين ار از شعله . خفه کردم 
  ..."..ها دور کرديم 
  :ازجويى ديگرى افزوده است که خاموشى در ب

 عدد قرص سيانور داشت و مقدارى ٢٠   را تخليه کرديم ،در گودالى جسد را انداخته و کلرات و بنزين روى آن ريختيم ، جيب هاى آن" ..... 
  ..... " تومان پول ٤٠٠و حدود نوشته که آيه قرآن در آن بود 

  :ونين اين گونه ياد کرده است وحيد افراخته نيز از اين تراژدى خ
يکى از اين . لوژى جديد را نپذيرفتند پس از به وجود آمدن گرايشات مارکسيستى در سازمان عده اى به مخالفت پرداخته و ايدئو" ..... 

پس از مدتى معلوم شد مجيد کوششهائى به طور مخفيانه براى انشعاب . افراد به نام مجيد شريف واقفى که از افراد سابقه دار سازمان بود 
افرادى که جذب . ، کرده است و دو دستگى و اينکه افراد مذهبى را به دور خود جمع کند و حتى سازمان اصلى مجاهدين را از خود بداند 

و فردى با نام مستعار خسرو که مسؤول قسمتهاى الکترونيکى و تهيه کننده .....او شده بودند کسانى بودند ، مثل مرتضى صمديه لباف 
  .گيرنده هاى بى سيم پليس بود 

د در کوچه اى پائين تر از خيابان اديب طرح مجي. سازمان تصميم به از بين بردن مجيد شريف واقفى و مرتضى صمديه لباف مى گيرد 
حسين سياه کاله و خاموشى ، عمليات با شليک دو گلوله به " من " افرادى که در اين طرح بودند عبارت از . الممالک انجام مى شود 

طرح دوم در کوچه اى بين  . وسيله من و سياه کاله انجام شد و آن دو نفر ، جسد او را به بيابانهاى حوالى جاده خراسان برده و سوزاندند
در اين طرح من ، محمد طاهر رحيمى ، و . خيابان نظام آباد و سلمان فارسى انجام شد و منجر به زخمى شدن مرتضى صمديه لباف شد 

  ."گلوله اى به من اصابت نکرد صمديه نيز در اين جريان تيراندازى کرد که . فرد ديگرى شرکت داشتيم 
  :خته اين گونه بازگو کرده است ن توطئه کشتن صمديه لباف را از زبان وحيد افرامحسن سيد خاموشى جريا

وحيد افراخته اين طور برايم تعريف کرد که مسؤول ترور سر جايش نايستاده بود و سر عالمت دهى با دختر عالمت دهنده صحبت " ..... 
مشکوک مى شود و برمى گردد و ) صمديه لباف (  مى شوند بعد حسين  مى کرد ، البته داخل کوچه اى که قرار بود آنجا عمل انجام بشود ،

باالفاصله فردى که با او قرار داشته که همان وحيد افراخته بوده يک تير به سمت او شليک مى کند که دهان او را سوراخ مى کند ، 
 در حاليکه سالح کشيده و تيراندازى مى کند  بعد از مقدارى دويدن برمى گردد حسين سريعاً برمى گردد و شروع به دويدن مى کند ،

آن طورى که عباس برايم مى گفت در عمل . مدتى اين دو به سوى هم تيراندازى مى کردند تا باالخره هر دو از دو سو فرار مى کنند 
محمد ( حسن .  کشاند فردى است که سر قرار او مى رود و او را به محل عمل مى) وحيد افراخته ( بهمن ) صمديه لباف (کشتن حسين 
ورت عمل ناموفق در هر ص. مرتضى صمديه لباف است )  حسين  (راننده است و آن فرد ديگرى است که مسؤول کشتن ) طاهر رحيمى 

  ....."مى شود 
  :ف اين گونه اعتراف کرده اند سرکرده هاى سازمان به جنايت خونين خود درباره مجيد شريف واقفى و مرتضى صمديه لبا

او .....  به سازمان پذيرفته شد ٤٨او در اوائل سال .  مجيد شريف واقفى ، فارغ التحصيل رشته برق دانشگاه صنعتى بود ١م خائن شماره نا" 
مدتها ى مديد چهره واقعى ضد خلقى خود را به اعتبار وجود برخى معيارهاى نادرست در سازمان پوشانده بود و از اين نظر توانسته بود 

اما باالخره عليرغم همه سالهائى که واقعيت وجودى خود را ، انگيزه هاى ناسالم خود را پوشانده بود . ى از مسؤوليت ارتقاء يايد به مدارهائ
و عليرغم همه کوششهاى مذبوحانه اش براى فرار از انتقاداتش باالخره لبه تيز مبارزه ايدئولوژيک را باالى سر خود وضعفها و نارسائيهاى 

او در ظاهر انتقادات خود راقبول نمود و حتى به طور کتبى تحليلهائى از انگيزه هاى ناسالم و ضعفهاى عميق . لوژيک خود ديد عميق ايدئو
اما در بطن او نه تنها حاضر نشده بود با ضعف ها . خود به عمل آورد و از اين نظر قرار شد با خلع تمام مسؤوليتهايش به کار توده اى برود 

ى عميق ايدئولوژيک و انگيزه هاى ناسالم خود که طى ماه ها کار توضيحى برايش آشکار شده بود مبارزه کند ، بلکه با اتخاذ و نارسائى ها
  .کردن مسير انقالبى آن برآمد بدترين شيوه خائنانه در صدد پيدا کردن موقعيت مناسبى براى ضربه زدن به سازمان و منحرف 

از زخمهاى شمشير تيز مبارزه ايدئولوژيک نيشهاى مسموم و زهرآگين خود را در پس ده ها انتقاد از او که تا ديروز چون مارى افسرده 
با چند تن از عناصر متزلزل و کسانى که در همان مراحل اول مبارزه ايدئولوژيک تصفيه شده . خود ، پنهان کرده بود يکباره به تکاپو افتاد 

او باالخره بعد از چهار ماه توطئه خائنانه .....  در صدد بر آمد براى خود دار و دسته اى تهيه ببيند بودند، تماس برقرار کرد و با اغواى آنان
و نفر ديگر که  ) ٣خائن شماره ( عليه سازمان موفق مى شود دو نفر از افرادى که يکى از آنها به طور کامل از سازمان اخراج شده بود 

به هر ..... با خود همراه سازند  ) AZبه نام مستعار ( و يک نفر ديگر را به طور بينابينى  ) ٢ شماره خائن( مراحل انتقادى خود را مى گذراند 
 ماهه آنان از ٤مچ آنها به زودى گرفته شد و راز خيانتهاى .  نمى توانستند براى مدت طوالنى از پشت بر ما خنجر بزنند  حال آنها مسلماً



 او به سزاى خيانتهايش ١با اعدام خائن شماره .  محکوم به اعدام شدند ٢ و خائن شماره ١خائن شماره از طرف سازمان . پرده بيرون افتاد 
  ..... اما به چنگ پليس افتاد  توانست از مهلکه جان سالم به در ببرد٢رسيد در حاليکه خائن شماره 

کم اعدام از دست ما بگريزد اما به چنگ پليس افتاد وى  ، مرتضى صمديه لباف نام دارد که توانست در حين اجراى ح٢خائن شماره ..... 
به احتمال بسيار زياد از طرف دشمن نيز محکوم به اعدام خواهد شد چرا که عليرغم اطالعات بسيارى که تا کنون در اختيار پليس قرار 

دليل شرکت در يکى دو واقعه نظامى از جمله داده و تا حد همکارى کامل با اين مزدوران عليه سازمان ما به آنها خدمت کرده است ولى به 
. شرکت در واقعه اتفاقى کشته شدن مأموران ژاندارمرى که به دنبال جستجوى مواد مخدر قصد بازرسى او را در مسجد هاشمى داشتند 

  ."انت به نفع خود طرفى ببندد نخواهد توانست از اين خي
د کردند که مرتضى صمديه لباف با ساواک شاه همکارى کرده و اطالعات گسترده اى کارگزاران سازمان بنا بر سرشت منافقانه خود وانمو

باور نکرد و نه _ حتى همکاران مارکسيست آنان _ ليکن اين ادعاى پوچ و بى مايه را نه آنروز کسى ! در دسترس آنان قرار داده است 
  .نگ آميز باور کردنى مى باشد  سراپا نيربراى نسل امروز ، نسل فردا و تاريخ ، اين گونه انگ ها و برچسب هاى

در آن روز سازمان تا آن پايه اى بى آبرو و بى اعتبار شده بود که گروهى از اعضاى سازمان که ايدئولوژى مارکسيستى خود را بى پروا 
  : يک موضع گيرى آشکار نوشتند  در آشکار ساخته بودند ،

 ، سرکوب و اعدام رفقاى مذهبى که در رابطه با عملکرد انحرافى و اپورتونيستى رهبرى خائن و توطئه گر خواندن مخالفين داخلى"..... 
بسيارى از نتايج ارزنده اى را که مى توانست اين تغيير و ..... مجبور به جمع آورى نيروهاى خود شده و در صدد انشعاب برآمده بودند 

  ..... " خودش بدل نمودبه ضد)  ! !  (تحول ايدئولوژيک در سطح جنبش به بار آورد 
 آنان به صمديه لباف نيز پيرامون دورويى ها و دروغ پردازيهاى سازمان و نسبت نارواى) بخش خاورميانه ( مارکسيست هاى جبهه ملى 

  :آوردند 
براى اثبات اين که بديهى بود که مجاهدين بايد مى کوشيدند عناصر مذهبى را خائن و متزلزل و همکار بالقوه پليس نشان دهند و " ..... 

يکى از رهبران جناح مذهبى مجاهد شهيد مرتضى صمديه لباف را همکار فعال پليس معرفى کنند تا ..... بالقوه به بالفعل منتهى مى شود 
معهذا چون همان موقع کذب اطالع . هنگامى که رهبر مذهبى ها با پليس همکارى مى کند تکليف باقى روشن است : ثابت کرده باشند 

نابکارى باور ! خود ساخته را مى دانستند از پيشاپيش اعالم کردند که ممکن است رژيم صمديه لباف را با وجود همکارى اعدام کند 
جا افتاده است ، بى سر و صدا اعالم مى کنند که " سيستم " و اکنون يک سال بعد که آبها از آسياب ريخته و . نکردنى است ولى کردند 

پس از زخمى شدن با تير نارفيقان و در زير شکنجه هاى آريامهرى با پليس همکارى ! ( او با پليس همکارى نکرده است دورغ گفته اند و 
  ! ) است " متزلزل و خائن " نکرده است ولى 

 دالورى مى بودند به پاره اى از رهبران و افرادى که بر طبق سيستم ، آنها بايد نمودار مقاومت و" مجاهدين " از جانب ديگر و از بد شانسى 
زودتر از " سيستم مجاهدين " بناى پوشالى ! هم صالح نديدند آنرا انکار کنند " مجاهدين " ادعاى رژيم پشت راديو و تلويزيون رفتند ، و 

د به تلويزيون باالخره آنها با شعبده بازى افسانه اى ، پس از ماه ها تأخير و تمجمج ، موضعى در مور. آنچه تصور مى رفت در هم ريخت 
ابتدا به همه منافقين و معاندين فحش دادند ، با همه به در و . رفتن يا نه رفتن اين افراد در نشريه خبرى گرفتند که نگرفتنش بهتر بوده 

مت کرده اند يا آيا اين افراد پشت تلويزيون رفته و اظهار ندا" کرده موضع بگيرند و باالخره به صراحت نگفتند که " فراموش " ديوار زدنها 
  ..... "ن جواب طفره رفته شود مانور و همه فنون به کار گرفته شد که از زير اي! نه ، شعبده بازى ، تردستى ادبى 

سازمان در ساواک شاه گشوده مى شود و مورد بررسى قرار مى گيرد ، به دست مى آيد که مرتضى " پرونده اعمال " و امروز آنگاه که 
  .بر سر موضع خود ايستاده است ا با رژيم شاه همکارى نکرده ، بلکه سرسختانه صمديه لباف نه تنه

و شگفت آور آنکه يکى از رهبران سازمان به نام وحيد افراخته که در کشتن مجيد شريف واقفى و ترور صمديه لباف به شکل مستقيم 
 دو تن از رهبران سازمان به نام تقى شهرام و بهرام آرام ، با دست داشته است و بسيارى از ديگر جوانان باورمند به اسالم را با دستيارى

شيوه هاى گوناگون سر به نيست کرده ، از خانه هاى تيمى بيرون رانده و به دم تيغ پليس شاه داده است ، در پى دستگيرى او از سوى 
 نيروى خود را به کار گرفت تا صمديه لباف را بر آن ساواک نه تنها همکارى گسترده ، همه جانبه و بى مانند با رژيم شاه کرد ، بلکه همه

  . سخن بگويد و موضع گيرى کند فرمايشى شاه به گونه اى که ساواک مى خواهد" دادگاه " دارد که در 
کوم او که در بيرون زندان صمديه لباف ها را به کيفر پايدارى و استوارى در ايدئولوژى خويش مح. ليکن در اين مأموريت شکست خورد 

به مرگ مى کرد و به ترور او دست مى زد ، در درون زندان نيز آنگاه که از واداشتن صمديه لباف به همکارى با ساواک نوميد و سرخورده 
  .زنند شد به دژخيمان ساواک پيشنهاد داد که براى واداشتن نامبرده به سازش و همکارى به زور و شکنجه و فشار دست ب

  : شکنجه گران ساواک آمده است در دست خط او به يکى از
  
  جناب آقاى دکتر منوچهرى سالم " 

هيچ دليل و منطقى براى رد عقائد من و اثبات اعمال گذشته نداشت و حتى خودش هم . با صمديه لباف به اندازه الزم و کافى بحث کردم 



به او . ر و تعصب مذهبى ، حاضر به پذيرش حقيقت نبود نسبت به گروه بدبين و نسبت به مبارزه مسلحانه کامالً مردد بود ولى به علت غرو
اين عمل به نفع رژيم تمام " گفتم آن قسمت از فساد و گمراهى گروه را که قبول دارى بايد در دادگاه مطرح سازى ولى او با اين بهانه که 

 شانه خالى کند و ادعا مى کرد عقيده به مى خواست" مى شود و من نمى خواهم قدم خطائى بردارم و روز قيامت مورد عذاب واقع شوم 
  . مطابق عقيده مذهبى او نيست حکومت اسالمى دارد و رژيم

به هر حال با اين تعصب زيادى که نشان مى دهد حتى به نظر من اطالعات خود را نيز اگر توانسته باشد به تمامى نداده است ، با توجه به 
  .حث بيشتر با او فايده ندارد اين موضوع ب

من متنى را براى او تهيه کرده ام به طورى که هم نظر ما را تأمين مى کند و هم آن قسمت از مطالبى را نوشته ام که حتى صمديه لباف نيز 
، اگر موافق باشيد همين را ) بيشتر حمله به مارکسيسم و ضد مذهبى بودن گروه ( قبول دارد و نمى تواند بگويد به آن عقيده ندارم 

 هيچ گونه دست بردن پاکنويس کرده و در دادگاه بخواند و من فکر نمى کنم جرأت کند و مخالفت نمايد و اگر نخواهد حرف بدهيم بدون
البته در اين مورد با آقاى دکتر عضدى صحبت کردم و همين نظر را داشتند و بر اساس نظر . حساب را بپذيرد چاره اى جز فشار نيست 

 ايشان اين متن ار نوشتم 

  

 سازمان م تغيير مواضع ايدئولژيکاعال
  

تغيير ايدئولوژى داده و مارکسيست شده و دگرگونى ريشه اى در "  طى بيانيه اى بلند و گسترده اعالم کرد که ١٣٥٤سازمان در سال 
 مذهبى از خانه ها و مراکز همزمان با اين بيانيه آيه قرآن از باالى آرم سازمان برداشته و کتابها و نوشته هاى" . سازمان پديد آورده است 

سازمان برچيده شد و از اعضاى سازمان آنانکه تغيير ايدئولوژى ندادند و به مذهب پاى بند ماندند ، يا به اعدام محکوم شدند و به نام 
 شکار پليس شاه قرار به شهادت رسيدند و يا از خانه تيمى بيرون رانده شدند و در معرض..... و خائن شماره ٢ ، خائن شماره ١خائن شماره 

  .گرفتند که شرح آن در کتابهاى گوناگونى آمده است 

چنانکه پيشتر بررسى شد کارگردانان پشت پرده ، سازمان را براى اين به صحنه آوردند تا با دم زدن از خدا و خلق و تظاهر به اسالم ، 
 نهضت را به بيراهه بکشانند و از پيروزى و کاميابى اسالم و ملت قرآن و نهج البالغه بتوانند نهضت اسالمى ايران را در دست گيرند و آن

  .رمان پرور ايران پيشگيرى کنند مسلمان و قه
اکنون اين پرسش مطرح است که چگونه سازمان با وجود دارا بودن چنين انگيزه و سياستى يکباره ماهيت الحادى و ضد اسالمى خود را 

  .ا اعالم داشت  بودن سازمان ربر مال کرد و مارکسيست
  : مى توان شمرد ، مانند اينکه درباره اين دگرگونى در سازمان ديدگاهها و مايه هاى گوناگونى

کارگردانان پشت پرده سازمان در پى چند سال تالش و کوشش پيگير و همه جانبه براى فريب امام و واداشتن او به پشتيبانى از  _ ١
  .مى کرد تا پايه اى پى بردند ياستى که دنبال سازمان ، به ناکامى و شکست انگيزه و س

و اين واقعيت را به درستى دريافتند که با عدم يارى و پشتيبانى از سوى امام ، سازمان ، نه تنها نمى تواند رهبرى نهضت اسالمى ايران را 
ند ، بلکه دير يا زود موضع امام بر ضد از آن خود سازد و مبارزه ضد زورمدارى و ضد استعمارى ملت مسلمان ايران را به بيراهه بکشا

براى سازمان در ميان ملت ايران فاش مى شود ، و در آن روز سازمان با بى آبرويى و رسوايى همراه با روسياهى و سرافکندگى بايد 
  .هميشه از صحنه کنار رود 

مان ايران از ديدگاه امام درباره سازمان آگاهى يابند ، از اين رو بر آن شدند پيش از آنکه طشت رسوايى آنان بر باالى بام افتد و ملت مسل
راى خود پايگاهى به دست آورند آنان راه خود را از مردم جدا کنند و با برمال کردن ايدئولوژى سازمان دست کم در ميان مارکسيست ها ب

.  
 مانند بهرام آرام ،   را در دست گرفتند ،آنانکه در پى کشته شدن و زندانى شدن نخستين سران سازمان سر رشته رهبرى سازمان _ ٢

تقى شهرام و وحيد افراخته از سياست پشت پرده بنيانگذاران سازمان بى خبر بودند و از انگيزه اصلى پيدايش سازمان که فريب 
طالعه کتابها و نوشته هايى که مسلمانان به پاخاسته و کشاندن آنان به بيراهه با نام اسالم ، قرآن و نهج البالغه بود آگاهى نداشتند و با م

  .ى مارکسيست گرايش پيدا کردند بنيانگذاران سازمان در دسترس آنان گذاشتند پايه باورمندى آنان به اسالم سست شد و به سو
 اين رو آيه قرآن از. و آنگاه که در رأس سازمان قرار گرفتند ، بنابر آنچه يافته و به آن رسيده بودند ، کوشيدند که در سازمان پياده کنند 



  .لوژى سازمان را اعالم کردند را از روى آرم سازمان برداشتند و تغيير ايدئو
ليکن آن دسته از کادر مرکزى و اعضاى نخستين سازمان که از نقشه و انگيزه بنيانگذاران و کارگردانان پشت پرده سازمان به درستى 

بروند و با تکيه بر اسالم با نهضت اسالمى امام خمينى رويارويى کنند ، " مذهب "  جنگ به" مذهب " آگاهى داشتند و بر آن بودند که با نام 
د و نه تنها با اين تغيير ايدئولوژى سخت مخالف بودند بلکه ديگر اعضاى مارکسيست سازمان را سفارش مى کردند که دم از اسالم بزنن

  .تظاهر به نمازخوانى کنند 
از عناصرى بودند که کوشش داشتند سازمان را در ميان ..... جوى ، موسى خيابانى و مهدى ابريشمچى و از اين رو مى بينيم که مسعود ر

  روى اين انديشه پافشارى کنند  و  ! !ملت مسلمان ايران ، سازمانى اسالمى و کارگزاران و اعضاى آن را مردانى دين باور و وارسته بنمايانند 
  :موران رژيم افتاده آورده استسعود رجوى که بنا داشته است به بيرون زندان بفرستد و به دست مأساواک در گزارش خود پيرامون نامه م

مسعود رجوى يکى از محکومين سازمان آزاديبخش ايران وابسته به جمعيت به اصطالح نهضت آزادى که در دادگاه هاى عادى و تجديد " 
کوم و سپس مورد عفو ملوکانه واقع و با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم نظر اداره دادرسى نيروهاى مسلح شاهنشاهى به اعدام مح

گرديده ، از داخل زندان دستورالعمل هائى در مورد نحوه دفاع متهمين سازمان مزبور در دادگاه تحرير نموده و قصد داشته آنرا در 
  : از عرض مى گذرد  لب آن ذيالًهم مطاموقعيت مناسب جهت ساير متهمان ارسال دارد که قبل از ارسال ضبط و خالصه ا

روى ايدئولوژى مارکسيستى مى بايست کمتر . حفظ ايدئولوژى اسالمى بايد يکى از محورهاى اصلى موضع گيرى افراد در دادگاه باشد 
رات خود به کار تأکيد شود ، اصوالً ما بايد حرفمان را از آنان جدا کنيم و حتى کلمه خلق را که بيشتر مخصوص آنها است در اظها

  ....." نگيريم
از اين نوشته به خوبى به دست مى آيد که زير بناى سازمان بر ايدئولوژى مارکسيستى استوار بوده است و تکيه روى اين ايدئولوژى براى 

  .ان اهميت ويژه اى داشته است کارگزاران سازم
ن و به دست گرفتن رهبرى نهضت اسالمى ايران بوده ، به همکاران و و او براى پيشبرد انگيزه اصلى خود که فريب توده هاى مبارز مسلما

شه سازمان را هم مسلکان خود سفارش مى کرده است که به گونه اى سخن نگويند که ماهيت سازمان را براى مردم روشن سازد و نق
  .نقش بر آب کند 

برخى از اعضاى سازمان را که به شکل رسمى مارکسيسم را پذيرا او در راه پيشبرد اين نقشه شوم و استعمارى تا آن پايه آزمند بوده که 
   !  ان به نماز وا مى داشته استشده بودند ، در زند

  :در اين باره در گزارش ساواک آمده است 
)  اوين به بازداشتگاه( پس از ورود محمود طريق االسالم و محسن محمد دماوندى و محمد ابراهيم جوهرى که مارکسيست بودند " ..... 

مسعود رجوى با آنها صحبت کرد و قرار شد که آنها اعالم مارکسيست بودن نکنند زيرا افرادى وجود دارند که سوء استفاده خواهند نمود 
و دکتر عباس شيبانى ، مصطفى ماليرى و کريم رستگار و فرزاد قلعه گالبى مجاهدين را مى کوبند و در نتيجه اين افراد اعالم نکردند و 

 حسن صديقى ، محمد ضابطى ، جوهرى ، عليرضا ثقفى ،  اکنون عناصر مارکسيست عبارتند از خليل تخمه چى،..... ز مى خواندند نما
ضمناً حسن راهى به وسيله عليرضا تشيد و بهمن بازرگان مارکسيست شده و او هم .....  کاظم شفيعيها   راهى ، بهمن بازرگان ، دماوندى ،

الدپوش و کاظم شفيعيها را مارکسيست نموده و به طورى که گفته اند شفيعيها مرديست متعصب و ضد مذهبى که به نوبه خود حسين آ
  ..... "ذهبى ها پخش مى کردند به اتفاق عماد رضوى عضو ستاره سرخ ، آيات قرآن را که با علم تضاد و تناقص داشته در مى آورند و بين م

مسعود رجوى از اينکه شمارى . از تظاهر به اسالم و دم زدن از خدا و خلق به خوبى روشن مى شود از اين گزارش نقشه و برنامه سازمان 
از همکاران و همدستان او ملحد و ضد خدا شده اند واهمه و پروايى ندارد و با آنان به گفتگو نمى نشيند تا عيب کار را بيابد و در راه 

  ند و در راه جبران آن برآيد ويدا کهدايت آنان بکوشد و يا کاستى کار سازمان را پ
و ديگر نوشته هاى سازمان مارکسيست و ضد اسالم از کار در آمدند ، تنها در " شناخت " او به جاى آنکه بينديشد که چرا خوانندگان 

 از دورويى و دروغگويى انديشه اين است که مارکسيستهاى تاره نفس و تازه از راه رسيده ، مبادا شگرد و روش سازمان را از ياد ببرند و
  .چهره اصلى خود را نشان دهند دست بکشند و 

 به جاى آنکه اعضاى مارکسيست   اگر به راستى اسالم را باور داشتند ، مسعود رجوى و ديگر عناصر سازمان که تظاهر به اسالم مى کردند ،
  .ف واقفى و صمديه لباف کردند ردند که شريسازمان را به دورويى و دروغگويى فرا خوانند با آنان آنگونه برخورد مى ک

آنان را آشکارا از خود مى راندند و روى مکتب خود به سختى پا مى فشردند و در اين صورت هرگز کسى به خود رخصت نمى داد که 
ز مانند جمعيت ها و سازمان را بکوبد و هر انسان آگاه و بى پيرايه اى مى دانست و چنين تحليل مى کرد که در ميان اعضاى سازمان ني

و کوبندگى گروه هاى ديگر دور از خرد نيست که چند نفرى به بيراهه کشيده شوند و به اسالم پشت کنند و اين براى سازمان شکنندگى 
  .نداشت 

 جوهرى ،  راخته ،مسعود رجوى را با وحيد اف. ، دورويى و دروغگويى بود " التقاط " ليکن واقعيت اين است که پايه و زير بناى سازمان بر 
  . يش به ماديگرى تفاوتى نبود شهرام آرام از نظر بى اعتقادى به اسالم و باورمندى به مارکسيسم و گرا



تنها تفاوت اين بود که او به شگرد ، انديشه و آرمان سازمان سخت پاى بند بود و بنابر مأموريتى که داشت بر آن بود به نام خدا و خلق و 
يشه اسالم ، عالمان متعهد و جنبش هاى اسالمى را از بيخ و بن برآورد و راه را براى تاخت و تاز فراماسونها و ديگر با تظاهر به دين ر
  .وسى هموار کند سازمان هاى جاس

ى  و اصلليکن آنان به سبب سادگى و الدگى و يا به علت هاى ديگر که در باال آمد از اين شگرد و شيوه سازمان دست کشيده چهره دومى
  .خود را نمايان کردند 

لى سازمان بى نقش نبوده شايد دور از انديشه نباشد اگر گفته شود که ساواک در اعالم تغيير ايدئولوژى و بر مال کردن چهره اص _ ٣
  .است

نى عقيدتى در همراه با استوار احمدى و قرار گرفتن او در کادر مرکزى سازمان و پديد آمدن دگرگو فرار تقى شهرام از زندان سارى ،
 سلسله رويدادها و جريانهايى ١٣٥٤از سوى او در سال " بيانيه مواضع ايدئولوژيک سازمان " سازمان به دست نامبرده و نوشتن کتاب 

توان و ليکن اين قلم را . است که نيازى ژرف به پژوهش و بررسى گسترده و همه جانبه دارد و نتوان از کنار آن با بى تفاوتى گذشت 
  . بررسى آن نباشد فرصت

  واقعيت اين است که کارگردانان پشت پرده که بر آن بودند سازمان را پيشتاز مبارزه ضد زورمدارى و ضد استعمارى ملت ايران بنمايانند ،
  .براى رژيم شاه بسازند " يوى آلترنات" اين انديشه را دنبال مى کردند که از سازمان 

کابينه سايه و جانشينى براى رژيم شاه پديد آورند " مبادا" براى روز " نهضت آزادى " و " جبهه ملى "  از چنانکه پيش از آن نيز بر آن بودند
  .پسند و خوش آيند ساواک باشد و اين کارى نبود که مورد 

ه بود و همواره بر آن رژيم شاه پيوسته از اين گونه دور انديشى ها و آينده نگرى هاى کارگردانان پشت پرده ناخشنود ، نگران و دل آزرد
  .آسوده کند "  لو سر خرمن ها لو "را از بيخ و بن بر آورد و خود را از خطر اين گونه " آلترنايتوها "بود که ريشه اينگونه 

عتبار ليکن آن رژيم با کوششهاى شبانه روزى بر آن بود که آبرو و ا. اين رخصت را به رژيم شاه نمى داد  ليکن دستهاى مرموز پشت پرده ،
  .يگاه مردمى برخوردار نيستند مردمى آنان را از ميان ببرد تا کارگردانان پشت پرده دريابند که آنان از پا

  .  و به پا خاسته را بفريبند و بنابر اين نمى توانند براى روزى و روزگارى جاى رژيم شاه را بگيرند و توده هاى خشمگين
 ندانم کاريها و کارکردهاى ناروا و نادرستى که داشتند و تاکتيک هايى که ساواک بر  اتوانيها ،به سبب ن" نهضت آزادى " و " جبهه ملى " 

ضد آنان به کار گرفت ، ديرى نپاييد که در ميان ملت ايران بى آبرو شدند و از صحنه کنار رفتند و به دنبال آنان در پى اوج نهضت اسالمى 
با نام خدا و با تکيه به قرآن و نهج البالغه به صحنه آوردند تا از سويى نهضت اسالمى ايران را ايران ، کارگردانان پشت پرده ، سازمان را 

  ردمى که خواه ناخواه به دست مىبه دست اين سازمان بتوانند به بيراهه بکشانند و از سوى ديگر از سازمان به سبب نفوذ و پايگاهى م

 بتوانند سازمان را که با   اگر روزى ملت ايران ديگر تاب و توان ادامه سلطنت شاه را نداشت ،براى رژيم شاه بسازند تا" آلترناتيوى " آورد ، 
  .جايگزين آن رژيم کنند ! است اسالمى دل مردم را برده _ چهره اى انقالبى 
يستگى جايگزينى براى رژيم شاه  بر آن بود که به کارگردانان پشت پرده بباوراند که در ايران هيچ نيرويى نيست که شا و ساواک در برابر ،

  را داشته باشد و روى اين انگيزه پيوسته بر آن بود که سازمان ها و گروه هايى را که مايه اميد سازمانهاى جاسوسى و ابرقدرتها هستند ،
  .به پرستيژ آنان آسيب رسانند در ميان ملت ايران لکه دار کنند و 

ه و خرد نيست اگر گفته شود که ساواک در واداشتن برخى از سران سازمان به بر مال کردن از اين رو چنانکه آورده شد دور از انديش
  .آرم سازمان بى نقش نبوده است ايدئولوژى پنهانى خود و برداشتن آيه قرآن از باالى 

ال کردن ايدئولوژى سازمان لنينيسم ، نقش به سزايى در برم_ خودباختگى برخى از سردمداران و اعضاى سازمان در برابر مارکسيسم  _ ٤
 انديشناک  بنابر گفته قطب زاده ،" مجاهد " چنانکه پيشتر آورده شد کارگزاران سازمان در آغاز حتى از بکارگيرى واژه قرآنى . داشت 

  .اى انقالبى جهان آسيب رساند بودند که مبادا به پرستيژ آنان در ميان سازمانه
ب اينکه رنگ مذهبى دارند بها ندهند و ارج نگذارند و از اينکه سازمان آنان در ميان ديگر گروه ها و و گروه هاى پارتيزانى به آنان به سب

بر آن  سازمانهاى چريکى ، سازمانى مذهبى شناخته شده بود رنج مى بردند و براى اينکه تا دير نشده اين لکه ناجور را از خود دور کنند ،
 بردارند تا شايستگى همنشينى و همبستگى با مارکسيست هاى انقالبى را به دست آورند و شدند که از روى ايدئولوژى سازمان پرده

  ! ه مذهبى بودن را جبران کنند عقد
سردمداران سازمان به سبب ذهنى گرايى ، خودبينى و خودمحورى بر اين باور بودند که جامعه ايران با شتاب به سوى پذيرش  _ ٥

  .م ايران را به سوى خود کشاند  و ديرى نپايد که اين ايدئولوژى قشرهاى بزرگى از مردلنينيسم پيش مى رود_ مارکسيسم 
بنابر اين براى آنکه از قافله عقب نمانند و نقش پيشتازى را در همه زمينه ها از آن خود سازند بر آن شدند که باورمندى سازمان به 

  ! لنينينستى را آشکار کنند _ ايدئولوژى مارکسيستى 
 و دورى گزينى آنان از ملت ايران و آرمانهاى مردمى و زندانى شدن آنان در محيط تنگ و بسته درون سازمانى تا آن پايه بود که جدايى



  :آورده اند " شار اين رساله هدف ما از انت" خود زير عنوان " بيانيه " در 
در اين سر .  مهمترين سرفصلهاى تاريخى خود قرار گرفته است جامعه ما و تاريخ فرهنگ انديشه انقالبى مردم ما اينک بر يکى از" ..... 

فصل سرنوشت مبارزه ايدئولوژيک که سالهاى سال گاه شديد و گاه ضعيف در ميان نيروهاى مختلف اجتماعى جريان داشته باالخره به 
  ."يين کننده خود نزديک مى شود نتيجه نهايى و سمت تع

بست هاى پشت پرده با برخى از ابرقدرتها و غرور و نخوت بى حد و مرز خود بر اين باور بودند که کارگزاران سازمان به سبب بند و  _ ٦
  . تا پايه اى برخوردار شده است  سازمان از استوارى و توانمندى الزم ،

نيازى ندارد و مى تواند و براى تداوم زندگى سياسى و چريکى به کمک و يارى مادى و معنوى عالمان مبارز و مسلمانهاى متعهد هيچ گونه 
روى پاى خود بايستد ، بنابراين براى فريب روحانيون و توده هاى مسلمان ديگر نيازى نمى ديدند که دم از خدا و قرآن بزنند و به اسالم و 

  .ولوژى سازمان را آشکار کردند  از اين رو با آسودگى خاطر ايدئ مسلمانى تظاهر کنند ،
ى زن بارگى و هوسبازى و آميزشهاى جنسى سازمان ، دست و پاگير و دردسر آفرين بود ، برخى از دختران باورمندى به اسالم برا _ ٧

فريب خورده آنگاه که خود را در گنداب فساد غوطه ور مى ديدند ، به سبب پاى بند بودن به اسالم دچار عذاب روحى و وجدانى مى 
  . اسالمى ناسازگار مى دانستند مان را با اصولشدند و کششها و واکنشهاى بى حد و مرز جنسى در ساز

از اين رو گاهى دست به خودکشى مى زدند و گاهى با رهبران هوسران و سکتاريست خود به پرخاش و کشمکش بر مى خواستند و آنان 
  . و خائن به اسالم مى خواندند را منافق

ا از سازمان کنار بگذارند و ايدئولوژى سازمان را بر مال کنند ، از اين سردمداران هوسران سازمان به خوبى دريافته بودند که اگر اسالم ر
  .گونه نگرانى ها ، قيد و بندها و کشمکشهاى درون سازمانى آسوده خاطر خواهند شد 

وژى يکى از اعضاى بلند پايه سازمان به نام تراب حق شناس به شهيد محمد منتظرى گفته بود که انگيزه اصلى او از پذيرش ايدئول
  ! زشهاى جنسى و سکسى بوده است لنينيسم رهيدن از قيد و بند دست و پاگير اسالم در آمي_ مارکسيسم 

ناتوانى سازمان در به دست آوردن پايگاه مردمى و بسيج توده ها در راه خيزش قهرآميز و مسلحانه ، عامل ديگرى براى بر مال کردن  _ ٨
  . اصلى کادر رهبرى سازمان بود ايدئولوژى

در پى آغاز مبارزه مسلحانه از سوى سازمان ، به نام سازمانى اسالمى با همه توان به ) قشر روشن ضمير و آگاه ( ملت قهرمان پرور ايران 
  . يارى و کمک به آن پروا نکرد يارى و پشتيبانى از اين سازمان برخاست و از هيچگونه

ا و ضد اسالمى کارگزاران سازمان براى مردم آشکارتر شد ، ديد منفى امام نسبت  رسو ليکن هر چه بيشتر گذشت ماهيت و کارکرد ناروا ،
به سازمان تا پايه اى در ميان مردم پيچيد ، فساد درون گروهى و رفتار ننگ بار و شرم آور دختران و پسران در خانه هاى تيمى ، جسته و 

  .گريخته به بيرون از سازمان درز کرد ،
 آهسته و آرام در ميان ملت ايران رواج يافت ، بى   زنى که از سوى برخى کادرها و سمپات ها روى مى داد ،دزدى ، جيب برى و کيف 

بندوبارى و بى تفاوتى برخى از اعضا و به ويژه اعضاى رهبرى نسبت به قرآن و احکام اسالمى با وجود رياکاريها و دورويى هاى فريبنده 
  .کار شد  براى مردم روشن و آشآنان تا پايه اى

 آرام آرام از آنان فاصله  از اين رو مردم آگاه و مبارز ايران که با همه توان به يارى پارتيزانهاى به ظاهر مسلمان و مجاهد برخاسته بودند ،
  .نان را به حال خود رها کردند گرفتند و از يارى و مدد آنان باز ايستادند و آ
نوميدى و ،   از ديد کادر رهبرى و اعضاى آن پوشيده نماند و مايه سرخوردگى ، افسردگى اين موضع و برخورد توده ها نسبت به سازمان

  .بى تفاوتى اعضا شد 
کارگزاران سازمان براى سرگرم کردن و دلخوش داشتن کادرها و سمپات ها بر آن شدند تا ايدئولوژى مادى و الحادى خويش را بر مال 

  .عتبار ويژه اى به دست آورند ينيستهاى ايران و منطقه پرستيژ ، آبرو و الن_ کنند تا از سويى در ميان مارکسيست 
آنان بر اين باور بودند که با برمال کردن ايدئولوژى خود مى توانند مارکسيست هاى منطقه را شيفته ، فريفته و دلباخته خود سازند و از 

ى و عدم پذيرش مردم از سازمان به سبب ايدئولوژى بالنده سازمان سوى ديگر به کادرها و سمپات ها مى توانند بقبوالنند که بى تفاوت
کنى و موضع گيرى مى پردازند از اين رو به کارش.  دگم و قشرى ايران نمى توانند آن را دريابند  است که مردم واپسگرا ، ناآگاه ، فرومايه ،

خوبست که برخى نوشته ها و اعتراف هاى دار و دسته سازمان براى پى بردن به پايه نوميدى ، درماندگى و سرخوردگى درون سازمانى ، .
  : خود آورده اند از" ! انتقاد " اعضاى مارکسيست سازمان در دفتر  آورده شود ،

سياسى _ رفقايى که در خارج از صحنه مشى چريکى ، داراى توانائيها ، استعدادها و لياقت هاى مشخصى مثالً در مبارزات صنفى " ..... 
 از دور فعال فعاليت هاى سازمانى خارجى   بعد از ورود به سازمان پس از مدتى دچار انفعال ، پوچى و بى اعتمادى شده ، ئى بودند ،دانشجو

مکانيسم اين تغييرات را ما ناشى از عمکرد خصائل و گرايشات روشنفکران و انحرافات و ضعف هاى طبقاتى افراد و تأثير . مى شوند 
" مبارزه ايدئولوژيک " بنا بر اعتقاد ما وقتى اين ضعف ها در زير تازيانه . ئولوژيک درون سازمانى بر آنها مى دانستيم متقابل مبارزه ايد

 فردى درون سازمانى قرار مى گرفت بى اعتبارى و از دست رفتن نيروى محرکه اين افراد که به گمان ما مضمون و محتواى روشنفکرانه



  ." بر مى گرديد  داشت ،
  :در اعتراف هاى خود آورده است د افراخته نيز وحي

 فساد در رهبرى اعضا بيشتر  فساد درون گروهى و مخصوصاً. هر چه زمان مى گذشت گروه به جاى اينکه رشد کند تضعيف مى شد " ..... 
نه تنها گروه موفق به . مى گرفت در اعضاى گروه اوج .....  ماجراجوئى ، رياکارى و تظاهر   خودخواهى ، رهبرى طلبى ، غرور ،. مى شد 

بين منافع و خواسته هاى مردم با اعمال افراد . جلب حمايت مردم نمى شد بلکه روز به روز نفرت و انزجار مردم از آنها بيشتر مى شد 
 اجتماعى ايران و گروه در توجيه تئوريک مبارزه مسلحانه و داليل انطباق اين خط مشى با شرايط. خرابکار وجه اشتراکى وجود نداشت 

با اينکه احساس يأس و نااميدى در افراد ديده مى شد ولى چرا از کار بى حاصل خود دست نمى . رفاه روز افزون مردم ، درمانده بود 
ولى ( کشيدند ؟ رهبرى با طرح تئورى هاى مارکسيستى سعى مى کرد اميدهاى دروغين به افراد داده و آنها را نسبت به پيروزى نهايى 

  ..... "مسلحانه اميدوار سازد مبارزه ) بسيار دور 
  :و نيز نوشته است 

هر چه زمان مى گذشت ما با شکست ها و ضربه هاى بزرگترى روبرو مى شديم ، گروه نه تنها نمى توانست رشد کند بلکه روزبروز " ..... 
 انزجار بيشترى پيدا کرده و براى جلوگيرى از اعمال ما با مردم نه تنها حمايتى از ما به عمل نمى آوردند بلکه نفرت و. تضعيف مى شد 

تعميم و گسترش آموزشهاى مارکسيستى بتدريج عقايد مذهبى اعضاى گروه را سست مى کرد تا اينکه . پليس همکارى مى کردند 
  ..... "يست و مخالف اسالم شد سرانجام گروه به طور کامل مارکس

  :راف کرده است گرى آشکارا اعتو نيز در بازجويى دي
بعد از اينکه يأس و نوميدى شديدى بر اعضاء گروه حاکم شد و زمزمه هايى در ميان آنها مبنى بر عدم پشتيبانى مردم و بى ثمر بودن " 

  ..... "ا مورد بررسى قرار داد  گروه براى جلوگيرى از متالشى شدن تشکيالت طرح هاى ترور ر اين تالشها به وجود آمد ،
 بى تفاوت و مسلمان نما ، مايه ديگر  ستيابى برخى از مسلمانهاى باورمند به کادر رهبرى سازمان و کنار زدن عناصر کژانديش ،خطر د _ ٩

  .بود" اعالم مواضع ايدئولوژيک " شتاب زدگى کارگردانان آن روز سازمان براى بر مال کردن ماهيت ضد اسالمى خود و 
 کشته شده و يا  گذاران و اعضاى نخستين که به سياست و انگيزه سازمان به خوبى آگاهى داشتند ،کارگزاران سازمان مى ديدند که بنيان

چند تن ديگر از اعضاى کادر مرکزى سازمان مانند شهرام ، آرام و افراخته اگر کشته يا دستگير مى شدند عناصر رده . در زندان بودند 
افى در باورمندى به اسالم پا برجا و استوار مانده بودند در کادر رهبرى قرار مى پايين سازمان که با وجود آموزشهاى سنجيده و انحر

  .گرفتند 
و روشن بود که هرگز سياست سازمان را براى کنار زدن عالمان مبارز و به بيراهه کشانيدن نهضت اسالمى ايران ، دنبال نمى کردند و دور 

  .کشانند ) ص (  و اسالم شناسان راستين به سوى اسالم ناب محمدى از باور نبود که سازمان را زير نظر عالمان وارسته
وجود عناصر نستوه و دين باورى مانند صمديه لباف در کادر باالى سازمان و قرار گرفتن مجيد شريف واقفى در کنار کارگزاران و رهبران 

ست برود و نه تنها همه ترفندها و نيرنگهاى دراز مدت سازمان ، زنگ خطرى بود براى آنان که اگر دير مى جنبيدند ممکن بود فرصت از د
اسالمى _ و مرموزانه کارگردانان پشت پرده ناکام گردد ، بلکه سازمان آلوده به فساد و مارکسيسم زده آنان نيز به سازمانى چريکى 

 استکبار جهانى و صهيونيسم بين المللى ايران و منطقه را به سختى بلرزاند و منافع دگرگون شود و مانند کوهى آتشفشان غريو بر کشد ،
  .رفى در خاورميانه پديد آورد و رژيم هاى واپسگرا و دست نشانده منطقه را به آتش کشد و دگرگونى ژ

کادر مرکزى سازمان روى اين گونه انگيزه ها و انديشه ها بر آن شد که به التقاطى گرى و روش منافقانه خود پيرامون دم زدن از اسالم و 
آن و نهج البالغه يکبار پايان دهد و ايدئولوژى اصلى خويش را آشکار کند و در راه واداشتن همه اعضا و کادرها به پذيرش مارکسيسم قر
  .و نقشه هايى را به کار گيرد لنينيسم برنامه ها _ 

بقاتى استوار است بى ترديد گرايش به و با در نظر گرفتن اين واقعيت که پايگاه ايدئولوژيک سازمان بر انديشه ماترياليستى و ديد ط
  .ران سازمان گريز ناپذير بود ايدئولوژى مارکسيستى از سوى کادر مرکزى و کارگزا

  :به نوشته خود آنان 
زمينه رشد يک جريان فکرى ماترياليسم ديالکتيک به داليل مختلف که قبالً مورد بحث قرار گرفت ، فراهم شد و سازمان بالقوه " ..... 
بروز يک جريان مارکسيستى و يا بهتر است بگوئيم ..... ن چنين جريانى بود با شکل گيرى و رشد عناصر ذهنى اين تحول آبست

غالب ( ماترياليستى در سازمان صورت عينى به خود پذيرفت و جنبه مادى گرفت و چندان طول نکشيد که استخوان بندى اصلى سازمان 
  ..... "سيسم را پذيرفتند مارک) رفقاى مسؤول و کادرهاى اصلى 

  . پذيرفته بودند آشکار کردند بايد گفت در واقع آنچه را که دير زمانى بود
لنينيسم از سوى برخى از عناصر و اعضاى سازمان آوردن برخى از اعتراف هاى آنان _ براى آگاهى از چگونگى پذيرش مارکسيسم 

  :رده است  بازجويى هاى خود آوسيد محسن خاموشى در: مناسب است 
بعد از مدت فوق العاده کوتاهى تنها با خواندن يک کتاب که با ديد ماترياليستى نوشته شده بود ، تفکر اسالمى را به طور کامل کنار " ..... 



  ..... "ه همه مارکسيست هستند گذاشتم و بعد هم متوجه شدم که اعضاى گرو
  :راف نامه هاى خود آورده است نيز در اعت

  ..... " تمايالت ماجراجويانه  از لحاظ مطالعات مذهبى و اصوالً تئوريک فوق العاده ضعيف و سطحى بودم و سرشار از من" ..... 
  : بازجويى هاى خود نوشته است سيد محمد دشتى در

اين فقط مارکسيسم مى مرا قانع کرد که اسالم نمى تواند در شرايط سرمايه دارى مبارزه کند و بنابر)سيد محسن سيد خاموشى ( او " .....
تواند چنين کارى انجام دهد و در اين زمينه نيز درباره قرآن بحث مى کرديم که او از من خواست آنچه درباره قرآن فکر مى کنم بنويسم 

 بدين وسيله شک مطالبى که درباره قرآن نوشته بودم با هم خوانديم و او در بحث تقريباً مطالب آنرا رد کرد و..... و به روى آن بحث کنيم 
فايده اى ..... به او گفتم ..... در اعتقاداتم به وجود آمد و فکر مى کنم اين معلول آن بود که من در زمينه اعتقادات دينى خود عميق نبودم 

  ..... " آن وقت نماز نخواندم ندارد که نماز بخوانم ، و از
  : بازجويى هاى خود نوشته است محمد على فقيه دزفولى در

  در جلسات اول ابراهيم جوهرى با من مقدارى بحث قرآنى کرد و با توجه به ماترياليسم ديالکتيکى که من قبالً خوانده بودم ،..... " 
روى هم رفته قرآن يک ايدئولوژى طبقاتى نبود و چون مارکسيسم را علمى مى دانستيم ، خواه ناخواه . اشکاالتى از قرآن بيرون کشيد 

من يواش يواش فهميدم که مسؤول مارکسيست است و من هم مارکسيست شدم و هر چه او گفت بدون اينکه . ى شد قرآن غير علمى م
  ..... بحث بنشينيم قبول کردم زياد به

من هميشه با مسؤولين برخورد مطلق مى کرده و . زود قبول کردن مارکسيسم من از ديد ذهنى ام نسبت به مسؤولين خود در مى آمد .....
مسئله ايدئولوژى قبالً با همکالسى ام مطرح شده بود و .  را آدمهاى کامل و منزهى مى دانستم و هر چه مى گفتند قبول مى کردم آنها

  ..... "ما نيز مارکسيست شديم آنها نيز در کالس قبلى مارکسيسم را قبول کرده بودند خالصه 
کزى در درون سازمان اعضا و سمپات ها با نوعى ناباورى ، سرگردانى و در پى پخش خبر پذيرش ايدئولوژى مارکسيستى از سوى کادر مر

 ناچارى به آن تن را پذيرا شدند و يا روى فشار و" مارکسيسم " برخى چنانکه در باال آمد يا روى پيروى از رهبرى . سردرگمى روبرو بودند 
  . در دادند 

  : گونه مارکسيستها نوشته اند درباره برخى از اين
با آنکه رهبرى مجاهدين مارکسيست را ..... هنگامى که رفيق رفعت در آغوش يکى از رفقاى تيم مشترک فدائيان و ما جان سپرد . " ....

اين امر به خوبى معرف آن بود که عده اى با وجود پذيرش رهبرى جديد و پروسه تغيير . پذيرفته بود در لحظه شهادت اشهد مى گفت 
  ."روسه نرسيده و اجباراً بدان تن در داده اند ايدئولوژى به انجام اين پ

برخى نيز که با انگيزه شناخت اسالم راستين و پيشبرد آن به سازمان پيوسته بودند آن گاه که با دگرگونى ايدئولوژى سازمان روبرو شدند 
  :ند  چنانکه نوشته ا ه شدند ،سخت ضربه روحى خوردند و به بى تفاوتى و بى بند و بارى بيشتر کشيد

ديگر نه ..... بلکه به قول مذهبيون هرهرى مذهب شده بودند " مارکسيست" در يک کالم نه . خسر الدنيا و العاقبه شده بودند " ..... 
  ..... "ى را فرا گرفته بودند معيارهاى اخالقى سنتى برايشان وجود داشت و نه معيارهاى اخالقى کمونيست

! عالم شده سازمان را نپذيرفته بودند براى خوش آمد رهبرى از به جا آوردن نماز خوددارى مى کردند برخى از اعضاء با آنکه ايدئولوژى ا
   :وحيد افراخته در بازجويى هاى خود آورده است

 مارکسيست شده بود ولى ميثمى هنوز مذهبى بود هر چند اين اواخر نماز نمى خواند و مى گفت به احترام شما) صالحى ( سيمين " ..... 
  ..... "من هم نماز نمى خوانم که نماز نمى خوانيد 

بنيانگذاران سازمان با پذيرش ماترياليسم تاريخى دانسته يا . چنانکه آورده شد زير بناى سازمان بر اصول مارکسيستى استوار بود 
  . ه مارکسيستى را پذيرا شدند ندانسته انديش

  :به اعتراف وحيد افراخته 
شدن مجاهدين پذيرش ماترياليسم تاريخى از طرف بنياگذاران اوليه گروه مثل حنيف نژاد است و جدا کردن علت مارکسيست " ..... 

ارتباط ماترياليسم تاريخى از جنبه هاى فلسفى ماترياليسم ديالکتيک از نظر منطقى غير ممکن است و اين مسائل تفکيک ناپذير و داراى 
  ..... "مشخصى مى باشد 
 سوى بنيانگذاران سازمان نوشته شده است ، مى تواند به نام اسالم اصول ديالکتيک و ايدئولوژى مارکسيسم را به خود کتابهايى که از

  .اند و از اسالم بيگانه سازد لنينيسم کش_ عناصرى بى مايه و ناآگاه به اصول اسالمى بياموزد و آنان را ناخودآگاه به سوى مارکسيسم 
پات ها در کالس هاى آموزشى سازمان که به نام خدا و به عنوان تفسير قرآن برگذار مى شد ندانسته شايان نگرش است که کادرها و سم

  . مارکسيستى فرا مى گرفتند و ناخودآگاه درس ايدئولوژى
يراهه پويى با وجود همه اينها مى بينيم که شمارى از کادرها و سمپات ها و برخى از مسؤوالن سازمان روى باورمندى به اسالم در برابر ب

ه لنينيسم سرباز زدند و سرسختانه پايدارى کردند ، پايدارى پردامنه و خونينى ک_ کادر رهبرى ايستادند و از پذيرش مارکسيسم 



  .سرانجام با شکست روبرو شد 
ضد  "  " !ايدئولوژى مترقى " به . ....و " اقتصاد به زبان ساده  "  ،" تکامل  "  ،" راه انبياء  "  ،" شناخت " دست پرورده هاى سازمان که از 

بدبين ، آزرده و زده شده بودند که  لنينيسم باورمند بودند تا آن پايه نسبت به اسالم خشمگين ،_ مارکسيسم " علمى "  و  " !امپرياليستى 
مذهبى در  کتابها و نوشته هاى دستور دادند همه کتابهاى اسالمى که در درون سازمان قرار داشت بسوزانند و از ميان ببرند و از مطالعه

  .سازمان جلوگيرى شد 
  . مراسم بزرگذاشت قدغن گرديد بازگو کردن پيشينه مذهبى کشته شدگان سازمان در نوشته ها ، برنامه ها و
  :اشته چنين پرده برداشته است وحيد افراخته در زندان از خيانت سازمان در اين باره که خود او نيز دست د

ن گروه پس از اولين قدمهائى که براى القاء کامل مارکسيسم و از بين بردن بقاياى عقايد مذهبى به وسيله رهبرى گروه برداشته در اي" ..... 
اعضاى گروه پس از اين مرحله حتى حق مطالعه جزوات قبلى آموزشى را که شامل .  سانسور خفقان و اختناق فکرى نيز آغاز گرديد  شد ،

 نداشتند و در مقابل  نهج البالغه بود و به وسيله عناصر اوليه گروه مثل حنيف نژاد و احمد رضائى نوشته شده بود ،تفسيرهائى از قرآن و 
البته طبيعى است که تا مدتى گروه معتقد بود نبايد ماهيت ضد مذهبى خود را آشکار نمايد . مطالعه و پذيرش مارکسيسم تحميل مى شد 

  ..... "صد خود استفاده نمايد رژى افراد مذهبى در جهت مقازيرا مى خواست از امکانات و ان
  :سازمان آورده است در نامه خود به ) بخش خاورميانه ( جبهه ملى 

برنامه (نماينده سازمان شما از ما خواست که هنگام تجليل از شهداى سازمان در راديو ميهن پرستان " ت "  در ١٩٧٦ مه ٤در تاريخ " ..... 
 ....." از معتقدات مذهبى آنان ذکرى به ميان نياوريم) ياد شهيدان 

 

 

 سازمان بازتاب اعالم تغيير ايدئولژيک
  

با برمال شدن ايدئولوژى سازمان از سوى کادر رهبرى و تصفيه خونين درون سازمانى در ميان گروه ها و جمعيتها و نيز در ميان قشرهاى 
  .  واکنشهاى گوناگونى پديد آمد ملت ،

 ساده انديشانى که با اميد به   واکنش هايى از خود نشان دادند ، ر گروه و دسته اى برخى از کادرها و سمپات هاى خود سازمان ،پيش از ه
  . نظر روحى به سختى آسيب ديدند  از دريافت اسالم راستين و هوادارى از آن به سازمان پيوسته بودند ،

" انتقاد "  برخى به پرخاشگرى و به اصطالح  ازمان و اصوالً از مبارزه کناره گيرى کردند ، از س برخى به نوميدى و سرخوردگى کشيده شده ،
 پذيرش ايدئولوژى سازمان و هفت تيرکشان سازمان ، ناگزير به" قداره بندان " از سازمان بسنده کردند ، برخى از روى ترس و بيم از 

  .شدند 
برخى از سران و اعضاى سازمان در بازجويى هاى خود ، از . ر سازمان پديد آمد و روى هم رفته نوعى سردرگمى ، حيرت و شگفتى د

  . اعتراف هايى کرده اند درگيرى ، سرگردانى و کشمکش درون سازمان يرده برداشته اند و

  :ا نوشته است به نام فرهاد صفوحيد افراخته درباره يکى از اعضاى سازمان : برخى از نوشته ها و اعتراف ها را باز گو مى کنيم 
تصميم به ارتباط با گروه و فعاليت و متوارى )  صادق   اکبرى ، طريقت ، حقانى ،(  همراه با افراد ديگرى  پس از آزاد شدن از زندان ،" ..... 

اکبرى و اين موضوع تا مدتى او را مردد کرد تا اينکه . شدن مجدد داشت که شايعاتى درباره مارکسيست شدن گروه به گوش او خورد 
در ..... چون هنوز جاى مشخصى نداشت ، بهرام آرام او را چشم بسته به منزل درختى آورد. صادق مخفى شدند و به او نيز توصيه نمودند 

 بحثهائى در مورد ايدئولوژى و ساير مسائل با آرام و در اين زمينه مطالبى.اين مدت اغلب مدارک گروه در اختيار او بود و مطالعه مى کرد 
در مدتى که در آنجا بود هنوز به توافق کامل در زمينه مارکسيسم نرسيده بود ..... نيز از قبيل تحليل و انتقاد از خود نوشت به بهرام داد 

اگر هر چند انکار نمى کرد که ..... ولى در ايدئولوژى مذهبى او تزلزل ايجاد شده بود و به هر حال حاضر بود با گروه کار خود را ادامه دهد 
البته فرهاد در شرايط غير متعادلى بود که هر آئينه اين امکان وجود . قدرت آنرا داشت به فعاليت مستقل و جداگانه اى دست مى زد 

داشت به عقايد مذهبى تعصب آميز خود بازگشته و از گروه جدا شود با اين نيت که شاخه مجاهدين مذهبى را رهبرى نمايد يا يکى از 
بايد توجه داشت که او در زندان نيز از افراد فعال و در قسمت مذهبى بوده و گويا مسؤول آموزش ايدئولوژيک در .... .رهبرانش باشد 

همچنين در الى جلد يک ..... داخل زندان بود و احتماالً خودش آنها را آورده است و يا به طريقى غير مستقيم از زندان خارج کرده است 



محتواى اين يادداشت ها تکميل ..... زى کرده بود و به هر حال قصدش اين بود که پى به وجود اين مطلب نبريم مفاتيح نيز مطالبى را جاسا
با توجه به اين مسائل ..... ايدئولوژى مذهبى و پاسخ به ايرادات مارکسيست ها بود و کارهاى جديدى است که در زندان انجام داده بودند 

پس از اينکه از منزل درختى رفت ، بهرام او را . ه و انجام کارهائى مستقل از عناصر مذهبى وجود دارد امکان به توافق نرسيدن او با گرو
تحويل داد به شاخه تحت مسؤوليت تقى شهرام و گويا او را فرستاده بودند کار کارگرى و احتماالً دنبال اجاره کردن اطاق تکى و بعد هم 

  ..... " ارتباطش قطع شده است شنيدم که
کادر رهبرى سازمان تا آن پايه از اسالم و نوشته هاى اسالمى بيمناک بودند که يادداشت هاى فرهاد صفا را پيرامون درستى اصول اسالم 

و پاسخ به اشکالهاى مارکسيستها که در درون زندان نوشته و جاسازى و در چمدان و کتاب مفاتيح آن را با خود بيرون آورده بود ، از او 
  .لوژى سازمان را برمال نسازد  در دسترس ديگر کادرها و سمپاتهاى سازمان قرار نگيرد و بى پايه بودن ايدئوربودند تا

  : باره چنين اعتراف کرده است منيژه اشرف زاده کرمانى در بازجويى هاى خود در اين
بعد از .....  در آنجا به نام مستعار منوچهر ناميده مى شد فرهاد صفا را بهرام آرام چشم بسته به خانه تيمى خيابان آمل آورده بود و او" ..... 

به مقدارى مدارک شناسايى وى ..... رفتن وى من محتويات چمدانى را که وى با خودش آورده بود ديدم تا اگر مدرکى در آن باشد بردارم 
پس از رفتن به محل جديدش چمدانى را که با خود به منوچهر ..... ضمناً من مدارک او را به مريم که رابط سعيد بود دادم ..... برخوردم 

خانه تيمى آمل آورده بود ، خواسته و به او گفته بودند که احتماالً اين چمدان را دور انداخته اند و منوچهر به آنها گفته بود که در 
 جزوه دست نويس راجع به ايدئولوژى ما جاسازى اين چمدان را که در ته آن بود باز کرديم و يک نسخه. چمدانش جاسازى داشته است 

ه را جاسازى کرده درون آن قرار داشت ، همين طور اين فرد در درون مفاتيحى که در چمدانش داشت نيز يک نسخه کوچک از همان جزو
  ..... "بود 

  :رون گروهى سازمان نوشته است نيز منيژه اشرف زاده کرمانى پيرامون کشمکشهاى د
صحبت کردم ، او مى گفت رفتار ناصحيح اعضاى ) اعدام مجيد شريف واقفى ( ا سيمين جريرى راجع به اين مسئله يکبار که من ب" ..... 

سازمان مجاهدين خلق باعث شده که مجيد شريف واقفى به مرحله اى برسد که مجبور شوند او را اعدام کنند و او که خودش مجيد 
بول کند که وى چنين خيانتى مرتکب شده باشد که مستوجب اعدام باشد و بهرام شريف واقفى را مى شناخت برايش خيلى مشکل بود ق

. آرام به سيمين حريرى مى گفت که به خاطر مسائلى که خود دارد ، قادر نيست مسئله اعدام مجيد شريف واقفى را نيز درست بفهمد 
 مجيد شريف واقفى را نيز ناشى از سازمان مجاهدين مى خواهد اشتباهات زيرا خودش حاضر نيست مسؤوليت اشتباهاتش را قبول کند ،

متوجه شدم که بهرام آرام مى گفت که مسائل او به اين زوديها حل نخواهد شد  بداند و يکبار هم که من در خانه تيمى خيابان فرح آمدم ،
ارتان باعث مى شويد که اعضاى و سيمين جريرى خيلى ناراحت شده بود و مى گفت شما با اين رفت. و شايد هم هيچ وقت حل نشود 

  ..... "دتر شود سازمان مجاهدين خلق نسبت به سازمان بى اعتماد شوند ، خراب شوند ، و ضعف هايشان زيا
  

  :رون گروهى سازمان آورده است محمد على فقيه دزفولى در بازجويى هاى خود پيرامون کشمکشهاى د
 ضعف ها بر اساس وجود ايده آليسم اغلب کادرهاى درجه يک ، مارکسيسم را قبول بعد از مطرح شدن مارکسيسم و نشان دادن" ...... 

پرچم " مقاله اى تحت عنوان  لذا آموزش مارکسيسم بين کادرهاى مساعد شروع شد ولى در نشريه آخرى که مهر ماه منتشر شد ،. کردند 
. بادهاى سمى که از گوشه و کنار سازمان وزيدن گرفته اشاره کرده بود در اين مقاله به  بود ،" مبارزه ايدئولوژيک را برافراشته نگهداريم 

در بحثى که يک شب با جوهرى داشتيم ، جوهرى صحبت از انشعاب نيز مى کرد و مى گفت گروهى ممکنست منشعب شده و مستقالً 
  ."ادرها قابل قبول نبوده است  همه کاين مسائل در مجموع نشان مى داد که مارکسيسم در سطح سازمان براى. شروع به فعاليت کنند 

  
  :سازمان چنين ياد کرده است محسن سيد خاموشى نيز در بازجويى هاى خود از موضع برخى از سمپاتهاى 

 يکى از بچه ها روزى خسرو را در خيابان ديده بود و) وحيد افراخته (طبق گفته بهمن ..... بعد از سه هفته ديگر خسرو سر قرار نيامد " .....
وقتى خسرو به احمد وصل بود ، يک روز به . گفته بود چرا ديگر سر قرار نيامدى ؟ او گفته بود که شما صداقت نداريد و دروغ مى گوييد 

منظور _ احمد گفته بود که ديگر من حاضر نيستم با سازمان همکارى کنم چون رفتار بدى با کادرهاى باال و سابقه دار سازمان شده است 
چند جلسه با او صحبت کرد و او را چشم بسته به خانه تيمى سيد نصرالدين ) وحيد افراخته ( بهمن _ شريف واقفى است ترور مجيد 

) وحيد افراخته ( بردند و با او نشستند و صحبت کردند ، باالخره راضى شود که با سازمان همکارى کند ولى باالخره سر قرار نيامد بهمن 
  ."واقفى کشته شده است نتوانست  از کجا فهميده است که مجيد شريف هر چه خواست از او بکشد که

  :و را اين گونه بازگو کرده است نامبرده در بازجويى ديگر موضع يکى از اعضاء يا سمپات هاى سازمان به نام خسر
شما دروغ مى گوييد صداقت ..... د که يک مرتبه خسرو سر قرار من نيامد ، همچنين قبل از اينکه قرارش را با من قطع کند گفته بو" ..... 

  ..... "نداريد ، در ضمن وقتى که حسن حسنان کشته شده بود ، او گفته بود که مارکسيستها آمدند علمى انجام دهند ، خراب کردند 



  :در اين باره چنين نوشته است وحيد افراخته نيز در بازجويى هاى خود 
 مرتبه اين اواخر او را ديده بودم و دستگير شدم و ٢ يک فردى با نام مستعار اشترانى بود که  ام ،تماسهاى پراکنده ديگرى که داشته " .....

علت اين مخالفت او اين بود که ما . قرار بعدى را نيامد که البته خودش نيز گفته بود به احتمال زياد ديگر تماس نخواهد گرفت 
اظهار داشته بود که حاضر به هيچ گونه همکارى با يک سازمان غير اسالمى نيست و مارکسيست شدن سازمان را براى او گفته بوديم ، او 

 اين فرد  اين کار را گناه مى داند و مى گفت من تصميم داشتم وجوهات مذهبى را به افرادى که به اسم خمينى مبارزه مى کنند بدهم ،
  ....."ول خيابان بهار جدا شد يکباره از من ا

  .بود " غيير مواضع ايدئولوژيک اعالم ت" کشها و واکنشهاى درون گروهى سازمان پس از اين گوشه اى از کشم
 در برابر ديگران اين گونه وانمود مى کردند  کارگزاران سازمان با آنکه در درون تشکيالت با اين گونه برخوردها و کشمکشها روبرو بودند ،

  ." ايدئولوژى را پذيرفته اند  تغييرهمه اعضاى سازمان به جز احتماالً يکى دو نفر: " که 
گروه هاى مارکسيستى مى توان گفت که در . در پى برمال شدن ايدئولوژى سازمان برخورد و واکنش گروه هاى سياسى نيز چندگانه بود 

  .مان را پذيرا شدند ولوژى سازنخستين مرحله که به پيامدهاى اين جريان انديشه نکرده بودند ، با خشنودى و خرسندى اعالم تغيير ايدئ
سازمان پيش از برمال کردن .  در جريان قرار گرفته بودند  برخى از اين گروه ها پيش از آنکه سازمان ايدئولوژى خود را آشکار سازد ،

پيرامون بخش برون مرزى و نيز برخى از گروه هاى مارکسيستى را در جريان گذاشته و با آنان " چريک هاى فدائى خلق " ايدئولوژى خود 
  .ئولوژى خود رايزنى کرده بود آشکار کردن يا نکردن ايد

و آنان که بر اين باور بودند با برمال شدن ماهيت سازمان ، ديگر دوران اسالم به پايان خواهد رسيد و جهان به کام مارکسيست ها خواهد 
  .يستى اش نقش به سزايى داشتندکردن ايدئولوژى مارکسشد ، با اشتياق فراوان از آن استقبال کردند و در انگيختن سازمان به برمال 

  
د در ايران نوشته آورده پيش از اعالم ايدئولوژى سازمان ، براى گروه خو" چريک هاى فدائى خلق " در نامه اى که نماينده برون مرزى 

  :است 
 و تضمين شده در اداره برنامه هاى آن داشته در مورد راديو که مطرح کرده بوديد به هر حال بايد طورى باشد که ما حق مشخص" .....

 زيرا اگر آنها  باشيم و طبعاً اگر کنترل ما بيشتر باشد بهتر است و اين تا موقعى مهم است که ماهيت اقدام اخير آنان کامالً روشن شود ،
 ولى تا آن  ختالفى نخواهيم داشت ،موضع کامالً درست مارکسيستى بگيرند در آن صورت به شکلى با ما ادغام خواهند شد و ديگر ما ا

موقع ما بايد امکانات خود را حفظ کنيم ولى کامالً توصيه مى کنيم که با آنها دوستانه تر برخورد کنيد زيرا موضع دو سازمان در داخل 
 به هر حال اينک از نظر در مورد تغيير موضع ابوتراب در مجاهدين پرسيديم ، گفتند او. اينک به سمت يک ارتباط دوستانه سير مى کند 

البته ما به آنها يادآورى کرديم که . ايدئولوژيک تغيير موضع داده است ولى ما تا مطمئن نشويم او را در موضع مسؤول قرار نخواهيم داد 
  ." عقب را هميشه خواهند داشت اين گونه افراد امکان رجعت به

  
دئولوژى سازمان ، از برنامه هاى پشت پرده آن آگاهى داشته و براى کارگردانان نيز پيش از آشکار شدن اي" جبهه ملى " مارکسيست هاى 

  . نقش انگيزنده را داشته اند دست بزنند ،! سازمان که مى خواستند به چنين دگرگونى ژرفى 
  :اى خود به سازمان نوشته اند آنان در يکى از نامه ه

اهميت مسأله چنان بود که بحثى را درون ما به وجود . با ما طرح شد ) مجاهد (  رفقا چندى قبل از مسئله اى به طور اجمالى از طرف" ..... 
رفقا مطرح کرده اند که بررسى نقائص و اشتباهات افراد و سازمان طى دو سال گذشته و تحليل ريشه اى آنها ما را بر سر منشأ آن ، . آورد 

شديم که طى يک پروسه طوالنى ، التقاطى گرى ايدئولوژيک را به نفع يعنى خطاى ايدئولوژيک کشاند و با برخورد به آن قادر ن
لنينيسم کنار بگذاريم ، و نيز توضيح داده شد که بدنه سازمان رهبرى و اعضا در اين پروسه درگير بوده و _ ايدئولوژيک مارکسيسم 

 گفته شد که سازمان در صدد است هنگامى که ضرورى و نيز) شايد به جز استثنايى هاى نادر ( موفق به پذيرش ايدئولوژى نوين شده اند 
  .....  مسأله را اعالم نمايد مى داند اين

در مورد رفقا مجاهد از اين نظر که در حرکت عملى مبارزاتى برداشتهاى ماترياليستى نقش غالب را داشت ، هميشه اين اميد وجود داشت 
خوشبختانه براى جنبش، براى . محصور کننده گذشته از ميان برداشته شود که اين جنبه باالخره غلبه کند و پوسته ايدآليستى و 

  ..... "ين امر انجام شده است سازمان مجاهدين و براى همه ما ا
مارکسيست هاى جبهه ملى که از ماهيت سازمان آگاهى نداشته و باور نمى کرده اند که کارگردانان و هسته اصلى سازمان مارکسيست 

  :ود با شگفتى آورده اند ا جامه مذهب به صحنه آمده اند ، در دنباله اين نامه خهايى هستند که ب
تصور اينکه کسى با بررسى اشتباهات عملى خود و سازمان به اين نتيجه برسد که اشکال اساسى کار او و يا سازمان از التقاطى بودن " ..... 

 که بدينسان به اشتباهات خود مى پردازد ، بنا به تعريف فردى است ايدئولوژى سرچشمه مى گيرد ، قابل پذيرش کامل نيست ، فردى



التقاطى گرا و اين فرد هيچ گاه نمى تواند به ماوراء خود رفته و چنان که صرفاً در توان يک فرد ماترياليست است به اين تشخيص برسد 
 فقط يک ماترياليست ديالکتيين مى تواند داشته اين تشخيص را. که اشکال اساسى او عدم پذيرش کامل ماترياليسم ديالکتيک است 

  باشد ، نمى توان تصور اين را کرد که فرد از زاويه اى که منطبق بر بينش او نيست ، خطاى بينش خود را از همان زاويه تشخيص بدهد ،
آليستى آنرا مشخص هاى ايده فقط پس از ماترياليست شدن است که مى توانيم اعمال گذشته خود را از آن زاويه بررسى کرده و خطا

  ....."کنيم 
  :ر نامه چنين بازگو کرده اند آنگاه هوشيارانه و تيزبينانه پاسخ پرسش و اشکال خود را يافته و آن را د

 نحوه ما احتمال زياد مى دهيم که اين رفقاى مارکسيست درون سازمان بوده اند که توانسته اند ريشه اشتباهات ايدئولوژيک افراد و" ..... 
البته وجود چنين افرادى در درون سازمان . عملکرد آن در امور عملى را به افراد نشان دهند و نه خود افراد با تحليل و انتقاد از خود 

مجاهدين را هميشه محتمل مى دانستيم ، هم در اثر شناخت وضع موجود نيروهاى مبارز جامعه و هم به علت تحليلى که از رئاليسم 
مسئله ديگر اين است که براى ما تصور اينکه در اين پروسه تمام افراد سازمان ..... م مسائلى که در گوشه و کنار مى ديديم داشتيم و ه

  .تصورى دارند اشتباه مى کنند شرکت داشته و به يک نتيجه رسيده اند مشکل است و حتى فکر مى کنيم اگر رفقا چنين ) به جز نوادر (
چنان ساختمان فکرى ريشه اى دارند که به سهولت که هيچ ، حتى به دشوارى هم آنرا از دست نمى دهند و اين نکته بسيارى از افراد ..... 

اسالم به خاطر جامع تر و پيشرفته تر و مبارزه جوتر بودن از . حتى قابل تأمل تر است  در مورد رفقائى که ايدئولوى اسالمى داشته اند ،
بسيار ! ! ) ؟ ( که نسبت به آن آشنائى عميق داشته اند ) مانند رفقاى مجاهد ( صوص براى کسانى ساير مذاهب ، براى همه و به خ

به طور خالصه در اين قسمت ما با وجود اختالف نظر در شيوه انجام اين نظر بر آن هستيم که طى يک پروسه ، جهشى ..... ديرپاست 
ذار را تبريک مى  براى جنبش ما به بار خواهد آورد ، ما از صميم قلب اين گ ضرورى ، واقعى و آموزنده است و نتايج درخشانى بزرگ،
  ....."گوييم 

  
از سوى کادر رهبرى و بازتاب " بيانيه اعالم تغيير مواضع ايدئولوژيک " ليکن به دنبال پراکنده شدن خبر تغيير ايدئولوژى سازمان و پخش 

) بخش خاورميانه " (جبهه ملى ايران " و " چريک هاى فدائى خلق " کسيست مانند منفى آن در ميان ملت ايران برخى از گروه هاى مار
  . گيرى برضد سازمان پرداختند شتاب زده به موضع

را " تغيير ايدئولوژى " شايد علت اصلى اين موضع گيرى گروه هاى ياد شده ، دريافت سياست اصلى کارگزاران پشت پرده سازمان بود که 
ضاى سازمان پا خط مشى مشخص شده براى سازمان مى دانست و روى تظاهر به اسالم از سوى کارگردانان و اعبر خالف تاکتيک و 

  .فشارى داشتند 
نيز با " جبهه ملى  "  در نشريه خود بر ضد آنانکه در سازمان ايدئولوژى نوينى پديد آوردند به شدت تاختند ،" چريک هاى فدائى خلق " 

  .اشگرى بر ضد سازمان برخاست رخشيوه هاى گوناگون به پ
سازمان که بر اين باور بود با آشکار کردن ايدئولوژى خود به طور رسمى ، همه گروه هاى مارکسيستى را پشت سر خويش خواهد داشت و 

  .مارکسيست ها نمود خواهد کرد به شکل نور چشمى در ميان 
جبهه " ارتباط آنان با " چريک هاى فدائى خلق "  آشفت و در نامه اى به از اين برخوردها ، موضع گيريها ، توضيح خواستن ها ، سخت بر

به نامه پراکنى " اى چريک ه" و نقش آن در فعاليت هاى برون مرزى " جبهه ملى " را به زير سؤال برد و براى مدتى با آنان درباره " ملى 
  .دست زد 

مسائل " صفحه به نام ٤٠٠تابى نزديک به را به شکل ک" جبهه ملى " ن پيرامون  بحث گفتگو ميان دو سازماآنگاه نامه هايى رد و بدل شده و
  .چاپ و پخش کرد " اد جنبش ما ح

پيرامون تغيير مواضع " : در برابر، جبهه ملى نيز به پاسخگويى و بر مال کردن جريانهاى پشت پرده سازمان برخاست و کتابهايى به نامهاى 
  .چاپ و پراکنده ساخت " مشکالت و مسائل جنبش " ، " سائل حاد مجاهدين يا مسائل حاد جنبش ما م"، ....." ايدئولوژيک سازمان 

سياسى را به جاى مبارزه با رژيم شاه به _ بود که گروه هاى نظامى " اعالم تغيير مواضع ايدئولوژيک سازمان " اين نخستين پيامد سياه 
  . پرخاشگرى با يکديگر واداشت رويارويى و

ين ميان سازمان که در انديشه کنار گذاشتن خيزش قهرآميز و بازگشت به مبارزه پارلمانى بود براى سرگرم ساختن کادرها و و در ا
  .مى زد و آن را گسترش مى داد سمپاتها ، به اين گونه برخوردها و کشمکشها با ديگر سازمانها و گروه ها دامن 

 انتشار "ضميمه اى بر مسائل حاد جنبش ما " کتاب ديگرى نيز به عنوان "  حاد جنبش ما مسائل"  صفحه اى ٤٠٠از اين رو گذشته از کتاب 
 سازمان به درستى با مطالعه اين کتابها پايه تنگ نظرى ، خودمحورى و جاه طلبى و نيز مرموز بودن و اصالت نداشتن کادر رهبرى. داد 

  .مشخص مى شود 
يستى بر ضد سازمان به خوبى آشکار مى گردد که نگرانى مارکسيستها از برمال کردن نيز از کتابها و نوشته هاى گروه هاى مارکس

ايدئولوژى سازمان روى اين انديشه بوده است که مبادا اين جريان ، مارکسيستها را به طور ريشه اى در ميان ملت مسلمان و مبارز ايران 



  .بى آبرو و بى اعتبار سازد 
  

راى حرکت ، فعاليت و رشد گروه هاى مارکسيستى در ايران نباشد و دوم از رقابت سازمان تازه به دوران به گونه اى که ديگر زمينه اى ب
  . نگران و انديشناک بوده اند رسيده با آنان بر سر به دست آوردن عنوان پيشتاز و جلودار و سود مالى و اعتبارى

طلق شتابى فراوان داشت و هيچ گروه و دسته اى را نه تنها جلوتر از زيرا ، چنانکه آورده شد سازمان براى رسيدن به قدرت و رهبرى م
  .ر خود نيز نمى توانست ببيند خود بلکه در کنا

و بر اين باور بود که بر همه گروه ها و سازمان هاى سياسى و مارکسيستى بايسته است که سر در پى سازمان گذارند و اين سازمان را که 
  .به پيشتازى و رهبرى بپذيرند الورز از خود نشان دهد و به جنگ با اسالم برخيزد توانسته است چنين دليرى و د

  .شود تحمل ناپذير بود " دغام ا" و اين انديشه براى ديگر گروه هاى مارکسيستى که بر اين باور بودند که سازمان بايد با تشکيالت آنان 
صفحه  اعتراف هايى دارند که برخى از آن را در  که از سازمان جدا شدند ،درباره پيشتاز انديشى ها و جاه طلبى هاى سازمان ، گروهى 

  .هاى آينده خواهيم آورد 
روى بعضى از خودخواهى ها و گروه گرايى هاى سازمان انگشت گذاشته  برخى از گروه هاى مارکسيست نيز در نوشته ها و کتابهاى خود ،

  :رکسيستى خود چنين آورده اند دن ايدئولوژى مااند و درباره مايه و انگيزه سازمان از آشکار کر
استحکام سازمان در ايران و رشد بالنسبه سريع آن به خاطر حمايت نسبتاً زيادى از جانب خرده بورژوازى و بازار و مذهبيون از آن " ..... 

مجاهدين عليرغم ..... ازمان دامن زد مى شد ، آهسته آهسته عالئم تعلقات و مالحظات سازمانى و حسابگرى مربوط به آنرا در اعضاء س
اعتقاد اوليه به برترى ايدئولوژى خود و رشد سازمانى ، معهذا هميشه خود را چند گام از نظر اعتبار عقب تر از چريکها مى ديدند و اين به 

ناتوانى هايى که آنها در تدوين . ود و اين امر با توجه به بينش خرده بورژوايى آنها بيش از حد برايش ناگوار شده ب. نظر آنها ناحق بود 
و نيز ) و به خصوص کتاب احمد زاده ( تئورى انقالب و مبارزه مسلحانه داشتند موجب شده بود که از يک جانب به نوشته هاى ديگران 

توسل شوند و از که به علت سهولت تحليل هاى تمام خلقى خود مورد پسند شديد خرده بورژوازى بود ، م"مائو تسه دون " نوشته هاى 
  ....."حسدهاى جزئى بروز دهند جانب ديگر اين فقدان توانائى خود را در عرصه تئورى و فرمول بندى به صورت رشک و 

  : نويس نوشته باال آورده اند در پى
 درباره علل ضرورت آن ، سازمان مجاهدين تنها سازمانى در جهان است که پس از سالها مبارزه مسلحانه هنوز يک تئورى ، تز ، نظر" ..... 

  "ن و چشم انداز آن نداده است فرمول بندى آ
  : طلبى هاى سازمان آورده اند نيز درباره جاه

ند ماه پيش در سازمان به عنوان در اين سردرگمى کسانى به علت ارتباطات خاص و نظر خاص در مرکزيت آورده شدند که تا چ" ..... 
عالوه بر اين ، رفيق بهرام آرام که کادر نظامى ورزيده اى بود نيز عضو . شهرت يافته بودند " ب عنصر اپورتونيست چپ نماى قدرت طل"

بدين طريق مرکزيت با شهادت رضا . وى در گذشته با رضا رضائى کار مى کرد و بدين طريق بسيارى سازمان را شناخته بود . مرکزيت شد 
  ."ف واقفى در اقليت قرار گرفتريو ورود دو نفر فوق ، ناگهان تغيير ماهيت داد و ش

در يکى از اين کتابها برخى از ديدگاههاى گروه ياد شده پيرامون شيوه برخورد کارد رهبرى سازمان با اعضا و سمپاتهايى که ايدئولوژى 
  :ند اين گونه آمده است الحادى سازمان را پذيرا نبودند و کميت آنان که به دگرگونى ايدئولوژى دست زد

لنينيست سازمان قبل از تصفيه ساير افراد در اقليت آشکار بوده اند و اين امر مسئله تصفيه رفقائى که _  رفقاى مارکسيست " .....
توسط _ يعنى اکثريت _ اين کار عمالً چيزى نيست جز تصفيه مخالفين . ايدئولوژى جديد را نپذيرفته اند مورد ايراد شديد قرار مى دهد 

رفقاى مجاهد با اتخاذ اين شيوه عمل ، عليرغم خواست خود ، کمکى به تبليغ کمونيسم و نشان دادن محتوا و ..... يک اقليت کوچک 
  .....مل کمونيستها نکرده اند شيوه ع

. ....در شرايط وحشتناک و خفقان ايران ، در حاليکه اعضا و سازمانهاى انقالبى بيش از دو سه نفر از رفقاى سازمانى خود را نمى شناسند 
تصفيه اين مبارز از سازمان بدون کمک به ايجاد آلترناتيو براى فعاليت هاى آينده و حفظ آنها از دسترس پليس خطاى بسيار عظيمى 

  .....آن متأثر و خشمناک نشود نمى تواند از تجسم ..... است که هيچ انسانى 
ان با آشنائى که به همه افرادى که تغيير ايدئولوژى را نپذيرفته به کجاى جنبش کمونيستى لطمه وارد مى آمد اگر رفقاى رهبرى سازم..... 

صر ضد رژيمى حفظ مى بودند داشتند به آنها کمک مى کردند تا در نوعى ارتباط سازمانى با هم قرار گيرند و از اين طريق تشکيل عنا
  !.....شد؟
ان مبارزى بوده است که به خاطر ايدئولوژى و اعتقاد خود مجيد شريف واقفى در تصويرى که خود مجاهدين ارائه مى دهند ، انس..... 

 که او خود در فعاليت ها و امکان نیسازما_ مبارزه مى کرده و مى خواسته است که از امکانات که سازمان در اختيارش گذاشته بوده 
عدم توافق ما با ايدئولوژى شريف . ده کند بخاطر سازماندهى بر مبناى ايدئولوژى خود و مبارزه عليه رژيم استفا_ سازيهايش شريک بوده 

اين حق هر مبارز ضد . واقفى ذره اى از قضاوت ما مبنى بر به شدت نادرست و وخامت آميز بودن عمل سازمان مجاهدين ، نمى کاهد 



  ..... "ادات ديگرى را بپذيرد رژيمى است که بر اساس بينش و اعتقادات خود مبارزه کند و حاضر نباشد اعتق
  
  .پيرامون جريان ايدئولوژى سازمان حساب شده و نابکارانه بود _ آمريکا " نهضت آزادى " به ويژه _ اکنش ملى گراهاى برون مرزى و

  
  
  

نهضت " و " جبهه ملى " آنان که بنا بر طرح کارگردانان پشت پرده بر آن بودند سازمان را جانشين گروه هاى از صحنه رانده شده مانند 
 و به دست اين سازمان اسالم راستين را بکوبند و نهضت امام را به بيراهه کشانند ، با برمال کردن ايدئولوژى سازمان از سوى کنند" آزادى 

ايران پنهان و کادر رهبرى سخت آشفته و خشمگين شدند ، ليکن با به کار گرفتن ترفند نوينى کوشيدند که ريشه جريان را از ديد ملت 
  .پوشيده دارند 

 خود زير ٣٥در شماره " بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک سازمان " برون مرزى پيش از پخش " نهضت آزدى " ارگان " پيام مجاهد " مه روزنا
  :نوشت " مارکسيست اسالمى " ن عنوا

 جديد رژيم در سايه اما محتوى و مفاد تبليغات. انتساب دروغ و تهمت زدن به انقالبيون ، مشى هميشگى رژيمهاى ضد خلقى است " ..... 
برخى از شايعات و حوادث تأسف انگيز درون بخشى از جنبش ، نسبتاً جديد و قابل توجه و درخور دقت مى باشد و هوشيارى و بيدارى 

  ....."تين را به خود مى طلبد همه مبارزين واقعى و راس
از گروهى و يا شخصى به بدى و زشتى ياد مى کرد ، اين به درستى مى دانستند که رژيم شاه اگر " پيام مجاهد " گردانندگان نشريه 

  .ان در ميان ملت ايران مى شد برخورد رژيم مايه آبرو ، اعتبار و پرستيژ آن
و چون هدف اصلى و ريشه اى گردانندگان نشريه ياد شده اسطوره سازى و بت تراشى از سازمان بود ، در دنباله آنچه در باال آمد نگرانى و 

  ن نياورده است ، اظهار کرد ؛ ا از اينکه رژيم شاه سازمان را هرگز در سطح روزنامه ها مطرح نکرده و نامى از آنان به مياتأسف خود ر
  : تبليغات دست زد و چنين نگاشتآنگاه از بنيانگذاران سازمان ياد کرده به سوى آنان به

مان مجاهد صادق و اصيل را اعتراف نمايد و تا به حال در هيچ يک رژيم ضد انقالبى حتى حاضر نشده است و نيست که د وجود مسل" .....
در واقع رژيم ضد انقالبى در برابر نسل جديدى از مسلمانان مجاهد در بن بست هايى . از مطبوعات دولتى اسمى از مجاهدين نيامده است 

ن بن بست تبليغاتى است که مغزهاى متفکر رژيم به و لذا براى خروج از اي. قرار گرفته است که از آن جمله است ، بن بست تبليغاتى 
با بکار بردن اين اصطالح رژيم مى خواهد مسلمانان مجاهد را به التقاط دو جهان بينى . را ابداع کرده اند " مارکسيست اسالمى " اصطالح 

  .....سازد اسالم و مارکسيسم متهم 
اما درباره . ود به حزب توده ، يا به کمونيستها به موجوديت آنان اعتراف نموده اند مقامات پليسى رژيم شاه بارها با حمالت مستقيم خ..... 

 مجاهدين خلق ، گروه پويندگان حق حاضر به  سازمانها و گروه هاى انقالبى اسالمى نظير گروه ابوذر ، مهدويون ، تشيع سرخ ، حزب اهللا ،
_ البى اسالمى به خصوص از جنبش انق_ ص رژيم از جنبش هاى انقالبى چنين اعترافى نشده اند و اين بدون شک از ترس و وحشت خا

  .حکايت مى کند 
 رضائى ها، سعيد محسن ها، بازرگانى ها، ناصر  رژيم نمى توانسته است بيايد بگويد که مسلمان مجاهد و مبارز راستين چون حنيف نژادها،

 ، ميهن دوست ها ، باکرى ها ، شامخى ها و صدها شهيد با نام و نشان يا گمنام  ديباج ها ، مشکين فام ها صادق ها ، مفيديها ، عباسى ها ،
  ..... ير ايران مسلمان هستند از بنيانگذاران مترقى ترين انقالبات اخ

 افراد ، سرتاسر زندگى اين. اما از طرف ديگر رژيم بيايد و ادعا کند که اينها مسلمانان مجاهد و مبارز انقالبى مارکسيست هستند ..... 
نوشتجات آنان ، مدافعات آنان در دادگاه هاى فرمايشى خود رژيم همه و همه داليل زنده و روشنى هستند از هويت اسالمى اين 

خود رژيم بهتر از هر کس مى داند که اتهام مارکسيست بودن يا شدن مجاهدين وصله ناجورى است که با هزار من ..... مجاهدين راه حق 
حتى اگر چنانچه مارکسيست بودن يا شدن مجاهدين نه به صورت اتهامى . د چسبيد و مردم ما آن را نخواهند پذيرفت سريشم هم نخواه

هنوز خون اين مجاهدين ..... از جانب رژيم بلکه به صورت ادعائى از جانب افراد ديگرى هم مطرح گردد باز مورد قبول واقع نخواهد شد 
 حاال چه کسى مى تواند بيايد سازمانى را که اين شهيدان عاليقدر با خون خود رشد و نمو و .....شهيد عاليقدر خشک نشده است 

استحکام و انسجام آنرا آبيارى کردند ، بگويد مارکسيست است يا مارکسيست شده است ؟ مگر مردم مى پذيرند که افرادى بيايند و ادعا 
اهيت دادند و حاال مارکسيست شده اند ؟ و مى خواهند هويت اعتقادى سازمان را اما بعداً تغيير م کنند که مسلمان هستند و يا بودند ،

  ".....اگر چنان کسانى باشند در نظر مردم عوام فريبانى خواهند بود که با عواطف و احساسات مردم بازى مى کنند ! عوض کنند 
قيقى سازمان نمايان نگردد و ماهيت الحادى و ضد در اين نوشته چنانکه مى خوانيد تالش گسترده اى شده است که چهره اصلى و ح

  . اسالمى کارگزاران و کارد رهبرى سازمان پنهان بماند 
نويسندگان اين مقاله تا آن پايه در انديشه نگهبانى از پرستيژ و پايگاه مردمى سامزان بوده اند که بدون کوچکترين شرمى از ملت ايران 



  " ! !  و مارکسيسم متهم سازد ان مجاهد را به التقاط دو جهان بينى اسالمرژيم مى خواهد مسلمان: " نوشته اند 
اسالمى بى بهره بوده اند يا خوانندگان خود را ناآگاه ، بى دانش و خرد مى _ راستى گردانندگان اين نشريه ، آيا از دانش و بينش سياسى 

آيا نينديشيده اند " متهم سازد ..... ى خواهد مسلمانان مجاهد را به التقاط رژيم م" پنداشته اند ؟ آنانکه بى پروا و گستاخانه آورده اند که 
از پخش کتابها و نوشته هاى سازمان مى گذرد و هر کسى که کوچکترين آگاهى و دانش اسالمى _ تا آن روز _ که نزديک چهار سال 

و نسبت دادن آن به رژيم شاه تنها عوام فريبى و نيرنگ بازى داشته باشد با مطالعه اين کتابها به ايدئولوژى التقاطى سازمان پى مى برد 
  بيشتر آشکار و برمال مى کند ؟نويسندگان آن مقاله و گردانندگان نشريه ياد شده را 

اين که از برنامه کادر رهبرى سازمان براى آشکار ساختن ايدئولوژى الحادى خود آگاهى داشته اند ، در " پيام مجاهد " گردانندگان نشريه 
نوشتار به هر خار و خاشاکى چنگ زده اند تا آنان را به ادامه شيوه و سيره سازمان که دوروئى و دروغگويى است ، پاى بند کنند و از 

  .ختن ماهيت سازمان باز دارند نمايان سا
اند و لبه تيز حمله و پرخاش را به از اين رو در اين نوشته گاهى به شکل درخواست و دمى با لحنى تند و تهديد آميز ، قلم فرسايى کرده 

  .درون گروهى سازمان پى نبرند سوى رژيم گرفته اند تا مردم از اين نوشته به کشمکشهاى 
  :ز اين رو در يکجا آورده اند ا

 هم خود رژيم بهتر از هر کس مى داند که اتهام مارکسيست بودن يا شدن مجاهدين وصله ناجورى است که با هزار من سريشم" ..... 
  " ! ما آن را نخواهند پذيرفت نخواهد چسبيد و مردم

  : کارگزاران سازمان و واداشتن آنان به پوشيده نگهداشتن ايدئولوژى خود آورده اند " خلع سالح "و به دنبال آن براى 
 ادعائى از جانب افراد ديگرى حتى اگر چنانچه مارکسيست بودن يا شدن مجاهدين نه به صورت اتهامى از جانب رژيم بلکه به صورت" ..... 

و اگر چنين کسانى باشند در نظر مردم عوام فريبانى خواهند بود که با عواطف و ! ! هم مطرح گردد باز مورد قبول واقع نخواهد شد 
  ! ! "م بازى مى کنند احساسات مرد

" انيه اعالم تغيير مواضع ايدئولوژيک سازمان بي"ليکن ديرى نپاييد که کوس رسوايى سازمان بر سر هر کوى و برزن به صدا در آمد و 
پخش شد و ماهيت بنيانگذاران ، کارگردانان و کادر رهبرى سازمان برمال گرديد ، و به درستى آشکار شد که سازمانى با زيربناى 

  . و انقالبى آراسته بوده است ماترياليستى و ضد اسالمى ، خود را به زيور و زينت جنبشى اسالمى
برون مرزى " نهضت آزادى " گردانان پشت پرده که بر آن بودند سازمان را با قداست و آراستگى اسالمى بر ملت ايران بار کنند ، ليکن کار

را بر آن داشتند که از نمايان شدن چهره اصلى سازمان پيشگيرى کنند و با به کارگيرى ترفندها و " پيام مجاهد" و گردانندگان نشريه 
  .يمه کاره با شکست روبرو شود ه رخصت ندهند مأموريت سازمان ننيرنگ ها بکوشند ک

چند تن به ظاهر کمونيست را که " در سر مقاله اى ؛ " بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک سازمان " در پى پخش " پيام مجاهد " از اين رو 
  . و تاز قرار داد ا مورد تاختر" ! ! داخل سازمان رخنه کرده و سازمان را به بن بست کشانيده اند 

با اين ترفند خواست به ملت ايران بباوراند که اين ايدئولوژى التقاطى نبوده که مايه کژراهگى و بيراهه پويى و به بن " نهضت آزادى " 
_ يسم بست کشيدن سازمان شده است و اين کتاب شناخت حنيف نژادها نبوده که جوانان بى خبر از اصول اسالم را به سوى مارکس

  نينيسم کشانيده است ، ل
سپس از فرصت هاى متعددى که به علت تهاجمات پليس رژيم " از بيرون به درون سازمان رخنه کرده اند و " چند تن کمونيست " بلکه 

 به شاه به سازمان مجاهدين براى آنها پيش آمده بود استفاده کردند و به تدريج نفوذ و کنترل خود را طى برنامه حساب شده اى مرحله
  .! "بسط و توسعه دادند ..... مرحله 
  ده است که راه را براى عناصر از اين گونه ترفند و توجيه اين بو" نهضت آزادى " انگيزه 

وابسته به دستهاى مرموز پشت پرده مانند مسعود رجوى هموار کند تا با تکيه به سازمان ، مأموريت رويارويى با جنبشهاى اسالمى و 
" و سازمان براى هميشه از صحنه سياسى ايران کنار گذاشته نشود و به سرنوشت پيشينيان خود مانند . م را دنبال کندرهبران بزرگ اسال

  .ار نگردد دچ" نهضت آزادى " و " جبهه ملى 
  :آمده است "  خيانت و انحراف درباره" زير عنوان " پيام مجاهد " از اين رو در نشريه 

منتشر شده است که محتواى آنها يک انحراف " سازمان مجاهدين خلق ايران " العيه هائى به نام وامضاى در چند ماه گذشته اط" ..... 
نظامى آن و از خيانت عظيمى به جنبش _ آشکار از خطوط اساسى و بنيانهاى اصلى ماهيت ايدئولوژيک سازمان و استراتژى سياسى 

اصيل ، همه سازمانهاى مترقى و انقالبى اعم از اسالمى و يا غير اسالمى ضمن بيان همه مبارزان ..... حکايت مى کند ..... انقالب ايران 
احساس نگرانى عميق خود نسبت به تأثيرات منفى اين انحراف و خيانت ، اعمال چند تن منافق و خائن و احتماالً مرتد را محکوم کرده اند 

ه و بيانيه ها به موجب اسناد و مدارکى که در اختيار داشت ، از تمايالت انحرافى نهضت آزادى ايران از مدتها قبل از انتشار اين اعالمي..... 
نهضت آزادى ايران که انتشار ..... اين گروه مطلع بود و مى دانست که آنها چه خيانت عظيمى را درون سازمان مجاهدين مرتکب شده اند 

هم به لحاظ پيوستگى مبانى ايدئولوژيک و هم به لحاظ _ خلق را اخبار مبارزات انقالبى درون کشورد و به خصوص سازمان مجاهدين 



و ..... با عدم انتشار اطالعيه ها ..... استراتژى جهاد مسلحانه وظيفه عمده و اصلى و هميشگى انسانى ، عقيدتى و ميهنى خود مى دانست 
باز هم " تحت عنوان ٣٥ و عالوه بر آن در سرمقاله شماره عدم شناسائى خود را از گروه منافقين و خائنين نشان داد..... ساير نشرياتشان 

همزمان با انتشار اين شماره از پيام مجاهد ، منحرفين با . مواضع انحرافى و خطرات عظيم آنرا بيان کرد " مارکسيست اسالمى ، چرا ؟ 
  . اما نه مستقيم اعالم کردند  مواضع خود را آشکارا٥انتشار مجاهد شماره 

لنينيست بودن خود را صريحاً _ مارکسيست " بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک " در جزوه اى به نام  ) ٥٤مهر ( و سپس  )  ٥٤خرداد ( 
بيانيه به اصطالح اعالم مواضع کامالً نشان مى دهد که چند نفرى مارکسيست با تظاهر به پذيرش ايدئولوژى انقالبى ..... اعالم نمودند 

از صداقت انقالبى مجاهدين اصيل به درون سازمان مجاهدين خلق راه يافته اند و سپس به تدريج و موذيانه در دو اسالمى با سوء استفاده 
اول در جهت پياده کردن تدريجى عقايد مارکسيستى خود در درون سازمان و دوم در . جهت مشخص ، حساب شده حرکت کرده اند 

اين حرکت انحرافى از همان آغاز براى خود هدف مشخصى را تعيين کرده ..... مان جهت کنترل مواضع قدرت و ايجاد سلطه در درون ساز
  ..... "ى به جاى آن بوده است است و آن در هم کوبيدن بنيادهاى ايدئولوژى اسالمى سازمان و جايگزين ساختن عقايد مارکسيست

   :يد کوشيده است وانمود کند کهدر نوشته باال چنانکه مى خوان" نهضت آزدى " 
  ! است " يت ايدئولوژيک سازمان يک انحراف آشکار از خطوط اساسى و بنيانهاى اصلى ماه" ايدئولوژى اعالم شده _ ١
با تظاهر به پذيرش ايدئولوژى اسالمى و با سوء استفاده از " که " چند نفر مارکسيست " در سازمان به دست " انحراف " اين دگرگونى و  _ ٢

  ! انجام گرفته است " افته اند سازمان راه يصداقت مجاهدين به درون 
به جاى آن بوده اين حرکت انحرافى براى درهم کوبيدن بنيادهاى ايدئولوژيکى سازمان و جايگزين ساختن عقايد مارکسيستى "  _ ٣

  ..... " ! است 
  " : تغيير ايدئولوژى سازمان " :  آيد که در صورتى که با نگاهى کوتاه به کتابها و نوشته ها و بيوگرافى سازمان به روشنى به دست مى

  .بنيانگذاران سازمان بوده است از نخستين فرآورده هاى آميختن جهان بينى اسالمى با جهان بينى ماترياليستى از سوى : الف 
ز ، امروز نيز اگر در دسترس يک نه تنها در آن رو" اقتصاد به زبان ساده" و " راه انبياء  "  ،" تکامل " ، " شناخت " نوشته هاى آنان مانند 

جوان مسلمان بى خبر از اصول اسالمى قرار گيرد و اين جوان نوشته هاى ياد شده را با ايمان و باورمندى به نويسندگان آن مطالعه کند ، 
  . مى شود که سازمان کشيده شد اگر از نظر اعتقاد قلبى ناتوان باشد خواه ناخواه به همان راهى کشيده

ين اگر دم زدن برخى از بنيانگذاران سازمان از اسالم را تاکتيکى ندانيم و بر اين باور باشيم که برداشت ، شناخت و درک آنان از بنابر ا
  .ائى را به دنبال خواهد داشت اسالم اين گونه بوده است ، روشن است که برداشت اين گونه از اسالم انحرافى است که انحراف ه

يک انحراف آشکار از خطوط اساسى و بنيانهاى اصلى ماهيت " لنينيسم نه تنها _ ن به سوى مارکسيسم از اين رو گرايش سازما
  .و دستاوردهاى نخستين آن بود نبوده بلکه از پيامدها " ايدئولوژيک سازمان 

 ان رخنه کرده باشند ، بلکه ازنبودند که در سازم" چند نفر مارکسيست " آنان که سازمان را به سوى مارکسيسم کشانيدند ، نه تنها : ب 
  :اعضاى نخستين سازمان بودند 

 به سازمان پيوستند و آن روز که عضو سازمان شدند ١٣٥٠تقى شهرام ، بهرام آرام و وحيد افراخته که از عناصرى بودند که پيش از سال 
  .ه آنان را به بيراهه کشانيد  سازمان بود ک خدا ، پيامبر و مذهب را تا پايه اى باور داشتند و اين ايدئولوژى مسلمان بودند ،

  .اى دو آتشه و ضد اسالم ساخت آنان شد و از آنان مارکسيسته" ارتداد " حنيف نژاد بود که مايه کفر و الحاد و " شناخت " اين کتاب 
  "به نوشته وحيد افراخته 

م مارکسيست هائى مى ساخت که بيشترين دشمنى را با ماهيت ضد مذهبى رهبران گروه از ما که ابتدا افرادى مسلمان بودي" ..... 
  ."قادات مذهبى پيدا مى کردند اعت
براى کوبيدن بنيادهاى " وانمود کرده اند " پيام مجاهد " آن گونه که گردانندگان ) اعالم مواضع ايدئولوژيک ( اين حرکت ، : ج 

البته در . افى سازمان براى کوبيدن بنيادهاى اسالم و مکتب سرخ تشيع بود نبود ، بلکه بازتابى از انديشه هاى انحر" ايدئولوژيکى سازمان 
  .ى براى آنان به همراه نداشت اين زمينه کامياب

در " شناخت"پرسش ديگرى که اکنون بايد مطرح شود اين است که اگر ايدئولوژى سازمان اصوالً بر کژراهه استوار بود و نوشته هائى مانند 
اه مسلمان به سوى مارکسيسم نقش اصولى و ريشه اى داشت ، چگونه برخى از کادرها در برابر تغيير ايدئولوژى کشاندن جوانان ناآگ

  لنينيسم سرباز زدند ؟_ کسيسم سازمان ايستادند و از پذيرش ايدئولوژى مار
  :باز زدند سه دسته بودند مى سربايد دانست از اعضا و سمپات هاى سازمان آنانکه از پذيرش ايدئولوژى مارکسيستى به طور رس

آنانکه اسالم را باور نداشتند ، ليکن به گفته امام چون دريافته بودند که اسالم بيش از هزار سال است در رگ و ريشه مردم ايران نفوذ  _ ١
ذيرش اسالم و دم کرده و براى هيچ شخص يا گروهى بدون تکيه بر اسالم به دست آوردن پايگاه مردمى ناشدنى مى باشد ، ناگزير به پ

  .زدن از آن بودند 
سردسته اين گروه مسعود رجوى بود که برخى از کادرهاى سازمان را که با تأثير پذيرى از کتابها و نوشته هاى سازمان ايدئولوژى 



حتى براى فريب مارکسيستى را پذيرفته و بر آن بودند که آن را اعالم کنند ، سفارش مى کرد که ايدئولوژى خود را پوشيده دارند و 
  !  فريضه هاى دينى تظاهر کنند مذهبى ها به نماز و ديگر

آنان که ايمان به خدا و اصول اسالمى را از راه علم و دليل به دست آورده و يا به سبب پرورش خانوادگى و يا عوامل ديگر به گونه اى  _ ٢
  .برهان و منطقى پذيرا نبودند باور داشتند و انکار خدا را با هيچ 

اگر ده ها دليل و برهان بر انکار خدا در برابر آنان دريف مى شد ، چه بسا که هيچ يک از آنها را نمى توانستند رد کنند ، ليکن اين گونه 
  .سستى پديد آورد "  منبع وحى "استداللها هرگز نمى توانست در باورمندى آنان به 

لنينيسم را به ظاهر بپذيرند ، ليکن _ ت سازمان ناگزير مى شدند مارکسيسم از اين دسته از کادرها چه بسا روى فشار اعضاى مارکسيس
مان در هنگام جان دادن در ظفار در درون خداپرست بودند، چنانکه پيشتر آورده شد رفعت افراز ، يکى از اعضاى مارکسيست ساز

  .مى گفته است " اشهد"
 هاى بنيانگذاران آن را مورد بررسى قرار نداده بودند و يا آنکه اصوالً توان آنان که روى ايدئولوژى سازمان انديشه نکرده و نوشته _ ٣

  . فت و پذيرفتن آن را نداشتند درک ، دريا
  

  : از اعضاى سازمان نوشته است وحيد افراخته در بازجويى هاى خود درباره يکى
 کتاب مادر ، اعالميه  دهقان ، خاطرات يک چريک در زندان ،شناخت ، اقتصاد به زبان ساده ، خاطرات اشرف : کتابهائى که خوانده " ..... 

  ) "خوشبختانه ( چيز نفهميد ، البته تقريباً از هيچ کدام هيچ..... چريک شهرى و 
چنانکه پيش تر آورده شد در نجف دو تن از طالب که يکى از آنان از اعضاى سازمان به شمار مى آمد ، کتاب اقتصاد به زبان ساده را 

ه کرده بودن ، آنکه از اعضاى سازمان بود از اين کتاب چيزى درنيافته بود و ديگرى نيز که نمى خواست کارگزاران سازمان از مواضع مباحث
  !  سخنى به ميان نياورده بود او بر ضد ايدئولوژى آنان آگاهى يابند از نکته هاى انحرافى آن
شمارى از مارکسيستها در " د اسالمى سازمان و تکيه روى اين دروغ که شگرد کارگردانان پشت پرده براى پوشيده داشتن چهره ض

، در ميان ملت ايران تا پايه اى " سازمان رخنه کردند و رهبرى آن را در دست گرفتند و بدين گونه توانستند سازمان را به بيراهه کشانند 
  .عنوان يک واقعيت پذيرفته شد کاربرد داشت و به 

به "  توانست سازمان را از نيستى برهاند و زمينه را براى عناصر مرموزى مانند مسعود رجوى فراهم کند تا بار ديگر و اين ترفندى بود که
ى جبران به خيانت و دورويى و رياکارى ادامه دهند و به اسالم ، نهضت امام و سرانجام به انقالب اسالمى آسيب ها" نام خدا و خلق 

  .ناپذيرى وارد سازند 
وه هاى برون مرزى به ظاهر مذهبى در نوشته هاى خود پيرامون ايدئولوژى سازمان روى اين دروغ تکيه مى کردند که مايه اين بيشتر گر

  ! ا به درون سازمان بوده است تغيير و دگرگونى رخنه برخى از مارکسيسته
  
  :لوژى در سازمان آورده است ئودر آمريکا در موضع گيرى خود پيرامون دگرگونى ايد" سازمان دانشجويان مسلمان " 

آنها همه مسلمانان درون سازمان بودند که ..... رفقاى فرصت طلب ما که خصلتاً قادر به برخورد صادقانه نيستند، اعالم کردند که " ..... 
  ..... "اين فرض غلط است .... .مارکسيست شدند ، نه مارکسيستهائى که وارد سازمان شده باشند 

ه ظاهر مذهبى برون مرزى نيز همين موضع را داشتند و بدون کوچکترين انديشه و درنگى روى ايدئولوژى سازمان و ديگر گروه هاى ب
کتابها و نوشته هايى که از سوى بنيانگذاران و کادر رهبرى آن پخش شده است ، همه گناه ها را به گردن مارکسيستهايى مى انداختند که 

  .اين فاجعه را به بار آوردند ه اند و با کنار زدن کادر مذهبى رهبرى سازمان را به دست گرفتند و از بيرون به درون سازمان رخنه کرد
کردند ، از سويى رخصت " يک کرشمه دو کار " بى ترديد در اين شگرد شيطانى کارگردانان مرموز پشت پرده نقش اساسى داشتند و به 

ى آبرو کند و از اعتبار تهى شود و اين سازمان اهريمنى را براى هميشه رسوا و بندادند که ريشه انحراف که در درون سازمان بود رو 
  سازد؛

و از سوى ديگر تالش مى کردند کشمکش ميان نيروهاى مذهبى و مارکسيست را گسترش دهند تا توان مسلمانها در برخورد با 
  . تا پايه اى کاسته شود در ايران و جهانخواران غربمارکسيستها ، به هدر رود و از شدت حمله و هجوم آنان به زورمداران حاکم 

ملى گراها ، روشنفکرمآبها و عناصر وابسته . در ايران نيز موضع گيرى ها پيرامون دگرگونى ايدئولوژى سازمان به همين شيوه و روال بود 
ر درون سازمان رخنه کرده و سازمان را درون مرزى در اعالميه هاى خود ، مارکسيستهايى را که به گفته آنان د" نهضت آزادى " به 

  .اى سازمان زيرکانه مى گذشتند دگرگون ساخته اند ، مورد نکوهش و بدگويى قرار مى دادند و از کنار بيراهه پويى ها و کج انديشى ه
  

  :در ايران پخش شد ، آمده است " دانشجويان دانشگاه " در بيانيه اى که به نام 
ى سازمان مجاهدين خلق در سالهاى قبل از گرفتارى و شهيد شدن ، نشان مى دهد که اين تغيير ، زاده يک زندگى رهبران اصل" ..... 



از خالء موجود در کادر رهبرى استفاده کرده و با روشهاى کودتائى ايده هاى خود ..... بلکه عده اى مارکسيست ..... حرکت طبيعى نيست 
  ..... "ازمان گسترش داده اند بر تمام س)  ها تاکتيک به قول استالينيست( را با خشونت و دسيسه 

  
  :پخش شده چنين آمده است " اه مسلمانان آگ" در بيانيه ديگرى که به نام 

اکنون آشکار شده است که عده اى از مارکسيستهاى فرصت طلب که در غياب فعالين شهيد و اسير در سازمان نفوذ کرده بودند به " ..... 
هبرى را اشغال کرده و با کودتاى خونينى ، مخالفين خود را به شدت سرکوب نموده ، حاکميت خود را به ظاهر بر تدريج پست هاى ر

  ..... "زمان تحميل نموده اند سا
ه تا از سوى کارگردانان پشت پرده بود..... و " مسلمانان آگاه "دور از حقيقت نيست اگر گفته شود اين گونه اعالميه ها با نام هاى ساختگى 
اکنون آشکار شده است که عده اى از مارکسيستها در : " انديشه ها را از لغزش و انحراف ژرفاى سازمان دور سازند و با ادعاى دروغين 

  ! و به کودتا دست زده اند  ! "سازمان نفوذ کرده 
ان را از خطر نيستى ، رسوايى و بى اعتبارى در همه کاسه کوزه ها را بر سر آنان بشکنند و با اين گونه جوسازى ها و دروغ پردازيها سازم

  . ضد مارکسيستها برانگيزانند ميان ملت ايران برهانند ، واقعيت را از ديد مردم پوشيده دارند و انديشه ها را بر
سرکردگى زى ، به برون مر" نهضت آزادى " ارگان " پيام مجاهد " آنچه اين بدگمانى را فزونى مى بخشد ، چاپ اين گونه اعالميه ها در 

  . دکتر يزدى مى باشد 
که پيوسته در تالش بوده اند خطر مارکسيست ها را براى اسالم و مسلمانان بزرگ و ويرانگر بنمايانند و بدين گونه انديشه هاى ملت مبارز 

  .جهانخواران غرب نزديک سازند و قهرمان پرور ايران را به 
ن دروغ و ماهرانه ترين شگردى بود که در آن روز و روزگار براى رهانيدن سازمان از سقوط و بزرگتري" رخنه مارکسيست ها در سازمان " 

آشکار نشدن چهره اصلى و ايدئولوژى انحرافى سازمان به کار گرفته شد و زمينه را براى به صحنه آمدن دوباره سازمان ، به نام خدا و 
  . رجوى فراهم آورد عوداسالم به سرکردگى عناصر وابسته و مرموزى مانند مس

اگر در آن روز به جاى اينگونه دروغ پردازى ها و بيهوده گويى ها انگيزه اصلى کژى ، دگرگونى ايدئولوژى و بيراهه پويى سازمان ريشه 
زمان ، يابى مى شد و اين واقعيت به درستى آشکار مى گرديد که ايدئولوژى آميخته به جهان بينى اسالمى و جهان بينى ماترياليستى سا

لنينيسم بوده است ، ديگر زمينه اى براى رشد اين کژانديشان و _ مايه و عامل اصلى کشيده شدن سازمان به سوى مارکسيسم 
ماترياليستهاى مسلمان نما وجود نداشت و آنان بار ديگر در پى پيروزى انقالب اسالمى بازيگر صحنه نمى شدند و جوانان اين مرز و بوم را 

  .به گمراه نمى کردند اسالم به نام 
تا آن پايه گسترده موج آفرين و فريبنده بود که مى " رخنه مارکسيستها در سازمان " ليکن شگرد کارگردانان پشت پرده زير پوشش 

  .مذهبى و روحانى گيرايى داشت توان گفت براى پيشبرد مبارزان 
و اين واقعيت که مارکسيستها . انقالبى به پا خاست _ جاهدان اسالمى از اين رو يکباره توفان خشم و نفرت بر ضد مارکسيستها در ميان م

در درازاى تاريخ پيوسته به حرکتها و جنبشهاى اسالمى را پشت خنجر زده اند و آب به آسياب زورمداران و استعمارگران غرب ريخته اند 
نيروهاى مجاهد و مبارز اسالمى جريان سازمان را نيز از به شدت اوج گرفت و بسيارى از _ با آنکه با جريان سازمان سازگارى نداشت _ 

  . خيانتهاى آنان مى پنداشتند ديگر
در صورتى که اين دستهاى مرموز فراماسونها و جاسوسهاى انگليس و آمريکا و صهيونيسم بين المللى بود که سازمان را در برابر خيزش 

ه نابودى و يا ن اميد بود که به دست اين سازمان بتواند نهضت اسالمى ايران را بها و جنبش هاى اسالمى به بازيگرى واداشته بود و بر اي
  .بيراهه کشاند 

نکته شايان بررسى و نگرش در جريان سازمان ، ساده انديشى و برخورد نسنجيده برخى از مبارزان روحانى مى باشد که از سويى بدون 
 توان به آنان ارگزاران سازمان ، به يارى و پشتيبانى آنان برخاستند و با همه نيرو وبررسى و ارزيابى روى انديشه، انگيزه و ايدئولوژى ک

  .کمک رسانيدند 
بار ديگر با ساده نگرى از جو پديد آمده تأثير پذيرفتند و باور کردند که دگرگونى ايدئولوژى در  و آنگاه که ايدئولوژى سازمان آشکار شد ،

پديد آمده است و بار ديگر چشم به راه آن شيادانى " ت طلبى که در سازمان رخنه کرده بودند مارکسيست هاى فرص" سازمان از سوى 
 دروغگويى و رياکارى سازمان را اسالمى بنمايانند و به خيانت و از پشت خنجر زدن به اسالم و نهضت  نشستند که بر آن بودند با دورويى ،

  .اسالمى ايران ادامه دهند 
که ايدئولوژى خود را آشکار کردند " فريب خورده هاى گمراه " براى اسالم از آن " منافقان فريبکار "  امام خطر اين در صورتى که به گفته
  .از هر نظر بيشتر است 

اعضاى را به نزد امام بردم با آنکه از گمراهى و تباهى افراد و ..... " بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک سازمان " به ياد دارم آنگاه که کتاب
  :سازمان آزرده بود ، ليکن از اينکه ماهيت و انديشه آنان براى ملت ايران آشکار شده احساس آرامش مى کرد و اظهار داشت 



در غير اين صورت . به نظر من اين لطف اللهى بود که اين اشخاص را وادار کرد که ماهيت خود را بروز دهند و خود را به مردم بشناسانند " 
  ) نزديک به اين مضامين ." ( به هاى بيشترى بر اسالم وارد کنند ممکن بود ضر

  :سپس افزودند 
  )نزديک به اين مضامين " (   .خطر آن منافقان فريبکار به ظاهر مسلمان از اين گمراهان فريب خورده نامسلمان به مراتب بيشتر است" 

مروز اصوالً از راه انديشه امام بيگانه بوده و هستند ، با تأثير پذيرى از جو ليکن روحانيون مبارز ايران که برخى از آنان در آن روز و نيز ا
هاى سازمان بى پديد آمده از سوى کارگردانان پشت پرده ، لبه تيز حمله را به سوى مارکسيستها گرفتند و از کنار لغزش ها و انحراف 

  .تفاوت گذشتند 
کوم کردند که ايدئولوژى سازمان را آشکار ساخته و راه رياکارانه و منافقانه پيشينيان و از کارگزاران سازمان تنها آنانى را نکوهش و مح

"  و از اين زشت تر و نارواتر آن که بنيانگذاران کژانديش و ناشايست سازمان را ستايش کردند و آنان را ! ! خود را دنبال نکرده بودند 
  ! خواندند " ن فرزندان اسالم برومندتري

  .چه زيانبار و نابخردانه است ونه ساده انديشى ها و کجروى ها با داشتن رهبر ژرف نگرى مانند امام راستى اين گ
 ١٣٥٦ال در س " ١٣٤٢به ياد حماسه آفرينان پانزدهم خرداد " زير عنوان " روحانيون مبارزه حوزه علميه قم " در اعالميه اى که با امضاى 

  :پخش شده ، آمده است 
که شکوفا شدن انقالب همه جانبه ملت را ! أسف در اينجا بايد از خيانت يک مشت منحرف جاه طلب در درون انقالب ياد کرد اما با ت" ..... 

ملتى که با پشتيبانى مادى و ..... در برابر فاجعه نمى توان ديده بر هم نهاد که در اين عمل به ملتى خيانت شده است ..... به عقب انداخت 
خود را از  اما ناگاه يک مشت منحرف خودخواه ،. سلحانه جوانان اسالمى ، انقالبى را تا مرز پيروزى به پيش برد معنوى از انقالب م

آرمانهاى گروه انقالبى اسالمى جدا کردند ولى بى شرمانه تحت همان نام فعاليت خويش را ادامه دادند که رشيدترين جوانان ملت و 
 به پيش از آن تحت آن نام به مبارزه پرداخته و.....  سعيد محسن ها ، بديع زادگان ها و  نژادها ،برومندترين فرزندان اسالم چون حنيف 

  .... "شهادت رسيده بودند 
  

  » بازتاب اعالم تغيير ايدئولوژي سازمان در زندان « 
  

ن زندانها ، مايه تشنج ، درگيرى و آشکار شدن ايدئولوژى سازمان بازتاب گسترده و هيجان بارى ميان زندانيان سياسى داشت و در درو
  .بر زندانيان مذهبى وارد کرد کشمکش فراوانى شد و ضربه روحى شديدى 

آنان که به سازمان با ديد اسالمى مى نگريستند و براى پياده کردن احکام واالى اسالم روى آن سرمايه گذارى کرده ، عزيزان خود را براى 
و از کمک مالى و جانى به آن پروايى نداشتند ، در برابر برمال شدن ايدئولوژى سازمان در شگفتى و پيوستن به سازمان برانگيخته بودند 

  .مان نمى توانستند باور کنند بهت زدگى ژرفايى فرو رفتند و چنين دگرگونى را در ساز
دبينى ميان نيروهاى مبارز مى باشد ، در مرحله نخست برداشت آنان اين بود که اين جريان ساخته و پرداخته ساواک براى پديد آوردن ب

ليکن آنگاه که مجاهد نماهاى درون زندان که تا ديروز تظاهر به مسلمانى مى کردند و نماز به جاى مى آوردند اعالم کردند که دير زمانى 
 موجى از خشم ، کين و است که مارکسيست شده اند و تا کنون براى فريب مسلمانها گرايش خود به مارکسيسم را پوشيده داشته اند ،

  .ان زندانيان مذهبى پديد آمد نفرت در مي
  

  :گذشت نوشته اند " ژى سازمان اعالم تغيير ايدئولو" درباره آنچه که در زندانها پس از 
به اين حقيقت  کمتر کسى در جامعه ٥٤ سازمان به دست عوامل کمونيست و مرتد افتاده بود تا سال ٥٢و از طرفى با اينکه از اواخر " ..... 

و از همه جالب تر اينکه هنگامى که مرتدين دستگير شدند و دزفولى مصاحبه راديويى کرد و جريان شهادت شريف . آشنا شده بود 
ابتدا اين تحليل را نمود که خوب شد شريف واقفى را کشتند و اال او  واقفى فاش گرديد ، جو حاکم بر زندان که در دست مجاهدين بود ،

  . از تلويزيون مصاحبه مى کرد ند دزفولى خيانت مى کرد و اکنوننيز مان
اما ضربه اين شهيد و شهداى ديگر چون صمديه لباف و غير هم و دستگيرى مرتدين و رسيدن اخبار آنها به داخل زندان ناگهان خفته ها 

حل ابدى ها و رهبران بود شکل گرفت و ناگهان زندان در  مرکز و م٦ و ٥ و ٤خبر به تدريج در بند . را بيدار کرد و رياکاران را رسوا ساخت 
عکس العمل ها سهمگين بود ، مسلمانها شوکه شده بودند که يعنى چه ؟ سازمان مجاهدين خلق و ارتداد و کمونيست شدن ؟ . هم پيچيد 

که چه بايد کرد و چرا اين طور بودند مسلمانها گيج ، ناراحت ، خشمگين و متحير . ولى با همه تلخى واقعيت داشت . باور کردنى نبود 
  ؟شد

اعالم تغيير ايدئولوژى و کمونيستى از طرف مجاهدين کمونيست شده اى که تا آن موقع به دستور سازمان پرده پوشى مى کردند ، به اين 



عالم نمى کردند و چون اکنون زيرا آنها نيز فوراً اعالم کردند که کمونيست بوده اند ، ولى براى مصلحت ا. ناراحتى و عصيان دامن زد 
در مقابل اين همه ناراحتى هاى مسلمانان ، کمونيستها شاد . رهبرى انقالب يعنى سازمان کمونيست شده است ما نيز حقيقت را مى گوئيم 

شد ريافته و بله مارکسيسم پيروز است و ملتها راه واقعى خود را که همان کمونيسم با" و سرحال و فرصت طلبانه شعار مى دادند که 
  ..... "تم شود و ديديد که شد و ما مى گفتيم که باالخره راه مبارزه مسلحانه بايد به طريق عملى باشد و به کمونيسم خ. خواهند يافت 

  
  . ند بر آن موضع ويژه اى داشتدر درون زندانها هر گروه و دسته اى از زندانيان مذهبى اين جريان را به شکلى تحليل مى کردند و در برا

برخى مانند بسيارى از مبارزان بيرون زندان مارکسيستها را مايه دگرگونى ايدئولوژى سازمان مى دانستند و آنان را بدون تفاوت مى 
  .ن دورى گزينى از آنان بودند کوبيدند و خواها

بايکوت د ، سزاوار نکوهش ، سرزنش ، و برخى ديگر آن دسته از مارکسيستهايى را که از دگرگونى ايدئولوژى سازمان جانبدارى مى کردن
  .و برخورد مى دانستند 

شمارى اين جريان را از مشتى عناصر فرصت طلب و خودخواه درون سازمان مى دانستند و وانمود مى کردند که برخى از کادر رهبرى 
ى نيز ايدئولوژى التقاطى سازمان را در برخ! به اين جريان دست زده اند ! موضع اپورتونيستى و گرايشات آنارشيستى  روى ضعف خصلتى ،

  . انحراف بى نقش نمى دانستند اين
" ، " مخالفين " : بدين گونه چندين دسته و گروه در ميان زندانيان سياسى پديد آمد که هر يک به نامى شناخته مى شد ، مانند 

  .....اند ميثمى ، باند رجوى و، ب"معترضين
 بيشتر زنداينان سياسى مانند بسيارى از مبارزان مذهبى ،  ندانها نيز شديد و فراگير بود ،ليکن موج ضد مارکسيستى در درون ز

  . اى با آنان بودند مارکسيستها را مايه اصلى دگرگونى در درون زندانها مى دانستند و خواهان برخورد ريشه
 از جانب  پيکر نهضت اسالمى ايران رسيده بود ،شمارى از روحانيون زندانى که آسيب سنگين و سهمگينى را که از سوى سازمان بر 

مارکسيست ها مى پنداشتند بر آن شدند که حکم اسالم راجع به نجس بودن افراد کافر و ملحد را درباره آنان اعالم دارند و بدين گونه 
  .ارند ه اسالمى گام مثبتى بردبراى دور داشتن مسلمانها از مارکسيستها و به انزوا کشاندن آنان در جامع

تا پيش از جريان دگرگونى ايدئولوژى سازمان ، زندانيان مذهبى و مارکسيست با يکديگر سر يک سفره مى نشستند و در يک ظرف غذا 
  .ى گرفتند مى خوردند و از دمپايى مشترکى بهره م

از آنها را به شکل غير " اجتناب " سئله در خوراک ، پوشاک و زندگى با مارکسيستها م_ بنابر وظيفه اسالمى _ البته دين باوران وارسته 
  .وس به درستى رعايت مى کردند محس

براى خود دمپايى ويژه اى داشتند ، با آنکه با مارکسيستها بر سر يک سفره مى نشستند از خوردن و آشاميدن در يک ظرف خوددارى 
خوردى که مايه رنجيدگى ، درگيرى و کشمکش ميان آنان و مى کردند ، ليکن به ظاهر از زندگى مشترکى برخوردار بودند و از هر گونه بر

  .زندانيهاى مارکسيست شود ، دورى مى گزيدند 
 که از رهبران و اعضاء سازمان هنوز کسى به زندانها کشيده نشده بود ، مذهبى ها و ١٣٥٠شايان يادآورى است که تا پيش از دهه 

خواب از يکديگر جدا بودند و مرزى را که اسالم ميان مسلمانان و عناصر کافر و  پوشاک و حتى جاى  مارکسيستهاى زندانى در خوراک ،
  . ، به درستى رعايت مى کردند ملحد کشيده است

 آنگاه که وارد زندان شدند در  ليکن بنيانگذاران و اعضاى سازمان که گرايش و شيفتگى شديد و ويژه اى نسبت به مارکسيستها داشتند ،
 که زندانيان مذهبى و مارکسيست را با يکديگر يک کاسه و هم پياله کنند ، و چون از آبرو و اعتبار ويژه اى در نخستين گام کوشيدند

  .ش کامياب شدند ميان همه زندانيان برخوردار بودند در اين کوش
از اين . ش غير اسالمى پايان بخشند تا آنکه روحانيان زندانى بر آن شدند که به اين رو.  در زندانها جريان داشت ١٣٥٤اين برنامه تا سال 

رو شمارى از آنان مانند آقاى طالقانى ، منتظرى طى اعالميه اى که هرگز نوشته نشد ، مارکسيستها را بنا بر حکم اسالم نجس دانستند و 
  .از زندانيان مسلمان خواستند که از هر گونه برخورد نجاست بار با آنان خوددارى ورزند 

  :ه نوشته نشده چنين بود اعالميمضمون اين 
  

  بسمه تعالى 
با توجه به زيانهاى ناشى از زندگى جمعى مسلمانها با مارکسيستها و اعتبار اجتماعى که بدين وسيله آنها به دست مى آورند و با در نظر " 

ها از مارکسيستها در گرفتن همه جهات شرعى و سياسى و با توجه به حکم قطعى نجاست کفار از جمله مارکسيستها جدائى مسلمان
  ) نزديک به اين مضمون " .( ٥٥خرداد . زندان الزم و هر گونه مسامحه در اين امر موجب زيانهاى جبران ناپذير خواهد شد 

  
  



اه و انگيزه روحانيون زندانى از پافشارى روى اين که اعالميه باال نوشته نشود و در دسترس افراد زندانى قرار نگيرد ، اين بود که رژيم ش
  .ان نتوانند بهره بردارى کننددستگاه جهنى ساواک از اين اعالميه براى پديد آوردن انحراف در نهضت اسالمى اير

اعضاى سازمان اگر از ايدئولوژى خود دست برندارند "صادرکنندگان اعالميه ياد شده به زندانيان مذهبى يادآورى کردند که آورده اند که 
  ."انند مارکسيستها رفتار کرد يستها نگسلند بايد با آنان مو ارتباط خود را با مارکس

   :در برخى از نوشته ها پيرامون وضع روحانيان زندانى در برابر سازمان آمده است
پس از صدور اين نقل فتوا ، بحثى در مى گيرد که با توجه به تعليمات و استراتژى مجاهدين و روشن شدن کلکهاى آنها که با " .... 

ى ظاهر فريب مطرح مى گرديده اکنون تکليف با آنها چيست ؟ آيا بايد اين موضوع به آنها گفته شود يا نه ؟ و در صورتى که آنها پوششها
  يستها جدا نشدند وظيفه چيست ؟مارکسيستها را نجس ندانند و شهيد بدانند چه بايد کرد ؟ و باالخره اگر مارکس

و نظريات علماء را به رؤساى آنها بگوئيد و در صورت تخلف باز به افراد مطمئنى که در زندان علما مى گويند که ابتدا انحراف تعليمات 
متزلزل نمى شوند شرح دهيد و در صورت عدم جدائى آنها از مارکسيستها و اصرار بر تعليمات انحرافى و اين استراتژى شما با مجاهدين 

  ..... "دا دشمن بهره مند شود بازندگى جمعى نکنيد ولى با آنها مبارزه هم نکنيد تا م
خواندند ، اعضاى سازمان به سرکردگى " ارتجاعى "در پى پخش خبر اين اعالميه نخستين گروهى که بر ضد آن موضع گرفتند و آن را 

  .وانمود مى کردند " يدئولوژى تغيير ا" مسعود رجوى بودند که به ظاهر خود را مسلمان و مخالف 
مارکسيستها از " انسانهاى تکامل يافته " ها را کافر و ملحد نمى دانستند ، بلکه بنا بر تفسيرى که از مؤمن داشتند آنان نه تنها مارکسيست

تنگ نظرانى که مسائل اصلى را فداى مسائل فرعى چون " بودند ، از اين رو صادرکنندگان اين اعالميه ياد شده را " مؤمنين " ديد آنان از 
  .خواندند "  ارتجاعى دارند دهنجس و پاکى کنند و اي

واک چنين و در درون زندان جار و جنجال راه انداختند که صادرکنندگان اين اعالميه با ساواک بند و بست کرده اند و بنابر پيشنهاد سا
  .اعالميه اى داده اند 

  . دورويى خود نيز مطرح کردند  از ريا وو اين دروغ کينه توزانه را حتى پس از پيروزى انقالب اسالمى در نوشته ها و کتابهاى آکنده

  :از نوشته هاى آنان آمده است در يکى 
رژيم که با به وجود آمدن اين ..... يکى ديگر از عوارض ناگوار اين جريان انحرافى پديد آمدن پديده اى به نام راست ارتجاعى است " ..... 

ديد ، سعى کرد که از آن نهايت بهره بردارى را بکند به همين دليل وضع آرزويى که مدتها انتظارش را مى کشيد پيش روى خود مى 
دست به کار شد و نخست تمام روحانيون بلند پايه را که در ميان ساير روحانيون و طالب وجهه اى داشتند در کميته جمع نموده و در 

. داشتهاى وحيد افراخته را نيز به همين ترتيب بديشان داد سپس ياد. آنجا بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژى را به آنها داد که مطالعه نمايند 
و همچنين مأموران ساواک نيز تمام حيله هاى خود را به کار بسته تا نظر ايشان را جلب ..... آنگاه وحيد افراخته برايشان سخنرانى کرد 

بعد از اينکه . ها به مذهب خيانت کرده وا داشتند نمايند و ايشان را به قبول اينکه سازمان مجاهدين سازمانى منحرف بوده و مارکسيست
اين نقشه شوم مأمورين امنيتى با موفقيت به پايان رسيد آنها را در يک بند جداگانه در اوين جمع نموده و ساير طالب و قشرهاى 

بعد از ..... به خورد سايرين بدهند روحانيت را پيش ايشان آورده تا آنچه را که بايد خود مى گفت از دهان اين عناصر به اصطالح روحانى 
اينکه اين عده سمپاشى الزم را نمودند مجدداً مأموران آنها را در بندهاى مختلف تقسيم تا اين نقطه نظرهاى ساواک را در بندهاى ديگر 

 و زندانيان را به   زنند ،و با موضع ضد مارکسيست و ضد مجاهدين که اين عده پيدا کرده بودند آسايش زندانيان را به هم. پخش نمايند 
جاى هم اندازند و سپس به تدريج اين عناصر را آزاد نموده تا دنباله برنامه هايشان را در بيرون به خورد مردم و عناصر مبارز داده و در 

که داشتند گول رژيم را در اين ميان آية اهللا طالقانى ، آية اهللا منتظرى با خود آگاهى پيامبرانه اى صفوف جنبى تزلزل ايجاد کنند که 
  .نخورده و همچنان در موضع خود به دفاع از مجاهدين و به مخالفت با اين حرکت غلط روحانيون پرداختند 

  :أموران کثيف کميته است دادند که يکى از م" رسولى "عده اى از اين به اصطالح روحانيون فتوائى با مفاد ذيل امضاء نموده به 
  .اشند و جنگ با آنها واجب است بمارکسيستها نجس مى  _ ١
  .....تعليمات مجاهدين از ابتدا منحرف بود و  _ ٢

به عنوان مثال رژيم با در . با دقت در مفاد فتوا مى توانيم پى به زيانهاى آن ببريم ..... فتوا نکات ديگرى نيز داشت که فراموش کرده ام 
 را بکشد ، تيرباران کند و بعد در روزنامه هاى خود آنها را مارکسيست معرفى دست داشتن اين فتوا مى تواند جوانان مسلمان کشورمان

. نمايد و در کنارش خبر مربوطه فتواى صادره را چاپ کند ، يعنى با اين کار رژيم اجازه شرعى براى کشتن فرزندان مسلمان ملتمان يافت 
و پشتيبان خود معرفى مى نمودند که مسئله توسط هر دو تکذيب و اين عده در ابتدا به دروغ آقاى طالقانى و منتظرى را نيز همراه 

  ."مخالفت خود را با چنين فتوائى اعالم نمودند 
  
  



تحريف گران در اين گزارش سراپا دروغ که مى توان گفت حتى جمله اى در آن راست نيامده است ، روشن نساخته اند که چه بند و 
متن فتوايى را که عده اى از " متن اعالميه و بنابر نوشته آنان " رسولى " وجود داشته است که بستى در پشت پرده ميان ساواک و سازمان 

و به دست او دادند در هيچ روزنامه اى چاپ نکرد تا خيال خود را براى هميشه آسوده سازد و ملت " به اصطالح روحانيون امضا نموده 
و به جاى مبارزه با رژيم شاه به " جنگ با مارکسيستها واجب است "  فتوا داده اند که مسلمان ايران دريابند که علماى آنان از درون زندان

  ! !  برخيزند ؟ جنگ با آنان
  . زارش را ناتمام گذاشته اند به نظر مى رسد که نويسندگان گزارش باال امانت را رعايت نکرده و گ

  :ارش اين گونه پايان مى يافت بايد گز
به اصطالح روحانيون فتوايى با مفاد ذيل امضا نموده به رسولى يکى از مأموران کثيف کميته دادند ، ليکن او روى بند و عده اى از اين " ..... 

نه تنها متن اين فتوا را در " جنس خود را همچون کاه و کهرباست " بست خود با سرکرده مجاهدين خلق آقاى مسعود رجوى به مصداق 
نکرد و خبر آن را بيرون نداد ، بلکه متن آن را نيز امحاء کرد تا در آينده به دست تاريخ نويسان نيفتد و هيچ روزنامه و نشريه اى منعکس 

  " ! اعتبار سازمان آسيب نرسد به آبرو و 
 زبان او  آنچه را که در گزارش باال ازآقاى طالقانى خود از پيشنهاد دهندگان و صادرکنندگان اعالميه ياد شده بودشايان يادآورى است که 

  . شمرد و آقاى منتظرى آورده اند بايد از ديگر دروغ پردازيها خيانت بار سازمان بر
  :ر اعالميه ياد شده آمده است در گزارش ساواک پيرامون نقش آقاى طالقانى در صدو

  
  ) شاهنشاهى  ( ٢٢/٩/٣٥_١٠٦٦٤/٣٨١رونوشت گزارش خبر شماره " 

  ١١٦٥٢: منبع 
  

   حبس ابد در بازداشتگاه اوين وئى محکوم بهاظهارات محمد کچ:موضوع 
آقاى طالقانى فتوائيه اى ضمن يک مذاکره خصوصى به يکى از زندانيان اظهار داشته است ، ) شاهنشاهى (١٢/٩/٣٥نامبرده باال در تاريخ 

و افزودند او به علت . ه ديگران بگويند  و بصادر کرد که به تأييد هفت نفر از علماء رسيده و توصيه نمود تا کليه زندانيان آنرا حفظ نمايند
کمى سواد کليه آنرا حفظ ننموده ليکن محمد محمدى و ديگران کلمه به کلمه آنرا حفظ کرده اند و وقتى از طالقانى سؤال کردند که چرا 

 خوددارى کرده ، ليکن وظيفه اين موضوع را کتباً نمى نويسد ، بيان نموده براى اينکه رژيم از اين موضوع سوء استفاده نکند از نوشتن
 زندانيان گفته اند حبيب اهللا عسگر اوالدى تحريک کننده طالقانى براى کچوئى اضافه ميکند. مسلمانان است که آنرا به ديگران بگويند 

وا او با حسن کچوئى بيان داشته است پس از صدور اين فت. چون نظر خوبى نسبت به مجاهدين و مارکسيستها ندارد اين فتوا بوده است 
 با ٥٠آزاد شود در بيرون مى تواند با گروهى مانند مجاهدين سال ) کچوئى ( على منتظرى تماس گرفته و پرسيده است که اگر خودش 

  .دن در اين گروه ها حرام است ايدئولوژى اسالمى فعاليت کند ، که منتظرى پاسخ داده است داخل ش
زندانيانى که اينجا هستند بايد وضعشان را روشن کنند و اگر از :  زندان اوين گفت٢ورود به بند قدرت اهللا عليخانى پس از : نظريه شنبه 

و حاج محمد ) فرزند هادى ( ضمناً مسعود رجوى با محمد محمدى . ايدئولوژى خود استغفار ننمايند بايد مذهبى ها از آنها جدا شوند 
 منتقل ٢ضمناً زندانيانى که به بند . ظريه کامل علما را از آنان استفسار نموده است مهدى ابراهيم عراقى مشغول بحث و مذاکره گرديد و ن

  .سائل را به يکديگر مى گويند شده اند کليه م
با توجه به موارد فوق و تأييد صداقت شنبه به استحضار مى رساند در صورت تصويب چند نفر از زندانيان مذهبى که : نظريه يک شنبه 
م شده با تهيه طرح الزم براى انتشار موضوع فتواى طالقانى از زندان آزاد گردند تا بتوان از اين مسأله بهره بردارى نمود محکوميتشان تما

  ....."انيان توجيه گرديده استضمناً شنبه براى کسب خبر و جلب اعتماد زند. 

 تالش فراواين کرد تا در اين باره نوشته  ماهاى مارکسيست ،رژيم شاه با آگاهى از اعالميه روحانيون زندانى بر ضد مارکسيستها و مجاهد ن
  . ز مبارزه با رژيم باز دارد اى از آنان بگيرد و آنان را ناخودآگاه به کشمکشهاى درونى سرگرم کند و ا

  .دد  ترفند نتوانست طرفى بربنليکن در اين نفشه به سبب هوشيارى علمان وارسته با شکست و ناکامى روبرو شد و از اين
در پى پخش ديدگاه روحانيون زنداين نسبت به مارکسيستها در درون زندانها بى درنگ زندانيان مذهبى از هر گونه زندگى مشترک با 

نماهاى مارکسيست ، باال جدا شد و موج نفرت بر ضد مارکسيستها و مجاهد ..... آنان دورى گزيدند ، سفره ها ، قابلمه هاى غذا ، کفشها و 
  .گرفت 

يکن اعضاى به ظاهر مسلمان سازمان به سرکردگى مسعود رجوى در برابر اين موضع گيرى روحانيون زندانى ايستادند و برنامه زندگى ل
  .خود را از زندانيان مذهبى جدا کردند و در کنار مارکسيستها قرار گرفتند و بدين گونه ماهيت خود را بيشتر آشکار ساختند 

نيز روى خودباختگى در برابر سازمان ، ) داماد آقاى منتظرى ( رخى يکى از روحانيون به نام سيد هادى هاشمى در اين ميان بنا بر گفته ب



  !  و اعضاء سازمان ادامه داد به زندگى مشترک با مارکسيستها
به مارکسيستها و آقاى جعفرى گيالنى مى گويند که او را در ماه رمضان ديدم که سيب پوست کرده و در ميان سينى گذاشته است و 

  :ى سازمان را پرسيدم پاسخ داداز او سبب زندگى مشترک با عناصر مارکسيست و اعضا! ديگر روزه خواران تعارف مى کند 
ساخته و پاالن روى دوش او گذاشته و سوار او شده و اين فتوا را از او ..... آقايان ربانى شيرازى و هاشمى رفسنجانى ، آقاى منتظرى را " 

  " ! يد در کنار يکديگر باشيم ما با مارکسيستها هدف مشترک داريم ، با!  اند گرفته
روحانيون زندانى براى رويارويى با نوشته هاى الحادى و ايدئولوژى انحرافى و التقاطى سازمان بر آن شدند که در درون زندان درسهايى را 

ى را که پيرامون برخى از احکام اسالم در درون جوانان ناآگاه و بى خبر از ْآغاز کنند تا پاسخ به کژراهه سازمان باشد و نکته هاى تاريک
  . است را بتوانند بطرف سازند اصول اسالم پديد آمده

 آقاى منتظرى اسفار و فلسفه درس مى داد ، آقاى ربانى شيرازى پيرامون شناخت و حرکت بحث  از اين رو آقاى طالقانى تفسير مى گفت ،
  .دريس مى کرد مد على گرامى کتاب اصول فلسفه را تمى کرد ، آقاى مح

 و رشکى که از دانش و فضل ديگران  برخى از روحانيون در درون زندان به سبب بى دانشى که نمى توانستند کالس درسى داشته باشند ،
  .نديشى و بدگمانى کشيده شدند  به کژا و گيرايى سخنان آنان در ميان جوانان مى بردند ،

دادند و با اين برخورد غير اسالمى دستاويزى به دست مارکسيست ها و اعضاى سازمان " ! انحراف اخالقى " ى از آنان نسبت و به برخ
 . کنند و بر همه عالمان اسالمى و روحانيون وارسته و مبارز بتازند " عقده گشايى " دادند تا 

  

 ملت زندانيان سازمان در راه خيانت به
  

  .ندى براى آن کمتر توان يافت سرسپردگى وحيد افراخته در برابر ساواک به پايه اى بوده است که مى توان گفت مانزبونى ، دريوزگى و 
او که در بيرون زندان تا آن پايه ضد اسالم شده بود که بى پروا و دست و دل باز خون جوانان مسلمان را مى ريخت و به خدا و اسالم 

  . نمونه او کمتر ديده مى شود ن زير نظر شکنجه گران ساواک به گونه اى ضد مارکسيسم شد کهاعالن جنگ مى داد ، در درون زندا
و از سوى ديگر گذشته از برمال کردن بسيارى از رازهاى سازمان و دادن نام بيش از صد تن از اعضا و سمپات ها و ديگر مردم مبارز ، هر 

 به ياد داشت به عنوان اطالع در دسترس ساواک قرار داد و به دنبال آن گونه سخنى ، حرکتى و انديشه اى از هر جنبنده اى که
  ! نيز داشت " تنبيه " و " يب تعق" درخواست 

  : خدمتى هاى او آورده مى شود نمونه اى از خوش
دگى معروف کرد به سابود گويا در بيسيم پهلوى کار مى ) شيمى(مردى که در دانشگاه صنعتى آريامهرى تحصيل مى کرد در رشته " 

  ..... بود
  ...... ادرى هست که مرا ديده کتابخانه اى در مشهد چهار راه ن..... 
  .وه کمک مالى زيادى کرده اند به گر.....  است و ١٤کوچه فردوسى پالک  اخوان و زنش فاطمه کالهى که منزلشان تجريش ،..... 
  .....به علت خيانت به کردها  يکى از افراد که هدف گروه است مصطفى بارزانى است که..... 

خدا را شکر که من هنگام دستگيرى اسلحه نکشيدم و زبانم الل موجب کشته شدن يکى از دوستان خوب و مهربانم ، من جمله آقاى 
  .على يارش _ ه ام بهترين دوستى است که در عمرم داشت ) N( آهنين پنجه نشدم آقاى 

يابان خوش کوچه نبش بانک صادرات است و از طرف ديگر سر کوچه جنب مسجد هاشمى مى شخصى به نام مرتضى ، خونه اش در خ..... 
پس از آزادى از زندان با من مالقات و از افراد کميته بد مى گفت ، اين فرد بايد دستگير و به . خورد و دانشجوى آريامهر رشته برق است 

  .کتر که با او هم کار مى کند کوچمرتضى خواهرى دارد که از خودش کمى . سزاى اعمال خود برسد 
مى کردند و من ) ؟ ! ! جندگى ( اتاقى در خيابان بابائيان مقابل پارکينگ بود که مجتبى لباف نژاد و احمد هاشميان مشنگ در آنجا زندگى 

  .....به اصطالح مسؤولشان بودم 
مراد . ، زهرا زن نورى است که در زندان ابد گرفته است آرش با يک دختر و پسر هم شهرى به نامهاى مستعار مراد و زهرا تماس داشت 

  .....داراى يکى دو تا دوست بود که با آنها کار مى کرد 
  .فدات بشم ، تصدقت ، قربونت ، من طاقت دورى تو را ندارم حداقل بلندتر حرف بزن که صدايت را بشنوم ! نوکرتم به موال  ) X( آقاى 



به منزل خودش احتماالً در خواجه عبداهللا انصارى است که گويا به علت .  منزل کيهان رفت و آمد داشت تقى شهرام که چاق است به..... 
  .....ه اى در بازار مى خوابد مشکوک بودن وضع آنرا تخليه مى کنند ، احتماالً در حجر

 پالژى در کنار   و يا رود هن ، فشم ، اوشان ،شهرام قصد داشت براى تکميل بيانيه اعالم ايدئولوژى به يکى از ييالقات مثل کاشان و يزد
  .ى ، شاهى ، بابل ، آمل برود دريا ، سار

عامل اصلى مارکسيست شدن سازمان شهرام است ، شهرام داراى مغز سياسى و ..... شهرام رهبر گروه و از بهرام نيز باالتر است ..... 
  ..... ام و آرام کار تمام استسازمان دهى است ، با دستگيرى شهر

اسم مستعار شهرام ، سعيد است ، .  در يک کشبافى شبها کار مى کردند )سعيد شاهسوندى ( کريم کشاورز مرتضى صمديه لباف و ..... 
  .....و منيژه او را ديده اند سيمين 

شدت  شده ام ، اين وضع مرا به عزيزم ، تو چرا اينقدر نسبت به من بى مهر شده اى در صورتى که من نسبت به تو صادق تر ) X( باز ..... 
  .ناراحت و نااميد مى کند 

  .....م برايت يک ذره شده است  است تو را نديده ام و قسم به واقعيات جهان دل١٣اکنون ساعت 
  .....  رفاه خيلى حساب مى کندبهرام آرام روى رجائى ناظم دبيرستان..... 
ست و در مشهد زندگى مى کند و از خانواده هاى نوربخش است منزلش در خيابان فردى به نام دکتر فرهنگ نوربخش که کاشمرى ا..... 

تعريف مى کرد که ما ارکستر دربار شده بوديم و در ابتداى مجلس شرابخوارى شاه بود و بعد که شاه مى ..... جنت کوچه جنت مى باشد 
 با اعضاى ارکستر مى شد و مى گفت يکى از اعضا به رفت فرح سياه مست مى کرد و چراغ ها را خاموش مى کرد و مشغول عمل جنسى

من توصيه کرد مواظب باشم نظر فرح به من جلب نشود زيرا پس از دفع شهوت ممکن است تو را سر به نيست کند اين فرد بايد دستگير 
  ."و تنبيه شود 

شکنجه گران ساواک نوشته است و در اين نامه ها وحيد افراخته گذشته از اين گونه خوش خدمتى ها ، نامه هاى ننگين و عاشقانه اى به 
  .ده که به راستى شرم آور است واژه هايى به کار بر

رونده نامبره شرم حتى شکنجه گران با وجود دريدگى بى حد و مرز خود روى برخى از نوشته هاى او خط کشيده اند و از گذاشتن آن در پ
  ! کرده اند 

يشوايان اسالمى ، پيامدهاى پيوستن به اين سازمان تنها کفر و الحاد و کينه توزى نسبت به اسالم و پبه نظر مى رسد که از دستاوردها و 
  . نمى باشد 

 وابستگى به اين سازمان بلکه دريوزگى ، جاسوسى ، دريدگى ، انحراف جنسى ، هوسبازى و بى شرمى نيز از پيامدهاى ننگين و رسواى
  .است 

رده ها و اعضاى سازمان بهتر ديده مى شود که جاسوسى براى استکبار جهانى و صهيونيسم بين المللى را که امروز اين آثار شوم در سرک
  ! ! ته اند و به آن مى بالند پيشه خود ساخ

 در" وحيد افراخته گذشته از نگارش نامه هاى عاشقانه به شکنجه گران ساواک ، ياد داشت هايى نيز از راز و نيازهايى که به گفته خود 
  : اين گونه دريوزگى کرده است با شاه خونخوار کرده از خود به جا گذاشته ، در يکى از اين ياد داشت ها" عالم رؤيا و آرزو 

داشتم روى مسأله اى فکر مى کردم رشته افکارم کشيده شد به ميهن پرستى و شاه دوستى که تحت تأثير دوستان خوبم در من " ..... 
گوئى داشتم . ا و آرزو در نظرم آمد که افتخار شرفيابى به پيشگاه اعليحضرت شاهنشاه محبوبم را پيدا کرده ام ايجاد شده ، در عالم رؤي

مقابل چشم خودم مى ديدم ، وحيد در اوج شرمسارى و خوشحالى ، غرق در لذت و افتخار ، همراه با درد پشيمانى ، چشمش به شاه مى 
 مى خواهد خيلى چيزها بگويد ولى قدرت حرف زدن از او سلب شده ، ناگهان سيل اشک از افتد ناگهان به زمين زانو مى زند ، دلش

چشمانش سرازير مى شود قلبش از شدت هيجان گوئى مى خواهد از طپش باز ايستد چه سعادت عظيمى ، در عين حال شرمنده است که 
او در . ناهانى که حتى خودش نيز نمى تواند بر خود ببخشد نگاه کند ، شرمنده از گناهان بزرگى که مرتکب شده ، گ" او " در چشمان 

 گوئى  مقابل شاه چنان زانو زده که مؤمنان پارسا و متقى در مقابل معبود ، گوئى مى خواهد از آنهمه عظمت و انسانيت طلب بخشش کند ،
 ايرانى خطاکار ولى پشيمان بپذيرد و به او اجازه مى خواهد به او اين افتخار داده شود که شاه دوست باشد و شاه نيز او را به عنوان يک

  ..... "ميهن و شاه فدا کند و دهد که جان را در راه 
راستى انسان آنگاه که از مکتب انسان ساز و سعادت آفرين اسالم دور شد به چه گنداب آلوده اى کشيده مى شود و در سراشيبى 

ايى تن در مى دهد و در برابر بت ، طاغوت و زورمداران خونخوار و پست ترين انسانها دورويى ، رياکارى و خودپرستى به چه ذلت و زبونيه
  .ى گذارد  خوش رقصى ها و نابکاريهايى از خود به نمايش م ، چه چاپلوسى ها ،

و مى زند و او را دژخيمان و شکنجه گران را مى ستايد ، در برابر شاه خونخوارى که دستش تا مرفق به خون جوانان وطن آغشته است ، زان
  .ستايش مى کند 

در راه جاسوسى و پادويى براى دشمن و خيانت به همسنگران و مبارزان ايرانى و فرا خواندن ديگر زندانيان به تسليم و سازش ، همه نيرو 



آغاز مى کند و در يک " امهرنام نامى خدايگان شاهنشاه آري" و توان خود را بکار مى گيرد ، نامه ها و نوشته هاى خود را با بى شرمى به 
  ! تن در مى دهد تا زندگى کند کالم به هر خيانت ، ذلت و ننگى 

  .مى شود و به زندگى ننگين خود ادامه دهد ، ليکن کامياب ن
وبى زيرا رژيم شاه با آنکه از اين جاسوس خودباخته و سرسپرده سخت خشنود است و از همکاريهاى بى پروا و همه جانبه او در راه سرک

  .ت او را به جوخه آتش بسپارد گروه ها و افراد بهره ها گرفته است ، ناگزير اس
خواهد شد " ارباب " ى و خشم زيرا او در ترور دو تن از درجه داران آمريکايى شرکت کرده است و اگر او را به باالى دار نبرد ، مايه خشنود

فرا مى خوانند ، سخت خود را مى بازد و مى کوشد که با يک " وصيت نامه " ه نگارش آنگاه که وحيد افراخته را به انجام مراسم اعدام و ب.
  .ارى از خود به جاى مى گذارد سلسله نيرنگ بازيها و پشت هم اندازيها مرگ خود را چند روزى عقب افکند و وصيت نامه ننگ ب

  :در وصيت نامه او آمده است 
ال ننگينى که انجام داده ام به مجازات برسم شرمنده ام در پيشگاه خدا ، پيشگاه اعليحضرت ، از اينکه امکان دارد در مقابل اعم" ..... 

از مقامات امنيتى کميته به علت محبت ها و راهنمائيهايى که به من فرمودند نهايت سپاسگزارى را دارم زيرا ..... ملت ايران و خانواده ام 
باز هم استدعا دارم اگر امکان دارد به من فرصت داده . اى از دين خود را به مملکتم ادا کنم موجب شد پى به اشتباهاتم ببرم و بتوانم ذره 

زيرا مجدداً شروع به . شود تا به جبران گذشته بپردازم ، در مورد اطالعاتى که دارم به من فرصت داده شود تا به جبران گذشته بپردازم 
  .م رسيده است ب جديدى به خاطرنوشتن بازجويى کلى کرده و مطال

و با پيروى از اصول مترقيانه انقالب شاه و ملت و تحت رهبرى ..... آرزو دارم هيچ فرد ديگر به مسيرى که من رفتم کشيده نشود 
  .هر ، براى خود و کشورش باشد خردمندانه اعليحضرت همايونى شاهنشاه آريام

ان به دستگاه امنيتى کشور در مبارزه مقدسشان با خرابکارى و همچنين آرزو دارم هر کسى در کنار کار عادى خود در صورت امک
  .  يک جوان ايرانى ايجاد شود تروريسم کمک کند و مانع از اين شود که داستان غم انگيز زندگى من براى

هاى ديگر اقدامات ضد  با دستگاه امنيت در زمينه اطالعات و زمينه  با اين آرزو که تا لحظه اى که زنده ام به جبران گذشته بپردازم ،
  .م بميرم خرابکارى همکارى مى کنم ، و همچون سربازى جانباز و فداکار براى شاهنشاه محبوبم و ملت عزيز

  .اسد ببينم و مطالبى عرض کنم آرزو دارم يکى از مقامات کيمته را که مرا مى شن
  ..... "ديگر وصيتى ندارم 

ت که اسالم را بازيچه هوس ها و آرزوهاى شيطانى و نفسانى خود قرار داد و با کتاب هاى اين نمونه اى از دست پرورده هاى سازمانى اس
  .انه کرد و به بيراهه کشانيد جوانان ساده دل را از قرآن ، اسالم و عالمان دينى دور و بيگ..... شناخت ، تکامل ، اقتصاد به زبان ساده و 

 که به اين گونه زبونيها و دريوزگيها تن در داد ، از ديگر رهبران و اعضاى سازمان نيز هر شايان يادآورى آنکه اين تنها وحيد افراخته نبود
يک به شکلى در زندان در راه خيانت به ملت و نهضت اسالمى و خدمت به شاه و طاغوت گام برداشتند و زبونيهايى از خود بروز دادند و 

  .ندان از خود ضعف نشان دادند ر شدند در زمى توان گفت بيشتر سرکردگان و اعضاى سازمان که دستگي
در ميان اين گونه عناصر ناتوان و خودباخته از رضا رضايى ، ناصر سماواتى ، منيژه اشرف زاده کرمانى ، سيمين صالحى ، ناهيد جالل زاده ، 

ه به زانو در آمدند ، و امروز نيز مسعود رجوى ، محسن سيد خاموشى و بطحايى مى توان نام برد که در برابر چکمه پوشان خون آشام شا
وسى براى آنان پيشه در برابر شيطان بزرگ آمريکاى جهانخوار ، صهيونيسم بين المللى و رژيم بعث عراق سر تسليم فرود آورده وجاس

  .کرده اند
 کتاب ان بايسته استپيرامون جاسوسى ، زبونى و سرسپردگى بسيارى از رهبران و اعضاى سازمان در برابر زورمداران و جهانخوار

  .جداگانه اى نوشته شود 
يم شاه اعالم وفادارى برخى از نامبردگان باال مانند سماواتى ، سيد خاموشى ، بطحانى ، صالحى به پشت تلويزيون آمدند و نسبت به رژ

  .کردند 
يد که او را براى رخنه در سازمان رها رضا رضايى با همکارى گسترده خود با ساواک تا آن پايه اطمينان رژيم شاه را به سوى خود کش

نه _  و پس از آزادى تا روز کشته شدن احمد رضايى با ساواک همکارى کرد و در پى کشته شدن احمد براى انتقام خون برادرش  کردند ،
  .به خانه تيمى خزيد _ !  خلق در راه

خواندند و از اين رو او را از " همکاران ساواک " يم شاه ، او را از همکارى مسعود رجوى با ساواک تا آن پايه بود که برخى از سردمداران رژ
  .دند مرگ حتمى رهاني

سيمين و ناهيد در درون زندان با سيل نامه هاى ذلت بار خود به گونه اى ناله و زارى سر دادند که هر انسان آزادمنش و جوانمردى از 
  .ن آن نامه ها سرافکنده مى شود خواند

  :ر يکى از نامه هاى ذلت بار خود به زندانبانان شاه مى نويسد سيمين صالحى د
به من که فريبم داده بود و مرا به غرقابى کشانده بود   به من که چشمم را از دست داده ام ، شما به من نگاه کنيد به من که پشيمانم ،" ..... 



ى دغدغه گذشته ام را به من بازگردانيد ، کمکم کنيد که باالى سر که انتهايش معلوم نبود ، شما به خاطر انسانيت نجاتم دهيد ، زندگى ب
فرزندم بروم و از ابتدا رهنمايش باشم و مى خواهم مهر شاه را از طفوليت در دلش بگذارم مثالً هر وقت تلويزيون عکس اعليحضرت را 

ولى او مى تواند .ش خائن ، پست و دروغگو بوده است نشان مى دهد به او بگويم برو و او را ببوس تا بتوانم در آينده ثابت کنم که پدر
به من و فرزندم هم اين امکان را ..... به شما که پاسدار حکومت او هستيد و چنانچه فرموديد فدائى اعليحضرت هستيد ..... جبران کند 

 خداوند سالمتى و بقاء اعليحضرت شاهنشاه بدهيد که ما هم فدائى او باشيم ، خدمتگزار صديق او باشيم و هميشه دعا گو بوده و از درگاه
  "سيمين صالحى..... تار باشيم آريامهر و شهبانوى مهربان و وليعهد گرامى و ساير خاندان جليل سلطنت را بيش از پيش خواس

  :ى آزار دهنده چنين آمده است در توبه نامه ناهيد جليل زاده نيز همراه با ذلت پذيرى و چاپلوسى ها
  ضرت همايون شاهنشاه آريا مهر ه مقدس اعليحپيشگا" .....

اينجانب بنده پشيمان ناهيد جالل زاده فرد مدت چهار سال است که به علت اشتباهاتى که در گذشته مرتکب شده ام در زندان به سر 
ام و چگونه بازيچه عده اى در مدتى که محکوميتم را مى گذراندم متوجه شدم که چگونه خود و خانوده ام را به بدبختى کشانده . مى برم 

سرگردانى و دربدرى ، جز بازى کردن با زندگى عده اى  افرادى که کارى جز از هم پاشيدن خانواده ها ،. افراد خودخواه و فريبکار شده ام 
بيگناه را بکشند و اين ها که ادعاى مردم دوستى مى کنند مگر کارشان غير از اين است که در کوچه و خيابان افراد . بيگناه نمى کنند 

در دورانى که کشور تحت رهبريهاى ..... آدم هاى ساده لوح و نادانى مثل مرا در جهت ارضاء خودخواهى هايشان بيچاره و بدبخت کنند ؟ 
دم خردمندانه آن پدر تاجدار اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر در حال پيشرفت و ترقى است و در دورانى که انقالب سفيد شاه و مر

در اين مدت تنفر . همه گونه امکان پيشرفت و سعادتمندى براى مردم فراهم گرديده است ، اين گونه اعمال به راستى نفرت انگيز است 
اينک با سرى . پشيمانى از اعمال گذشته به قدرى رنجم داد که به تدريج تعادل روحيم را از دست دادم و يکبار تا دم مرگ پيش رفتم 

و قلبى رنجور از درد پشيمانى به پيشگاه مقدس آن پدر مهربان و آن پناه بى پناهان روى آورده ام و از پيشگاه مقدسشان افکنده و خجل 
در اين روزها که سراسر کشور به مناسبت پنجاه سال سلطنت خاندان پهلوى که سعادت و آسايش براى مردم . طلب عفو و بخشش دارم 

ر شادى و سرورند و در اين ايامى که تحت منويات و توجهات عاليقدر شاهنشاه آريامهر ، غم از دلها رخت اين مرز و بوم به ارمغان آورده د
بر مى بندد و خوشبختى و اميد به زندگى در قلب هر ايرانى خانه مى کند از پيشگاه بنده نواز و بزرگوار اعليحضرت همايون شاهنشاه 

  .....يمان کمک فرمائيد م و پشآريامهر استدعا دارم به اين بنده ناد
  دان پهلوى برقرار و پايدار باد سلطنت خان..... 

  "بنده نادم جالل زاده
  :آورده است " فرح " گرامى به منيژه رجوى نيز در تل

   مقدس شهبانوى فداکار ايران ،پيشگاه " 
  "منيژه رجوى. تاجدار خواهانم  از آن مادر  عليا حضرتا من در اين شب عيد جان برادرم مسعود رجوى را به سالمتى سر فرزندانتان ،

  : هاى سازمان گزارش کرده است ساواک نيز از دادگاه فرمايشى شمارى از اعضا و سمپات
متهمان در آخرين دفاع خود از پبشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر تقاضاى عفو نموده اند و ضمن تقبيح اعمال خرابکارانه " ..... 

منيژه اشرف زاده کرمانى مواردى را به عنوان انحراف و اعمال خالف ) ٦(متهم رديف .  ترقيات و تحوالت مملکت را ستودند گروه مذکور ،
به نام ساسان صميمى بهبهانى ، تحوالت اجتماعى و پيشرفتهاى مملکتى را ) ٧(انسانى و فساد اخالقى کادر رهبرى گروه برشمرد و دريف 

  ) ٨(ف از پيشرفت و فعاليت گروه عنوان نمود و رديعامل عمده اى در جلوگيرى 
به نام عبدالرضا منيرى جاويد عنوان نموده که چون يک فرد مذهبى است پس از تغيير ايدئولوژى گروه از آن کناره گيرى نموده و متوجه 

يکى از اعضاى ( رادرش فريبرز لبافى نژاد به نام دکتر مرتضى لبافى نژاد پيامى به شرح زير براى ب) ٩(دريف ..... شده که آلت دست بوده 
  :عنوان داشته است ) لق ايران متوارى و مسلح گروه به اصطالح مجاهدين خ

الاقل تو مى توانى با اين گفته ها به صداقتم پى ببرى ، از راه خطائى که من رفته ام باز گردى و فکر کنى که آيا راهى که مى روى به نفع " 
از کارهاى گروه حمايت کرده اند ؟ آيا رهبران گروه صالحيت رهبرى دارند ؟ الاقل فعاليت شش ساله گروه را مردم است ؟ آيا مردم 

  ."ضاوت کن و از اعمالت برگرد بررسى کن و آن طور که واقعيات نشان مى دهد ق
افع او قرائت دفاعيه اش را ادامه مهدى غيوران در حالى که مى گريست نتوانست به قرائت دفاعيه ادامه دهد و وکيل مد) ١٠(و رديف 

 ...داد

  



 سازمان کارکردهاي نظامي
  

م شاه سر سپرده بود ، ي که در زندان رژى حزب توده به نام شاهمراد دلفانى از اعضاىکيچنانچه در گذشته به طور گذرا آورده شد 
د ، در چنگ ساواک  بردارىن گامي ، کوچکترىکيرزش چين گونه سازمان بدون آنکه در راه آغاز خيسازمان را به ساواک شناساند و بد

  .قرار گرفت 
 از ى و اند٣٠ک به ي کرده بود نزديىش شناساي که از پىمي تى برق آسا به خانه هاىورشي با ١٣٥٠ور ماه ي شهر٧ساواک در روز 

  .مان وارد آورد  بر سازىني سازمان را بازداشت کرد و ضربه سنگىانگذاران و اعضايبن
  .س گرفتار نشدند ين فام فرد به چنگ پليع زادگان و رسول مشکيف نژاد ، بديانگذاران سازمان مانند حني از بنىرش برخوين يدر ا

نامبردگان به همراه چند تن از اعضاى سازمان که از سوى پليس دستگير نشده بودند بر آن شدند که در راه رهانيدن همکاران خود از 
، از اين رو طرح ربودن و به گروگان گرفتن شهرام پهلوى را در دست اجرا قرار دادند و محمد حنيف چنگال ساواک به کارى دست زنند 

 به شهرام حمله کردند و کوشيدند که او ١٣٥٠ محمد سيد کاشانى و رسول مشکين فام فرد در روز اول مهر ماه   اصغر بديع زادگان ، نژاد ،
  . دند بکشانند را به درون پيکانى که از پيش آماده کرده بو

 اين طرح به شکست  ،که به يارى شهرام شتافت " ماشين به پا "  دستپاچگى دست اندرکاران ، طرح و دخالت  ليکن به سبب سرسختى او ،
  .نه شدند شهرام از صحنه جان سالم به در برد و دست اندرکاران طرح نيز ناگزير به گريز از صح. انجاميد 

 ليکن اين سخنى  ساواک رواج داد که کشته شده است ،. ا به سبب تيراندازى، مشکين فام فرد زخمى شد در اين برخورد ماشين به پ
  :م اين گونه اعتراف کرده است رسول مشکين فام فرد در بازجويى خود پيرامون طرح ربودن شهرا. گزاف بود 

در شب قبل از انجام طرح يک ماشين . ر عمليات شرکت کنيم قرار شد محمد حنيف نژاد و اصغر بديع زادگان و محمد بابا و من د ..... "
 محمد بابا مسلسل چى و من مواظب اطراف باشم و ضمناً   اصغر بديع زادگان کرايه کرد قرار شد که اصغر راننده باشد ، پيکان قرمز رنگ ،

 شناسايى شده بود که واالگهر  ر روز موعود چون قبالً د محمد حنيف نژاد را کمک کنم که بتواند واالگهر شهرام را به داخل پيکان بياورد ،
  .عت خود را آماده کرده بوديم  براى آن سا  به شرکتى واقع در خيابان فيشرآباد مى آيد ،  معموال١١ً _ ١٠شهرام بين ساعت 

روز ماشين خود را همانجا محل پارکينگ ايشان مشخص بود کجاست و هر .  و ربع آمدند ١٠ ساعت  واالگهر با يک ماشين رولزرويس ،
يک نفر مأمور بود که محل پارکينگ را که در خود خيابان فيشرآباد و جلوى شرکت بود خالى نگهدارد تا واال حضرت . ( پارک مى کردند 

قرمز کرايه جلوى  اصغر بديع زادگان با ماشين پيکان  واال حضرت به محض آنکه از اتومبيل پياده شدند ،.) اتومبيلشان را آنجا پارک کنند 
 محمد بابا که يک مسلسل در يک کيف گذاشته بود و در پياده رو همان خيابان بود به طرف ايشان رفت و گفت که به  ايشان پيچيد ،

  محمد حنيف نژاد نيز بند کمر واالحضرت را گرفت تا او را به داخل ماشين بکشاند و من هم مواظب اطراف بودم و هم داخل ماشين بروند ،
کشمکش بين واالحضرت . اينکه مى خواستم به محمد حنيف نژاد کمک کنم چون واالحضرت مقاومت کردند و ما قصد خشونت نداشتيم 

در اين موقع مردم زيادى جمع شده بودند و پليس راهنمائى و پليس هاى ديگر هم سر رسيدند من . و محمد حنيف نژاد به درازا کشيد 
يک نفر از مردم در اين موقع به طرف ما آمد تا از کار ما .  و هم به محمد حنيف نژاد کمک مى کردم هم بايستى مواظب مردم بودم

من بعد از اخطارهاى متعدد چون به حرفم گوش نداد به طرف پاى او تيراندازى .  با کمک پليس ما را دستگير نمايد  جلوگيرى کرده و ضمناً
  .کردم 

ته بود واالگهر شهرام را تا خود ماشين پيکان بکشاند و خودش در داخل ماشين قرار گرفته بود و از طرف ديگر محمد حنيف نژاد توانس
من به علت درگيرى احتمالى با پليس .کمر واالگهر شهرام را گرفته بود و به داخل ماشين مى کشيد تا قبل از اينکه برسم و کمک کنم 

سوار پيکان شده و ..... الگهر شهرام پاره شد و ايشان فرار کردند و در اين موقع ما ونيز مواظب بودن با مردم دير رسيدم گويا کمربند وا
م هدف ما اين بود که کالً واالگهر شهرام را به گروگان بگيريم و به فرودگاه ببريم و در آنجا تقاضاى آزادى دوستانمان را بنمائي. فرار کرديم 

  ..... "که شکست خورديم 
دست اندرکاران اجراى .  انفجار يکى از دکلهاى برق رسانى در کوى کن بود  نيف نژاد که با شکست روبرو شد ،از ديگر طرحهاى محمد ح

 با يک قبضه ١٣٥٠ مهر ماه ٢٤ نبى معظمى و محمد سيد کاشانى بود که در روز   نفر به نامهاى عليرضا تشيد ، ناصر سماواتى ،٤اين طرح 
  . رهسپار کوى کن شدند  شمار ،عت سالح و مقدارى مواد منفجره و بمب سا

بازداشت .  مأموران راه را به روى نامبردگان بستند و همه آنان را دستگير کردند  ليکن چون اين طرح از سوى ساواک کشف شده بود ،
سه تن از آنان تهران براى رهانيدن خود از چنگ مأموران به تالشهايى دست زدند که به تيراندازى و زخمى شدن _ شدگان در راه کن 

  .کشيده شد و اين تالش نيز به شکست انجاميد 
 زيرا محمد حنيف نژاد که از سوى مسعود رجوى به ساواک  بايد گفت کارکرد نظامى سازمان نيز به دنبال اين دو طرح پايان پذيرفت ،



 سيد جليل   ابراهيم آوخ ، رسول مشکين فام ،: اى  با شمارى از اعضاء و سمپاتها به نامه١٣٥٠شناسانده شده بود در روزهاى پايانى مهرماه 
  . حاج محموديان بازداشت شد  محمد حياتى و عطاءاهللا سيد احمديان ،

با دستگيرى نامبردگان مى توان گفت سازمان اوليه از هم پاشيد و بنيانگذاران آن همگى دستگير و سرکوب شدند و ديگر نيرو و توانى 
  .بر جاى نماند " ات نظامى مليع" براى مبارزه چريکى و 

 سازمان دومى بود که درباره پديد   سمپاتها و هواداران سازمان پديد آمد ،  اعضاء ، و آنچه به دنبال دستگيرى و سرکوبى بنيانگذاران ،
ه و نوشته اند که  گسترده و ريشه اى به عمل آيد و آنچه که وابستگان به سازمان گفت آورنده و چگونگى پيدايش آن بايد بررسى ژرف ،

  .ى گزاف و دور از واقعيت است  از ديد اين نگارنده سخن احمد رضايى به بازسازى سازمان پرداخت و آن را بار ديگر زنده ساخت،
 سازمانى را  زيرا يک عضو فرارى که از بنيانگذاران سازمان نبوده است چگونه مى تواند به تنهايى و بدون داشتن آموزش تشکيالتى ،

   !     ى تر و اساسى تر باشد ؟ تشکيالت ان نهد که از سازمان نخستين به پايه اى توانمندتر ،بني
احمد رضايى زير دست بنيانگذاران سازمان پرورش يافته بود و آنچه که آنان در چنته داشتند در پديد آوردن سازمانى به کار گرفتند که 

  هه اى کوتاه چگونه شدنى بود ؟ زمينه جبران کمبودها در برسراپا کمى و کاستى بود و با اين وجود براى احمد
 به کمى و کاستى سازمان پى برد و آن را جبران کرد هرگز پذيرفتنى نيست ، زيرا ارزيابى ٥٠اگر گفته شود که احمد از ضربه هاى شهريور 

ا کار مى خواست و در پى يافتن کاستى ها و و ريشه يابى اين نکته که چگونه سازمان به آسانى فرو پاشيد و يافتن عوامل آن ساله
  .و کوشش شبانه روزى نياز بود ناتوانيها براى جبران آن نيز ساليان درازى به کار 
دست مى زند و در پى ضربه شهريور ماه و به دنبال دستگيرى همه " اعجاز آميز " ليکن مى بينيم که احمد يکباره به کارناشدنى و 

جسته سازمان در مدت بسيار کوتاهى به تنهايى سازمان را بازسازى مى کند و برنامه و انديشه سازمان را تداوم بنيانگذاران و اعضاى بر
  .و به خيزش چريکى دست مى زند  براى سازمان نام و آرم پديد مى آورد   مى بخشد ،

وهشگران را پذيرفتن اين گونه بافته ها بدون ، ليکن پژ اين گونه سخنان گزاف را به آسانى توان بافت و به خورد ساده انديشان داد 
  . نشايد  ى و انديشه روى آن ، بررس ارزيابى ،

از اين رو بايسته است که بار ديگر اين ديدگاه خود را يادآورى کنم که به نظر مى رسد سازمان از سوى کارگردانانى در پشت پرده سامان 
  .داده شده و تداوم يافته است 

 بازسازى و برطرف کردن کاستى ها و کمبودهاى آن از سوى همانهائى انجام يافته است که در  روپاشى سازمان نخستين ،بنابر اين در پى ف
  نقش  روشنفکرمآب دانشگاهى به مبارزه قهرآميز با اينکه براى دست زدن به چنين حرکتى هيچ گونه آمادگى نداشتند ، کشيدن جوانان

  .کليدى و به سزايى داشته اند 
  
  

  »  کارکردهاي نظامي سازمان دوم  «
 بلکه در برابر رژيم شاه   نه تنها توانست بار ديگر خود را بسازد و استوارى بخشد ، سازمان با وجود ضربه ها و يورشهاى پياپى پليس شاه ،

  . موجوديت خود را اعالم دارد به يک سلسله کارهاى نظامى نيز توانست دست بزند و بدين گونه
 پخش کرد و به دنبال آن ١٣٥٠ اعالميه اى با نام و آرم ويژه در بهمن ماه   از بازسازى و پاگيرى دوباره در نخستين گام ،سازمان پس

  .برخى از مراکز دولتى دست زد آهسته آهسته به کارهاى نظامى مانند ترورهاى فردى و انفجارها در 
  :نه برشمرد  را مى توان اين گوکارهاى نظامى برجسته و چشمگير سازمان

و انگليس در  ساختمان انجمن ايران و آمريکا و ساختمان انجمن روابط فرهنگى ايران  بمب گذارى در اداره اطالعات مرکزى آمريکا ، _ ١
   .١/٣/٥١تهران در 

   .١٠/٣/٥١مريکائى در ايران در  مستشاران آ ايجاد انفجار در سر راه ماشين ژنرال پرايس ،  _ ٢
   ٨/٥/٥١يابان پارک شده بود در  ارتشى که در خانفجار جيپ _ ٣
   .١٢/٥/٥١سفارت اردن هاشمى در انفجار در ساختمان  _ ٤
   .٤/١١/٥١انفجار ساختمان شرکت هواپيمائى پان آمريکن در  _ ٥
   .٦/١١/٥١الوان در _  نفتى شل انفجار ساختمان شرکت _ ٦
   .٧/١١/٥١نال در ى هتل انترناسيوانفجار بمب صدادار در کافه تريا _ ٧
   .١٢/٣/٥٢دوم لوئيز هاوکينز در ترور سرهنگ  _ ٨
   .٢٨/٨/٥٢ينما شهر فرنگ مشهد در انفجار در لژ مخصوص س _ ٩
   .١١/١٢/٥٢انفجار در ساختمانهاى شرکت نفت ايران و پان آمريکن و محوطه خارجى سفارت انگليس در  _  ١٠



  
   . ٣١/١/٥٣مهر در ى صنعتى آرياانفجار مقر گارد دانشگاه _ ١١
   . ٣/٣/٥٣ختمان شرکت جنرال در انفجار در سا _ ١٢
   .٥/٣/٥٣خانه نخ ريسى مشهد در بمب گذارى در کار _ ١٣
   .٢٩/٣/٥٣رى کاروان سراسنگ در انفجار در پاسگاه ژاندارم _ ١٤
   .٤/٤/٥٣رق کارخانه ايرانا در انفجار بمب در تأسيسات ب _ ١٥
   .٢٧/٨/٥٣جله هنر و سينما در مبمب گذارى در محل  _ ١٦
   .٢٦/١٢/٥٣پور و راننده وى در ترور سرتيپ زندى  _ ١٧
   .٥٤در ارديبهشت ترور استوار حمزه موسوى پور  _ ١٨
   .٢٢/٢/٥٤نما کريستال مشهد در انفجار در سي _ ١٩
   .٥/٣/٥٤خانه نخ ريسى مشهد در بمب گذارى در کار _ ٢٠
   .١٢/٤/٥٤به نام حسن حسنان در آمريکا ترور مترجم ايرانى سفارت  _ ٢١
   .١١/٩/٥٤ننده وزارت دربار در ترور رضا خالقى را _ ٢٢

 که به نظر مى رسد همه کارکرد نظامى سازمان در آن نيامده ١٣٥٤ تا ٥٠اين بود ليست کارکرد نظامى سازمان بنابر گزارش ساواک از سال 
 .است 

 


