گفتوگو

ريشهيابي پيدايش و تحوالت بعدي سازمان مجاهدين خلق

تواضع!! تاریخی پرچمدار

همزمانینقشتاریخیاو!!باتحوالتزیربنايیجامعه

گفتوگو با سعيد شاهسوندي
¡

درگفتوگوی پیش�ین به آنجا رس�یدیم که

گروه شما (مرکب از مجید ش�ریفواقفی ،مرتضی

صمدیهلباف و ش�ما) در زمینههای گوناگون اقدام
به مقاومت در براب�ر جریان مارکسیس�تی کرد ،اگر
بخواهیم نقادانه به کار شما نگاه کنیم ،این پرسشها

مطرح اس�ت :عدهای میگویند چرا در پی احیای

س�ازمان مجاهدین خلق بودی�د؟ آیا بهت�ر نبود که

سازمان را به تقی ش�هرام وامیگذاشتید و سازمانی

دیگربانامیدیگربرایخودتأسیسمیکردید؟
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£ابتداالزماستشرايطآنسالهادرکشود.
فنظرهایآکادمیک
اختالفهايماازنوعاختال 
در محیطهای دانشگاهی و حتی دانشجويی نبود،
بلكه در درون س��ازمانی چریکی و در زیر س��لطه
مستبدترین و خش��نترین دیکتاتوری موجود ـ تا
آن زمان ـ در کشورمان بود؛ یعنی ما ،و اگر منصفانه
بخواهم بگویم جریان تقی ش��هرام نیز همزمان که
با هم اختالف عقیده داش��تیم در حال نبرد با رژیم
شاه و س��اواک مخوف آن بودیم ،آن هم در شهر
و بهصورت چریک شهری که نخستین اشتباه ،گاه
آخریناشتباهاست.درچنینشرایطیتمامویابهتر
است بگویم بخش بزرگ دعوای طرفین ـ حداقل
در شعار ـ همین مبارزه با رژیم و امپریالیسم و تالش
برایبهترومؤثرترانجامدادنآناست.
پس از این مقدمه در پاس��خ به پرسش اين عده
بایدبگويمخیر!زیرا:
نخس��ت آن که واگذاری سازمان ،نام و پيشينه
تاریخیآنبهشهرامومنتبعش،یعنینادیدهگرفتن
سالها رنج و تالش صدها یار شهید و اسیر؛ شهدا و
اس��رايی که با ایمان و اعتقاد به ایدئولوژی اسالمی
سازمان هرگونه رنج و شکنجهای را تحمل کرده،

گاهبرتختشالقپوستازپوستشانکندهشد()1و
گاهبراجاقبرقیتامغزاستخوانسوزاندهشدند(،)2
اما با این همه مرگ را به سخره گرفتند و در مسیری
که راه رهايی مردم میدانستند ،حالجوار بر طناب

ما با گوشت و پوست یعنی
تجربه شخصی و عینی،
توانمندیهای ایدئولوژیکی،
سیاسی و تشکيالتی سازمان
در بسیج خلق برای مبارزه
را طی سالهای متمادی
و ازجمله سالهای سخت
مبارزه مسلحانه دیده و تجربه
کرده بودیم حاال پرچمدار
در راستای قدرتپرستی
و فرصتطلبی خویش ،آن
همه را باعنوان "دگماتیسم
مذهبی " مورد شدیدترین
تهمتها و حمالت قرار داده
و نفی میکرد .رهاکردن
سازمان در زیر سلطه
غیرانقالبی و غیردموکراتیک
او نوعی تأييد نظر و عمل
او بهشمار میآمد .از این
جهت نیز حفظ و احیای
دستاوردهای مجاهدین
(با فرض بسیاری نقایص و
معایب) برعهده ما بود

از لطفاهلل ميثمي
بخش يازدهم

د)3(.
دار بوسه زده و خود فرمان "آتش" صادر کردن 

چن��ان ش��هامت و ازخودگذش��تگی ،بیتردید
در پرت��و اعتقادات ای��ن یاران حاصل ش��ده بود و
نادیدهگرفتنآنجفابودبهآنانوبهتاریخمیهنمان.
دوم ،از نظر م��ا در آن زمان رهاکردن س��ازمان در
دستهاي ناصالح پرچمدار ،یعنی فراموشکردن
رسالت تاریخیای که سازمان مجاهدین براساس
و مبنای آن تأسیس ش��ده بود و ما خود را باورمند و
معتقدبهآنمیدانستیم.
س��وم ،ما بن��ا به ش��ناخت خ��ود بهروش��نی
میدیدیم که مسیر شهرام انحرافی است بزرگ؛
بسیار بزرگتر از انحرافات پیشینيان هممسلک او.
ما میدیدی��م که حرکت او انحرافی اس��ت حتی
از مشی مبارزان مارکسیست ،بنابراین ما حرکت
او را که از س��ر جاهطلبی و قدرتپرستی و"توهم
افسارگس��یخته" بود ضربهای به خ��ود ،به مبارزه
علیه رژیم ش��اه در کلیت آن ،حتی به جریانهای
مارکسیستی مبارز و از همه مهمتر ،ضربه به مردم
و آرزوهايی که در وجود سازمان مجاهدین تبلور
مییافت،میدانستیم.
چهارم ،ما با گوش��ت و پوس��ت یعنی تجربه
ش��خصی و عینی ،توانمندیهای ایدئولوژیکی،
سیاس��ی و تش��یکالتی س��ازمان در بس��یج خلق
برای مبارزه را طی س��الهای متم��ادی و ازجمله
سالهای س��خت مبارزه مس��لحانه دیده و تجربه
کردهبودی��م )4(.ح��اال پرچم��دار در راس��تای
قدرتپرس��تی و فرصتطلبی خوی��ش ،آن همه
را باعنوان "دگماتیسم مذهبی" مورد شدیدترین
تهمته��ا و حملهه��ا ق��رار داده و نف��ی میکرد.
رهاکردن س��ازمان در زی��ر س��لطه غیرانقالبی و

غیردموکراتی��ک او نوع��ی تأيید نظ��ر و عمل او
بهش��مار میآمد .از این جهت نی��ز حفظ و احیای
دستاوردهای مجاهدین ( با فرض بسیاری نقایص
ومعایب)برعهدهمابود.
پنج��م و از نگاه��ی دیگ��ر آنک��ه س��ازمان
مجاهدین خل��ق ایران با هم��ان نام و آرم و س��ابقه
تش��کیالتیوهم��انمبانیایدئولوژیکس��الها
مورد حمایت اقش��ار و طبقات جامع��ه قرار گرفته
بود .از کمکهای مالی گرفته ت��ا جا و پناهدادن در
می��ان خانوادههای خود ،از حمایتهای سیاس��ی
گرفته تا پش��تیبانیهای اجتماع��ی و حتی امنیتی،
رهاکردن سازمان جفا به این مردم نیز بود .بد نیست
گفته باشم که از دید مارکسیستی هر سازمان و نهاد
سیاسی ،ارگانی است در خدمت طبقه مشخص)5(.
بر ایناساسپایگاهطبقاتیسازمانمجاهدینخلق
ایران ،خرده بورژوازی و سمتگیری سیاسی آن
نیز الزاماً در خدمت منافع آن طبقه بود .از این منظر
هم ،نام و پيش��ينه مجاهدین به ما تعلق داش��ت و نه
پرچمدارکهدعاوینمایندگیپرولتاریاراداشت.
(چنین اس��تداللی البته به این منظور آورده شد که
نشاندادهشودازنظرتئوریمارکسیسمنیزحرکت
تقیشهرامقابلتوجیهنبودهونیست).
¡چرا به س�ازماندهی مخفی در درون سازمان
پرداختید؟ آیا بهتر نبود رس�م ًا و علن� ًا مواضع خود

را اعالم کنید و علن� ًا به مقابله با جریان تقی ش�هرام

بپردازید؟

جری�ان کار روش�نفکرانه محفله�ای سیاس�ی

در سازمانهای مخفی
و بخصوص سازمانهای
مسلحانه کار و بويژه سازمان
مخفی مسلحانه کار با مشی
چریکی ،دموکراسی به معنای
واقعی آن وجود ندارد .این
موضوع شامل دوران رهبری
حنیفنژاد و سعیدمحسن
هم میشود (پيش از ضربه
شهریور ،)50اما در آن
دوران چون هنوز پیوندهای
اجتماعی سازمان بهطور
کامل از جامعه کنده نشده و
رهبران از یک دوره مبارزه
دموکراتیک(نهضتملی
و نهضتآزادی) میآمدند
میتوان مسامحت ًا گفت در
دوران حنیفنژاد ،سازمان
ک ّمی و تا اندازهای دموکراتیک
است ،ولی آغاز مبارزه
مسلحانه و بعد هم رهبری
بالمنازع و انحصارطلب تقی
شهرام این حداقل را هم
عامدانه از بین برد
درونسازمانیممانعتمیکردند.
پرچم��دار خ��ود را نماین��ده منحص��ر ب��ه
ف��رد پرولتاری��ا میدانس��ت و ب��ه کمت��ر از نقش

بهوقوع پیوسته باش�د ،این تحول در کوران مبارزه
انقالب��ی ـ در ش��کلهاي مختلف آن و هم�گام با
تحوالت زیربنايی جامعه ـ رشد بورژوازی وابسته،
کمی و کیفی پرولتاریا،
تش��دید اس��تثمار ،رش�د ّ
بههمخ��وردن ترکی��ب طبقاتی جامع��ه و گذار
بهسوي ترکیببندی جدید صورت گرفته)7(...
اوچنینادامهمیدهد"...مااعتقاداستوارداشتیم
(و اکنون شاهد آن هس��تیم) که حرکت انقالبی ما
تأثیراتعمیقیدرجهتتکاملحرکتمبارزاتی
نیروهای رو به رش��د جامعه گذاش��ته و ب��ا تأيید و
استقبالهمهجانبهآنانروبهروخواهدشد)8("...
اینک��ه بر کس��ی در زن��دان ی��ا در اتاقهای
در بس��ته خانههای تیمی با تأخیری 70ـ 60س��اله
آیههای قدیم��ی و تکراری ،وحی و نازل ش��ود و
او چنان احساس رس��الت و پیامبری تاریخی کند
که گمان ب َ َرد آیههای زمینی او "انعکاس تحوالت
زیربنايی جامعه" است ،البته بیشتر به شوخی و طنز
میماند ،اما نه از س��نخ طنزهای معمولی؛ "طنزی
تلخ باسرانجامیخونین".
حوادث بعدی نش��ان داد که ماجرا شوخی هم
نبود! واقعیِ واقعی ب��ود! و از واقعیتی فراتراز خود،
از "فقری تاریخ��ی" خبر میداد؛ فق��ری افزون بر
فقر اقتصادی و بیعدالتی حاک��م؛ فقر فرهنگی و
تاریخی ناش��ی از عقبماندگیِ همهجانبه جامعه
ازحاکمیتگرفتهتااپوزیسیون.
ش��هرام نهتنها خ��ود را مالک منحص��ر به فرد
س��ازمان ،بلکه میراثدار [بخوانی��د میراثخوار]
گذشته آن میدانس��ت .در سراسر نوشتههایش از
دهسال سابقه مبارزاتی( 44تا  )54كه چهار سال آن
مبارزه خونین مس��لحانه بود ( 50تا  )54نام میبرد؛
سابقهایکهدرآننقشچندانينداشت.
بهشماریازایندعاویتوجهکنید:
" ...م��ا واقعیات��ی را ک��ه در ط�ی دهس�ال
عم��ل انقالب��ی در عب��ور از س��نگالخها و طی
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£بازتوجهمیدهمبهشرايطآنسالها.پیشاز
این گفتهام که در سازمانهای مخفی و بخصوص
سازمانهای مس��لحانه کار و بويژه سازمان مخفی
مسلحانهکاربامشیچریکی،دموکراسیبهمعنای
واقعی آن وجود ندارد .این موضوع شامل سازمان
در دوران رهبری حنیفنژاد و س��عید محس��ن هم
میش��ود (پيش از ضربه ش��هریور ،)50اما در آن
دوران چون هن��وز پیوندهای اجتماعی س��ازمان
بهطور کام��ل از جامعه کنده نش��ده و رهب��ران از
یک دوره مب��ارزه دموکراتی��ک (نهضتملی و
نهضتآزادی)میآمدند،میتوانمسامحتاًگفت
در دوران حنیفنژاد ،س��ازمان کمی و تا اندازهای
دموکراتیک بود ،ولی آغاز مبارزه مسلحانه و بعد
همرهبریبالمنازعوانحصارطلبتقیشهرام،این
حداقل را هم عامدانه از بین برد .در چنانش��رايطی
شهرام و بهرام با این بهانه که "مانع پیچیدهترشدن
ایدهآلیس�م ش�ویم )6(".از انعکاس نظرات مخالف
و در این مورد نظرات ش��ریفواقفی در نشریات

لنی��ن در انق�لاب اکتب��ر روس��یه قان��ع نب��ود.
اوخ��ودرابیانگروس��خنگوی"عینی��تتاریخی
پرولتاریا" میدانست و تحولی را که بهراه انداخته
بود نه تمایل بهاصطالح روشنفکرانه ،که "پاسخ به
ضرورتیتاریخی"میدانست.مالحظهکنید:
" ...تح�ول ایدئولوژی�ک م�ا و تأثیرات عمیق
و فزاین��ده آن ب��ر تم��ام جوان��ب کار سیاس��ی ـ
تش��کیالتی ما و همچنین نتایج مهم و تعیینکننده
آن بر جنب��ش انقالبی خلق م��ا امری نب�ود که در

5

فرازونشیبهای سیاسی ـ تش��کیالتی ـ نظامی و
ایدئولوژی��ک درک کردهایم ،ب��رای آنان که
یک عم��ر از عمل انقالبی فاصل��ه گرفتهاند قابل
درک نخواهد بود)9("...
" ...ما تنها به اعتب�ار دهس�ال کار انقالبی در
ش��کلهاي مختلف و س��رانجام دوس��ال مبارزه
ایدئولوژیک توانس��ته بودیم علی��ه گرایشهاي
انحرافی گوناگون و نقطهنظرات توجیهکننده آن
مبارزهای سخت را هدایت کرده و مقاومتهای
ارتجاع��ی و فرصتطلبانه را در درون س��ازمان
درهم بکوبیم)10(.
"...انتش��ار این بیانیه (بیانی��ه اعالم مواضع)
نش��اندهنده پاس��خ ما به آن وظیفه انقالب��ی  ...و
حقایقی است که در جریان دوسال مبارزه بیامان
ایدئولوژی��ک ،چهارس�ال ش�رکت در مب�ارزه
مسلحانه و دهسال تجربه کار مخفی ـ سازمانی برای
ما روشن شده است)11(".
پرچمدار با هر فرد وهر فکر مخالفی از موضع
باال و بهنام "سازمان وتش��کیالت" مقابله میکرد
(نمونه برخورد با علیرضا سپاس��ی که بعدا ًتوضیح
خواهم داد) .او مناسبات و اهرمهای تشکیالتی را
به خدمت خویش درآورده بود .در چنان ش��رایط
و در چنین سازمانی" ،فرد" همیش��ه مقهور است،
ازاینرو مجید تأکید میکرد که "ما هم باید جمع
و جری��ان خ��ود را بهوج��ودآورده و آنگاه مانند
دو "جمع" حقوق برابر با آنها برخ��ورد کنیم ".در
واقع مخفیکاری ،بهمنظور جم��عآوری یاران و
مبارزانآوارهوپراکندهشده،امریبودکهازسوي
پرچمداروانحصارطلبیاوبرماتحمیلشد.
ما اقدامات دیگ��ر ،ماننداع�لام موجودیت و
علنیکردن مواضع مان را موکول به ایجاد جمع و
جریانخاصخودکردهبودیم.
¡از تالشهای هس�ته اولیه س�هنفرهتان گفتید
که با پاسخ مثبت روبهرو شد .از لحاظ نظری هم به
پاسخ مجید به مقاله "پرچم" اشاره كرديد ،آیا این
نوش�ته در درون سازمان مانند نش�ریههاي داخلی
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انعکاس پیدا کرد؟

£خیر ،ای��ن پاس��خ هی��چگاه در هیچیک از
ارگانها و نش��ريههاي س��ازمان منعکس نشده و
اش��ارهای نیز به آن نشد .پاس��خ به مقاله "پرچم"...
در شرایطی نوش��ته ش��د که گروه ما همزمان زیر
ضرب پرچمدار و خانهگردیهای شبانه ساواک
بود .پاس��خ "پرچم "...در ش��رایطی نوشته شد که
مجید به کارگری فرستاده شده بود .من و مرتضی

پرچمدار خود را نماینده
منحصر به فرد پرولتاریا
میدانست و به کمتر از نقشی
مشابه لنین در انقالب اکتبر
روسیه قانع نبود .او خود را
بیانگر و سخنگوی "عینیت
تاریخیپرولتاریا"میدانست
و تحولی را که به راه انداخته
بود نه تمایل به اصطالح
روشنفکرانه که "پاسخ به
ضرورتی تاریخی" میدانست
اینکه بر کسی در زندان یا در
اتاقهای در بسته خانههای
تیمیباتأخیری60–70ساله
آیههای قدیمی و تکراری،
وحی و نازل شود و او چنان
احساس رسالت و پیامبری
تاریخی کند که گمان ب َ َرد
آیههای زمینی او "انعکاس
تحوالتزیربنايیجامعه"
است ،البته بیشتر به شوخی
و طنز میماند ،اما نه از سنخ
طنزهای معمولی؛ "طنزی تلخ
با سرانجامی خونین" حوادث
بعدی نشان داد که ماجرا
واقعی واقعی
شوخی هم نبود!
ِ
بود! واز واقعیتی فراتراز خود؛
از "فقری تاریخی" خبر میداد؛
فقری افزون بر فقر اقتصادی و
بیعدالتی حاکم؛ فقر فرهنگی
ماندگی
و تاریخی ناشی از عقب
ِ
همهجانبهجامعه؛ازحاکمیت
گرفته تا اپوزیسیون
ی ما،
خلعسالح ش��ده ،خانههای مخفی و پایگاه 
مصادره و محل تردد عناصری مانن��د بهرام آرام،
وحید افراخته و محسن خاموشی شده بود ،در عین
حال به کار سازماندهی یاران نیز مشغول بودیم .ما
از همه س��و تحت فش��ار بودیم .پرچمدار به گمان
خودآخرینمقاومتهارادرهمشکستهومیرفت
تا با جلوس بر کرسی رهبری سازمان ،تاج رهبری

پرولتاریاراخودبرسرخویشگذارد)12(.

ما بن��ا به تج��ارب و نقض عهدهای پیش��ین با
اطمینان میدانس��تیم که چنین نوش��تهای هرگز
در س��ازمان منعکس نخواهد ش��د .م��ا آن را در
رواب��ط درون گروه��ی خ��ود مطالعه ک��رده و
مضامین آن را با افراد دیگر در میان میگذاشتیم.
به ي��اد دارم که نس��خهای از آن را هم��راه با مقاله
"پرچم "...به زندانیانی که تازه از زندان آزاد شده
بودند (ازجمل��ه فرهاد صفا ،محم��د اکبری و)...
دادیم .ای��ن کار بعدها یکی از چن��د دلیل خیانت
مجید ش��د )13(.پرچم��دار نه از تح��والت درون
س��ازمان مطلبی به آنها گفته بود و ن��ه حتی مقاله
"پرچم" را ،که اعالم تغیی��ر ایدئولوژی در درون
سازمان به آنها داده بود.
¡در گفتوگوی پیش�ین بخشهاي�ی از مقاله

"پرچم" را گفتید .میدانم که یادآوری و بازگويی
آن روزه�ا و ای�ام "تلخت�ر از زه�ر" و آن ش�رایط
سهمگین برای شما چقدر دردناک است .همچنین

میدانم ،ی�ادآوری آن نوش�تهها و گفتهه�ا پس از

گذشت سالهای طوالنی ،بسیار سخت است ،با این
همه برای ثبت در تاریخ ،هرآنچ�ه را از آن مقاله به

یادتانماندهبرایمانبازگوکنید.

£نام اصلی مقاله "پرچم مبارزه ایدئولوژیک
را برافراشتهتر س��ازیم" اس��ت که جهت اختصار
در گفتوگ��و آن را "پرچم" و ی��ا "مقاله پرچم"
مینامم؛ نویس��نده آن هم محمدتقی ش��هرام بود.
همانطور که اشاره کردید پیش از این درباره این
مقاله صحبت کردیم .در فاصله دو گفتوگو ،من
به منابع دست اولی درباره این مقاله دست یافتم که
به گمانم بهطور کامل آن را منعکس میکند .منابع
مندرمورد هردو نوشته،هم"پرچم" وهم"جوابیه
پرچم"ازاینقراراست:
الف ـ نوش��تههای جریان مارکسیستی که در
همانسالوسالهایبعدمنتشرشد.
ب ـ محفوظات و شنیدهها از کسانیكه در آن
سالهامستقیماًدرگیرماجرابودند.
در مورد محفوظات ه��م این توضیح ضروری
اس��ت که من در  26اردیبهش��ت  ،1354یعنی ده
روز پ��س از ش��هادت مجی��د و اس��ارت مرتضی
صمدیهلباف دس��تگیر ش��دم .ت��ا  6م��رداد  54و
دس��تگیری وحید افراخته با صمدیه در یک سلول
بودیم (در این باره بیش��تر خواهم گف��ت) .پس از
دستگیری افراخته و آغاز همکاری همهجانبهاش
با س��اواک ،که ت��ا بازجوي��ی از صمدی��ه ،من و

مجیددرپاسخنوشت:

تقيشهرام

رامشاهدهکرد.
سعی من براین است که قس��متهايی از مقاله
پرچم و پاس��خ متناظر ب��ه آن بخ��ش را از جوابیه
مجید بی��اورم .نق��ل هرچه بیش��تر مس��تندات در
عین ح��ال نش��اندهنده ادبیات سیاس��ی و"توهم
افسارگس��یخته"حاکم بر او نیز هس��ت .باش��د تا
نسلهای کنونی و آینده میهن ،با درسآموزی از
آنچه بر ما رفت ،راه مبارزه سیاسی و مدنی خویش
برای ایرانی مس��تقل ،آزاد و آباد را با دوری هرچه
بیشترازچنانروشهايیدنبالکنند.
1ـ تغییر سمت تدریجی از بازسازی خصلتی به

جانبمباحثفلسفی

در "پرچ��م" آمده اس��ت" :وقت��ی که م�ا در
یکسالونیم پیش مبارزه ایدئولوژیک را بهعنوان

" 1ـ مبتک��ر این طرح ش��ما نبودی��د .محمود
شامخیورضارضايیبودند.
2ـ هدف جمعه��ای "بررس��ی و تصمیم" نه
مبانی فلسفی ایدئولوژی،که بررسی نقاط ضعف
تش��کیالتی ـ سیاس��ی و خصلتی افراد در مس��یر
سازماندهی بهتر و شتابدادن به مبارزه مسلحانه
بود.
3ـ شهادت ش��امخی و س��پس رضا رضايی و
مش��کالت متعاقب آن برای س��ازمان ،انجام این
امر را به تعویق انداخت4 .ـ در تابستان  52و پس از
شهادت رضا و بهمنظور جلوگیری از انتقال ضربه
به کل س��ازمان ،تش��کیالت بهصورت سه شاخه
مستقل س��ازماندهی شد .در س��ازماندهی شاخه
نقشمرکزیتومسئولینشاخهازآنچهكهبودهم
بیشتر میشود5 .ـ شما با نقض قرار مرکزیت مبنی
بر عدمانتقال نقطهنظرات جدید به افراد ش��اخه،
تاح��ل نهاي��ی آن در مرکزیت وبا سوءاس��تفاده
از اختیارات تش��کیالتی در ش��اخه خود ،نظرات
خود را بهعنوان نظرات سازمان آموزش دادید6.ـ
شما با اهرمهای تشکیالتی "بازسازی خصلتی و
تش��کیالتی" را بهسوي "مباحث فلس��فی" تغییر
جهت دادید7.ـ به این ترتیب" ،تحوالت بنیادی"
که شما عنوان میکنید به کمک اتوریته (اقتدار)
تشکیالتی و سوءاستفاده ناصادقانه از سازماندهی
شاخهای پیاده شد .شما مبارزهای که صرفاًدر ابعاد
سیاسی ـ تشکیالتی و خصلتی()16و بهمنظور ایجاد
فضای مناس��ب برای کار تئوریک ش��روع شده
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ش��ماری دیگر پیش رفت ،از آنجا که هیچ امیدی
به زندهماندن نداشتم ،اطالعات خود از این ماجرا
را به همس��لولیهای مورد اعتماد (ازجمله عباس
داوری) گفتم تا حقایق با مرگ احتمالی من دفن
نشده و از بین نرود .نمیدانم ،بد و یا خوب حادثه،
باعث ش��د من از تیغ اعدام نجات پیدا کرده به بند
 2زن��دان اوین منتقل ش��وم .رهب��ران و کادرهای
مجاهدین ازجمله مسعود رجوی ،موسی خیابانی،
عباسداوری،احمدحنیفنژادهمآنجابودند.
در اوین قرار شد کس��انی که از ماجرا جان به
در بردهاند ،دانس��تههای خود را ک��ه زمان زیادی
از آن نمیگذش��ت مکتوب کنند .آن اطالعات
توسط مس��عود رجوی بهصورت کتابی در زندان
تنظیم شد (البته مخفیانه) .این کتاب پس از انقالب
باعنوان " تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستهای
چپنما"منتشرشد،بنابراینبخشعمدهاظهارات
م��ن مبتني ب��ر مس��تندات اس��ت و بخ��ش دیگر
محفوظاتی اس��ت که گرچه عبارات صددرصد
نیست،اما"مضمون"کام ً
الدرستودقیقاست.
بیمناس��بت نیس��ت ،گریزی نیز به سالهای
نزدیک بزنم و تأکید کنم که رجوی ،متأس��فانه
باوجود نق ِد رفت��ار و کردار تقی ش��هرام ،از او و
سرنوشتش و سرنوش��تی که او بر سازمان تحمیل
کرد هیچ نیاموخت .ایشان نیز همانند شهرام با بر
باددادن فرصتهای طالي��ی و تاریخی ،بهجای
دموکراتیزهکردن سازمان بس��ته مجاهدین ،در
قالب حزب و تش��کیالتی مل��ی و دموکراتیک،
سازمان را به ورطه دیگری از "جنس" ورطه تقی
شهرام افکند.
همسانی در هدف باعث همسانی در روش نیز
شد ،چنانکه رجوی نیز ناگزیر همانند تقی شهرام
به "انقالب ایدئولوژیک درونی" متوسل شد .تقی
شهرام سلطه انحصاری و بالمنازع خود را "تحول
و مبارزه ایدئولوژیک" نام نهاد و مس��عود رجوی
همین هدف را ،با کلم��ات و فرهنگ لغاتی دیگر
"انقالب ایدئولوژیک" درونی نامید .بدینس��ان
رجوی باوجود نوش��تن کتابي در رد روش ،منش
و سبک کار تقی ش��هرام ،به بازتولید او پرداخت.
منخواندناینکتابرابههمگانتوصیهمیکنم،
گرچه گزارش��ی اس��ت از درگی��ری و تغییرات
درون یک س��ازمان سیاس��ی ـ نظامی در سالهای
پيش از انقالب ،اما از خ�لال آن میتوان به چرايی
سرنوشت کنونی سازمان مجاهدین خلق پی برد و
نکاتیدرسآموزدرموردتحوالتامروزمیهنمان

مسعودرجوی،متأسفانه
باوجود نقدِ رفتار و کردار تقی
شهرام ،از او و سرنوشتش و
ی که او بر سازمان
سرنوشت 
تحمیل کرد هیچ نیاموخت.
ایشان نیز همانند شهرام
با بر باددادن فرصتهای
طاليی و تاریخی ،بهجای
دموکراتیزهکردنسازمان
بسته مجاهدین ،در قالب
حزب و تشکیالتی ملی و
دموکراتیک ،سازمان را به
ورطه دیگری از "جنس" ورطه
تقی شهرام افکند

اصلیتری��ن محتوای آموزش ای��ن مرحله مطرح
س��اختیم آنچه بیش��تر و درواقع همه آنچه در ابتدا
مد نظر ما ب��ود پرداختن ب��ه آن س��ری از معایب و
اش��کاالتی بود که به نظ��ر ما مس��تقیماً از زندگی
طبقاتیمادرگذشتهوترکیبروشنفکریسازمان
ناشی شده و طبیعتاً بر عمل سیاسی و تشکیالتی ما
اثرسوءمیگذاشت)14(".
سپسمیافزاید...":مبارزهمزبوربنابهخصیصه
انقالبیاش در این محدوده متوقف نشد و سرانجام
کلایدئولوژیسازمانرادریکروندصادقانهدر
برگرفت ،بهطوریکه که م��ا میتوانیم با قاطعیت
تمام ورود به ی��ک دوره تحول کیف��ی جدید در
مبارزه ایدئولوژی��ک را که خصوصیت ممیزه آن
مبارزه اصولی با روبناها و افکار ارتجاعی ،اصول و
مبانیایدئولوژیهایغیرپرولتریمتعلقبهطبقات
روبهانحطاطجامعهاسترااعالمداریم)15("...
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بود را آگاهانه و با یک پی��چ ظریف بدون اینکه
دیگ��ران را در جریان امور قرار دهید ...بهس��وی
مبارزهعلیهمکتبکشاندید".
پرچمدار درس��تی نظ��ر مجی��د را اینچنین
تأيید میکند" :ما فهمیده بودیم که باید قدم اول با
استحکاموجسارتکاملیازطرفخودمابرداشته
شود .آنوقت الزم بود که با هشیاری فوقالعادهای
مس�یرحوادث و پدیدههاي��ی را ک��ه بهدنب��ال این
حرکت در مقابلس��ازمان و سیاست جدید او قرار
میگرفتند تعقی��ب [بخوانید تعیین] ک��رده و با آن
برخوردفعالکنیم)17(".
 -2حمل�ه به رهبری گذش�ته س�ازمان
بخصوصرضارضايی

توانس��ت در بیاعتبارنمودن رض��ا رضايی تالش
ک��رد ،از بهراهانداختن جریان انتقادی علیه ش��یوه
رهبری رضا ،البته پس از ش��هادت او گرفته تا بیان
عباراتیمانند"...بدترینضعفهادرکادررهبری
سازمانازشهادتاحمدتاشهادترضا"....
در همین م��ورد چند نمونه دیگ��ر قابل توجه
است:
ش��هرام ،با دادن اعالمیه در مورد ش��هادت
رض��ا و تجلی��ل از نق��ش او ،ب��ه بهان��ه "مقابله با
شخصیتپرس��تی" مخالفت ک��رد .تنه��ا پس از
اوجگرفتن تبلیغات داخل��ی و بخصوص خارجی
درباره رضا و تحت فشار بدنه تشکیالت ،به صدور

به منظور بیاعتبارکردن ایدئول�وژی همراه با

جابهجايیهایتشکیالتی

در این ب��اره در"پرچ��م" چنین آمده اس��ت:

"بهراهانداختن جریان انتقادی از شیوههای رهبری
گذشته و همچنین بهدنبال آن اجرای سازماندهی
جدی��د براس��اس ایجاد ش��رایط مس��اعد جهت
پیادهکردن مبارزه ایدئولوژیک در تئوری و عمل،
اقداماتی بود که سرعت اولیه الزم را به جریان کار
میداد)18(".

مقصود از "رهبری گذش��ته" کسی نیست جز
رضا رضايیدرجایدیگر نیز رهبری رضا رضايی
بااینعباراتموردحملهقرارمیگیرد...":بدترین

ضعفها در کادر رهبری سازمان از شهادت احمد
تاشهادترضا "...ایننیزیعنیخودرضا.
¡نوشتههابهاندازهکافیگویاست،اماچرارضا

ی ک�ه در بحرانیترین ش�رایط پس از
رضايی ،کس� 

ضربه شهریور  1350توانس�ته بود سازمان را رهبری
کرده و از نابودی نجات دهد ،اینگونه مورد حمله

وانتقاد قرارمیگیرد؟
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£رضا رضايی باوجود فرار پرهیاهوی شهرام
از زن��دان س��اری در 15اردیبهش��ت ،52بهعنوان
عضو مرکزی��ت پيش از ضرب��ه ش��هریور ،50از
نقطهضعفهاوانتقاداتواردبرشهرامخبرداشت.
رضا تأکید داشت که "تقی ش��هرام تا حل مسائل
خصلتی و ش��خصیاش نبای��د وارد کادر رهبری
سازمان ش��ود ".او این موضوع را به افراد مختلف
ازجمله بهرام آرام گفته بود .رضا تا زمانی که زنده
بود مانع از ورود شهرام به مرکزیت شد .تنها پس از
شهادت رضادر25خرداد 52بود که پای پرچمدار
به مرکزیت رس��ید .با ای��ن همه" ،زخم" ناش��ی از
"توصیه رض�ا" هیچگاه خوب نش��د .او هر کجا که

اطالعیهآنهمبانسبتیبسیارمحدوداقدامشد.
در اث��ر خواس��ت اعض��ای س��ازمان ،قرار
میش��ود که خاطرات ،نامهها و سرودههای رضا
منتشر شود .پرچمدار با این کار مخالفت میکند.
س��رانجام نیز عم��ده اس��ناد و دستنوش��تههای
مربوطه را از بین میبرند.
وقتی تئوری " هدف وسیله را توجیه میکند"
در خدم��ت انتقامگی��ری و تمای�لات جاهطلبانه
شخصی قرار گیرد ،وقتی هدف "رهايی پرولتاری
کبیر" و "انقالب رهاییبخش طبقاتی" در "بزنگاه
تاریخی خویش" اعالم شود چه باک از چند جان
ناقابل! و چند! دروغ ناچیز و هتک حرمت فردی و
انسانی.
ـ بهراهانداخت��ن جریان انتقادی از ش��یوههای
رهبریگذشتهدقیقاًدراینراستاست.
ِ
دیگرهدف بیاعتبارکردن رهبری گذشته،
ـ
حملهبهبنیادهایعقیدتیسازماناست.
با این هم��ه ،حم�لات و انتقادات ب��ه رهبری
گذش��ته س��ازمان ،بهتنهايی ب��ه نف��ی اعتقادات
نميانجامد ،چرا که س��اختار و پایههای س��ازمان
بر ایدئول��وژی دیگری غی��ر از تفک��ر پرچمدار
نهاده ش��ده اس��ت .ابزار دیگری مانند جابهجايی
تشکیالتی ،باعنوان" ...س�ازماندهی جدید جهت
ایج�اد ش�رایط مس�اعد ب�رای پیادهک�ردن مبارزه

مجيد شريفواقفي

ایدئولوژیکدرتئوریوعمل"...الزماست.
ازاینروشنترمیشود؟

3ـ خردک�ردن ش�خصیت اعض�ا و منتقدی�ن با

همسانی در هدف ،همسانی
در روش را باعث شد .چنانکه
رجوی نیز ناگزیر همانند تقی
شهرام به "انقالب ایدئولوژیک
درونی" متوسل شد .تقی
شهرام سلطه انحصاری و
بالمنازع خود را " تحول و
مبارزه ایدئولوژیک" نام نهاد
و رجوی همین هدف را ،با
کلمات و فرهنگ لغاتی دیگر
"انقالب ایدئولوژیک" درونی
نامید .بدینسان رجوی باوجود
نوشتن کتابي در رد روش،
منش و سبک کار تقی شهرام،
به بازتولید او پرداخت

عناوینگوناگونيچوناندیويدالیستخلصوناب

یک��ی از ش��یوههای از بینب��ردن "مقاومت"
حمالت شدید و موهن بر س��ر نقايص (داشته و یا
نداشته) افراد است .حمالت از موضع تشکیالت و
با چنان ش��دت و ِحدّتی باید انجام گیرد که قدرت
مقاومت و برخ��ورد فعال "فرد" با مس��ائل ازجمله
مسائلایدئولوژیكازاوسلبشود.
م��وارد متع��ددي پیش آم��د که ف��ر ِد تحت
برخ��ورد ،بهراس��تی دارای آن نقاطضعف��ی که
بهخاطر آن مورد حمله ق��رار میگرفت نبود ،اما از
آنجا که " س��ازمان" این مطل��ب را میگفت جای
چونوچ��را نبود .این افرادچن��انبه همهچیزخود
ش��ک میکردند که گاه عیب و نقص نداش��ته را
میپذیرفتند و گاه برای حف��ظ مواضع ،ناصادقانه
انتقادات را قبول میکردند .نتیجه فاجعهبار موارد
فوق چند ماه بعد در س��لولهای کمیته مش��ترک
ساواکنشاندادهشد.

مس��ئله به فالن ش��کل صورت نمیگرفت" ،چرا
مش��خص نمیکنید که فالن رفیق و فالن مسئله و
فالنشکلکداماست؟"...
مجی�د س�پس میافزای�د..." :در دوران رض��ا
رضايی و پس از آمدن محمود ش��امخی از خارج
کش��ور ،برای اولین بار تصمیم به ایجاد جمعهای
"بررسی و تصمیم" گرفته شد.بعدهادرفقدانرضا
و توسط شما سمتگیری برخالف توافقات اولیه
بهسویمبانیمکتبومذهبکشاندهشد.اینجابود
کهمندرمرکزیتاعالمکردمکهاگررضامیبود
اینمسئلهبدینصورتانجامنمیشد".
بیمناسبتنیس��ت مطلبی راکه مجید در تأيید
خودخواهی و فردگراي��ی پرچمدار برایم تعریف
کردنقلکنم:دریکیازجلساتمرکزیتمرکب
از تقی ش��هرام ،بهرام آرام و مجید شریفواقفی،
مجید بیمقدمه خط��اب به پرچم��دار میگوید:
"تو همه را به "تحلی��ل از خود" و"انتق��اد از خود"
واداشتهای ،اما خودت تا به حال ،یکبار هم که شده
"تحلیل و انتقاد از خود" کوچکی نکردهای! مگر
انسان بیعیب و نقص هم ،قابل تصور است و اص ً
ال
وجوددارد؟نکندتوانسانمطلقی؟"
شهرام که انتظار این سخن را نداشته ،در پاسخ
مجید میگوید..." :راس��ت میگويی من هم باید

4ـ تواضع!!تاریخیپرچمدار

همزمانی نقش تاریخی او!! با تحوالت
زیربنايیجامعه
درمقاله"پرچم"وپیشازآن"جزوهسبز"بارها
ادعاشدهبودکهمبارزهایدئولوژیکیدرونسازمان
نه یک تمایل و گرایش روش��نفکرانه ،بلکه ناشی
از تغییر و تحوالت بنیادی و زیربنايی در س��اختار
طبقاتیجامعهاست.درستبهخاطرچنینتصوری
بود که تقی ش��هرام متواضعانه! خود را سخنگوی
صادق!تحوالتزیربنايی!جامعهمیدانست.
چنین ادعای متواضعانه!!ای البته کالم و عمل
او را تا حد" ضرورت تاری��خ و انقالب" باال میبرد
و کیست که جرأت ایستادگی در مقابل چرخهای
س��نگینتاریخومبارزهطبقاتیداش��تهباشدوزیر
گامهایپرولتاریا،لهونابودنشود؟
در نش��ریه داخلی آذر ماه  1353در "مقدمهای
بر اعالمیه کمیته هماهنگی انقالبی س��ازمانهای
چریکی امریکای التین " شهرام چنین می نویسد:
"اگرچه ایدئولوژی پرولتاریا ،از نفوذ و گس��ترش
ذهنی طوالن��یای در تاریخ  60-70س��اله اخیر ما
برخوردار بود ،اما این بار ای�ن پایه ذهنی ،همگام با
ایجاد و تشکل طبقه کارگر ،عینیت تاریخی خویش
رابازمییافت"....
همانج��ا میافزای��د" :اگ��ر تا س��الهای 40
روشنفکر پرولتاریا نه به اعتبار وجود شرایط عینی
ایج��اد طبق��ه کارگ��ر و لزوم� ًا ظهورایدئولوژی
روش��نفکر این طبقه ،بلکه بهدلیل تأثیرپذیرفتن از
فرهنگ انقالبی جهانی و مب��ارزات انقالبی تحت
رهب��ری ایدئولوژی��ک پرولتاریا ام��کان وجود
داش��ت ،اما در نقطهعطف چنین تحول�ی بنیادین،
عمدهعناصرعینیچنینتفکریهمافزودهمیشد.

ایدئولوژی پرولتاریا که تاکنون بر زمینههای
مس��اعد ذهنی در ایران حرکتی  60س��اله مملو از
فرازونش��یبهای گوناگون پیموده بود ،اکنون
عینیت تاریخی مییاف��ت ...تحول ایدئولوژیک
ما ...امری نبود ک��ه در جریان کار روش��نفکرانه
محفلهای سیاس��ی بهوقوع پیوس��ته باش��د .این
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نمونههایفراوانیبودکهغروروخودخواهی
فرد به شدیدترین نحو کوبیده میشد و درنهايت
مس��ئله به روحیه اندیویدوالیستی ناشی از مذهب
منس��وب میش��د .منفعتطلبی ف��رد در جریان
امور به دی��دگاه ایدئولوژیک او درباره س��ود و
زیان (بهش��ت و جهنم) ارتباط داده میشد و نگاه
پاترنالیس��تی به نقش م��ردم ،به رابط��ه پیامبران و
تودهها ارتباط داده میشد.
"پرچم" در وصف نیروهای مذهبی س��ازمان
مینویس��د" :اینان کس��انی هس��تند که تودهها را
بسان رمهها و گوسفندانی میدانند که تنها باکیش
چوپانان حرکت میکنند (اش��اره به نقش انبیا)...
اینها بهمثاب��ه اندیویدوالیس��تهای خلص جریان
جبریوضروری(تحول)رابهافرادنسبتمیدهند
ومیگوین��داگرفالنرفیقمیبودفالنمس��ئلهبه
فالنشکلصورتنمیگرفت"....
"پرچم" مدعی میشد که نیروهای مذهبی با
انگیزههای اندیويدوالیستی و کاسبکارانه فردی
ازجمله طمع بهش��ت و ترس از جهنم ب��ه مبارزه
کش��یده میش��وند .او همین اتهام را به مجاهدین
میزد.
مجی�د در جوابی�ه پرچ�م نوش�ت..." :ش��ما
مجاهدین را مته��م میکنید که انگی��زه مبارزاتی
آنها مس��ئله بهش��ت و جهنم اس��ت و میخواهند
با کشتهش��دن به بهش��ت برس��ند و این برداش��تی
اندیويدوالیستی از مبارزه است .ما جواب میدهیم
کهازنظرمجاهدینرسیدنبهبهشتازراهمبارزات
اجتماعی در راه تودهه��ای مح��روم و در راه آنها
مبارزهکردنوفداشدنامکانپذیراست....
میپرسيم آیا کس��یکه جانش را در راه خلق
فدا میکند اندیويدوالیس��ت است؟ آیا کسیکه
به مب��ارزه ت��ودهای طوالنیمدت معتقد اس��ت
و س��الهاي دراز نی��ز در آن راه کوش��ش کرده
اندیویدوالیستاست؟
اگر بتوان چنین افرادی را اندیویدوالیس��ت،
آن هم اندیویدوالیس��ت خلص و ن��اب نامید ،در
آن صورت عناصر فردگرايی که "خود" را محور
عالم و حالّل تمام مس��ائل و مش��کالت دانس��ته،
تحوالت اجتماع��ی و طبقاتی جامع��ه را به خود
و حضور خود نس��بت میدهند چه بای��د بنامیم؟
[اشاره به خود پرچمدار است]
ثانیاً در سراس��ر مقاله پرچم ش��ما تنها یکبار و
اینگونه استدالل نیروهای مذهبی را نقل میکنید
که آنها میگوین��د "اگر فالن رفی��ق میبود فالن

رضا رضايی ،باوجود فرار
پرهیاهوی شهرام از زندان
ساری از نقطهضعفها و
انتقادات وارد بر او خبر داشت.
رضا تأکید داشت "تقی شهرام
تا حل مسائل خصلتی و
شخصیاش نباید وارد کادر
رهبری سازمان شود ".او این
موضوع را به افراد مختلف
ازجمله بهرام آرام گفت .رضا
تا زمانی که زنده بود مانع
از ورود شهرام به مرکزیت
شد .پس از شهادت رضا پای
پرچمدار به مرکزیت رسید.
با این همه" ،زخم" ناشی از
"توصیه رضا" هیچگاه خوب
نشد و او هرکجا که توانست در
بی اعتبارنمودن رضا رضايی
تالش کرد

از خود انتقاد بکنم".
پرچمدار پس از کم��ی تأمل و بهاصطالح در
فکر فرورفتن میگوی��د " :بزرگترین انتقاد وارد
بر من ،پیچیدگی جهان مادی و سادگی ذهن من
است".
او بدینس��ان بهجای تحلیل و انتق��اد ،به گفته
مجید،ازخود"تجلیل"میکند.

9

تحول در کوران مبارزه انقالبی ـ در ش��کلهاي
مختلف آن و همگام با تح�والت زیربنايی جامعه ـ
رش��د بورژوازی وابسته ،تشدید اس��تثمار ،رشد
کمی و کیف�ی پرولتاری�ا ،بههمخ��وردن ترکیب
ّ
طبقات��ی جامعه و گ��ذار ب ه س��مت ترکیببندی
جدید صورت گرفته)19(". ...
در"پرچم"وبعدها بیانیهاعالممواضع...درباره
چگونگیتغییرایدئولوژیچنینآمدهاست:
" ...این حقیقت عظیم و جهانی برای ما آس��ان
بهدست نیامده است .ما نه دراثر مطالعه این کتاب یا
آن جزوه،نه در اثر توصیه این فرد یا گرایش آن فرد

ونهتحتتأثیرعواطفواحساسات،بلکهباعبوراز
کوره گدازان دهس��ال کار انقالبی ،ب��ا فداکردن
بهتری��ن جوانان رزمن��ده. ...ب��ا عب��ور از راههای
پرپیچوخم مبارزه بیام��ان ایدئولوژیک ...به این
نقطه رسیدهایم .از این نظر ،این تجربه و این نتیجه،
دیگریکتجربهمحدودمحلیوخاصیکگروه
یا سازمان نیست ،بلکه تجربهای است که ریشه در
بطن مبارزه انقالبی خلق ما و شاخه در تمام مبارزات

تئوری"هدفوسیله
وقتی که
ِ
راتوجیهمیکند"درخدمت
انتقامگیریوتمایالتجاهطلبانه
شخصیقرارگیرد،وقتیهدف
"رهايیپرولتاریکبیر"و"انقالب
رهاییبخشطبقاتی"در"بزنگاه
تاریخیخویش"اعالمشودچه
باکازچندجانناقابل!چند!
دروغناچیزوهتکحرمتفردی
و انسانی

انقالبیتودههایزحمتکشجهاندارد"....
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همانطوركه ميبينيد تواضع ب��ه اندازه کافی
است .سطحینگری و جزمیت چنان ادعاهايیکه
برای هر تح��ول ذهنی بهطور مکانیک��ی مابهازای
بالواس��طه طبقاتی جس��توجو کن��د ،در گوش
گویندهآنپژواک( )20بسیاردلنشینوطنیناندازي
داش��ت و نوآم��وزان ت��ازه الفبای مارکسیس��تی
فراگرفت��ه را ش��ور و وج��دی کودکان��ه میداد،
ام��ا س��طحینگری چن��ان دع��اوی و نظریههای
م��ن درآوردی چنان ب��ود که پس از فرونشس��تن
گردوغبارها و هیاهوهای اولیه ،بعدها گریبان خود
پرچمدار را گرف��ت .او این بار ب��رای در" رهبری
ماندن" به خل��ق "تئوری رک��ود" پرداخ��ت)21(.
مجی�د در پاس�خ پرچ�م نوش�ت..." :ش��ما طوری
نوشتهایدورفتارمیکنیدکهگویاتاریخوپرولتاریا
منتظر قدوم مبارک شما بودند تا همه مسائل یکی
پس ازدیگری بهبرکتوجودش��ماو سر انگشتان
سحرآمیزتان حل شود .اینگونه است که "زیربنا"
و "طبقات" نیز گوش به فرمان شما و تابعی از تغییر
مواضععقیدتیشماشدهاند،چونشماتغییرعقیده
دادهاید،جامعههمپرولتریزهشدهوطبقهکارگرهم
گوشبهفرمانشمارشدوگسترشیافتهاست".

مجید نوشت..." :اگر ش��ما واقع اً مارکسیست
ش��دهاید و مس��ئله دیگری ازجمله قدرتطلبی
و رهبریطلب��ی برای ش��ما مطرح نیس��ت ،چرا

مرتضيصمديهلباف

س��ازمان مجاهدین را ک��ه بهزعم ش��ما نماینده
خردهبورژوازی اس��ت ب��ه م��ا وانمیگذارید و
سازمان پرولتری خود را ایجاد نمیکنيد و یا مث ً
ال
با چریکهای فدايی نمیروید؟"...

¡در زم�ان رهب�ری رض�ا رضاي�ی رواب�ط و

همکاریهای مبارزاتی میان س�ازمان مجاهدین و
چریکهای فدايی برقرار بود ،پس از سلطه جریان

مارکسیستیاینروابطچگونهادامهپیداکرد؟

£مجی��د بارها ب��ه م��ن میگف��ت..." :اینها با
فدايیها آبش��ان توی یک جوی نمیرود .مسئله
این نیست که هر دو مارکسیست هستند ،مسئله این
اس��ت که پرچمدار میگوی��د؛ فدايیها ازطریق
خواندن کتاب و جزوه به مارکسیس��م رسیدهاند و
مادر"کورانوجریانعملانقالبی".
مجید میگف��ت ":پرچمدار خ��ودرا نماینده
جری��ان واقعی مارکسیس��تی میدان��د و اگر هم
شعار وحدت میدهد ،وحدت دیگران با اوست.
در وحدت پیشنهادی ،او میخواهد دست باال را

داشتهباشد".
به گفت��ه مجی��د " :ب��رای پرچم��دار "صرفاً"
مس��ئله مذهب و مارکیسس��م مطرح نیست ،بلکه
رهبریطلبیوقدرتطلبی،انگیزهاصلی استکه
پوششتئوریکمارکسیستیبرتنکردهاست".
از رواب��ط مجاهدی��ن ب��ا گروههای مب��ارز و
ازجمله س��ازمان چریکهای فداي��ی پيش و پس
از این ماجرا پرس��یدید؛ یکی از اصول مبارزاتی و
استراتژیک سازمانمجاهدین،بسیارپيشازسلطه
و حتی حض��ور تقی ش��هرام "وح��دت مبارزاتی
در می��دان عم��ل" و "ض��رورت وح��دت مبارزه
ضدامپریالیستی" علیه اس��تبداد و امپریالیسم بود.
برمبن��ای چنان نگرش��ی ،می��ان م��ا و چریکها
همیش��ه روابط دوس��تانه برقرار بود .ما تجربیات و
دانستههای مبارزاتی خود در زمینههای گوناگون،
بخصوص تش��کیالتی ،فنی ،اطالعات��ی و امنیتی
را مبادل��ه میکردیم ،البتهمیدانس��تیمکهدرمیان
چریکهای فدايی دو نگاه و دو نگرش نس��بت به
مجاهدینوجوددارد:
یک ن��گاه ،گرچه م��ا را بهعنوان س��ازمان
طبقه خردهب��ورژوازی میش��ناخت ،اما در عین
حال معتقد ب��ود ک��ه "در مرحله انق�لاب ملی ـ
دموکراتی��ک ب��ا خصیص��ه ضدامپریالیس��تی"
خردهبورژوازی متح��د اس��تراتژیک پرولتاریا
(یعنی خودش��ان) اس��ت ،بنابراین بر گسترش و
تحکیم روابط با ما تأکید داشت.
نگاه دیگر ،ک��ه آن هم ما را س��ازمان طبقه
خردهبورژوازی میدانس��ت بر این ب��اور بود که
مجاهدین یک س��ازمان خردهبورژوايی "سنتی"
و کالس��یک نیس��تند ،بلک��ه دارای جاذبهه��ای
ی ـ ایدئولوژی��ک و مبارزاتیان��د .بناب��ر
سیاس�� 
این نظ��ر ،مجاهدی��ن ب��ا ایدئول��وژی التقاطی و
شعارهایش��ان (ازجمله جامعه بیطبقه توحیدی)،
همراه با ش��رکت فعال در مبارزه مسلحانه ،باعث
س��ردرگمی پرولتاریا و نیروهای چپ ش��ده ،در
پیوس��تن آنها به سازمان اصلی و پیش��تاز پرولتاریا
(یعنی خودشان) مش��کل ایجاد خواهند کرد .این
نظر،مجاهدینرارقیبمیدیدتارفیق.
ما از همان س��الهای اول ش��روع مب��ارزه ،از
اینگون��ه تحلیلها باخب��ر بودیم ،ول��ی برایمان
کمتریناهمیتینداشت.کفهترازویحمایتهای
ما همیشه سنگینتر بود و ما نس��بت به این مسئله نیز
غافلنبودیم.مجاهدیندرمیدانمبارزهوعملیات،
در صحنه سیاس��ی و اجتماعی و ج��ذب نیرو ،در

حیطه امکان��ات فن��ی و تکنیکی ،در ش��جاعت،
خالقیت و جانبازی و خالصه هرآنچه برای مبارزه
درآنزمانضروریبود،کمنداشتند.
در تبادل اطالعات و ديگر امکانات ،برخالف
نظر پرچم��دار ،م��ا ن��ه از موض��ع خودکمبینی
خردهبورژوايی ،بلکه براس�اس اص�ول اعتقادی
خود عمل میکردیم .روابط و عملکرد مجاهدین
براس��اس مواضع اعتقادی ،ضرورتهای عینی و
عملی مبارزاتی ،تعیین و تعریف میشد .خوبست
به چند مورد اشاره کنم:
1ـ من خود ش��اهد چندین م��ورد کمکهای
مالی سازمان به دیگر گروههای مبارز غیرمسلمان
ازجملهچریکهایفدايیخلقبودم.
2ـ چندین مورد تماس افراد با سازمانشان قطع
شده بود از طریق ما به س��ازمان متبوع خود وصل
شدند.
3ـ انواع دس��تگاههای ش��نود ،توس��ط"گروه
الکترونیک" س��ازمان س��اخته ش��ده بود .به این
دس��تگاهها"صامت" میگفتی��م" .صام��ت" در
حفظ امنیت و جان افراد س��ازمان نقش درجه اول
و منحصر بهفردیب��ازیمیکرد بهنحویکه رضا
رضايی آن را "امکان اس��تراتژیک" نامید .اهمیت
"صامت" دهها برابر اهمیت س�لاح و مهمات بود.
دستور س��ازمانی این بود که "تحت هر شرایطی،
اطالعات مرب��وط به صام��ت باید حفظ ش��ود".
درنتیج��ه ب��رای حفظ "صام��ت" اگرکش��ته هم
میدادیم ،جا داشت.چنان اهمیتی باعث شده بود
تا ش��ماری از زیرمجموعههای سازمانی خودمان
از وجود "صامت " خبر نداشتند .اخبار و اطالعات
بهدس��ت آمده از طریق صامت به وس��یله "جزوه
امنیتی" در اختیار آنان قرار میگرفت.با این همه ما
بدون حسابگری و کاس��بکاری و یا خودکمبینی
"خردهبورژوايی!!" ای��نامکانرادراختیاررفقای
فدايیقراردادیم.
¡ماجرای فرار اش�رف دهقانی از زندان قصر و
نقشسازماندراینموردرافراموشکردید!

مواردمتعددپیشآمدکهفر ِد
تحتبرخوردبهراستیدارایآن
نقاطضعفیکهبهخاطرآنمورد
حملهقرارمیگرفتنبود،امااز
آنجاکه"سازمان"اینمطلبرا
میگفتجایچونوچرانبود.
اینافرادچنانبههمهچیزخود
شکمیکردندکهگاهعیبو
نقصنداشتهرامیپذیرفتندو
گاهبرایحفظمواضع،ناصادقانه
انتقاداتراقبولمیکردند.نتیجه
فاجعهبارمواردفوقچندماهبعد
درسلولهایکمیتهمشترک
ساواکنشاندادهشد.

سلطهتقیشهرام.

£گ��روه الکترونی��ک( )23س��وای تجهیزات
پیش��ین" ،صامت"ه��ای جدی��دی س��اخته بود.
"صامت"های نسل اول ،ش��نود تیمهای عملیاتی
کمیته مشترک و ستاد فرماندهی آنها بود که بسیار
مؤثر بود ،اما با دس��تگاههای جدید ما میتوانستیم
تیمهای"تعقیبومراقبت"،مکالماتوتلفنگرامها
و گزارش روزانه مناطق ششگانه ساواک تهران و
حتی مکالمههاي تلفن ـ بیسیمی مقامهاي درجه
اول کش��ور مانند مکالمه هویداب��ا مجیدی رئیس
سازمانبرنامهویامکالمهتلفنیدکتراقبالوشماری
از مکالمههاي تلفن ـ بیس��یمی مقام��ات دربار را
شنودوالبتهضبطکنیم.
دستگاههای شنود جدید؛ "صامتهای نسل
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£خیر فرام��وش نکرده بودم ،ای��ن نیز یکی از
نمونههایمعروف استکهبایدکمیبیشتردرباره
آن صحبت کنم ،بخصوص که خوشبختانه خانم
اشرفدهقانیهنوززندههستند.
ماجرا از ای��ن قرار بودک��ه در ن��وروز ،1352
در بند زن��ان مالقاتها "حض��وری“ (بهصورت
رفت��ن مالقاتيه��ا ب��ه داخ��ل زن��دان) ب��ود .در
مالقاتها مش��خص ش��د که کنترل امنیتی بسیار

ی ک��ه میش��د ف��رار کرد.
ک��م اس��ت ،بهط��ور 
در این ایام ناهید جاللزاده ،ازخواهران س��ازمانی
(همس��ر محمدرضا س��عادتی) در بند زنان زندان
قصر بود .اش��رف دهقانی ،ش��هین توکلی و رقیه
دانش��گری از چریکهای فدایی نیز در همان بند
بودند.ناهیدجاللزادهموضوعرابااشرف دهقانی
در میان میگذارد و قرار میشود دو نفری در طرح
فرار ش��رکت کنند .ناهید جاللزاده ،در مالقات،
موضوع را ب��ا صدیقه رضاي��ی که آن ای��ام هنوز
مخفی نش��ده بود ،در میان میگ��ذارد .پس از آن،
تمام اقدامهاتوسط صدیقه رضايی و خانوادههای
هوادارمجاهدین،سازماندادهمیشود)22(.
طرح س��اده ولی ابت��کاری بود .ش��ماری از
خواهران علنی مرتبط با سازمان در زیر چادرهای
خود چادر و کفشه��ای اضافی میبردند .در آن
ایام کنترل بدنی صورت نمیگرف��ت .قرار بود با
هماهنگیه��ای الزم خانوادههای مالقاتکننده
فضا را شلوغ کرده و س ِر نگهبانان را با صحبت گرم
کنند ،سپس ناهید و اش��رف با چادر و کفشهای
از پيش آماده ش��ده همراه با مالقاتکنندگان از
زندان خارج شوند.
در روز موعود ،قضایا طبق برنامه پیش میرود.
هردوچادربهسردرحالخارجشدنبودندکهناهید
جاللزاده مورد توجه و سوءظن یک نگهبان قرار
گرفته و متوقف میشود .اشرف چند قدمی جلوتر
از ناهید بود .او با حمایت و پش��تیبانی خانوادههای

مجاهدین ب��ه حرک��ت خ��ود ادامه میده��د .با
شلوغکردن ش��ماری از خانوادهها ،او همراه آنان
بهسويدراصلیمیرود.درآنجانیزخانوادههادور
او را گرفته با مشغولکردن نگهبانی او را به بیرون از
زندان میرسانند .مأموران تا بیایند و بجنبند اشرف
دهقانیاززندانفرارکردهبود( 5فروردین.)1352
تا این ایام،س��ازمان چریکهای فداي��ی از ماجرا
بیخبر اس��ت .اش��رف دهقانی ،مدت��ی میهمان
هواداران مجاهدین در ش��هرهای گرگان ،تهران
و مدت��ی نیز میهم��ان مهمتری��ن خان��ه پایگاهی
مجاهدین بود .او س��پس توس��ط رضا رضايی به
چریکهاوصلشد.
یکس��ال پس از این ماج��را ،خان��م دهقانی
یکبار دیگر نیز در پی ضربه ششم اردیبهشت1353
س��اواک ب��ه چریکه��ای فدايی و قطعش��دن
ارتباطش ،از طری��ق امکانات علن��ی مجاهدین و
ازجمله مادر معصومه شادمانی (کبیری) دوباره به
سازمانمتبوعشوصلمیشود.
دوس��ال پس از این ف��رار ،در پی دس��تگیری
وحی��د افراخته (تکام��ل!! یافت��ه بع��دی و قاتل
ش��ریفواقفی) و خیان��ت آش��کار او ش��ماری
از کس��انیکه در این فرار دست داش��تند لو رفته
و دس��تگیر میش��وند .عف��ت محمدی (همس��ر
مجاهد محمد محمدی) ،مادر معصومه شادمانی
(کبیری) ،حلیمه خراسانی ،مهدی اسماعیلپور،
حسن محمدی ،هاشم خراسانی ،شعبان اردکانی،
جعفر اردکان��ی ،تقی نجفی ،طاه��ره قرهداغی و
باالخره حسین خراسانی که نقش تعیینکنندهای
در این ماجرا داشت از این زمرهاند.
¡حال بپردازیم به مناس�بت دو س�ازمان پس از

11
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دوم" و بعد هم "نس��ل س��وم" حج��م عظیمی از
اطالعات دقیق را در اختیار ما میگذاشت .حجم
و دقت اطالعات چنان بود که برای منتش��رکردن
آن مجب��ور میش��دیم بخشهاي��ی را مخدوش
کنیم تا س��اواک به منابع اطالعاتی ما شک نکند
(این یک��ی از وظایف من در گ��روه الکترونیک
بود) .به کم��ک "صامت"های جدید ما همیش��ه
چند قدم جلوتر از ساواک و کمیته ضد مشترک
خراب��کاری بودیم ،چ��ون اطالع��ات تعقیب و
مراقبت بعدها به تیمهای عملیاتی داده میشد.
حوالیفروردین"،54شنود"مانشانمیدادکه
یک تیم از فدايیان مستقر درکرج  ،در تور تعقیب و
مراقبت گسترده ساواک هستند ،از آنجا که ما (من
وصمدیه)میدانستیمسازمانتجهیزاتشنودرادر
اختيار فدايیها هم گذاشته ،از اینکه آنها نسبت به
تعقیب و مراقبت خود بیاطالعند ،تعجب کردیم.
من شخصاً مسئله را با مجید در میا ن گذاشتم و او با
لبخندیبسیارتلخوفراموشناشدنیگفت:
"...این هم از خصايص خردهبورژوايی ماست
کهدرراستایوحدتومبارزهضدامپریالیستیهمه
امکاناتمان را در اختیار فدايیها میگذاشتیم ،ولی
پرچمدارچوندرمقابلرفقایپرولتروهممسلک
خود "احساس مس��ئولیت خردهبورژوايی" ندارد
احتیاجیهمبرایکمکبهآنهانمیبیند"....
مجید تأکید کرد" :پرچم��دار میگوید چون
فدايیه��ا در نگه��داری صامت نوع اول کوش��ا
نبودهاند دستگاههای جدید را به آنها ندادهایم ،اما
به نظر من مسئله بیش از این است .او میخواهد در
مناسباتبافدايیهادستباالراداشتهباشد".
شهید حسن ابراری ،که او نیز از تصفیهشدگان
بود،بعدهادرزنداناوینهمینماجراراچنینتعریف
کرد..." :من وقتی مطلع شدم که سازمان ،اطالعات
امنیتیودستگاههایجدیدشنودرابهفدايیهانداده،
به فرد رابط سازمان اعتراض کردم .او بعدها جواب
آوردکه"چونآنهااپورتونیستهستنداطالعاترا
بهآنهانمیدهیم(".اینسخنانپسازمتالشیکردن
روابطماوتصفیههایخونیناست).
¡خواهشمیکنمادامهمقاله"پرچم" ،ساختار
وتقسیمبندیهایآنرابیانکنید.

£مقالهپرچمدرآذرماه 1353درنشریهداخلی
سازمانمنتشرمیشود.ساختارنوشتهچنیناست:
1ـ چرايی و ض��رورت مب��ارزه ایدئولوژیک
درونی
2ـ س��ابقه ماجرا؛ تش��کیل جمعهای بررسی و

تصمیم
3ـ بررسی انواع گرایشهاي انحرافی در درون
سازمان
4ـتقسیمبندیواولویتگذاریبرایبرخورد
باجریانهایانحرافی
5ـیکسالمبارزهایدئولوژیک
6ـ گزارش برخورد با یک جری��ان انحرافی و
نتایجحاصلازآن
7ـ تعیی��ن دس��تور کار و مضم��ون مب��ارزه
ایدئولوژیکبرایمرحلهکنونی
***
پرچم ،س��ه جریان انحراف��ی را به ش��رح زیر
میشمارد:
1ـجریاندگماتیسممذهبی

2ـ جریان نهيلیس�تی و پوچگرایانه( .گاه ماتریاليس�م
مبتذلهمخواندهمیشد)
3ـجریاناپورتونیستچپنمایسلطهطلب()24

سپسبهمشخصاتهريکمیپردازدودرباره
جریان دوم یعنی جریان پوچگرایانه و نهیلیس��تی
مینویس��د..." :این جریان با پاس��یویزیم (انفعال)
تشکیالتی مشخص میشود .اینان کسانی هستند
که با گرایشه��ای روبنايی طبق��ات رو به زوال به
مبارزه کشیده ش��دهاند .با فروریختن آن انگیزهها
و سختترش��دن ش��رایط مبارزه از سمتگیری
بهسوی مبارزه پرولتاریا خودداری کردهاند .اینان
بیعملی خود را در پوشش شعارهای ماتریالیستی
توجیهمیکنند.افراداینجریانبهنوعیجبرگرايی
و ماتریالیس��م مبتذل گرفت��ار ش��دهاند ،انتقادی

مجید در جوابیه پرچم
نوشت..." :شما مجاهدین
را متهم میکنید که انگیزه
مبارزاتی آنها مسئله بهشت
و جهنم است و می خواهند
با کشتهشدن به بهشت
برسند و این برداشتی
اندیويدوالیستیازمبارزه
است .ما جواب میدهیم که
از نظر مجاهدین رسیدن به
بهشت ازراه مبارزات اجتماعی
در راه تودههای محروم و در
راه آنها مبارزهکردن و فداشدن
امکانپذیراست

نمیکنند تا انتقادی نش��وند ،از زیر بار مس��ئولیت
ش��انه خالی میکنند ،با ضعفهای خود س��ازش
میکنند و در این راه حتی به توجیهکاری و مواضع
عدمصداقت نیز س��قوط میکردند ،براي نمونه به
فردی از این جریان مس��ئولیتی در یک شهرستان
پیشنهاد ش��ده بود و او با انواع توجیهات از قبول آن
خودداری میکرد .آخ��ر کار نیز مس��ائل امنیتی
را مطرح ک��رد که اگر من به فالن شهرس��تان بروم
اطالعاتمزیادمیشود.اینهاهمانماتریالیستهای
مبتذلیبودندکهحداکثروقایعراتفسیرمیکردند،
ولیازتغییرخبرینبود".
"پرچمدار" ،فرستادن این افراد به کار تولیدی
و کارگری را وس��یلهای برای کس��ب صالحیت
مبارزاتی توس��ط آنان میدانس��ت" :کسانیکه به
عللگوناگونمنافعیدرحفظوضعموجودداشته
و گرایشهاي انحرافی عمیقتری که مستلزم یک
دوره آم��وزش در جریان کار تولی��دی و تودهای
بود ،داشتند از تمام مسئولیتهای خود خلع شده و
تا کسب صالحیتهای الزمه و با نظارت و آموزش
سازمانبهکارتولیدیفرستادهشدند".
"پرچم" درباره جریان نهیلیس��تی مینویسد:
"...ب��ا اینک��ه هن��وز در گوش��ه و کن��ار آثار و
عوارضی از خود بروز میده��د ،اما خود بالذاته
هر آین��ه در کنار گرایش اول و س��وم قرار نگیرد
نمیتواند حال��ت فعالی به خود گرفت��ه و نیروی
قابلتوجهی را تشکیل دهد)25("...
پرچ��م س��پس ب��ه جری��ان انحراف��ی دیگر
"اپورتونیست چپنمای س��لطهطلب " پرداخته
و چنین مینویسد..." :دراین زمان بود که ماهیت
ض��د انقالبی و مضمون اساس��اً ضدتش��کیالتی
برخ��ی موضعگیریه��ا ،برخ��ی نظ��رات و
پیش��نهادات ک��ه گاه حت��ی در قال��ب انتقادات
خوش آب و رنگ و بهاصطالح قاطعانه و انقالبی
درمیآمد به مرور روشن گشت". ...
پرچم مینویسدازآنجاکهاینجریان؛ 1ـفعال
بود2 ،ـ تحت پوش��ش چپ انتقادات خود را وارد
میکرد3،ـ کادرها و تودههای س��ازمانی را نسبت
به رهبری دچار تردی��د و بدبینی میك��رد و 4ـ در
کوتاهمدت خطری فوری داشت ،یک سال پیش
به عنوان تهدید اصلی مرحله مبارزه ایدئولوژیک
شناختهشد.
بخش عمده مقاله پرچم به گزارش برخورد با
اینبهاصطالحجریاناختصاصدارد.
¡مقصودشهرامازعباراتفوقچیست؟

£خالصهای از بهاصطالح جریان اپورتونیسم
چپنمای س��لطهطلب :علیرضا سپاسی آشتیانی

رضارضايي

و رنگ تظاهر میکنن��د باال نبری��م ،بالقوه امکان
دارد که ب��ه توفانهای مخرب و مس��مومی تبدیل
شوند که حیات سیاسی تش��کیالت را به مخاطره
بیندازند .هرگون��ه گرایش لیبرالیس��تی ،هرگونه
اعمال تمایالت فردی و هرگونه تضعیف مرکزیت
و قوانین انضباطی تحت لوای مبارزه با پاترنالیسم و
مبارزه با غرور سازمانی باید ریشهکن گردند( ".نقل
بهعینهازمقالهپرچم)
جوابیه ش��هرام با "پتک تش��کیالت" چنان بر
سر سپاسی فرود میآید که او عقبنشینی و اظهار
ندامت میکند ،انتقادات خود را پس میگیرد و به
صالحیت رفیق مسئول و سازمان اعتراف میکند.
او اعتراف میکند که "من نمیتوانس��تم واقعیات
را ببینم .من ب��ه خیال خود ضعفهای مس��ئولم را
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از اعضاي حزب ملل اسالمی و سپس "حزباهلل"
پيش از انقالب بود .او پس از ضربه ش��هریور 50به
س��ازمان مجاهدین پیوس��ت و در عملیات متعدد
نظامی ش��رکت کرد و به مدارهايی از مس��ئولیت
تشکیالتیرسید.اودراینایامدرشاخهتقیشهرام
وبامسئولیتاوقراردارد .سپاسیانتقادیبهسازمان
و مسئول خود (تقی ش��هرام) مینویسد .او سازمان
را بهخاط��ر "دوری از تودهه��ا" و رفیق مس��ئول را
بهخاطرداشتن"روحیهسلطهطلبیوپاترنالیستی"و
"زندگیمرفه"موردانتقادقرارمیدهدومثالهايی
نیز در تأيید انتقاد خود میآورد .سپاس��ی در انتقاد
از شهرام" ،غرور" پاترنالیس��م"" ،تحقیر تودهها و
کادرها و "یکهتازی مرکزیت جدید" را مورد انتقاد
قرار میدهد )26(.سپاسی خواسته بود که "شورايی
مرکب از مس��ئولین س��ازمان ،مرکزیت را تحت
کنترلوحسابرسیقراردهد".
او "پیش��نهاد کرده بود که "هر س��ه م��اه یکبار
جلس��اتی از افراد شاخهها تشکیل ش��ود که هم به
اصالح س��بک کار و نارس��ايیها و تبادل فکری
بپ��ردازد و ه��م از مرکزی��ت در قب��ال وظاي��ف
هماهنگی و مس��ائلی که به هر ترتیب به کار اصلی
سازمانمربوطمیشودحسابرسیشود)27(".
رفیق مسئول! برحس��ب عادتی دیرین بهجای
پاس��خ به انتقادهاي سپاس��ی از موضع س��ازمان به
وی میت��ازد .او پاس��خ خود به انتقادات سپاس��ی
را "جوابیه س��ازمان" مینام��د و متقاب ً
ال سپاس��ی
را به خودخواه��ی ،فرصتطلب��ی ،چپنمايی و
سلطهطلبی متهم میکند؛ مشابه همان اتهاماتی که
سپاسیبهاوزدهبود.
پرچم��دار از علیرض��ا سپاس��ی و انتق��اد او،
بهاصط�لاح جری��ان میس��ازد بهن��ام "جری��ان
اپورتونیستچپنمایسلطهطلب".بخشبزرگی
از مقاله "پرچم" به برخوردبا این بهاصطالحجریان
وسرانجامآناختصاصدارد.
برخورد شهرام با سپاسی بس��یار قاطع و پرزور
است.توجهکنید:
" ...با وجودی که بادهای ضعیف و مس��مومی
که شروع به وزیدن کرده است ،بههیچوجه شکل
غالب و جریان عام س��ازمان را تش��کیل نمیدهد،
اما ...در عین حال چنانچه برخورد اصولی و پیگیر
با آنها نش��ود و چنانچه هش��یاری خود را در مقابل
پیدایش و ظهور آنها که در شکلهای خوش آب

سطحینگریوجزمیت
ادعاهايیکهبرایهرتحول
ذهنیبهطورمکانیکیماب هازای
بالواسطهطبقاتیجستوجو
کند ،در گوش گوینده آن پژواک
بسیاردلنشینوطنیناندازي
داشت و نوآموزان تازه الفبای
مارکسیستیفراگرفتهراشور
و وجدی کودکانه میداد ،اما
سطحینگری آن دعاوی و
نظریههایمندرآوردیچنان
بود که پس از فرونشستن گرد و
غبارهاوهیاهوهایاولیه،بعدها
گریبانخودپرچمدارراگرفت

میدیدم ،درحالیکه او دارای نقاطقوت فراوانی
استکهمننمیتوانستمویانمیخواستمببینم"....
در پی ای��ن ندامتنامه ،پرچم��دار نیز به لطف
آمده ،در پرچم چنین مینویسد..." :این رفیق پس
از یکس��ال مبارزه ایدئولوژیک عاقبت توانس��ت
مواضع انقالبی خود را حفظ کن��د و به همین دلیل
توانس��ت به انتقاد از خود بپ��ردازد ،هرچند بهطور
کامل به تمام ضعفه��ا و نقایص خ��ود پی نبرده
استوکماکانبایدرویآنهاکاربکند،ولیدیگر
بهعنوانیکجریانانحرافینیست...
آری رفقا! ما طی یکسال مبارزه ایدئولوژیک
توانس��تیم پیروزمندان��ه از ی��ک مرحل��ه مبارزه
ایدئولوژی��ک آبدیده بی��رون آيیم و توانس��تیم
خلوصوصفایایدئولوژیکدرونسازمانراباال
ببریم(".مقالهپرچم)
مجی�د در پاس�خ مینویس�د..." :ش��ما در مقاله
"پرچ��م" م��ا را مته��م میکنی��د "...هنگامیکه
میخواستیمفرداپورتونیستسلطهطلبرابکوبید
عناصریازجریاندگماتیسممذهبیازماخواستند
کهلحننوشتهرامالیمترکنیموماآنوقتبهخاطر
مواضعیکهآنهاداشتنداینمسئلهراقبولکردیمو
بههمانمیزاننیزاشتباهکردیم".اما ما میگويیم:
آریپرچمدارکبیر!
م��ا در آن موقع مخالف��ت کردیم چ��را که تو
میخواستی با استفاده از اقتدار تشکیالتی سازمان
جواب انتقادات فردی را بدهی ک��ه از قضا نوک
حملهاشمتوجهخودتوبود.درنوشتهشمامشخص
نشده است که مسئول فرد اپورتونیست سلطهطلب
کسی جز خود شما نبوده است ،چون شما از طریق
معمولیقادربهپاسخگويینبودید،پاسخخودرابا
نام"جوابیهسازمان"ارائهکردید.
یکی از دالی��ل مخالفت آن موق��ع من این بود
که در این میان نقش شما و انتقاداتی که به شما بود
گم میش��د ،درحالیکه من قبول داش��تم آن فرد
دارای تمایالت سلطهطلبی است ،اما چند عامل را
نمیتوانستم نادیده بگیرم؛ 1ـ او در آن موقع با شما
تضاد ایدئولوژیکی داش��ت( .سپاسی در آن زمان
مذهبیاست)
2ـ در انتقادات او مطالب واقعی وجود داش��ت
که میبایستی به آن توجه ش��ود(.انتقاد از رهبری
سلطهطلبانهشما)
3ـپاسخشماعنوان"جوابیهسازمان"راداشتو
درنتیجهازاقتدارتشکیالتیسوءاستفادهمیشد.
4ـ در جوابیه شما به تنها مطالبی که اص ً
ال توجه
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نمیشد درستی یا نادرس��تی اتهامات است ،بلکه
جوابیهبهصورتحملهمتقابلصورتگرفت.
اینها داليلی بود که من در آن موقع خواس��تار
مالیمشدنلحنجوابیهشدم".
جوابیه مجید میافزاید..." :عنوان کردهاید که
در سازمان با س��ه جریان انحرافی روبهرو شدهایم.
بایدبگویم؛
1ـمابههیچوجهبایک"جریان"سلطهطلبیدر
سازمان روبهرو نبودیم ،تکنمودی بود در شاخه
خود شما و عمدتاً هم به خاطر درگیریهايی که با
شخصپرچمدارداشت.
2ـ ش��ما س��عی کردهای��د ای��ن تکنم��ود را
بهصورت "جریان" نشان دهید تا صحنهآرايیتان
تکمیل شود .یکی راست ،یکی چپ(نما) و یکی
هم پوچ و منفعل معرفی ش��ود ،آنگاه از ورای سه
جریانانحرافیخودساخته،خودرابهعنواننماینده
جریاناصیلوتکاملیسازمانمعرفیکنی.
3ـ حال آنکه باید گفت؛ س��ه جریان انحرافی
وجود نداش��ت و ندارد .اینها همه عوارض جریان
انحراف به مارکسیس��م بهص��ورت غیرصادقانه و
سوءاستفادهازاقتدارسازمانیاست".
***
چند سال بعد و پس از ریختن خونهای پاکی
چون مجید شریفواقفی ،مرتضی صمدیهلباف و
محمد یقینی و اسارت صدها جان شیفته دیگر که
به شهادت شماری از آنها منجر شد و از همه مهمتر
پ��س از متالش��یکردن س��ازمان مجاهدین خلق
ایران ،با تمامی عواقب زیانبار تاریخی و اجتماعی
آن ،شماری از تکامل!!یافتهگان در تحلیل و انتقاد
ازخوددربارهوقایعآنسالها،چنینمینویسند:
رهبری[تقی ش��هرام] با علمک��ردن برخی
ضعفه��ا و انحرافات فرعی در انتق��ادات فوق ...
و برجس��تهکردن آن در پوش��ش مصال��ح و منافع
س��ازمانی توانس��ت در یک مرحله این جریان را
سرکوبوخاموشسازد.
عمدتاً با اتکا به همی��ن تهاجم و عقبراندن
مخالفی��ن بود ک��ه رهب��ری توانس��ت حاکمیت

خود را در س��ازمان تثبیت نماید و جری��ان مبارزه
ایدئولوژی��ک را ب��ه خدم��ت س��لطهطلبی خود
درآورد.

جهتی که رهبری در مبارزه" ایدئولوژیک"
درون سازمانی برگزیده بود دقیقاً مغایر و متضاد با
هدفاولیهایبودکهازطرفبخشیاز"جمعهای
بررسیوتصمیم"برگزیدهشدهبود.
از این پس مب��ارزه ایدئولوژیک بهتدریج به

صورتهمهجانبهایدرسازماناز"باال" به"پايین"
بهراهافتاد.
ظاهرا ًرس��الت این "مب��ارزه ایدئولوژیک"
حلتضادهایدرونتشکیالتی،مبارزهباخصائل،
تفکراتوایدئولوژیهایغیرپرولتری...درجهت
حفظوحدتسازمانیبود.
ول��ی واقعی��ت ام��ر چی��زی ج��ز ج��دال
سیس��تماتیک "باال" با "پايین" در تم��ام مدارهای
س��ازمانی در جهت حفظ س��لطه باال و بخصوص

رهب��ری و تفکر خ��اص او و اعم��ال مرکزیت غیر
دموکراتیک...نبود"()28

پسازتصفیهخونینمجاهدین،همانگونهکه
مجید شریفواقفی پیشبینی میکرد جریانهای
مختلف تکاملیافته!! به جان ه��م افتادند که خود
داستانی جداگانه است و اگر فرصت شد در آینده
به آن خواهم پرداخ��ت .اما طرف��ه آن که یکی از
همانجریاناتدرنقدپرچمدارورهبرکبیرمبارزه
طبقاتی پرولتاریا ،القابی را بهکار میبرد که او خود
سالها برای دیگران و ازجمله ما مجاهدین بهکار
برده بود .ای��ن جریان رهبری پرچمدار را "س��لطه
جبارانهودیکتاتوریشبهبورژوايی"میخواند.
" ...یک جریان سلطهطلبانه و دیکتاتورمنشانه
ش�به بورژوایی به اعتبار تس��لط تئوریکیاش و در
دستداشتن ابزار تش��کیالتی ،توانست جای پای
خویش را برای یک دوره در س��ازمان مس��تحکم
نماید ...از س��وی رهبری در ذهن خ��ام تودههای
س��ازمان القامیش��دکهاینپرولتاریاس��تکهاز
طرف خردهبورژوازی م��ورد حمله و تهاجم قرار

پسازتصفیهخونین
مجاهدین،همانگونهکهمجید
شریفواقفیپیشبینیمیکرد
جریانهایمختلفتکامل
یافته!!بهجانهمافتادند،
اما طرفه آنکه یکی از همان
جریانات در نقد پرچمدار و رهبر
کبیرمبارزهطبقاتیپرولتاریا،
القابی را بهکار میبرد که او خود
سالها برای دیگران و ازجمله
ما مجاهدین بهکار برده بود .این
جریان رهبری تقی شهرام را
"سلطهجبارانهودیکتاتوری
شبهبورژوايی"خواند

میگیرد)29(".

درهمینسنددربارهمطلقالعنانومتکلموحده
بودنپرچمدارچنینآمدهاست...":باوریعمومی
بهوجودآمده بود کهحقطبيعیرهبریاس��ت که
این مواضع را بهنام س��ازمان اعالم نماید و کادرها
و مس��ئولین عم ً
ال حقی در انتق��اد و دخالت در آن
نداشتهباشند....جالباستکهمث ً
الدرموردطرح"
جبههواحدتودهای"حتیفرددومرهبری[مقصود
بهرام آرام اس��ت] نیز تا مدتی پس از اعالم مواضع
در س��طح جنبش ،آنطور که خود اظهار میکرد
نسبت به آن توجیه نبوده ،حال چه رسد به کادرها و
مسئولین پايینتر ...اما ببینیم این سلطه جبارانه و این
دیکتاتوری شبهبورژوابی در سازمان به کمک چه
ابزاریحاصلشد؟"()30
ای��ن تحلی��ل ک��ه توس��ط جمع��ی از تغیی��ر
عقی��دهدادگان البت��ه پ��س از برمالش��دن نتای��ج
فاجعهب��ار نوش��ته ش��ده بهروش��نی درب��اره
"هدف"بودن نیروه��ای مذهب��ی و "بهانه"بودن
بهاصطالح اپورتونیست چپنما چنین مینویسد:
" ...حساسیت رهبری سازمان[تقی شهرام] نسبت
به این گرایش (چپنمای س��لطهطلب )...که بنا به
اعتراف خود او" ،بههیچوجه شکل غالب و جریان
عام س��ازمان" را تش��کیل نمیداد و تالش فعال او
برای س��رکوب آن در اولین نطفههای خود ،از آن
رو بود که گسترش آن به تضعیف پایههای قدرت
تشکیالتیرهبریمیانجامید.

قدرتی ک��ه رهبری در آن موقعيت و ش��رایط
متالط��م تحول س��ازمان ،ب��رای تصفیه حس��اب
آنچنانی با جریان "ایدهآلیسم مذهبی" و تصاحب
تاموتمامسازمانبداننیازداشت)31(".

تحلیل پیکار درباره رس��الت و هدف واقعی
"مب��ارزه ایدئولوژی��ک" مینویس��د ..." :ای��ن
مبارزه اساساً در جهت تحکیم سلطه رهبری ،در
جهت ایجاد یک سانترالیس��م غیردموکراتیک
و بهمنزل��ه اب��زاری بود ک��ه به کمک آن س��لطه
رهب��ری اعم��ال میش��د .ای��ن مب��ارزه همواره
از "باال" ب��ه "پايی��ن" جری��ان داش��ت .در تمام
مداره��ای س��ازمانی ش��اید یک��ی از مهمترین
تظاه��ر "انحراف��ات" اف��راد ،انتقادات��ی بود که
احیاناً به "باال" و بخصوص به مرکزیت داش��تند.
تا ح��دودی اصل بر این ش��ده بود ک��ه باال پاک
و منزه اس��ت و براس��اس این رابط��ه ،چگونگی
برخورد رفقا نس��بت به سیاس��تهايیکه در باال
اتخاذ میش��د معی��اری بود بر می��زان صالحیت
ایدئولوژی��ک ،پیش��رو ی��ا پس��رو ب��ودن آنها.

سکتاریسم و رهبریطلبی از مارکهايی بود که
فراوان مورد استفاده مرکزیت قرار میگرفت ،تا
بهوس��یله آن تمام نظرات و حرکاتی را که سلطه
رهبری و سیاست باال را زیر س��ؤال قرار میداد،
سرکوب کند...
مفهوم حلش��دن ی��ک رفی��ق در س��ازمان،
عبارت از ای��ن بود که اساس��اً ب��ه رهب��ری انتقاد
نداش��ته باش��د و با آن به مب��ارزه برنخی��زد ...و هر
زمان ه��م که گه��گاه (انتقاد ی��ا اعتراضی) ظهور
میکرد ،با خش��ونت سرکوب میگش��ت)32("...
آياروشنترازاین میتواننظراتآنموقع شریف
وجمعماراتأيیدکرد؟!
مجی��د در "جوابی��ه پرچ��م" مینویس��د..." :
برخالف نظر پرچمدار دو جریان بیشتر در سازمان
وجود ندارد ،یکی مجاهدین ک��ه جریان اصلی و
مذهبیهس��تندودیگرجریانیانحرافی بهرهبری
شما .اگر گرایش��ات انحرافی دیگری هم بهوجود
آیددقیقاًتحتتأثیروتابعجریانانحرافیهستند".
در همین نوشته مجید بین یک چریک فدايی
و جریان پرچم��دار مقایس��ه جالبی میکن��د .او
مینویسد..." :یک فدايی در تضاد بین منافع فردی
و منافع جمعی (ازجمله منافع تودههای مردم) وجه
دوم را گرفته و چون مارکسیس��م را بهترین وسیله
میداند آن را قبول ک��رده و به همین دلیل میتواند
با این عقیده و ایدئولوژی به فداشدن در راه مردم و
شهادت هم برسد .بین چنین فردی با فرصتطلب
و سلطهجويی که نه به خاطر منافع جمعی که دقیقاً
بهخاطر مناف��ع فردی ،نظیر خلعس�لاح نش��دن،
آوارهنش��دن ،به کارگری فرس��تاده نش��دن و در
یک کالم حفظ مواضع تش��کیالتی و در مواردی
ارض��اي روحی��ه ماجراجويی تغیی��ر ایدئولوژی
میدهد تف��اوت کیف��ی وج��ود دارد .آن یکی به
مبارزه و ش��هادت در راه خلق میرسد و این دومی

دربحراندائمیونبرددرونیبهسرمیبرد".

کارگری رفتن هم که کس��ی کارگر نمیش��ود.
کارگ��ری رفت��ن ب��رای برانگیخت��ن "ح��س
مس��ئولیت" و"ب��اال ب��ردن آگاه��ی اجتماعی"
روش��نفکر اس��ت نه کارگ��ر و پرولترش��دن او.
ای��ن وضعیت ن��ه در م��ورد م��ا ،بلک��ه در مورد
روش��نفکران مارکسیس��ت نی��ز صادق اس��ت.
م��ا عمدت��اً عناص��ر روش��نفکری هس��تیم
ک��ه تحتتأثی��ر آگاهیه��ای اجتماع��ی
و ایدئولوژی��ک و انگیزانندهه��ای
ناش��ی از آن ب��ه مب��ارزه کش��یده ش��دهایم.
روشنفکر مس��لمان با مش��اهده نابس��امانیهای
اجتماع��ی و تحتتأثی��ر ایدئولوژی اس�لامی به
مبارزه در راه خدا و از آن طریق ب��ه مبارزه در راه
خلق میرسد .موتور محرک و انگیزاننده او درد
و رنج طبقاتی نیست" .شناخت درد و رنج مردم"
و "احساس مسئولیت" ناش��ی از آن است که او را
به مبارزه و همبستگی با طبقات محروم میکشاند.
از مجاهد خلقی که به زور تشکیالت مارکسیست
شده "احساس مسئولیت نس��بت به خدا ،تکامل و
جهان هس��تی" را باعنوان انحرافات ایدهآلیستی
گرفتهاید .با پتک تشکیالت و فلسفه ماتریالیستی
و به لطایفالحیل ،مبار ِز مس��لمان و انقالبی را از
"احساس مسئولیت" نسبت به جهان هستی و به تبع
آن تح��والت جامعه و محرومان ته��ی کردهاید؛
کینه طبقات��ی را هم ن��ه میتوانی خل��ق کنی و نه
میتوانی تزریقکنی.
برای ادامه مبارزه و حرکت به "س��متگیری
بهسویطبقاتزحمتکشوسمتگیریپرولتری"
متوسل میشوی ،که همان "احساس مسئولیت" به
بیانی دیگر اس��ت و بنا به ایدئولوژی شما مسئلهای
ایدهآلیس��تی،ذهنیوروبنايیاست،یعنیآنچه را

یادآوری این نکات تاریخی گذاش�تید .اگر موافق

باش�ید ادامه مطل�ب را در گفتوگوي�ی دیگر پی

بگیریم.

£در شماره بعد "جریان دگماتیسم مذهبی"،
برخ��وردب��اآن ،چگونگ��ی اطالعپرچم��داراز
تش��کیالت مخفی ما و واكنشه��ای او را خواهم
گفت.
پينوشت:

1ـمهدیرضايی،مصطفیجوانخوشدلودههایار

دیگر.

2ـعلیاصغربدیعزادگان.

3ـدرسحرگاه4خرداد،1351هنگامتیربارانحنیفنژاد،

سعیدمحسن،اصغربدیعزادگان،محمدعسگريزادهورسول

مشکینفام،حنیفنژادخودفرمانآتشراصادرکرد.

4ـ در هفت��اد روز اول زندان ،و پيش از دس��تگیری وحید

افراخته ،با مرتضی صمدیه در یکجا بودم (از  26اردیبهش��ت

 54تا  6مرداد همانسال) .بازجوی اصلی ما به تهرانی معروف
بود (با ن��ام اصلی بهمن ن��ادری) .او با درک تجربی و س��وابق

ضدانقالبیاشچندینباربهخودمنگفتکه"مشکلبزرگ
ما ،شماها (مجاهدین مسلمان) بودید .فدايیها مشکل بزرگ

مانبودند".

او افزود..." :کار ش��ما خراب ش��د .قب ً
ال میرفتید در این

جلس��ه و هیأت و یا جمع دانش��جويی از امامحسین میگفتید
و ضرورت مبارزه با ظلم ،از خدا و پیغمبر و نظم جهان هس��تی

و مسئولیت انسانی و بهس��ادگی نیرو جمع میکردید ،مشکل
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مجید میافزاید ..." :برای همگی ما که از اقشار
میانی وگاه مرفه جامعه آمدهای��م ورود به مبارزه و
همبستگی با محرومان جامعه ،نه از طریق زندگی
مادی و طبقات��ی ،بلکه با ش��ناخت و"انگیزه"های
روشنفکرانهسیاس��یـ عقیدتیحاصلشدهاست.
هیچکدام از م��ا در زندگی مادیمان ،در پروس��ه
تولید ،توزیع و اس��تثمار نبودهای��م .هیچکدام از ما
درد و رنج اس��تثمار را با پوس��ت و گوش��ت خود
لمس نکردهایم تا از آن طریق انگیزههای مبارزاتی
بهدستآوریم.
با ی��ک روز ،دو روز ،یکهفت��ه و چندهفته

بهرامآرام

کهقب ً
الداشتوازاوسلبکردهاید،درقالبیدیگر
به او عرضه میکنید .این اس��ت که "سمتگیری
پرولتری"دیگرنمیتواند"انگیزاننده"اوباشد.
اگر خلوص عقی��ده و ایدئولوژی یک مجاهد
خلقراازویبگیریم برایویچهمیماندجزمنافع
فردی؟ جز فرصتطلبی و سلطهطلبی؟کسانی نیز
کهبنابهشخصیتفردی،تعلیموتربیتخانوادگی
واجتماعیفاقدتمایالتجاهطلبانهاند،دچارپوچی
سیاسیـفلسفیوانفعالتشکیالتیمیشوند.
ایناستریشهپیدایشمواردیازپوچیگری
و انفع��ال و نی��ز فرصتطلبی تش��کیالتی در میان
مبارزترین ،فداکارتری��ن و خالصترین نیروهای
جامعه ...و این از عوارض رهبری ش��ما و انحراف
کنونیاستکهشمامسئولآنهستید".
¡با تش�کر ف�راوان از وقتی که در گ�ردآوری و

مالی هم نداش��تید ،اما اکنون اول باید جوان مسلمان را بیدین
کنید،سپساورامارکسیستکنید،بعدکهمارکسیستشدبه

مبارزه مسلحانه معتقدش کنید ،بعد به نوع چریک شهری تازه

اینجاکهرسیدیدآغازانشعابتاناست"....
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تهرانیگفت...":ماسالهاتبلیغکردیمکهشمامارکسیست

ـ اسالمی هس��تید ،یعنی مارکسیست هس��تید و به دروغ نقاب

اسالمیبرچهرهزدهاید.حاالنهتنهاحرفماثابتشدبلکهبچه

مسلمانهاراهمکشتهاید.شمابادس��تخودتانکاریراکهما

سالهابایدبرایشزحمتمیکشیدیمانجامدادید"....

واقعیت این است که نقش��ه و طرح فرار ،به ابتکار خود من و
ناهید جاللزاده (دختر مبارز مجاه��دی که همراه با مجاهد

فراموش نشدنی مهدی رضايی دستگیر شده بود) ریخته شد

ش��نیدن توانايیهايی که خود تجربه کرده بودیم ،اما از

(بیانیه اعالم مواض��ع ایدئولوژیک ،صفح��ه  ، 6پرانتزها

و دروغگفتن نداشت برای ما بسیار لذتبخش و در عین حال

14و15ـ مقال��ه پرچ��م ب��از نقل ش��ده در "بیانی��ه اعالم

اش��رفدهقانیمینویسد..":بایدکس��انیمیبودندکه

16ـ سیر وقایع نش��ان داد که چنان مبارزه خصلتی بیش از

تا در بزرگ داخلی زندان را طی کنی��م و از آنجا بیرون برویم

زبان دشمن و در شرايطی که او هیچ احتیاجي به ظاهرسازی
بس��یار انگیزاننده بود .تهرانی یکبار هم ضمن مقایس��ه فرار
تقی ش��هرام و فرار رضا رضايی گفت " :فرار رضا بیشتر به ما
ضربه زد ،چون او تجربیات زندان و از همه مهمتر شناخت از

ساواک ،س��ازمان کار و روشهای ما را به بیرون برد و علنی
کرد .رضا باعث ش��د تا دس��ت ما برای فرد دستگیر شده رو

باش��د "...در مورد این هفتاد روز و برخ��ورد صمدیه و من با
تهرانی ،تا دستگیری وحید افراخته بیشتر خواهم گفت.
5ـمقدمهمانیفستکمونیستمارکس.

6ـ براساس این نظر"ایدهآلیس��م" وقتی مورد حمله قرار

ايتاليكوتأکیدهاازمناست).
مواضع"...صفحه،21مقدمه.

هرکس برای پرچمدار و شماری از تکاملیافتگان بعدی نظیر
وحیدافراختهودیگرانواقعاًضروریبودهاست.

17ـ عین عبارات از مقاله "پرچم" ،به نقل از مجاهد شماره

،6خارجکشور.تأكيدها،ايتاليكوپرانتزازمناست.
18ـمجاهدشماره،6صفحه.23

19ـمقدمهایبراعالمیهکمیتههماهنگی...

20ـ پرچم��دار در مقدم��ه بیانی��ه اع�لام مواض��ع

میگیرد .عقبنشینی میکند ،اما تس��لیم نمیشود .سپس در

ایدئولوژیک ...ولونتاریس��م (ارادهگرايی) و اندیویدوالیسم

درزرورقیبه"ظاهرنو"پیچیده وبهبازارعرضهمیکند.بهاین

محافل و گروههايی در حول و حوش جنبش مس��لحانه بودند

دفاع از خود به توجیهات "پیچیده" روی می آورد " .کهنه" را

ترتیبایدهآلیسمباپیچیدهشدنبهحیاتخودادامهمیدهد.

11ـ مقدمه "بیانی��ه اعالم مواضع ایدئولوژیک س��ازمان

ایدئولوژیک س��ر باز زنیم ...آنه��ا به ما هش��دار میدادند که

12ـ پرچمدار ش��ماری افراد قدیمی س��ازمان در خارج

میکردند عناصر اصالحناپذیر. ..با گرایش��ات جاهطلبانه و

21ـ تئوری" رکود" پس از فرار سه نفر عضو مرکزیت و

(مقدمهبیانیهاعالممواضع...صفحه)3

فرصتطلبانه خوانده و درباره آنان نوش��ت" :اینان احمقانه

بحرانهای درون سازمانی ،برای رحل اقامتگزیدن رهبری

ارزیابی در داخل کشور "بر کرسی "مجاهدبودن تکی ه زده
و باد ب��ه غبغ��ب بيندازند("...مجاهد ،چاپ خارج کش��ور،

داخل در اثر تصفیههای درون��ی ،در اثر بحرانهای گوناگون

و خیانت افراخت��ه "تئوری رکود" مدعی افول ش��رایط عینی

13ـ "...در رأس ای��ن ع��ده چه��ار ،پنجنف��ری خائن

رهبری استراتژیک برای زمان و موقعیت انقالبی آینده" بود؛

تصور مینمودند که خواهند توانست بدون گذراندن دوره

شماره  ،6صفحه ).7

ش��ماره یک قرار داش��ت .او مدتهای مدید چهره واقعی
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ضدخلقی خود را ب��ه اعتبار برخی معیارهای نادرس��ت در

سازمان پوشانده بود و از این نظر توانس��ته بود به مدارهايی
از مسئولیت (کدام مواضع معلوم نیست) ارتقا یابد....او که

تا دیروز چون ماری افس��رده از زخمهای شمشیر تیز مبارزه

ایدئولوژی��ک نیشهای مس��موم و زهرآگین خ��ود را در
پس دهها انتقاد ازخود و ...پنهان کرده بود ،یکباره به تکاپو
افت��اد ...او با عده زیادی از عناصر حاش��یهای و س��ادهدالن

تازه کار نی��ز تماس میگرف��ت ،اما فقط ب��رای آنکه آنها
را نس��بت به مبارزه منزجر س��اخته و از این طریق آنها را از

و اینکه پس از فرار به کجا باید رفت؟ ...احس��اس میکردم
که از می��ان خانوادههايیکه ب��رای مالقات ناهی��د میآیند،

کس��انی باید باش��ند که چنان کمکهايی را بکنند .در همان
روزس��ومفروردین،رفتاروحرفه��ایآنمالقاتیهااینرا
نش��ان میداد ...در آن روز با صدیقه رضايی نیز آش��نا شدم .از
برخوردهای محکم و س��نجیده اومش��خص بودک��هدر کار

مبارزاتی از جدیت برخ��وردار اس��ت( ".ص" )72آن دختر

مبارز تنها کسی بود که پیش��اپیش در جریان تصمیم ما به فرار

که به ما اندرز میدادند و پدران��ه! ما را نصیحت میکردند که

به چنی��ن وجدانه��ای مردد و متزلزلیتس��لیمش��ویم،بلکه
مصمم بودیم که اگر تنها پژواک صدای حقیقتجویانه خود
ما جواب باش��د ،با بانگی رس��ا چنین حقیقتی را اعالم کنیم".

کش��ور را که در آن ای��ام با تحول ب��ه رهب��ری او مخالفت

کمکمیکردندتاماازدرزندانزنانگذشته،فاصلهبینآنجا

زندانیان سیاسی و حل مش��کل جا و امکان ماندن در بیرون از

حمایت مردم را از دست خواهیم داد! ...ما نهتنها نمیتوانستیم

خرداد."1384

اجرا در آمد( .ص )71

ناب خویش را اینگونه به نمایش میگذارد" :بس��یار افراد و

9 ،8 ،7و10ـ "مجاه��د" ارگان خارج کش��ور س��ازمان

مجاهدین خلق ایران ،چاپ اول مه��ر ،1354چاپ اینترنتی،

و با کمکگرفتن از خانوادههای زندانیان سیاسی مجاهد به

قرارگرفت.ویبیدریغبهکمکماشتافت".

ش��اید ما از انجام چنین وظیفهای ،یعنی ط��رح مواضع جدید

مجاهدین،شماره،6مرداد.1355
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همکاری و پش��تیبانی س��ازمان باز دارد .او حتی کسانی را
که میخواس��تند فعالی��ت انقالبی خود را تش��دید کنند ،با
توصیهه��ای ناامیدکننده و منف��ی خود ،از دام��ان انقالب
پراکنده میساخت ،بدون آنکه حتی راه دیگری از مبارزه
بخواهد به آنها پیشنهاد کند!"

امنیتی آن میگذش��ت .ایش��ان سرانجام در س��ال  2005در

کتاب جدیدی بهنام "بذرهای ماندگار" چنین نوش��ت..." :

درخارجکشورساختهشد،بدینترتیبکهبهخاطرناامنشدن

او میافزای��د" ...کمکگرفت��ن از خانوادهه��ای مبارز

زندان موضوعی ب��ود که ناهید طی مالقاتهايیکه داش��ت

در مورد آنها صحبت کرد ...ناهید به م��ن گفت که برای فرار

خودشومنامکانبیرونیوجوددارد(".ص)73

اش��رف دهقانی در صفحه  73مینویسد"به هرحال این

خانواده های مجاهدی��ن بودند که به ما در ام��ر فرار کمک
میکردند و آنها بودند که از ایش��ان انتظار میرفت در بیرون
به ما جا و مکان بدهند و کام ً
ال مش��خص بود که خانوادههای

مجاهدین در درجه اول به خاطر ناهید مجاهد وارد این قضیه
میشدند و ناهید نیز طی مالقاتش عالوه بر خودش در مورد
فرار من صحبت کرده بود"...

بهتر بود همسر دكتر محمدي گرگاني كه در زندان قصر

ودرمتناينطرحبودخاطراتخودرابهطوركاملبيانكنند.

انقالب ش��د (بهار .)56نتیجه عملی "تئ��وری رکود"" ،حفظ

23ـمجیدشریفواقفی،عبدالرضامنیریجاویدومن.

آیندهای که برای فرارسیدن آن زمان دوری پیشبینی میشد.

شمارهگذاری جریانها متفاوت است .شمارهگذاری اخیر را

دراینبارهبیشترتوضيحدادهخواهدشد.

24ـدربعضیاسنادوازجملهصحبتهایپیشینخودمان

منازاسنادمکتوبمتعلقبهجریانمارکسیستینقلکردهام.

22ـ اش��رف دهقانی در خاطراتیکه همان ایام باعنوان

25ـ مقاله پرچم ،نقل از مجاهد خارج از کشور ،شماره،6

خلق منتشر شد ،اش��ارهای به" نقش تعیینکننده مجاهدین و

 26و 27ـ تحلیل��ی بر تغیی��ر و تحوالت درونی س��ازمان

"حماس��ه مقاومت" توس��ط س��ازمان چریکهای فدايی

خانواده آنان" در فرار ایش��ان نکرد .البته ایشان در آن کتاب

آوردهاند که "بهخاطر پارهای مسائل امنیتی ،جزئیات فرار و
چگونگی اجرای آن بهطور کامل گفته نشده".

سکوت خانم دهقانی تا سال  )2005(1384ادامه یافت،

حال آن که س��الها از س��رنگونی رژیم ش��اه و محذورات

مرداد،1355صفحه.26

مجاهدینخلقایران54ـ،1352انتشاراتسازمانپیکاردرراه
آزادیطبقهکارگر،فروردین.1358

28ـ همان ،فصل دوم "مبارزه ایدئولوژیک ابزاری برای

سلطه"...

 31،30،29و32ـهمان،صفحات 15،13،12و.19

