
فصل دوم:

 پایانی بریک آغاز

زندان ساری از «تقی شهرام » فرار  

14 گـزارش خـود کـرده ولی سـاواـک در اردیـبهشت ذـکـر 15 را گزارش شهربانی تـاریخ فـرار ساواـک٬ اسناد در .1
داده است. قرار تاریخ فرار اردیبهشت را

اعضای زنـدانـی یکی از تقی شهرام ٬ اردیبهشت 1352 115 روز سی دقیقه بامداد ساعت یک و

وی دانشـجوی شـد. تـهران مـتولد در سـال 1331 در (روحـانی) محمد حسین عزتی معروف به کمره ای فرزند .2
به پادگان آموزشی جلدیان ارومیه اعزام تحصیل محروم و هم زدن نظم دانشکده از به جرم بر رشته ریاضی بوده و
کـارشناسان بـعضی از بـازداشت مـی شود. تـاریخ 1350/7/8 به دنبال کشف یک شبکه کـمونیستی در و می گردد
و ناشناس به ساواـک آبادان دستگیر یک تلفن یک فرد اثر که وی بر بودند انقالب معتقد از پرونده تقی شهرام بعد
سـندی یـافت نشـد. ایـن ادعـا که البته بـر تقی شهرام ندانسته اند بی ارتباط با رفتن عزتی را لو ـکشته شده است و
یک گروه این که به اتهام عضویت در وجود وی با پرونده امیرحسین احمدیان چاشمی . ساواـک٬ اسناد برگرفته از
تشکـیل یک گـروه قـصد مـذهبی بـوده و دارای افکـار مـع هذا شده بود دستگیر قوامی) ـکمونیستی (ـگروه عبداهلل
زندان ساری توسط از فرار از بعد اردیبهشت یک روز 16 وی روز داشته است. را نام «سوسیال اسالمی» مذهبی با
بـه عـلت نـامعلومی بـه قـتل بـازداشت و حـمل مـی کرد خود قبضه اسلحه با حالی که چند ساواـک خوزستان در

می رسد.

یک افسـر و گروه مارکسیستی «سـتاره سـرخ» زندانی عضو به اتفاق حسین عزتی کمره ای ٬2 سازمان٬

زندان از زندان ساری خدمت می کرد٬ که در شهربانی به نام ستوان یکم امیرحسین احمدیان چاشمی ٬

کردند. مدرن ساری فرار جدیدالتأسیس و

همان دادگاهی که در و شد دستگیر 1350 که طی ضربه شهریور اعضای سازمان بود تقی شهرام از
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سال به 10 آن به اعدام محکوم شدند٬ علی میهن دوست در بازرگانی و محمد علی باـکری ٬ صادق ٬ ناصر

باـکری چندی هم رضا علی باـکری و هنگام دستگیری٬ در مسئول تشکیالتی وی٬ حبس محکوم گردید.

بود.

«ـگـروه در دوران دبیرستان را شد. تهران متولد در سال 1326 رمضان در محمدتقی شهرام فرزند

وی در معدل خوب دیپلم ریاضی گرفت. با همانجا از و طی کرد (شماره یک پسران) فرهنگی هدف»

رشته ریاضی در سال 1347 در همکالس بود. جوهری دوست و ناصر کریم تسلیمی و دوران مدرسه با

به واسطه همان سال٬ از کرد. آغاز تحصیالت دانشگاهی را و دانشکده علوم دانشگاه تهران قبول شد

نفر این دو شد. حیاتی آشنا محمد زمّردیان و دانشجویان دانشکده به نام های علیرضا تن از دو با جوهری ٬

به دانشگاه به ورود که پس از عضویت داشتند؛ بهائیت (حّجتیه) انجمن ضد در و فوق العاده مذهبی بودند

زمـردیان و تـحت تأثـیر تقی شهرام ٬ آن کناره گرفتند. فعالیت های سیاسی از دلیل مخالفت انجمن با

به مطالعه و نمود آغاز سال 1348 از به تشویق این دو خواندن را نماز و کرد گرایش مذهبی پیدا حیاتی ٬

مطهرات از: عبارت بودند این کتاب ها داشتند. حوزه اندیشه نوین مذهبی قرار ـکتاب هایی پرداخت که در
قرآن (آیة اهلل پرتوی از تفسیر (مهندس بازرگان )٬ ذره بی انتها راه طی شده ٬ پرستش ٬ عشق و اسالم ٬ در

طّیبی شبستری ). احمد (سید منکر نهی از به معروف و امر تقیّه و و طالقانی)

فداییان خلق ارتباط داشت. از عضوی (آرش) به سازمان با ورود شهرام پیش از .1

به اتفاق جوهری ابتدا و توسط موسی خیابانی عضوگیری شد1 اوایل 1349 و سال 1348 اواخر در

که سپس تحت مسئولیت علی باـکری ٬ گرفت و مطالعاتی کریم تسلیمی قرار تحت مسئولیت آموزشی و

طی این دوره تا تشکیالتی منظم دست زد. به مطالعات سازمانی و بود٬ زمردیان نیز مسئول حیاتی و

آن اواخـر در مـؤثری نـداشت و کار ماه تجربه کارگری٬ یکی دو این مطالعات و به جز ضربه شهریور٬

جـریان کـارهای در داشت. علی باـکری قرار کوچکتر باـکری برادر به عهده رضا مسئولیت وی مستقیماً

یک خانواده و که در برای او تحلیل مطالب نشان داد. تلخیص و در را خود استعداد مطالعاتی سازمان٬

این نگرش تحلیل های مبتنی بر منابع مارکسیستی سازمان و طبعاً نکرده بود٬ مذهبی رشد محیط کامًال

واقع در داشته است. همان دوران زمینه پذیرش کلیت مارکسیسم را از شاید و دارای جاذبه بیشتری بود؛

که مذهبی هایی نه مثل زمردیان ها کشیده شد که به گرایش های مذهبی نو تقی شهرام روشنفکری بود
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که جذب جریان های روشنفکری شدند. بودند

ماه که چند و سپس به زندان قزل قلعه منتقل شد؛ و زندان اوین بود مدتی کوتاه در دستگیری٬ پس از

تکمیل دفاعیات مأموریت نگارش و قزل قلعه٬ در زمان حضور از کرد. انتقال پیدا ـگذشت به زندان قصر

که وی به جایی رسید از زندان تأیید در گذارده شد؛ به عهده او دادگاهشان شرکت داشت٬ ـکسانی که در

علی صادق ٬ حفظ می کنی که شامل دفاعیات ناصر آبروی سازمان را که تو می گفتند به او بچه ها بعضی از

از دفاعیات مزبور٬ و به اتمام رساند؛ زندان قصر در این مأموریت را بازرگانی بود. محمد میهن دوست و

بـه کـه بـعدها ـ اصطالح «جامعه توحیدی بدون طبقات» یافت. انتشار و به بیرون منتقل شد همانجا٬

رفت کـه صادق بـه کـار متن دفـاعیه ناصر در برای اولین بار ـ معروف شد «جامعه بی طبقه توحیدی»

ص 91. دفاعیات سازمان...: قسمتی از دادگاه. اظهارات وی در پرونده تقی شهرام: .1

ابداع کرده است.1 خودش آن را شهرام مدعی بود

روی زندانیان جوانی بود کار آموزش و قصر٬ زندان های قزل قلعه و مسئولیت تشکیالتی شهرام در

این در هدف عمده وی٬ جمله فعالیت های دانشجویی به زندان افتاده بودند. ـکه به اتهامات مختلفی از

انداختن ضرورت مبارزه مسلحانه بود. جا آموزش ها٬

علیرضا با نیز و محکومین چریک های فدایی خلق بود که از شخصی به نام افشانی ٬ با زندان قصر در

مـطالعات و و شـد اعضای آن گـروه آشـنا حسین عزتی یکی از و گروه «ستاره سرخ» رهبر شکوهی ٬

کـه کمک این سـه نـفر با به ویژه ماتریالیسم تاریخی٬ زمینه های مارکسیستی٬ در را آموزش های خود

مذهبی مانده و این زمان هنوز وی مدعی بوده که تا تکمیل کرد. ورزیده ای بودند٬ تئوریک نسبتًا عناصر

سوی ساواـک تعمدی در از شاید می گفتند زندان] بچه ها «[ در میثمی می گوید: هم می خوانده است. نماز

ص 274. که رفتند: آنها میثمی٬ .2

شهرام همراه کنند.»2 با که عزتی را بوده باشد ـکار

پلیس خشن با بارزترین نشانه آن برخورد و نام گرفته بود «چپ روانه» برخوردهایی که اصطالحاً اثر در

«پشت «لفـاظی»٬ بـا ایـن خـصوص٬ انتقادی دوسـتانش در هنگام برخورد تنبیه شد. بار یکی دو بود٬

به همین جهت بین توجیه می کرد؛ را اعمال چپ روانه خود ریسمانی»٬ «توضیحات آسمان ـ و هم اندازی»

معروف شد! زندانیان به «تقی قمپز» ـگروهی از

که موضوع یادداشت هایی به دست آمد حسین عزتی ٬ تقی شهرام و از جریان یک بازرسی پلیس٬ در
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ساری مجّهز و تهران به زندان نوساز تن از به همین جهت این دو زندان بود؛ تدارک یک اعتصاب در آن٬

حکایت از و نامه محرمانه ای برای زندان ساری ارسال شد؛ اداره زندان ها از تبعید٬ قبل از انتقال یافتند.

به هم را که محیط زندان ها اعتصاب راه بیندازی هستند و اخالل گر زندانیان شدیداً آن داشت که «آنها

.26 ـ صص 25 امیرحسین احمدیان: گویی با گفت و .1

و...»1 بشکنید روحیه مقاومت شان را نکنند؛ که فرار باشید مراقب آنها شدیداً [ و] آرام نمی گیرند. می زنند

تقی شهرام می گوید: آشنایی با مورد افراخته در وحید
گذشته رده ی در این فرد منزل مختاری دیدم٬ در تابستان 53 در من اولین بار «تقی شهرام را
مـعدوم پس از رسـید. زندان به رده هـای بـاال فرارش از گروه نداشته ولی پس از باالیی در
عـامل اصـلی قبضه کرد. را کارها به چنگ گرفت و رهبری گروه را رضایی عمًال شدن رضا
مـی توانـد و سـیاسی زیـادی دارد مـطالعات مـارکسیستی و بود. او مارکسیست شدن گروه٬
بـه سـختی بـه وجـاه طلب٬ فـردی است مـغرور تحلیل نماید. اقتصادی را مسائل سیاسی و
مـحتاط است امنیتی بسیار نظر از پنهان می نماید٬ را عیوب خود و حمله می کند عیوب افراد
ضـدتعقیب وقت زیـادی روی چک کـردن و مـی کوشد٬ بـرای حـفظ خـود حـد بـیش از و
سـیاسی است. بـه کـار بیشترین تـمایل او است٬ نزدیک به صفر کارایی نظامی او می گذارد٬
تـهیه نشـریه آرام در شهرام بود٬ کامل دست آرام و رضایی به طور رضا از رهبری گروه بعد
پـیمان ٬ دکـتر هـاشمی رفسـنجانی ٬ مذهبی ها٬ ارتباط با نشریه امنیتی شرکت داشت٬ داخلی٬

افراخته . پرونده وحید .2

بود. 2 آنها غیرمستقیم درجریان کار مستقیم یا به طور و بود او با طالقانی و...
در او بـا تقی شهرام زندگی کرده و با که سالیانی را مرکزی سازمان٬ عناصر از زرین کفش ٬ عبداهلل

تأثیرپذیری وی از و میزان نفوذ ویژگی های عمده اش و خصوص شهرام ٬ در تشکیالت هماهنگی داشته٬

مصطفی شعاعیان می گوید: حسین عّزتی و
یک تیپ رضایی بود٬ ردیف احمد در باالی سازمان و قدیمی و اینکه یک کادر از تقی غیر
تـئوریک بـرخـورد افـراد بـا که خودش تعریف مـی کرد زندان هم آن طور در و تئوریک بود

مصطفی شعاعیان هم دوست بود.ـ[...] با داشت؛
تقی تأثیرات تئوریک زیادی روی تقی ـگذاشته بود. که تقی می گفت٬ آن طور [حسین] عّزتی ٬

بـه تـاریخ مـارکسیسم فـوق العـاده مـطلع بـود٬ زمینه زیـبایی شناسی (اسـتتیک) می گفت در
و به ادبیات مارکسیسم هم فوق العاده مسلط بـود لنینیسم خیلی آشنایی داشت و مارکسیسم ـ
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بـعد می کنم تقی دانش مـارکسیستی خـودش را فکر داشت. قرار تقی تحت تأثیرحفظیات او

مصطفی شـعاعیان پس از با زندان ساری بود. در استفاده کرد٬ او از و عزتی ـگذراند بیشترین دورانی که شهرام با .1
سطح سازمان دیدگاه های متعددی که شهرام در بخشی از گذراند؛ او با دوران بیشتری را زندان انس داشت و از فرار

شده بود. شعاعیان اخذ از جریان مبارزه مطرح می کرد٬ و

طریق این شخص تکمیل کرده بود.1 مصطفی شعاعیان از از
اولین برخوردی که من بـا در رهبری قانع نبود. از به چیزی کمتر تقی غرورخاصی داشت و
بـین جمهوری٬ =] درخیابان شاه آباد دعوایم شد. او با نمی شناختم) را تقی شهرام داشتم (او
کـه مـن بود موضع باال نحوه برخوردش چنان از داشتیم؛ هم قرار بهارستان] با مخبرالدوله و

زرین کفش . عبداهلل گفت وگوها: .2

نپسندیدم.2
بـه عـنوان افسـر پایان دوره دانشگاه پلیس٬ پس از و بود ستوان احمدیان اهل شاهی (قائم شهر)

به سمت اوایل سال ٬50 در کالنتری٬ سال اشتغال در دو از بعد کرد. یک کالنتری شروع به کار نگهبان در

ص 7. امیرحسین احمدیان: گویی با گفت و .3

گمارده شد.3 زندان ساری به کار نگهبان در افسر

ستوان احمدیان طرح دوستی ریختند٬ با به زندان ساری٬ ورود پس از حسین عزتی ٬ تقی شهرام و

به هنگام خروج از احمدیان ٬ عملی ساختند. خویش را چندماه فرار پس از و همراه کردند خود با وی را

سوی زندانیان مهر از گروگان گیری خود و گونه احتمال تهدید هر بر یادداشتی به جای گذاشت تا زندان٬

می گوید: احمدیان خود خراب کرد. را خود پل های پشت سر به عبارتی٬ و بطالن بزند؛
یعنی مأمـورین خـلع سـالح ـ به پایان رسید زمانی که مرحله اول فرار شب فرارمان٬ [...] در
غـریزی به طور من ـ زندان بودیم٬ آماده خروج از و به پایان رسید مصادره سالح ها و شدند
شروع کردم به نوشتن آخرین حرف خود کارم رفتم و یک مرتبه به پشت میز ـ بدون اختیار و
من نزد نیز تقی شهرام وحسین عزتی کمره ای ـ ـ رفقا آن لحظه٬ در دولت. برای شهربانی و

ص 35. همان: .4

تکمیل کردند:4 یادداشتم را آمده و
این لباس ننگین من می روم و اما آینده اش مرگ است؛ «می دانم راهی که من انتخاب کرده ام٬

کـه احـمدیان توجه کرد به این نکته باید متن اعالمیه سازمان؛ از ص 4؛ آبان 1352: ش ٬16 نشریه پیام مجاهد٬ .5
مسـئله ای اقـتصادی را مارکسیست وی بـوده است٬ همبند شده تقی شهرام و القا که بیتردید بیان انگیزه خود٬ در

گرسنگان گرسنه نمانند.»5 دیگر ترک می گویم تا را
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کـه شـهرام نشـان مـی دهد این امر ندارد. خود سازمان در ایدئولوژی رسمی آن روز هیچ نشانی از و بیان می کند
گذرانده است. سر زندان ساری از در ایدئولوژی را مراحل نخست تغییر

فشـنگ تـیر 900 آمریکایی٬ «اسپرینگ فیلد» قبضه سالح کمری رولور 22 این عملیات تعداد در

همان صفحه. همان: .1

به غنیمت برده شد.1 ربوده و پابند یک عدد و دست بند عدد چهار یک دستگاه بی سیم دستی٬ ٬38 ـکالیبر

ضمن آخـرین آنجا٬ احمدیان در و حرکت کردند؛ جمع فراریان نخست به سمت شاهی (قائم شهر)

امیرحسین . احمدیان٬ خالصه پرونده ها...: .2

جمع جـدا حسین عزتی از ساری به تهران٬ مسیر در تعویض می کند.2 را اتومبیل فرار پدرش٬ با دیدار

خـیابان در نـیز را دومین اتومبیل فـرار به تهران٬ ورود پس از یارانش بپیوندد. به دوستان و تا می شود

ص 4. آبان 1352: ش ٬16 نشریه پیام مجاهد٬ .3

کشف می شود.3 روز چهار که پس از می کنند؛ دروازه شمیران رها خورشید

میثمی می گوید:
هـمین روحـیه به خاطر روحیه اطالعاتی داشت... و بود زندان هم خیلی کنجکاو «شهرام در
فراستی باهوش و بیرون رفت٬ و کرد که فرار بعد و شد زندان زیاد اطالعاتش در ـکنجکاوی٬
به بـاالترین رتـبه و شناسایی کرد [سازمان] را اشخاص و درآورد تمام مسائل را ـکه داشت٬

ص 8. که رفتند: آنها میثمی٬ .4

سازمانی رسید.»4
چنین می نویسد: کشور هنگام خروج از افراخته درباره سرنوشت امیرحسین احمدیان تا وحید

زندان ساری به از فرار پس از هرگزندیده ام ـ من این شخص را درباره امیرحسین احمدیان: ...
کار او زندان با ماه در 2 تقی شهرام میگفت حدود به گروهمجاهدین پیوست. اتفاق تقی شهرام ٬
می رفته ـ آنها به بهانه درس خواندن٬احمدیان نزد گویا کند. آماده فرار را توانسته او ـکرده تا
مقداری تلقین های مذهبی تقی شهرام واقع شده و مدتی تحت تأثیر احمدیان فردی بوده که تا
یکـی از گـویا سوءاسـتفاده شـده است. برخی صفات لوطی منشی وجاهل مسلکی او از نیز
که از این طور بوده ـ هرجایی) پیوستن به گروه عالقه اش به یک زن (احتماًال در مشکالت او
اسم سپس با بوده است. مدتی احمدیان تحت مسئولیت او حرف های شریف واقفی برمی آید٬
پـلیسی کـه از افغانستان ناـگهان احمدیان با مرز در به خارج می فرستند. را صادق او مستعار
ولی افسر دردهانش می گذارد را کپسول سیانور می کند٬ وآشنایانش بوده برخورد همدورهای ها
خـاطرات دوران توصیه کرده اند به او ایران خارج می شود. از او و نمی شود پلیس متوجه او
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خـود آموزش های تشکـیالتی از در گویا استفاده تبلیغاتی بنویسد. به منظور پلیس بودنش را
بهرام آرام می گفت عالم زاده هم کالس بوده٬ ایران با مدتی در خوبی نشان داده است. استعداد
او از (تیمسار) نام مستعار هرزه ای است به احمدیان که با بددهن و عالم زاده که فرد یک روز
بـه عـالم زاده مـی گوید نمی خواهـم٬ اسم برده می شدچای تعارف می کند.احمدیان می گوید
بعد نداشته و زشت را این حرف رکیک و انتظار و (...فالنم)احمدیان خیلی ناراحت می شود
کتکت می زدم که به حال می زدی ااۤلن آن قدر این حرف را گروه نبودی و عضو اـگر می گوید
کشـور مرکزیت شاخه خارج از وارد بایداحمدیان را تقی شهرام می گفت٬ مرگ بیفتی اخیرًا

پرونده امیرحسین احمدیان . .1

نظامی خوب وسیاسی متوسط حساب می کنند.1 به عنوان یک کادر روی او ـکرد.احتماًال
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سرهنگ لوئیس هاوکینز ترور  
در صورت گرفت و اردیبهشت ماه 1352 تا اسفندماه 1351 به دنبال دستگیری های گسترده ای که از

تصمیم گرفت جّو رضایی ـ رضا عمدتاً و رهبری سازمان ـ زندان ساری٬ موفق تقی شهرام از پی فرار

متوجه ادامه موجودیت عمومی را افکار انجام یک عمل نظامی٬ با و بشکند ضربه را زیر مأیوس کننده و

که یک سرهنگ آمریکایی ساـکن شد قرار شناسایی های جزیی٬ پس از بدین منظور٬ فّعال خویش کند.

برای هیچ یک از بعد) روزنامه های روز انتشار آن (یعنی تا پس از زمان عمل و تا شود. ترور خیابان وزرا

سمت وی مشخص نبود. نام این سرهنگ و مسئوالن سازمان٬ و اعضا

صورت گرفت. سیکلت) افراخته (راننده موتور وحید و سپاسی آشتیانی (ضارب) توسط علیرضا ترور

سـتوان کـه تـقی شـهرام و سالح هایی بود یکی از اسلحه ای که برای این عملیات انتخاب شده بود٬

در تا قبل آماده می شد از که اعالمیه ترور معمول چنین بود این٬ پیش از زندان ساری ربودند. احمدیان از

تصمیم چون هویت مقتول مشخص نبود٬ اخیر٬ مورد لیکن در پخش شود؛ توزیع و محل عملیات نیز

تـرور فـردای روز مـطبوعات٬ پخش شود. اعالمیه عملیات چاپ و اعالن رژیم٬ که پس از ـگرفته شد

این 1352 خرداد یکشنبه 13 روز کیهان در ساختند. منتشر این عملیات را مصور ـگزارش های تفصیلی و

درج کرد: را خبر
[لوئـیس.ل.] هـاوکینز» مـاه «ـکـلنل خـرداد شـنبه 12 روز سی دقیقه بامداد ساعت شش و ...
بـا تـا کوچه سـیمرغ خـارج شـد واقع در که مطابق معمول ازخانه خود آمریکایی٬ مستشار
از مـرد دو خانه اش٬ از قدم پایین تر 50 در برود٬ خود به محل کار اتومبیل مستشاری آمریکا
رولوری که با آنها یکی از متعاقب آن٬ و بستند او بر راه را و بیرون آمدند خم کوچه «رامونا»
شـلیک سه گلوله ای که به طرف کلنل هـاوکینز از روی کلنل آتش گشود؛ دست داشت بر در
روی زمـین آمـریکا[ یـی] بـر مسـتشار و اصـابت کـرد یکی بـه سـینه او و به مغز تا دو شد٬

درغلطید.
[...] متواری شدند کوچه رامونا امتداد شده در موتور بر سوار سوءقصد٬ پس از خرابکار٬ دو
شوهرش رسید؛چشم های خـون آلود باالی سر وقوع سوءقصد٬ از بعد کلنل هاوکینز٬ همسر
مـبهوت بـه مات و روی جسدانداخت و بر منزل آورده بود٬ [ را] ـکه از پتویی بست و را او

ص 3. روزنامه کیهان 1352/3/13: .1

بازگشت.1 خانه خود
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متن ایران بوده است. در ساخت که سمت وی معاونت اداره مستشاری آمریکا مطبوعات آشکار خبر

یافت و انتشار خرداد 15 سالگرد در نظامی شماره 16» تحت عنوان «اطالعیه سیاسی ـ اعالمیه سازمان٬

جنایت دهمین سالگرد با برابر 52 خرداد 15» نوشته شده بود: کوچک٬ یک کادر در انتهای اطالعیه٬ در

نظامی شماره 16. اطالعیه سیاسی ـ .1

خونین شاه».1

اطالعیه سازمان چنین آمده بود: در
جالدان بدمست سال٬ طی دو در به خون هایی که تنها یک پاسخ کوچک بود «این اعدام تنها
سنندج و اهواز تهران و به فرمان اربابان آمریکایی در و پلیدی ـ این جرثومه کثافت و شاه ـ
خـرداد 15 به خون های سـرخـی کـه در پاسخی بود زمین ریخت... فرزندان خلق بر پیکر از
آمـریکایی و مسـتشار ده هـزار پـاسخی است بـه حـضور پاشید. کفپوشخیابان ها بر خونبار
در بـرعلیه امـپریالیسم و آمـاده تـدارک نـبرد را همان طوری که خود ما ایران... انگلیسی در
آرام مـقابل جـنایت های روزافـزون دولت نـیز در مـی سازیم٬ رأس همه امـپریالیسم آمـریکا

ص 3. تیرماه 52: ش ٬13 نشریه پیام مجاهد٬ .2

نخواهیم نشست.»2
سـرهنگ اطـالعات» مـدارک و از کـه «ـکیف دستی پـر این اطالعیه همچنین اشاره شده بود در

به دست سازمان افتاده است. هاوکینز
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رضایی خودکشی رضا  
50 شهریور پس از مهلک ترین ضربه٬  

یک ارتـباط فـعال دانش آمـوزی در «حاج شیخ عـباسعلی اسـالمی »٬ کهتر فرزند محسن اسالمی ٬

از را داشت که دفاعیه مزبور بازجویی اظهار وی در به دست آمد. او دفاعیه مهدی رضایی از و شد دستگیر

یک جلسه مذهبی گرفته است. به نام مهدی تقوایی در یک معمار

وی به رضایی بود؛ رضا فعالترین رابط مردمی با زمان اعتراف محسن اسالمی ٬ در مهدی تقوایی ٬

ـ زیرزمین منزل خلیلی دزفولی بود که در ـ سازمان را «خانه چاپ» فقیه دزفولی ٬ اتفاق محمدعلی (خلیل)

این کـتاب تهیه گردید. همین خانه چاپ٬ معروف در مجلّد مجموعه دفاعیات عکس دار اداره می کردند.

پیام های سران برای نخستین بار٬ و نوشته بود؛ که مصطفی شعاعیان آن را دارای مقدمه ای طوالنی بود

انتهای آن به چاپ رسیده بود. سازمان در

آمد رفت و کوچه های خیابان غیاثی٬ یکی از به منزل مهدی تقوایی واقع در به دفعات٬ رضایی ٬ رضا

بـرای دسـتگیری ساده٬ به طور که مأموران کمیته مشترک٬ ماه ٬1352 خرداد نیمه شب 25 در داشت.

و پنیر ایوان خانه مشغول خوردن شام (نان و رضایی در رضا مراجعه کردند٬ خانه او مهدی تقوایی به در

رفت مهدی تقوایی به پشت در همسر درآمد٬ که به صدا زنگ در بود؛ همسرش ناهید مهدی و با هندوانه)

ساواـکی ها «چیزی نیست؛ پاسخ داد: صدای بلند با است٬ جواب سؤال شوهرش که چه کسی دم در در و

به کوچه پشت خـانه آنجا از و به پشت بام رساند را خود رضا به محض شنیدن صدای ناهید٬ هستند.»

زیر در و به داخل خیابان غیاثی رساند را کشان کشان خود او این حادثه شکست. در که پای وی نیز پرید؛

یک اتومبیل فولکس واـگن مخفی شد.

به را خود آنها یکی از و به داخل خانه هجوم بردند شنیده بودند٬ پریدن را مأموران که صدای دویدن و

شـنیدن با منطقه مشغول گشت بود٬ که در یک پاسبان٬ گلوله ای هوایی شلیک کرد. و پشت بام رساند

شلیک یک با یافته اند٬ را اینکه او به تصور رضایی ٬ رضا کرد. دویدن آغاز به سمت صدا صدای گلوله٬

پایان بخشید. به زندگی خود خود٬ ـگلوله به سر

پلیس سیاسی رژیم را آمریکایی٬ مستشار ترور زندان ساری و ستوان احمدیان از تقی شهرام و فرار

ضربه هولناـک به «ـگروه نادر مقارن همان ایام٬ و رضایی ٬ کشته شدن رضا انداخته بود. سخت به تنگنا

مصاحبه داشت و رهبری آن حضور در که مصطفی شعاعیان نیز (جبهه دمکراتیک خلق ایران)٬ شایگان»



563 یک آغاز  پایانی بر

جبران کرد. دغدغه رژیم را شکست و فاضل البّصام (مصلحتی )٬ کریمی و تلویزیونی احمدرضا ـ رادیو

رضایی شروع احمد دوره ای که با حیات سازمان؛ پایان یک دوره از بر رضایی آغازی شد فقدان رضا

و به مرگ آشکار و شد تقی شهرام آغاز مؤثر حضور با دوره جدید رضایی ختم گشت. به رضا و شده بود

یک مـالقاتی بـا در تـاریخ ٬51/4/18 شـعاعیان در پیش بینی کرده بود. این مصطفی شعاعیان این مرگ را پیش از .1
منبع ساواـک می گوید:

از کـه حکـومت را مـی کنند ایـفا یک نـقش بـزرگ تـاریخی را بدون اینکه بدانند نهضت آزادی (مجاهدین) «افراد
نام لنین از یا انگلس و بجای اسامی مارکس و هستند. پیشرو افراد و بدهند تحویل کمونیست ها و دستگاه بگیرند
بـه مـالکیت اعـتقاد تـحلیل نـهایی٬ بهترین مسئله در و فرقی ندارند ما اصل با در و علی استفاده می کنند و محمد
بـهترین جریان حـوادث از بزودی در انقالبی ترین آنها و من یقین دارم که بهترین چهره ها و ندارند است که اینها

ص 296. پرونده شعاعیان٬ بود.» خواهند ـکمونیست ها

اسالمی سازمان انجامید.1 ظاهر رسمی هویت و

مصطفی شعاعیان کیست؟  
تقی شهرام از تأثیرگذاری شعاعیان بر و یک سو مصطفی شعاعیان از رضایی و که رابطه رضا آنجا از

نگارش برخی متون سازمان و در فعالیت های سازمان داشته و روند نقش تعیین کننده ای در سوی دیگر٬

مروری خواهیم داشت. زندگی او بر اینجا در کرده است٬ آینده تغییرات ایدئولوژیک نقشی مهم ایفا

خانواده ای کم درآمد در به سال ٬1315 تهران٬ جنوب شهر معّیر محله آب انبار در مصطفی شعاعیان ٬

کـارگاه های خـصوصی بـه کـار در شب هـا نـوجوانـی٬ در دست داد. از کودکی پدرش را در و شد متولد

هنرستان صنعتی تهران درس می خواند. همزمان در می پرداخت و

رشـته مـهندسی در صـنعت فـعلی) عـلم و هنرسرایعالی فنی تهران (نـارمک ـ در سال 1337 در

بـورسیه چون رتبه اول شده بود٬ فارغ التحصیل شد. سال 1341 در و جوشکاری به تحصیل پرداخت؛

اداره مدتی بعد کاشان معلم شد؛ در که نپذیرفت و برای ادامه تحصیل به وی دادند را اعزام به آمریکا

به عهده گرفت. آن تدریس می کرد٬ که در هنرستانی را

در سـال دیگـر نزدیک دو و هنرستان صنعتی هفت چنار سال در دو به تهران آمد؛ سال بعد چند

علوم اجتماعی را اغلب مباحث تاریخ و ضمن تدریس فنی٬ تهران به تدریس ادامه داد. هنرستان نازی آباد

نوشته است: خود درس می گفت.
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پهنه خاموش به ویژه در و گورستان ها در زندگی ام را حتی روینده ترین روزگار و من سال ها
رویـدادهـای مـدفون نشـدم. مسگـرآبـاد ولی مـن در بی اندوهمندی. و پلکیده ام؛ مسگرآباد
مرده من به دوش مدفونم کنند. آنجا در تا هل دادند به سوی مسگرآباد مرا زندگی اجتماعی٬
مـیان زنـده از مـرا مسگرآبـاد نگر: جادوی دیالکتیک را لیکن٬ افتاد پاهایم به پهنه مسگرآباد

ص 9. مجموعه آثار...: شعاعیان٬ .1

بیرون انداخت.1 ـگورها
این حزب از جریان واقعه سی ام تیرماه 1331 در درآمد. به عضویت «حزب پان ایرانیزم» نوجوانی٬ از

هم دوستان همکالس و از تنی چند با و دست نداد از لیکن گرایش های ناسیونالیستی افراطی را شد؛ جدا

طـریق از بـود. هـمه» از «ایـران بـرتر اصلی آن٬ که شعار سامان داد نفری را جرگه ای چند محل خود

رفته رفته به سوی مارکسیسم کشیده شد. مطالعات خویش٬

یاران اوست. بیژن جزنی و «نیک طبعان» از منظور .2

بـدان نـام نـیک طـبعان ٬2 کـه بـعدها جـریان بـی نامی٬ کـه بـا بود دهه 1339 آغاز بر و دور
از هـرگز ایـن جـریان نـیز در هـمبسته شـدم. و آشـنا دادنـد را «مارکسیست های آمریکایی»
البــته دیگـر نــوشتم٬ را زمــانی کــه «جــنگل» پــالوده نشــدم. «تــنگ نظری های مــلی»
ارزش هـای چـیره بـر ایـن هـمه٬ بـا عینی نـداشـتند. هم وجود «مارکسیست های آمریکایی»
جنگل و روند لیکن در پاالیش نیافته بود؛ خود مایه های «ناسیونالیستی» از هنوز اندیشه من٬
«تـنگ که گمان مـی کنم کـه از رفته رفته دریچه نوینی به رویم گشوده شد دیگر به دنبال آن٬

صص 10ـــ11. مجموعه آثار...: شعاعیان٬ .3

مایه نگرفته باشد. 3 نظری های ملی»
حزب از انتقاد جزوه «رساله ای در دوستان اش٬ تن از همکاری چند شعاعیان با سال 1339 حدود در

سال های در و شد جبهه ملی دوم عضو شعاعیان در جبهه ملی٬ شروع فعالیت مجدد با نوشت. را توده»

دانشگاهی تهران به اولین کنگره جبهه ملی دوم معرفی به عنوان نماینده دانشجویان مراـکز 41ـ1340

به تحریر «سرباز» نام مستعار با را جبهه ملی» به این مناسبت جزوه ای تحت عنوان «نسل جوان و و شد؛

ندیدند؛ «مصلحت» اعضای کنگره قرائت این رساله را کنگره تقدیم کرد. مصدق و به دکتر آن را و درآورد

یافت. انتشار کرد؟» این جزوه به نام «چه نباید .4

دادند.4 انتشار کرده٬ تکثیر آن را خود دانشجویان٬ ولی برخی از

جمله «نهضت از و اغلب گروه ها با شعاعیان برای سامان دادن «جبهه ملی سوم» سال ٬1342 در
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آن نوشت و را که جزوه «تزی برای تحرک» همین اوقات بود در کرد. تماس نزدیک برقرار آزادی ایران»

شـرح در سـال 1346 در ارسـال داشت. جـمله امام خـمینی(ره) از رهبران روحانی و برای برخی از را

نوشت انقالب «رژی دبره» کتاب انقالب در نقدی بر «طبقه»٬ و بیان تئوری «توده» تضادهای جامعه و
سرنگونی آن نظام حاـکم و برای مبارزه با همان سال ها از شعاعیان ٬ گرفت. بحث اهل مبارزه قرار ـکه مورد

دارای سازمان سیاسی که احساس می کرد گروه و به هر همین رو از داشت؛ کردن مبارزان اصرار به متحد

سال 1347 در می شناختند. را او که اغلب نیروهای مبارز این گونه بود سرک می کشید؛ صداقت است٬

که قابل به نوعی تدوین نمود آن را نوشت و نهضت انقالبی جنگل را ـکتاب نگاهی به روابط شوروی و
بلکه حساسیت ساواـک نسبت بـه توزیع کتاب منع شد از ناشر نه تنها این وصف٬ با علنی باشد. انتشار

گرفت. قرار تحت نظر و گردید شعاعیان بیشتر

ماجرای سیاهکل احساس شد؛ بالفاصله پس از جریان مبارزه مسلحانه٬ مصطفی شعاعیان در حضور

(نقدی خردهـگیری ناب» «چند و تئوریک پویان ) تأیید (در کرد» جزوه هایی به نام «چه نباید که وی در چرا

داد. به انقالب تغییر نام آن را و کرد آن تجدیدنظر در دوبار بعدها نوشت و سال 1351 شعاعیان در این کتاب را .1
شد. منتشر چاپ و توسط «انتشارات مزدک» ایتالیا در زمان حیاتش٬ در ـکتاب اخیر

جریان نوشتن کتاب شورش 1 در ساخت. جلوهـگر را جدی خود حضور تاـکتیک احمدزاده ) استراتژی و بر

گـروه مسـلحانه «جـبهه ارتباطی اش بـه جـریان مسـلحانه پـیوست و همه امکانات ذهنی و که با بود

بـه او شـایگان» «ـگـروه نـادر همان دوران (سـال های 51ـــ1350) در بنیان نهاد. را دموکراتیک خلق»

رفتن «طرح عملیاتی ذوب آهـن» لو همراه با تیرماه 1351 شایگان در یاران وی و جمعی از پیوست.

مجاهدین خلق بود چریک های فدایی و مرتب با ارتباط مداوم و این زمان شعاعیان در در شدند. دستگیر

آن که خود گروه برای تشکیل یک جبهه مشترک می نمود٬ کردن این دو صرف متقاعد را همه توان خود و

جنبه های غلو با همان دوران٬ به خصوص در شعاعیان همواره و می نامید. «جبهه رهایی بخش خلق» را

که می آمد به نظر و جدال بود؛ در «ـکمونیست نما»ها به قول خودش ـ شده برخی احساسات ضدمذهبی ـ

داشت. نظر در بیشتر را «سازمان انقالبی» و «حزب توده»
کـه ایـنک چـین هـم بـدان کارخانه های سـیاست شـوروی٬ در کردند. شورش پرهیز از آنها
و خـدا اینک با ما گرفتند... مساوی «بی خدایی» کمونیسم را به مزدوری رفتند... افزوده شده٬
در اسـتعمار ارتـجاع ـ ایـنک بـه ویـژه بـا ما نیستیم. ستیز سنت های خلق در بسی از دین و
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هـمه نـیروهای مـی توانـیم پـاـکـبازانـه بـا جدایی آرمانی٬ از صرف نظر بنابراین٬ و ستیزه ایم.

ص 13. پیشین٬ شعاعیان ـ .1

استعماربجنگیم.1 ارتجاع ـ با ارتجاع جبهه یگانه ای راسامان دهیم و ـ ضداستعمار
شـعاعیان هـمکاری (51 بـهار تـا 50 ضربات سنگین به سازمان مجاهدین خلق (شـهریور از پس 

جریان همکاری در و این پیوند کرد. رضایی برای دوباره سامان دادن این سازمان آغاز رضا با نزدیکی را

گـروه رضـایی ٬ کشته شدن رضـا پیش از خردادماه ٬1352 در ٬51 مرداد ضربه اول در که پس از بود

شایگان شام اسبی ٬ جریان این ضربه نادر در دوم ضربه شدیدی خورد. شعاعیان توسط ساواـک برای بار

دستگیر رفتن آزمایشگاه نظامی گروه٬ لو به خصوص با جمعی دیگر٬ عطایی کشته و نادر و حسن رومینا

سازمان نیز مرتبطین با نبوی که از اعضای اصلی گروه به نام مهندس بهزاد یکی از ضربه اول٬ در شدند.

کـه بـود دادگاه بدوی حـبس ابـد محکومیت وی در نبوی . بهزاد مصاحبه با آبان ٬1360 ش ٬12 هفته نامه شاهد٬ .2
برد. زندان به سر در 57 تا سال 51 مهندس نبوی از به ده سال تبدیل شد. دادگاه تجدیدنظر در

شد.2 دستگیر بود٬

نـاصر شـایگان هـا)٬ یعنی فاطمه سـعیدی (مـادر گروه٬ افراد سایر شعاعیان با ضربه دوم٬ پس از

به چریک های فدایی دیگر نفر چند بیژن زاده و صبا مرضیه احمدی اسکویی و ارژنگ شایگان ٬ شایگان ٬

خلق ملحق شدند.

بـه نظریات شعاعیان ٬ برخوردهای نظری چریک های فدایی با دستگیری فاطمه سعیدی و پس از

ندادن چریک های فدایی به آنچه بها نیز و بیان داشته بود کتاب انقالب (شورش) خصوص آنچه وی در

زاویه از (و این گروه جدا از ناـگزیر عنوان کرده بود٬ «نامه ای سرگشاده به چریک های فدایی خلق» وی در

جریان مارکسیست شـده ارتباط حفاظتی با در صرفًا و ـ به صورت منفرد و شد تصفیه) چریک ها٬ دید

خیابان استخر در بهمن 1354 صبحگاه 16 سرانجام در ادامه داد. را زندگی مخفی خود مجاهدین خلق ـ

هنگام است٬ مخدر وی قاچاقچی مواد که گمان می کرد شهربانی واقع شد سوءظن یک مأمور تهران مورد

مصطفی . شعاعیان٬ خالصه پرونده ها...: .3

خودکشی کرد.3 سیانور با و پیش نبرد ولی کاری از دستگیری اندک مقاومتی کرد
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 شعاعیان ومجاهدین خلق
اعضای سازمان مجاهدین و به خصوص عناصر نیروهای مذهبی٬ مصطفی با «رفاقت» نزدیکی و

عنصر مالحظه شد٬ به زندگی سیاسی شعاعیان نیز مرور که در همان طور مسبوق به سابقه است. خلق٬

نوع نوع گرایش به گذشته غیراسالمی ایران بلکه از لیکن نه از وی ثابت ماند؛ تفکر در «ناسیونالیسم »

که می توان به مصطفی فردی را تنها ـ میان نیروهای «چپ» از ـ شاید اسالم. تعصب به ایران پس از

بوده مذهبی ها با بیشتر زندان نیز که حتی معاشرت هایش در باشد پاـک نژاد شکراهلل شعاعیان تشبیه کرد٬

نبوی . بهزاد گوها: گفت و .1

مارکسیست ها.1 با است تا

این گروه متنی را بودِن مجاهدین خلق٬ «مارکسیست اسالمی» پاسخ به ادعای رژیم شاه مبنی بر در

عنوان متن چنین بود: نگاشت. رضایی ) مصطفی شعاعیان (به توصیه رضا ـ عینًا ـ که آن را تدارک دید

ابتدای دهه نبوی که از بهزاد رژیم شاه». پاسخ به اتهامات اخیر «بیانیه سازمان مجاهدین خلق ایران در

بـچه هایی کـه در یک عـده از با ما ...» این هفته نامه می گوید: مصاحبه با نبوی در بهزاد ش 12. هفته نامه شاهد٬ .2
کـارهای سـیاسی و آمـد رفت و ارتـباطات سـیّالی داشـتیم. هـم فـعالیت مـی کردیم٬ جبهه ملی با در پلی تکنیک٬
کـه از دیگـر نـفر چند و کسانی چون «مصطفی شعاعیان » بین این همکاران٬ در ارتباط مخفی داشتیم. می کردیم...
مصطفی شعاعیان شناخته شده ترین که مسلمان بودند٬ برادرها از دیگر نفر چند و ماتریالیست بودند٬ فکری٬ نظر
در مـارکسیست ها بسـیاری از و البته مارکسیست بـه مـفهوم امـروزی کـلمه نـبود و چهره این جمع مسلمان نبود
هـدف٬ بـا [ ملی]ای و همان چارچوب فعالیت های جبهه این عده در من با می نامند... مرتد را او تحلیل های خود
تبدیل کنیم به یک کارگروهی و تصمیم گرفتیم که آن را رساندیم و به سال 49 اینکه آن را تا ارتباط سیاسی داشتیم.
گروه شروع به فعالیت تشکیل دادیم. جبهه ملی بود٬ همان ترکیبی که در با این افراد واقع یک گروه با در مسلحانه.
از بکـند. چـریک های فـدایـی ارتـباط بـرقرار بـا بـعدها مجاهدین خلق و که توانست با سال 49 اواخر در تا ـکرد
بـیرون اـگـر کردم به سـازمان و سمپاتی پیدا حبیب رهبری ارتباط داشتم... رضایی و احمد من با خود مجاهدین٬
٬51 سـوم مـرداد در می پیوستم به سازمان مـجاهدین خـلق... می شدم و گروه شعاعیان] جدا [ از می ماندم چه بسا

[ شعاعیان] داشتم.» آن گروه همان فعالیتی که با رابطه با در به زندان رفتم٬ شدم و دستگیر

طـی یک مـصاحبه هـمکاری داشت2٬ شعاعیان آشنانی و سوم با جبهه ملی دوم و فعالیت در چهل و

وی می گوید: این خصوص تشریح کرده است؛ در نقش شعاعیان را پژوهشی٬
در خـوانـدم. آن را بـه مـن داد؛ دیدم که متنی نوشته بود. مصطفی شعاعیان را [...] یک روز
پـیامبر گـفته های مـارکس و مـقایسه کـرده بـود و مـارکسیسم بـود موردپیوندهای اسـالم و
هـمه مـطالب مـتشابه گفته و... لنین این را گفته٬ این را اینکه امام حسین (ع) و را اسالم(ص)
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گفت: او این نوشته چیست؟ مصطفی! گفتم: کرده بود. کُد را
جـواب تـهیه کـن در یک چـیز تـو به مـن گـفته انـد [بود] ) رضایی (مقصودش رضا «بچه ها

تبلیغات رژیم...» [نظامی] و دادستان
مـارکسیسم یکـی می خواهی بگویی کـه اسـالم و نوشته ای٬ [ در] این چیزی که تو من گفتم:

است.
شعاعیان گفت:

زیادش کن!... که این کم است٬ می گویند (تکیه کالم شعاعیان بود) «جوِن موال
این اعالمیه آمده است: بخشی از در

درست هـمان دسـتورهایی را «آن مارکسیستی که علیه بیدادگری دست بـه مـبارزه مـی زند٬
بـه مـارکسیسِم دشـمن سـتمگر اسالِم دشمن سـتمگر انجام داده است که اسالم گفته است...

ص 152. جنگ چریکی...٬ طاهری٬ .1

ارج می گذارد.»1
که مقدمه مـجموعه مـدافـعات شد ذـکر ـ اوایل 52 و سال 51 بیان حوادث اواخر در ـ نیز پیش تر

مصطفی شعاعیان نوشته بود. نیز مجاهدین خلق را
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