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 ... روزانه ها       پيوندها           قلم ها         خانه  

  و امروز ... روزانه هاِی ديروز گاه       ايل بيگی.) م(آراد 
   ؛ تنها برای خواندن ست و ...انتقادآوردن اين مطالب نه به معنای تائيدست و نه به  

381  

 84دی و بهمن 35شماره  

   60 خرداد   ]30[ سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و

 و 60خرداد  يابى سى زاده پيرامون موضوع ريشه انداز ايران با آقاى مصطفى تاج وگوى چشم رغم گذشت مدت زمانى از گفت به: انداز ايران چشم

 به اين موضوع  هايى را كه مستقيماً ايم كه بخش كى از خوانندگان محترم دريافت كردهديالوگى كه بين ايشان و خوانندگان گذشت، نقدى از ي

  .وشنود به نتايج مثبتى بينجامد اميد است اين گفت. كنيم پردازد درج مى مى

  ايمان رهگذر

 نشريه 29ش رو بعد از انتشار شماره مقالة پي. باشد در آغاز يادآورى مطلبى ضرورى مى. كنم شايد مورد توجه واقع شود اى را تقديم مى مقاله

متأسفانه با . بودن نكات آن از نظر نويسنده از ارسال آن خوددارى شد شدن به دوران انتخابات و بديهى دليل نزديك وشته شد ولى به

با تجربه تاريخى اين گسترش نوعى راديكاليسم بعد از انتخابات و جذابيت اين نوع كنش سياسى براى بخشى از نسل جوان، نسلى كه شايد 

يابى  نوعى ريشه احساس مسئوليت و مرور بخشى از تاريخ انقالب و به. وع راديكاليسم و تبعات آن در عرصه داخلى و خارجى آشنايى ندارد

اميدوارم تا . داى براى ارسال اين نوشته را در اين زمان فراهم آور دليل عدم اصالت برخى مدعيان اصالحات انگيزه داليل شكست اصالحات به

 .حدودى حق مطلب ادا شده باشد

  
ن

ن

http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/ghalamha.htm
http://rouzaneha.org/payvand.htm
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تشابه رفتار "زاده باعنوان  انداز ايران پاسخ نقدى به قلم آقاى سيدمصطفى تاج  نشريه وزين چشم29در شماره 

به چاپ رسيد كه در آن با تأكيد بر خطاهاى استراتژيك مجاهدين خلق و جناح " اقتدارگراها و مجاهدين خلق

طلبان كنونى با محوريت سازمان   فوق و تطهير اصالح سال گذشته سعى در معرفى دو جريان25اقتدارگراى حاكميت در 

. كنيم با هم فرازهايى از مقالة ايشان را مرور مى.  صورت گرفت60 تا 57هاى  در سال) خط امام(مجاهدين انقالب اسالمى 

كه به علت فقط آزادى بيان، احزاب و انتخابات اساس هر رژيم دموكراتيك معتقد بودند بل نيروهاى خط امام درمجموع نه"

هاى خشن و پليسى نياز نداشتند آنان اگرچه خطاهايى مرتكب شدند  حمايت مردمى براى پيروزى بر رقبا به اعمال روش

طور خودجوش احساسات عمومى  اشغال سفارت امريكا نيز به"خوانيم  و در جاى ديگرى مى" اما اشتباهاتشان استثنا بود

 ."وحدت ملى را تأمين نمودمتحده جهت داده و  را عليه دولت اياالت

 را داشته و 83 تا 70 و 61 تا 57هاى  سازى رفتار سازمان متبوعش در سال زاده با زيركى تمام سعى در يكسان آقاى تاج

خوانى تاريخ و سرپوش گذاشتن روى  هاى آغازين انقالب با وارونه گرفتن رفتار دوستان حزبى خويش در سال با ناديده

نظرى با ايشان  اينجانب با تأكيد بر كليت مقالة يادشده و هم. اند هاى رقيب را داشته نمودن جناح مخطاها، سعى در محكو

هاى ترويج خشونت  ها، معتقدم يكى از پايه در رابطه با خطاهاى مجاهدين خلق و اعضاى جناح راست كنونى در آن سال

در . باشند حوريت سازمان مجاهدين انقالب اسالمى مى، جناح ايشان با م60 خرداد 30هاى يادشده و بروز پديدة  در سال

علنى، نيمه مخفى سهم برادران در  شود با معرفى اجمالى مجاهدين انقالب و تاريخچه اين سازمان نيمه اينجا سعى مى

  . براى آگاهى نسل جوان توضيح دهم هاى يادشده را با ذكر چند نمونه ترويج خشونت سال

پيوستن  هم اين سازمان از به.  خود اعالم موجوديت نمود1 در بيانية شمارة 7/1/58 تاريخ سازمان مجاهدين انقالب در

اعضاى فعال . هفت گروه انقالبى امت واحده، توحيدى بدر، توحيدى صف، فالح، فلق، منصورون و موحدين تشكيل شد

اين سازمان بودند در يك چرخش هاى  هاى فوق كه اكثراً از اعضاى سابق مجاهدين خلق يا هواداران و سمپات گروه

كه در همين بيانيه به  طورى به. هاى ديگر نمودند نظامى براى حذف تمام گروه سياسى سعى در تشكيل سازمانى شبه

اسالمى عمل نمايد از  و هر جريانى كه عليه گسترش و تعميق انقالب"... دهند  مخالفين خود وعدة حملة نظامى مى

طلب داخلى  راست و چپ و يا متجاوزين صهيونيست گرفته تا عناصر منافق، منحرف و فرصتهاى جهانخوار  امپرياليست

 سياسى نموده و در صورت لزوم قاطعانه و با يقين به يارى خدا، با تمامى قدرت دست به حمالت  مبارزه ايدئولوژيك ـ

  )13، ص 1ها، ج  مجموعه بيانيه." (نظامى بزند
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كنندة بعدى در  ساز و تعيين روز بعد از پيروزى انقالب و قبل از تمام رويدادهاى سرنوشت 44توجه نماييد كه اين بيانيه 

اى مطبوعات در   فروردين، شهادت دكتر مطهرى و دكترمفتح، توقيف فله12حركت اپوزيسيون فعلى همچون رفراندوم 

 اسفند 14برگان، ميتينگ آن زمان، جريان سعادتى، اشغال سفارت امريكا، استعفاى دولت موقت، تشكيل مجلس خ

كه به قول آقاى  سازمان مجاهدين انقالب در زمانى. صادر شده است... ، دستگيرى و تيرباران سعيد سلطانپور و1359

زاده عصر آزادى و فضاى باز سياسى بر جامعه حاكم بود و شرايط جنگى نيز وجود نداشت براى نيل به  تاج

شايعات مغرضانة فوق متأسفانه با شركت : "انداخت  مسلحانه به راه مىخواهى مورد نظر خود تظاهرات دموكراسى

..." امكان رشد يافت) يافتند كه بهتر بود بدون اسلحه در مراسم حضور مى(مسلحانة خواهران و برادران سپاه پاسدار 

  )16/1/58 مربوط به گردهمايى  ،33، ص 1ها، ج  مجموعه بيانيه(

باشند و با علم به انحالل  ها يكى مى طلب كنونى و سران مجاهدين انقالب در آن سال حبايد يادآور شوم ليدرهاى اصال

 نفر از اعضاى جناح چپ و تأسيس مجدد سازمان در 37 دليل انشعاب جناح راست و استعفاى   به1361سازمان در سال 

 اين سازمان و افراد شاخص آن را هاى اوليه گروه. اى در هرم قدرت اين سازمان داده نشده است  تغيير عمده1370سال 

  :كنيم از زبان محمد سالمتى مرور مى

 بهزاد نبوى، محسن آرمين و پرويز قديانى تشكيل  كه از نيروهاى داخل زندان همچون محمد سالمتى،: ـ امت واحده1

  .شده بود

 محمدباقر ذوالقدر، شهيد  ،توان به محسن رضايى كه شاخص آنها را مى): ارتش انقالبى خلق ايران(ـ گروه منصورون 2

  . زاده اشاره نمود الهدى و عبداهللا علم

، على عسگرى و احمد توكلى )دبيركل كنونى ايثارگران(كه شاخص آنها آقايان حسين فدايى : ـ گروه توحيدى بدر3

  .باشند مى

  .كه شاخص آنها آقاى مرتضى الويرى بود: ـ گروه فالح4

  .زاده، بهروز باكويى و طيرانى بودند  حسن واعظى، مصطفى تاج نتظرقائم،كه شاخص آنها حسين م: گروه فلقـ 5

  .كه شاخص آنها محمد عطريانفر، محمد بروجردى، حسين صادقى و اكبر براتى بودند: ـ گروه صف6

امروز،  محمد سالمتى، مصاحبه با صبح. (كه شاخص آنها محمد رضوى و حسين شيخ عطار بودند: ـ گروه موحدين7

16/1/78(  
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اهللا   فيض دوست، محسن سازگارا، در تأسيس سازمان افراد ديگرى همچون سعيد حجاريان، هاشم آغاجرى، محسن رفيق

نژاد و عباس دوزدوزانى نيز حضور داشتند كه وابستگى گروهى آنها براى   فريدون وردى سرخى، خسرو تهرانى، عرب

  .نگارنده احراز نشده است

هاى  دانند بيشتر در سپاه پاسداران، كميته زاده كه آن را دموكراتيك مى ف نظر آقاى تاج عمدة اين سازمان برخال فعاليت

كه در هيچ  بوده است، درحالى) 2ركن (وزيرى، اطالعات سپاه و بخشى نيز در اطالعات ارتش   اطالعات نخست انقالب،

اين سازمان در . شوند و امنيتى نمىهاى نظامى  ساختار سياسى افراد يك حزب براى فعاليت دموكراتيك وارد ارگان

الشعاع قراردادن نام مجاهدين خلق و ايجاد ابهام در فضاى سياسى آن زمان به اعتراف مؤسسين  اولين قدم براى تحت

بخوانيد (عنوان بازوى مخفى انقالب  لذا ما آمديم به: "خود نام سازمان مجاهدين انقالب را بر خود نهاد

انى را متشكل از هفت گروه مبارز اسالمى درست كرديم كه درحقيقت يك حزب بود و براى سازم) اسالمى جمهورى حزب

  محسن رضايى،" (بايستيم اسممان را هم گذاشتيم سازمان مجاهدين انقالب) مجاهدين خلق( مقابل منافقين  كه نقطه اين

هاى  جلو سازمان مجاهدين خلق و چريكوجود بياوريم و بتوانيم   تشكلى به"يا ) 19/11/78 تهران  مصاحبه با كيهان،

خاطرات مرتضى الويرى، دفتر ادبيات " (هفت گروه بوديم كه در كميته استقبال حضور داشتيم. فدايى خلق بايستيم

هنوز هيچ خطاى استراتژيكى از مجاهدين خلق ) 58فروردين (بايد توجه نمود كه در اين زمان ) 1375انقالب اسالمى 

طور  جا به اسالمى در همه عنوان نيرويى در خط امام و مدافع انقالب كرده بود و مجاهدين خلق بهبروز ن) طيف مذهبى(

هاى بعدى پى  حال با چه تحليلى برادران به خيانت و انحراف سران مجاهدين خلق در سال. نمودند گسترده فعاليت مى

هاى انقالب،   كميته سسين سپاه پاسداران،از مؤ) مجاهدين انقالب(اعضاى مركزى اين سازمان . بردند معلوم نيست

هاى يادشده به نظر نگارنده و   در سال فلسفه تشكيل مجاهدين انقالب. باشند وزيرى و اطالعات سپاه مى اطالعات نخست

رقيب بوده است هدفى كه شايد هاى  ها حذف تمام گروه هاى اين سازمان در آن سال گيرى با توجه به عملكردها و موضع

. هاى فدايى و چپ اسالمى با محوريت مجاهدين خلق نيز وجود داشت هاى چپ ماركسيستى با محوريت چريك در گروه

ليبرال با محوريت  هايى كه در آن تاريخ روش حذف را پيشه نكرده بودند را فقط بتوان در نيروهاى شبه شايد تنها گروه

  ... .بشر دانست ويسندگان و كانون دفاع از حقوقمهندس بازرگان، كانون ن

تجربگى و ناآگاهى   انقالبيون و كم دليل متوسط سنى پايين ها و به روى در آن سال متأسفانه با گسترش فرهنگ چپ

المللى اين نيروها دست به  دليل عدم اشراف اطالعاتى برادران در عرصه مناسبات بين سياسى نيروهاى بازيگر و به
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هاى سياسى، اقتصادى، حيثيتى، روانى و فرهنگى آن خارج  هايى زدند كه تا اين زمان كشور از زير بار زيان گيرى موضع

اين سازمان با مانور بيش از حد بر روى شعار صدور انقالب و با ارزيابى غلط از اين شعار بسيارى از . نشده است

كه در زمان تجاوز عراق  طورى قالب ايران حساس نمود به كشورهاى اسالمى را نسبت به ان كشورهاى منطقه مخصوصاً

ها توجه  گيرى به دو نمونه از اين موضع. بسيارى از سران كشورهاى يادشده سكوتى توأم با رضايت را اختيار كردند

طلب، موضع هميشگى عراق در برابر  هاى خونخوار و سلطه ما ضمن ابراز انزجار شديد از امپرياليست: "كنيم مى

زدن به  خواهيم با چنگ كنيم و از مردم مسلمان عراق مى هاى منطقه را محكوم مى اسالمى ايران و ديگر انقالب قالبان

افكار انقالبى اسالم براى رسيدن به آزادى و رستگارى با همة توان تالش كنند تا همه با هم بتوانيم پرچم پرافتخار اسالم 

  )18/3/58، تاريخ 142، ص 1ها، ج نيهمجموعه بيا." (را بر بام جهان برافرازيم

ولى خوشبختانه برخالف ميل رژيم ديكتاتور و وابستة عراق و اربابان جهانخوارش، انقالب اسالمى مرزها را شكسته و "

" مفسد"پايد كه اين  شود و به يارى خدا ديرى نمى شدن مبارزات نزديك مى اى اكنون در عراق به مرحلة جديدى از توده

  ،172، ص 1ها، ج مجموعه بيانيه." (يابد به اميد آن روز طقه سرنگون و انقالب اسالمى گسترش بيشترى مىنيز در من

  )58، خرداد 12بيانيه شمارة 

هاى مخالف   يكى از داليل اصلى سركوب گروه60زاده در نوشتة خود مدعى هستند انفجار هفتم تيرماه  آقاى تاج... 

ن مجاهدين خلق در رابطه با مهاجرت به عراق و همكارى با رژيم بعث و با توجه به هاى سرا خارج از جنايت. باشد مى

و با توجه به خيانت بزرگ سران اين ) ازدواج مريم و مسعود(حماقت سران اين سازمان در رابطه با انقالب ايدئولوژيك 

  :زمان بايد متذكر شومسازمان به جريان روشنفكرى با اعالم ورود به فاز نظامى و اشتباهات ديگر اين سا

  . شروع شده بود60هاى سازمان مجاهدين انقالب نمايان است قبل از سال  طور كه از بيانيه ها همان يكم ـ سركوب

دوم ـ تا اين لحظه سازمان مجاهدين خلق به اعتراف بزرگان مورد وثوق سازمان مجاهدين انقالب مسئوليت انفجار 

اهللا امانشان را گرفت و  هاى ميليونى حزب وسيع مردم و امواج خروشان نفرت تودهحركت . "هفتم تير را نپذيرفته است

اجازه نداد كمترين حركتى از خود نشان دهند و حتى نتوانستند از خودشان دفاع كنند و تاكنون هم جرأت اظهار و 

 چاپ  ،537ور از بحران، ص هاشمى رفسنجانى، عب" (اند به خود راه نداده)  تير7انفجار (ادعاى صريحى در اين مورد 

1378(  
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وزيرى را كه طى آن بسيارى  جمهورى اسالمى و انفجار نخست ب توجه كنيد منافقين هرگز مسئوليت فاجعه انفجار حز"

  )ها و اميدها بهزاد نبوى، از كتاب بيم." (عهده نگرفتند هاى شاخص نظام و انقالب به شهادت رسيدند را به از چهره

ام اما   جزو طرفداران كوچك اصالحات بوده70هاى دهه  كنم كه اينجانب همچون بسيارى ديگر در تمام سال آورى مىدر پايان ياد... 

به نظر من در خرداد . طلب حاكم در گذشته و حال همراه نبوده است گاه اين حمايت با چشم بستن بر روى عملكرد ليدرهاى اصالح هيچ

   .لبان را بخشيدند ولى هرگز آن را فراموش نكردندط هاى اصالح  مردم اشتباهات و تندرو76

  
1... گاه روزانه ها    2...کاه روزانه ها    3... کاه روزانه ها       4 ...کاه روزانه ها       5... کاه روزانه ها        6  ...گاه روزانه ها      7...گاه روزانه ها          8گاه روزانه ها 
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