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بازتاب تغییر
ایدئولوژی در زندان

جمعهای زندان و تغییر ایدئولوژی

زندان پس از حرکتهای مسلحانه
در سال  1349بر زندانهای سیاسی ایران سکوت و آرامش حاـکم بود .در زندان عمومی قزل قلعه
هفت یا نُه نفر زندانی به سر میبردند؛ اوین نیز چندان بیش از این تعداد میهمان نداشت .این در حالی بود
ـکه قزل قلعه و اوین مراـکز بازجویی و شکنجه ساواـک بودند ٬که البته به علت کمبود »م ّتهم« شکنجه شدید
و فراـگیری در آنها اعمال نمیشد .در زندان قصر ٬محکومین زندگی آرامی را میگذراندند .هرچند نفر با
هم گردآمده و زندگی مشترکی داشتند و بدینسان جمعهای پراـکندهای به وجود آورده بودند.
سال  1350در آستانه جشنهای  2500ساله در شرایطی که قبل از آن ٬حرکتهای مسلحانه جدید
آغاز شده بود و اعتصابات اردیبهشت ماه دانشگاه تهران نیز وسعت و شدتی بـیسابقه داشت ٬یکـباره
زندانها لبریز شد.
نخستین موج دستگیرشدگان گروههای مسلح در اوین جای میگرفتند و به تدریج افراد جـدید بـه
قزلقلعه و جمشیدیه و عشرتآباد منتقل میشدند .از آنجا که در این زندانها کنترل ساواـک کمتر بود و
مراحل بازجویی افراد نیز ـ تقریباً ـ پایان گرفته بود ٬زندانیان فرصت مناسبی یافتند تا به بحث و مطالعه
مستمر و تربیت کادرهای تازه ـ از میان زندانیان جوان )و اغلب دانشجو( ـ بـپردازنـد .گـروه کـثیری از
دانشجویانی که به مناسبت تظاهرات اردیبهشت ماه  1350در دانشگاه تهران دستگیر شـده بـودند ٬در
جو انقالبی و کار تعلیماتی داخل زندان سهم بسزایی داشتند.
تشدید ّ
ـگستردگی زندگی »ـکمونی« )اشتراـکی( در تمام این زندانها عامل مهم دیگری در تقویت پیوندهای
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زندانیان شد .در واقع ساواـک ـ ناخواسته ـ یک زندگی جمعی در سطحی وسیع برای اعضای گروهها و
جمعی »سمپات« فراهم کرده بود و اینان نیز بدون هیچ اشتغال دیگری ٬بیهراس از لو رفتن »خانه« و
»قرار« و لزوم اقدامات دست و پاـگیر امنیتی ٬تمام نیروی خویش را برای پیاده کردن عقاید و شکل دادن
»جمع« متمرکز کرده بودند.
ال بـه »مـتهمین سـبک« مـیگفتند:
ساواـک خود ٬تا حدودی ٬بدین وضع آـگاه بود و بازجوها مـعمو ً
»مواظب باش توی عمومی فاسدت نکنند«! و حتی استوارها و گروهبانهای نگهبان با صراحت میگفتند:
»زندان برای شما مکتبی است که هرچه یاد ندارید هم ٬یاد میگیرید«! در همان سال  50معروف بود که
عدهای شرکت کننده در تظاهرات را به قزلقلعه آورده بودند و استوار »ساقی« )زندانبان معروف( گفته بود:
»ـگاو میارن اینجا ٬چریک میفرستن بیرون!! بابا اینا را بزنید و ول کنید ٬دیگر نیندازیـد زنـدان و چـیز
یادشون ندید«!ـ1

معذلک ساواـک که متوجه شرایط جدید زندانهایش بود ٬به دلیل عدم امکانات و کادر کافی بـرای
ـکنترل داخل زندانها ٬به ناـگزیر منفعالنه برخورد میکرد.
در اواخر سال  1350در زندان قصر یک اعتصاب غذای یازده روزه ٬در اعتراض به شرایط زنـدان٬
صورت گرفت که با عقبنشینی پلیس و اجابت خواستههای زندانیان پایان پذیرفت و پایه یک »ـکمون«
نیز ریخته شد که اعضای آن در ابتدا اندک بود لیکن در نتیجه گسترش آن ٬در اوایل سال  ٬1352به یک
»ـکمون بزرگ« تبدیل گردید .کلیه اعضای سازمانهای مجاهدین خلق ٬چریکهای فدایی خلق ٬ستاره
سرخ ٬و دیگر گروههای سیاسی کوچکتر و حتی منفردین ٬در آن کمون متشکّل شدند2.

ـکیفیت زندانیان متمرکز در قصر نیز قابل توجه است .از فروردین تا آبان  ٬1351تقریباً همه کادرهای
سازمانهای چریکی که اینک محکوم شده بودند ٬در آنجا به سر میبردند .عدهای از آنها از پای چوبه
اعدام برگشته بودند .آنان ٬از این جهت که وضع محکومیتشان نیز مشخص شده بود ٬کار اصلی را »تربیت

 .1این جمله را غالب زندانیان قزلقلعه از »استوار ساقی« شنیدهاند.
 .2گــفتنی است کـه زنـدانـیان مـذهبی تـا پـیش از سـال  ٬50یـعنی قـبل از آمـدن مـجاهدین بـه زنـدان ٬جـدای از
مارکسیستها زندگی میکردند .اما با آمدن مجاهدین به زندان و طرح شعار وحدت استراتژیک با مارکسیستها٬
پیشنهاد جمع مشترکی را با نام »ـکمون مشی« ٬که اشاره به جمعی بود که به نبرد مسـلحانه اعـتقاد داشـتند ٬ارائـه
دادند .تنها گروهی که در این جمع شرکت نکرد ٬زندانیان مؤتلفه و روحانیان بودند.
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ـکادرها« و »ارتقای سطح تئوریک« خویش قرار میدادند.
ـکمون بزرگ قصر همچون یک »اردوگاه چریکی« بود و انضباط محکمی بر آن حکومت میکرد .هر
حرکتی دقیقاً کنترل میشد و در داخل کمون ـ درون هر سازمان ـ اصـول »تشکـیالت« و مـقررات و
سازماندهی خاصی برقرار بود.
مسافرت »ریچارد نیکسون« و به دنبال آن ٬تظاهرات دانشجویان کوی دانشگاه در امیرآباد )سنگ
باران اتومبیل شاه و نیکسون( ٬در خرداد  ٬1351که منجر به دستگیری تعداد کثیری از دانشجویان شد٬
موقعیت مناسب دیگری برای کادرسازی فراهم آورد .این دانشجویان که توسط کمیته مشترک بازداشت
شده بودند ٬به علت کمبود جا ٬سریعاً به زندان موقت شهربانی و از آنجا به قصر انتقال یافتند .بدین طریق
نیاز کادرهای ورزیده به سمپاتهای جدید و نیاز دستگیرشدگان به »ـکسب آموزش تشکیالتی« ٬با کمک
ناآـگاهانه پلیس ٬مرتفع شد.
در تابستان  52پس از دو بار حمله گارد شهربانی به زندان قصر و افزایش سختگیریها ٬رادیـوها
روزمره و مبتذل رادیو اعصاب
جمع شد و به جای آن ٬بلندگویی نصب گردید تا با پخش دائم برنامههای
ّ
زندانیان را بیازارد و مهمتر از آن ٬زندگی جمعی )ـکمون( و داشتن نماینده ممنوع اعالم شد .اندکی بعد ٬از
ورزش جمعی و نمازجماعت نیز جلوگیری به عمل آمد.
از آن پس ٬حکومت پلیسی رعبآفرین برقرار شد .پاسبانهایی که در کریدورها و حیاط قدم میزدند٬
مترصد بهانهای بودند .پیش از این ٬همه کتابهای موجود را در یک
دائم حرکات زندانیان را کنترل کرده
ّ
جا متمرکز کرده بودند و مشترکاً مورد استفاده قرار میگرفت؛ از این پس هرکس باید ـ فقط ـ کتاب خود را
در کنارش نگاه دارد و فرد دیگری حق استفاده از آن را نداشت .هیچ تظاهری از زندگی جـمعی نـباید
مشاهده میشد .مدتی بعد ٬در اوایل تابستان  53بیداری قبل از طلوع آفتاب و در واقع ادای نماز صبح
برای افراد زیر چهل سال ممنوع شد و افرادی ـ بدین خاطر ـ بارها به اشکال مختلف تنبیه شدند.
محرـک و متخلّف به زنـدان
دو روز پس از ممنوعیت خواندن نماز صبح ٬عدهای را به عنوان ّ
انفرادی و تعدادی را هم به زندان عادی بردند .با این تصور که سایر زندانیان به جدّ ی بـودن
دستور اعتنا کنند و از برخاستن برای نماز صبح احترازنمایند .از روحانیون زندانـی ٬آقـایان
)مرحوم( ر ّبانی شیرازی٬محمدجوادحجتی کرمانی) ٬مرحوم( علوی طالقانی و ]احمد[ ـکالنتر٬
ازجمله کسانی بودند که با وضع بسیار اهانتآمیزی به انفرادی برده شدند و حتی به آنان شالق
زدند .این اقدام موجب تحریک بیشترزندانیان مسلمان وخانوادههای آنان شد.

228

سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام

تداوم فعالیتخانوادهها درخارج از زندان وبیتوجهی زندانیان به دستور ٬موجب شدمقامات
زندان تحت فشار قرار گیرند وباالجبار ـ به نحوی خاص ـ ممنوعیت برخاستن برای نماز صبح
را لغونمایند1.ـ

شرایط نامطلوب و افزایش خشونت در زندانهای سیاسی تا اواخر سال  55ادامه یافت .پس از تغییر
شرایط بینالمللی ٬و سیاست جدید حقوق بشر رییسجمهور دمکرات آمریکا ٬رژیم شاه به ناچار در شیوه
رفتار ساواـک و مسئوالن زندانها ٬تغییراتی ایجاد کرد تا سطح آشکار خشونت ٬پنهان شود و نـیازهای
امنیتی و سرکوبگرانهاش با روشهای پیچیدهتر و خشونت محاسبه شده و غیرعلنی تأمین گردد.

تحلیل جمع رجوی از تغییر ایدئولوژی
در خصوص آنچه در خالل سالهای  1352تا  1354بر سازمان گذشت ٬بر اساس مباحث و نظرات
مفصل ٬پس از پیروزی انقالب
مورد قبول جمع رجوی در داخل زندان دو تحلیل مجمل و یک تحلیل ّ
اسالمی ٬بهطور رسمی توسط سازمان انتشار یافت .تحلیل مجمل نخست ٬همان است کـه بـا عـنوان
اطالعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی چپ نما ٬هم در ابتدای
ـکتاب تحلیل آموزشی بیانیه ...درج شده و هم با تشریح آن در کتابچه جداـگانهای منتشر گردیده است .در
مقدمه این کتابچه آمده است:
 ...به دنبال ضربه اپورتونیستهای چپنما به سازمانمجاهدین خلق ایران درسال  ٬54مواضع
مدون گردید... .
سازمان در برابر این جریان ٬طی مواد  12گانهّ ٬
 ...پس از تدوین اولیه »مواد« در پاییز  ٬55برآن شدیم تا تشریحات آموزشی الزم حول آن را٬
مشخصی٬بگنجانیم .این سؤال و جوابها ٬که خالصه شده
در سؤال و جوابهای آموزشی
ّ
مدون
مقداری از همان بحثهای دستهجمعی طوالنی است ٬سرانجام در بهار  ٬56طی  36سؤال ّ
ـگردیده و آماده انتشار شد.
امّا انتشار گسترده آن ٬به دالیل امنیتی و تشکیالتی متعدد ٬که درتوضیحات نشریات پیشین به
آنها اشاره کردهایم ٬تا این تاریخ به تعویق افتاد .البته این سؤال و جوابها پیوسته در داخـل
شاخهها وهستههای سازمانی ٬عین ًا مطابق آخرین تصمیماتی که در پاییز  56در آن به عمل آمده
بود ٬آموزش داده میشد .در این فاصله ٬عناصر سمپاتیزان غیرمسئول نیز ٬که برخـی از ایـن
 .1منصوری ٬خاطرات :...صص 166ـــ.168
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بحثها را افواه ًا شنیده بودند ٬بدون اجازه سازمان و بدون اینکه هیچ تسلطی به بحثها داشته
باشند٬بعض ًا کهمتأسفانه بیشتر زیانبار و مسئلهساز بود ٬به انتشارناقص و پر ازاشکال آن اقدام
ـکردند1.

متنی که از آن سخن رفته است ٬در سه هیئت یا ویرایش و با سه عنوان مختلف در سال  1357در
خارج و داخل کشور منتشر شد تحت عناوین :تاریخچه ٬جریان کودتا و خطمشی کنونی سازمان مجاهدین
خلق )با عنوان فرعی خیانت منافقین به مجاهدین( ٬فرازی از تاریخ سـازمان مـجاهدین خـلق ایـران٬
درسهایی از سازمان مجاهدین خلق.
همان متنی که مسعود رجوی ٬در اسفند ماه  57در دوازده بند در دانشگاه تهران قرائت کرد و تفصیل
آن را سازمان در سال  ٬1358تحت عنوان تشریح اطـالعیه ...مـنتشر نـمود ٬نسـخه سـانسور شـده و
ویراستهای از متن اولیه زندان است که به شکل مزبور منتشر شد.
در متن اولیه ٬پس از ذـکر تاریخچهای از سازمان و نحوه ورود تقی شهرام به مرکزیت سـازمان و
ترورهای داخلی ٬تحت عنوان »اتهامهای وارده بر حرکت تغییر ایدئولوژی« 3 ٬موضع ذـکر میشود:
»1ـ حرکتی است اپورتونیستی2 .ـ حرکتی است دگماتیستی3 .ـ حرکتی است سکتاریستی«.
سپس ضمن تشریح این سه حرکت و آثار منفی این »جریان انحرافی« ٬به شدت به روحانیون و سایر
زندانیانی که در قبال تغییر ایدئولوژی سازمان موضع تند گرفتهاند حمله شـده و عـمل آنـان ٬هـمراه و
هماهنگ با رژیم توصیف گردیده و این جریان راست ارتجاعی لقب داده شده بـود .در ادامـه ٬دیـدگاه
سازمان درباره شرایط تشکیالت و مخالفان ٬در  12بند ارائه گشته بود .در بند دهم چنین آمده است:
10ـ ما ٬همراه با اشکاالت دیگر ٬علتهای زیر را در به وجود آمدن این جریان مؤثر میدانیم:
یک ـ فاصله  120ساله بین تئوری و عمل مارکسیسم؛
دو ـ تکمیل نشدن کار ایدئولوژی؛
سه ـ ناقص آموزش دادن تعلیمات مجاهدین؛
چهار ـ عملی نشدن وعدههای سال 44؛
پنج ـ رشد ک ّمی و پایین آمدن کیفیت؛
شش ـ ترک تحقیقات و تعلیمات؛
هفت ـ ضربه سال  50وپیامدهای آن؛
 .1آموزش و تشریح اطالعیه :...صص 6ـــ.7
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هشت ـ عملزدگی؛
نه ـ ضربه اپورتونیستی؛
ده ـخودکمبینی و گرایش به مارکسیسم.

در ادامه ٬در قالب سؤاالتی مواضع گروه رجوی به طور خالصه دستهبندی و ارائه شدهاند .از جمله:
»ـ موضع ما در مقابل مارکسیسم

آن را به دو دسته تقسیم میکنیم1 :ـ بینش فلسفی مارکسیسم )ماتریالیسم( 2ـ تجربیات مبارزاتی و
رهاوردهای علمی .به قسمت اول هیچ کاری نداشته ولی در قسمت دوم یعنی از دستاوردهای مبارزاتی و
تجربیات انقالبی آن استفاده میکنیم.
ـ موضع ما در قبال مارکسیستها

آنها به دو دسته تقسیم میشوند :دستهای که دارای استراتژی مسلحانه]اند[ )چریکهای فدایی(؛ و
دستهای که معتقد به استراتژی مسلحانه نیستند )مائوئیستها ٬تودهایها و تروتسکیستها و (...دسـته
اول ٬به دلیل اینکه در استراتژی با ما وجه اشتراـک دارند ٬قابل تأییدتر نسبت به بقیه و برای مـا قـابل
احترامترند.
...
ـ نظریات مختلف راجع به این جریان و نظرما

یک ـ اپورتونیستها :این جریان را حرکت طبیعی سازمان معرفی نموده و عناصری را که حاضر به تغییر
ایدئولوژی نشدهاند ٬منحرف معرفی میکنند.
دو ـ راست ارتجاعی :چون تعلیمات مجاهدین منحرف بوده است ٬این جریان در سازمان به وجود آمده
است.
سه ـ نظر بعضی مارکسیستها :عدهای از مارکسیستها )چریکهای فدایی خلق( این حرکت را جریانی
اپورتونیستی میدانند و از همکاری با آنها خودداری مینمایند .عدهای دیگر این جریان را حرکت جبری
)جبر تاریخ :تنها انقالبات مارکسیست ـ لنینیستی میتوانند به حرکت خود ادامه دهند و سایر نیروها از
بین میروند( سازمان دانسته و محکوم نمیکنند.
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چهار ـ نظریه خودمان راجع به این جـریان ٬نـاشی از حـرکت اپـورتونیستی و خـیانت تـقی شـهرام و
دارودستهاش بوده...
ـ علت اصلی مارکسیست شدن سازمان

علت اصلی ٬فاصله  120ساله بین تئوری و عمل ما و مارکسیسم است .مارکسیستها  120سـال
جلوتر از ما مبارزات خود را شروع کردهاند و این ٬عناصر را به طرف آنها سوق میداد .ما میبایست بـا
نیرویی رقابت میکردیم که  120سال جلوتر از ما بودند1«.

دیدگاه متأخر یک عضو جمع رجوی

سعید شاهسوندی 2عضو جمع رجوی در زندان و عضو سابق مرکزیت سـازمان طـی مـقالهای در

زمستان  ٬1367درباره جریان تغییر ایدئولوژی و وقایع زندان ٬چنین نوشت:
»آنچه در سال  54بر سازمان رفت ٬بر کسی پوشیده نیست .همانگونه که اقدامات سـازمان بـعد از
پیروزی انقالب اسالمی تاـکنون نیز پنهان و یا توجیهـکردنی نمیباشد ٬اما در میان وقایع آن سالها ٬نکته
مهم و درسآموزی است که اشاره بدان ضروری است .وقایع و تحوالت درونی سازمان در سال  54که با
ترور و قتل و جنایت همراه بود و به اعالم رسمی تغییر ایدئولوژی و مارکسیست اعالم کردن سازمان

 .1فرازی از تاریخ :...صص  43ـ .47
» .2سعید شاهسوندی« عضو کمیته مرکزی سازمان و از اعضای قـدیمی آن بـود .وی در سـال  1348بـه عـضویت
سازمان درآمد و همراه با مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف ٬در جمع اولیه مقاومت در بـرابـر جـریان
مارکسیستی حاـکم بر سازمان مشارکت داشت .وی در سال  ٬54دستگیر شد و محکوم به حبس ابد گردید ٬ولی
در دی ماه سال  57و در آستانه پیروزی انقالب اسالمی از زندان آزاد گردید .در زندان از اعضای مهم جمع رجوی
و از دوستان نزدیک وی محسوب میشد .بعد از انقالب ٬ابتدا در قسمت آموزش و بعد هم در تحریریه نشـریه
سازمان مشغول بوده است .در جـریان انـتخابات مـجلس خـبرگان قـانون اسـاسی و دوره اول مـجلس شـورای
اسالمی از جانب سازمان به عنوان کاندیدا از شهر شیراز معرفی گردید .در تیرماه سال  ٬1360سعید شاهسوندی
همراه اولین گروه اعزامی برای راهاندازی رادیو سازمان ٬از فرانسه به کردستان ایران آمـد .در سـال  64بـه عـنوان
عضو مرکزیت سازمان معرفی شد ٬در سال  67اعالم جدایی کرد ٬اما در عملیات فروغ به عنوان یک نیروی عادی
شرکت کرد که به اسارت نیروهای رزمنده ایران درآمد و پس از سپری شدن مدت محکومیت ٬به خارج از کشور
رفت و در اروپا ساـکن شد.
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منجر شد ٬میتوانست زنگ خطر واقعی را برای باقیمانده افراد ٬به ویژه آنها که از سالیان قبل در زندان
بودند و داعیه هدایت و رهبری داشتند ٬به صدا درآورد .وقایع سال  ٬54چنان بود که اـگر درست به آن
توجه میشد و اـگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرفت ٬یعنی اـگر عـلل مـارکسیست شـدن
سازمان عمیقًا بررسی میشد و به صورت »شکلی« انجام نمیشد ٬چنان که گویی» ٬تحول« از »بیرون«
بر سازمان تحمیل شده ٬تنها به ذـکر کودتای اپورتونیستی اـکتفا نمیشد و خالصه اـگر بنیادهای سیاسی ـ
تشکیالتی ٬باالخص بنیادهای ایدئولوژیک آن تغییر ایدئولوژی که در یک مقطع ٬تقریبًا تمامیت سازمان
را فراـگرفت ٬مورد بررسی و مداقه قرار میگرفت و سازمان نیز نیروهای مذهبی و مسلمان غیر از خود را
به عنوان »راست« و »راست ارتجاعی« و به عنوان »تهدید اصلی« خود تلقی نمیکرد ٬شـاید سـازمان
وضعیت کنونی را پیدا نمیکرد ٬شاید تحوالت بعد از پیروزی انقالب در سطح جامعه و نیز رابطه متقابل
نظام جمهوری اسالمی و سازمان هم به گونهای دیگر بود و صدها شاید دیگر«1.
در ادامه تحلیل شاهسوندی ٬آمده است:
» ...الزم میبینم به عنوان کسی که در ردیف اول در مقابل جریان سال ) 54جریان مارکسیست شدن(
قرار داشته و به همین دلیل تأثیرات آن ضربه را نیز بیشتر از سایرین درک و لمس کرده است ٬نکاتی را
توضیح دهم...
مسئلهای مهمتر که مدنظر است ٬موضعگیری افراد باقیمانده سـازمان ٬بـه خـصوص افـراد قـدیمی
سازمان که عمدتًا و یا تمامًا در زندان هم بودند ٬میباشد .چرا که همین افراد بودند که عدهای از آنها بعد از
شروع فضای باز سیاسی ٬تحتتأثیر مبارزات مردم و باقیمانده نیز در آستانه پیروزی انقالب اسالمی از
زندانها آزاد شدند و سازمان را دوباره تشکیل دادند و به راهی رفتند که اـکنون میبینیم...
واقعیت این بود که ماجرای مارکسیست شدن در سازمان ٬بیرون از زندان با فردی به نام تقی شهرام

شروع و بهتر است بگویم »علنی« شد؛ اما این تمام واقعیت نبود .چه قبل و چه بعد از او ٬آنچنان که بعدها
معلوم شد ٬افراد متعدد دیگری که گاهی به لحاظ سابقه و رده تشکیالتی از تقی شـهرام بـاالتر و بـا
سابقهتر هم بودند ٬مارکسیست شده بودند؛ چه در زندان تهران و چه در زندان مشهد ٬افرادی که در میان
آنها از اولین مرکزیت سازمان هم دیده میشد.
 .1لطفی ٬شاهسوندی ٬دو مقاله :صص  52ـ .53
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باز این درست است که تقی شهرام با استفاده از مکانیسمهای تشکیالتی ٬جابجا کردن و پراـکـنده
نمودن افراد مخالف ٬توانست ابتدا یک شاخه و بعد هم شاخه دوم از مجموع سه شاخه تشکیالت سازمان
را مارکسیست کند ٬اما اـگر زمینه مساعد برای این کار وی ٬وجود نمیداشت ٬اـگر دوگانگی و التقاط در
درون ایدئولوژی سازمان وجود نمیداشت و اـگر طی آن سالها ٬حتی به نسبت سالهای اولیه ٬حجم و
ـکیفیت مطالعات اسالمی کاهش پیدا نکرده بود و خالصه ٬اـگر زمینه کامًال مساعد نبود ٬او به عنوان یک
فرد ٬هیچگاه نمیتوانست به آن سرعت و به آن سادگی ٬ابتدا دو سوم و بعد تمامیت یک سازمان را که
مدعی اسالم و اسالمخواهی بود ٬از شعار اصلی و محتوای ادعایی خودش جدا کند .اینجاست که علیرغم
تحلیلی که بعدًا صورت گرفت و مشخصًا توسط شخص رجوی تدوین شد ٬ضربه سال  54را باید ضربهای
درونی و از درون بدانیم و نه ضربهای بیرونی و به اصطالح کودتا مانند.
همین تفاوت به ظاهر کوچک درونی و بیرونی دانستن علت ضربه است که راه به جاهای باریک و اساسی
میبرد .چرا که اـگر آن موقع به حق ضربه را درونی تحلیل میکردیم ٬سؤال مقدر و اجتنابناپذیر بعدی٬
این بود که حفرهها ٬شکافها و عوامل درونی مسبب این ضربه ٬چه بود؟ و بعد از آن هم طبعًا تالش
برای پرنمودن حفرهها و زدودن ناخالصیها صورت میگرفت )ـکاری که البته نشد( .اما وقتی که علیرغم
نظر اـکثریت قریب به اتفاق افراد درون زندانها که هر کدام به شیوه واحدی علت ضـربه را »درونـی«
میدانستند ٬شخص رجوی ٬آن را ضربهای »بیرونی« و »ـکودتائی« تحلیل کرد و سپس این تحلیل را به
تدریج بر همه قبوالند ٬طبیعی است که دیگر سؤاالت گفته شده در فوق ٬اساسًا مطرح نمیشود ٬چه رسد
به این که قصد چارهجویی و درمان و نحوه آن مطرح شود .و درست در همین نقطه هم هست که آن
افراد و نیروهای اصیل اسالمی را که از سر خیرخواهی و دلسـوزی ٬بـه مـا هشـدار مـیدادنـد و از مـا
میخواستند به »علل درونی« ضربه توجه کنیم» ٬مرتجع« و »راست ارتجاعی« خطاب کرده و ضمنًا برای
این که مبادا سخنان و گفتههای آنان در سطوح و بدنه سازمان مؤثر واقع شود ٬رهبری سازمان در زندان
عمًال یک نوع بایکوت سیاسی ـ و به خصوص عقیدتی ـ یعنی مـمنوعیت هـرگونه بـحث عـقیدتی و
تشکیالتی با این گونه افراد را اعالم و اعمال کرد ٬آنچنان که کسی از افراد تشکیالت نمیتوانست آزادانه
با دیگران تماس گیرد و همینطور امکان و راه تماس آن افراد و نیروهای دلسوز هم با ما با سد روانی٬
سیاسی و باالخره تشکیالتی ایجاد شده توسط سازمان مواجه میشد و آن اثـری را کـه بـاید بگـذارد٬
نمیتوانست داشته باشد.
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و این در شرایطی بود که ضربه ٬چه به لحاظ ابعاد فراـگیر آن و چه به لحاظ شیوههای ضدانسانی به کار
ـگرفته شده در آن ٬یعنی ترورها و کشتارها به اندازهای شدید و تکان دهنده بود که شـوک الزم بـرای
تصحیح و بازگشت به خط اصولی ٬یعنی زدودن التقاط و بازگشت به اسالم اصیل را واقعًا امکانناپذیر
ساخته بود1«.

تحلیل جمع مؤتلفه و روحانیون
در تیرماه سال  ٬1358کتابی تحت عنوان »تحلیلی بر سازمان مجاهدین خلق ایران« بـه قـلم ع ـ

حقجو منتشر شد که تا آبان ماه همان سال به چاپ سوم رسید و در تیراژی وسیع با استقبال مخاطبان
مواجه شد .در آن مقطع این کتاب اولین متنی بود که در فضای تبلیغات انبوه و متراـکم سازمان ٬نگـاه
متفاوتی دربرداشت و اطالعات ناـگفته و جدیدی را ارائه میداد .بعدها در افواه پژوهشگران شنیده شد که
نام واقعی نویسنده کتاب مزبور اسداهلل بادامچیان بوده است که خود در ارتباط با جـمعیت هـیئتهای
مؤتلفه اسالمی در زندان بوده و از نزدیک در جریان بسیاری از مسائل سازمان قرار داشته است.
تحلیلی که بادامچیان در کتاب مزبور از وقایع و مـواضـع جـمعهای داخـل زنـدان در قـبال تـغییر
ایدئولوژی سازمان ٬به دست میدهد ٬میتواند معرف نگرش جمع مؤتلفه و دوستان همفکر روحانی و غیر
روحانی زندانی این جمع ٬محسوب گردد.
در کتاب مزبور ٬پس از ذـکر تاریخچهای از سازمان ٬در فصلی تحت عنوان »وقایع زندان« وضعیت
زندان و شنیدهها و مشاهدات نویسنده به شرح ذیل تبیین شده است:
»در سال  ٬1350که افراد سازمان مجاهدین و چریکهای فدایی خلق به زندان آمدند ٬شعار »جمع
واحد« را مطرح ساختند .بیشتر این شعار از طرف مجاهدین خلق بود که شعار »وحدت نیروها بدون توجه
به ایدئولوژیها« را دادند و چون زمینه موجود و فداـکاریها و شهادت رهبران به آنها برتری قابل توجهی
بخشیده بود ٬لذا موفق شدند اـکثر مسلمانها و مارکسیستها را در یک جمع واحد به نام »ـکمون« ٬که البته
اسمی کمونیستی است ٬گرد آورند و اصالت را به مبارزه با امپریالیسم بدهند و مسئله تقوا را به تـقوای
سیاسی تفسیر نمایند .البته این کار از طرف بعضی مسلمانها ٬که سابقه مبارزه و زندان داشته و افـراد
 .1همان :صص  53ـ .55
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جو حاـکم به نفع مجاهدین بود و لذا آنها نیز ٬در عین برکنار
مطلعی بودند ٬مورد اعتراض قرار گرفت ولی ّ
بودن از کمون و حفظ جمع اسالمی خویش ٬روابط خود را با کمون به طور حسنه حفظ نمودند .از این
افراد باید گروه »هیئت مؤتلفه« ٬که در قتل »منصور« شرکت داشتند ٬مانند آیةاهلل ]محیال ّدین[ انواری٬
]حبیباهلل[ عسکراوالدی ٬حاج مهدی عراقی ٬حاج هاشم امانی ٬ابوالفضل ]حاج[ حیدری ٬حاج احـمد
شهاب و نیز سیداسداهلل الجوردی 1را نام برد.

بعضی از این افراد ٬پس از آشنایی با مجاهدین و افکار آنها ٬به التقاطی بودن ایشان پی برده و سعی
ـکردند تا آنجا که ممکن است آنها را مطلع سازند ولی با سرسختی مجاهدین رو به رو گشتند و مواجه با
تهدید و مجازات شدند .از جمله ٬پس از مطرح شدن جزوه دینامیسم قرآن 2برای افـراد سـطح بـاالی
زندان ٬چند نفر از آیةاهلل انواری درباره جزوه سؤاالتـی مـیکنند و ایشـان مسـعود رجـوی را خـواسـته
توضیحاتی میخواهند و چون مییابند که مطالب و توضیحات ٬التقاطی است ٬به ایشان تذکراتـی داده
عالمه طباطبایی مراجعه کند .مسعود میگوید که » ّ
راهنمایی میکنند که به تفسیر المیزان ّ
عالمه چون دید

ائمه
دیالکتیکی ندارد ٬قرآن را نمیتواند تفسیر علمی بنماید« و آقای انواری با ناراحتی میگوید که »البد ّ
هم نمیتوانستهاند تفسیر علمی قرآن کنند؛ چون در زمان آنها اصول دیالکتیک وجود نداشته است«!
آیةاهلل انواری ـکسی بود که با توجه به دانش فقهی و فلسفی و اجتهاد و شرکت مؤثر در اولین مبارزه
مسلحانه و ترور »منصور« )عامل برقراری کاپیتوالسیون آمریکایی( ٬و مقاومت مردانـه در تـمام طـول
زندان )از سال  (1343با توجه به توصیههای مکرری که درباره ایشان ح ّتی از طرف مـراجـع تـقلید و
شخصیتهای سیاسی میشد ٬در زندان موقعیت خاصی داشت و پایگاهی برای مسائل مذهبی زندان به
شمار میرفت .لذا مجاهدین جهت اینکه اعتراض ایشان و قضیه مباحثه مسـعود و انـحراف تـعلیماتی
سازمان انعکاس نیابد ٬سریعاً دستور بایکوت ایشان را مخفیانه به افراد زیر نفوذ خویش دادند ٬به طوری
ال ـ ایستادگی کند ٬عالوه بر متهم شدن و
ـکه ایشان متوجه شد که اـگر بخواهد در مقابل این تعلیمات ـ فع ً
در نتیجه باز ماندن از کار ایدئولوژیکی ٬ارتباط وی با زندانیان قطع خواهد شد و ایـن مـوضوع صـدمه
 .1دستگیری شهید الجوردی ٬تا پیش از سال  ٬48بـه جـریانات مـؤتلفه مـربوط مـیشود ولی دو دسـتگیری دیگـر
ایشان ٬نخست در سال  48در خصوص حمله به شرکت هواپیمایی اسرائیلی »ال عال« و بار دیگر در سال  53با
سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشت.
 .2نام اصلی این جزوه ٬چنانکه پیشتر گفته شد» ٬مقدمه مطالعات مارکسیستی« است.
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شدیدی به تبلیغ ایدئولوژیکی اسالمی در زندان خواهد زد و مورد استفاده رژیم قرار خواهد گرفت .لذا
ایشان تصمیم میگیرد که سیاست مدارا را پیش گیرد و رسماً با آنها درگیر نشود ٬امـا عسکـراوالدی و
ابوالفضل حیدری و سیداسداهلل الجوردی در مقابل آنها ایستادند .البته در ایـن دوران ٬عسکـراوالدی و
حیدری در زندان مشهد بودند و الجوردی در قزل حصار ٬و الجوردی نیز بعداً به زندان مشهد تبعید گردید
و جمع کوچکی در مقابل تعلیمات و استراتژی مجاهدین به وجود آمد .مجاهدین به شدت این جمع را
بایکوت کردند و با انواع تهمتها و آزارها کوشیدند آنها را بدنام کرده از تماس افراد با ایشان جلوگیری
شود.
مجاهدین در آغاز ٬با اینکه عسکراوالدی و حیدری با جمع آنها همکاری صمیمانه داشتند ٬کوشیده
بودند که جزوات تعلیماتی مخصوصاً جزوه شناخت به دست آنها نرسد و اینها نیز به طریقی مـخفیانه
جزوه را به دست آورده و مطالب آن را حفظ کرده بودند ٬و لذا هر کس با آنها روبهرو میشد ٬به راحتی
میتوانستند موارد انحرافی جزوه را برایش بگویند و او را متوجه سازند ٬ولی بایکوت کردن آنها و تهمت
زدن ٬که متأسفانه در محیط زندان بسیار زود مؤثر میشود ٬باعث میشد که دیگران نتوانند با اینان تماس
بگیرند و اـگر تماس هم کسی میگرفت ٬او را نیز فوراً بایکوت میکردند و از طرفی مطالب شناخت را ٬یا
توجیه میکردند و یا میگفتند» :دروغ است؛ شناخت ما یک شناخت اسالمی مترقی است و بعدًا که آن را
برایت بگوییم ٬خواهی دید که حرفهای اینها از خصلتهای ارتجاعی آنها سرچشمه میگیرد...«.
مجاهدین با همکاری و همفکری با فداییان خلق ٬آن چنان دیکتاتوری در زندان برقرار کرده بودند که
ـکسی جرئت مخالفت با کمون و آنها را نداشت و چند نفری که توانستند اعتراضی بکنند ٬به نحوی با آنها
رفتار شد ...که دیگر خیلیها جرئت مخالفت را نداشتند.
به طور کلی اداره زندان ٬از نظر ایدئولوژیکی و استراتژیکی و صنفی ٬به دست رؤسای مجاهدین و
فداییان خلق افتاد که با یکدیگر قراردادهایی نیز بسته بودند ٬از جمله اینکه :اـگر هر گروه به حکـومت
رسید ٬دیگری را نیز شرکت دهد و همکاری و همفکری استراتژیکی با هم داشته باشند و در زندان و بین
یکدیگر ٬بحث ایدئولوژیکی نکنند و سعی شود که هرچه بیشتر افراد دو گروه در کارهای مختلف با هم
ـکار کنند تا وحدت نظر بین آنها پدید آید...
این وحدت تا پاییز سال  1354ادامه یافت و به نحوی وسعت یافته بود که دیگر فرقی بین مجاهد و
فدایی احساس نمیشد...
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با اینکه از اواخر سال  52سازمان به دست عوامل کمونیست و مرتد افتاده بود ٬تا سال  54کمتر کسی
در جامعه به این حقیقت آشنا شده بود .و از همه جالبتر اینکه هنگامی که مرت ّدین دسـتگیر شـدند و
جو حاـکم بر زندان که
]خلیل[ دزفولی مصاحبه رادیویی کرد و جریان شهادت شریف واقفی فاش گردیدّ ٬
واال او نیز مانند
در دست مجاهدین بود ٬ابتدا این تحلیل را نمود که »خوب شد شریف واقفی را کشتند ّ
دزفولی خیانت میکرد و اـکنون از تلویزیون مصاحبه میکرد« .اما ضربه این شهید و شهدای دیگر ٬چون
صمدیه لباف و غیرهم ٬و دستگیری مرت ّدین و رسیدن اخبار آنها به داخل زندان ٬ناـگهان خفتهها را بیدار
ـکرد و ریاـکاران را رسوا ساخت.
محل ابدیها و رهبران بود ٬شکل گرفت و ناـگهان در
خبر ٬به تدریج ٬در بند  4و  5و  6که مرکز و
ّ
زندان پیچید .عکسالعملها سهمگین بود .مسلمانها شوکه شده بودند که »یعنی چه؟ سازمان مجاهدین
خلق و ارتداد و کمونیست شدن؟« باورکردنی نبود ٬ولی با همه تلخی واقعیت داشت .مسلمانها گـیج٬
متحیر بودند که »چه باید کرد و چرا این طور شد؟«
ناراحت ٬خشمگین و
ّ
اعالم تغییر ایدئولوژی و ]پذیرش مرام[ کمونیستی از طرف بعضی از مجاهدین کمونیست شدهای که
تا آن موقع به دستور سازمان پردهپوشی میکردند ٬به این ناراحتی و عصیان دامن زد ٬زیرا آنها نیز فورًا
اعالم کردند که کمونیست بودهاند ولی برای مصلحت اعالم نمیکردهاند و »چون اـکنون رهبر انقالب٬
یعنی سازمان ٬کمونیست شده است ما نیز حـقیقت را مـیگوییم« .در مـقابل ایـن هـمه نـاراحـتیهای
مسلمانان ٬کمونیستها شاد و سرحال و فرصتطلبانه شعار میدادند که »بله ٬مارکسیسم پیروز است و
ملتها راه واقعی خود ٬را که همان کمونیسم باشد ٬دریافته و خواهند یافت .و ما میگفتیم که باالخره راه
مبارزه مسلّحانه باید به طریق علمی باشد و به کمونیسم ختم شود و دیدید که شد« .و این رجزخوانیها٬
ـکه در این مواقع نامردانه انجام میشد ٬بیشتر نمک بر زخم مسلمانها میپاشید.
 ...باالخره جمع مسلمانها و کمونیستها در پاییز سال  ٬54ابتدا در بند  4و  5و  6و سپس در سایر
بندهای زندان قصر ٬از هم جدا شدند ٬منتها بعدًا معلوم گردید که مجاهدین ٬بر اساس وظیفه اسالمی
جو موجود و ناراحـتی
تبری( از مارکسیستها جدا نشدهاند بلکه به طور تاـکتیکی ٬در اثر فشار ّ
)تول ّٰی و ّ
مسلمانها از خیانت کمونیستها و نیز ترس از اینکه بقیه خالفکاریهایشان فاش شود )از قبیل تعلیمات
انحرافی و التقاطی ٬مخفی کردن ارتداد رهبری سازمان در تـمام سـال]هـای[  53و  ٬54فـاش شـدن
همکاری آنها با مرت ّدین و غیره( حاضر به جدایی شدهاند و تازه این جدایی را نگذاشتند کامل انجام گیرد٬
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و پایه یک درگیری و اختالف طوالنی را پی ریختند ـ که صدمات آن بعداً شرح داده خواهد شد ـ و آن٬
این بود که در آشپزخانه و چای و میوهای که مالقات کنندگان میآوردند و چند کار دیگـر ٬اشـتراـک بـا
ـکمونیستها را حفظ کردند ٬که از همان اول مورد اعتراض قرار گرفت.
مجاهدین پاسخ میدادند که »چون مدتهای طوالنی با هم بودهایم ٬جدا شدن کامل مشکل است و
باید به تدریج این کارها را هم جدا کنیم و این کار را خواهیم کرد« .در حالی که در واقع چنین نبود و بعد
هم مجاهدین به این قول عمل نکردند بلکه کوشیدند تا به تدریج ٬بار دیگر موارد اشتراـک را گسترش
دهند و این کار باعث شد که عدهای از افراد مسلمان و پایبند به مسائل شرعی و اسالمی ٬از جمعهای
تحت کنترل مجاهدین جدا شوند و در نتیجه درگیریهای لفظی و اختالفنظرها پیش بیاید) .البته در
زندان اوین ٬جدایی بین مسلمانها و مارکسیستها انجام نگردید و آنها کماـکان با هم بودند(.
مسئولین زندان قصر در هنگام این جدایی ٬برای آنکه این کار باعث انسجام بیشتر هر یکی از گروهها
نشود ٬ترکیب زندانیها را تغییر دادند و بند  4و  5و  6را برای زندانیهای محکوم از  6سال به باال و بند 2
و  3را به از  3سال تا  6سال و بندهای دیگر را به تا  3سال زندان ٬اختصاص دادند و آنها را جا به جا
نمودند .در همین بندها نیز ٬غیر از زندان شماره  ٬4جمعهای جداـگانه تشکیل شد؛ با همان نقاط اشتراـک.
در بند  2و  ٬3عالوه بر اشتراـک در میوه و چای و ظرفشویی و کارگری بند ٬به تدریج شیر و غذای شبانه
مریضها و سپس کفشهای ورزشی را مجاهدین مشترک کـردند و در ضـمن فـردی بـه نـام حسـن

عباسی]را[ ٬که از اعضای سازمان مجاهدین بود و کمونیست شده بود ٬در جزء جمع مسلمانها پذیرفته
بودند .این اعمال و وجود عباسی باعث اعتراض عدهای از مسلمانان پایبند به مسائل شرعی شد و در
بحثهایی که با مجاهدین میشد که چرا یک کمونیست را در بین مسلمانها پذیرفتهاید ٬در ابتدا گفتند:
»او کمونیست نیست بلکه مسائلی برایش مطرح شده و لذا فقط نماز نمیخواند ٬و آن هم حاضر است
بخواند لیکن ما به او گفتهایم اـگر ایمان به نماز ندارد نخواند «.ولی خود عباسی ـگفت که »من کمونیست
ارتدوکس هستم« )ـکنایه از یک کمونیست متعهد و متعصب( و لذا مجاهدین گفتند که »با او داریم بحث
میکنیم تا عوض شود«.
در این اثنا مسئله جدایی کامل هم که مطرح بود ٬باز مجاهدین بهانه میآوردند و هر بار که بهانه از
بین میرفت ٬باز بهانه دیگری میجستند؛ به نحوی که باالخره گروهی از مسلمانها از جمع جدا شدند و
سفره جداـگانه انداختند و گفتند که چنانچه جدایی کامل از کمونیستها انجام شـود و عـباسی از جـمع
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مسلمانها بیرون برود ٬حاضرند که به جمع مسلمانها باز گردند.
ال از مسلمانهایی بودند که به مسائل شرعی تعهد داشتند و از جمله پرهیز از نجاسات.
این افراد معمو ً
یکی از اعمال بسیار بدی که مجاهدین در زندان رایج کردند ٬مخلوط کردن همه چیز با مارکسیستها بود؛
از جمله مسئله دمپایی و چای و ظرف .در زندان کفش نبود بلکه همه دمپاییهایی داشتند کـه زنـدان
میداد و یا گاهی خود زندانیها میخریدند و قبل از کمون ٬هر کس دمپایی مخصوص خود را داشت.
ـکمون ٬دمپایی را نیز مشترک کرد و هر کس دمپایی دم در بند یا اتاق را میتوانست به پا کند ٬منتها با
توجه به اینکه کمونیستها مرتدند ٬بنا به حکم اسالم ٬نجس میباشند و از طرف دیگر رعایت پرهیز از
خون و ادرار و جنابت نمیکنند و از اصرارهایی که داشتند ٬یکی سرپا ادرار کردن بود که به صورت عامل
ال آلوده به ادرار و کثیف و ـ طبیعی است که ـ
مشخصی برای کمونیستها درآمده بود ٬لذا دمپاییها معمو ً
ّ
مقید دمپایی مخصوص به خود را داشتند
نجس به حساب میآمد .همیشه ٬تا قبل از  54نیز ٬مسلمانهای ّ
و نیز از برخوردهای نجاستآور با مارکسیستها مواظبت مینمودند .و این خـود یکـی از مـترقیترین
محبت و مدارا با ک ّفار ٬مرزی بین آنها و مسلمین میکشد که
قوانین اسالمی است که در عین توصیه به ّ
زیانهای ناشی از زندگی مشترک را نداشته باشد...
در بحثهای بین مجاهدین و مسلمانان انشعابی ٬طبعاً بحث از نجس و پاـکی نیز به مـیان آمـد و
مجاهدین به راستی ناجوانمردانه انشعابیون را متهم کردند که :با تنگ نظری ٬مسـائل اصـلی را فـدای
تقید به مسائل
مسائل فرعی ٬چون نجس و پاـکی ٬میکنند و ایده ارتجاعی دارند .که ضمن اینکه باید گفت ّ
شرعی ٬یکی از اصلهاست اما راستش این بود که این مسلمانها بحثشان بر سر تنها نجس و پاـکی نبود
بلکه مهمترین مطلب ٬جنبه سیاسی و اجتماعی موضوع بود و موضوع حکم صریح اسالم در رعایت مرز
بین کافر و مسلم ]بود[ و این مطالب را در بحثهایشان هم میگفتند.
البته تا این موقع هنوز چندان مسئله تعلیمات و استراتژی التقاطی و انحرافی سازمان مطرح نبود بلکه
ال بـهانه
فقط جنبه سیاسی مسئله جدایی طرح میگردید .مجاهدین از این جدایی خیلی بهره بردند؛ او ً
آوردند که» :چون قصد این انشعابیون جدایی کامل است و ما اـگر تسلیم اینها بشویم ٬دفعه دیگر هر کس
هر کاری به میلش انجام نشد ٬دست به انشعاب میزند ٬لذا ما دیگر نمیتوانیم از مارکسیستها نـقاط
مشترکمان را جدا کنیم« .ثانیاً با تبلیغات منفی و دروغین و اینکه اینها به دشمن مشترک کمک میکنند و
نمامانه آتش نفاق را بین مسلمین دامن زدند و به
به انقالب و مظهرش ٬که سازمان باشد ٬خیانت میکنندّ ٬
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انشعابیون ٬آنها را م ّتهم به
جای آنکه با محبت و مدارا جلب قلوب نمایند ٬ضمن قطع کردن ارتباط افراد با
ّ
انواع افتراها و تهمتها کردند؛ به ح ّدی که زندانی به مراتب مخوفتر از زندان رژیم بـرای آنـها پـدید
آوردند؛ و ثالثاً حرف اصلی انشعابیون را ٬با تبلیغاتی حسابگرانه ٬مربوط کردند به مسائلی چون نجس و
پاـکی و آزادیطلبی و خصلتهای ـ به قول آنها ـ خرده بورژوایی .و چون امکانات در اختیار آنها بود ٬به
خوبی این کار را انجام دادند و صدای آنها را خفه کردند...
در کنار این وقایع ٬جریانات دیگری نیز در اوین اتفاق میافتد .با توجه به اعترافات ]وحید[ افراخته و
مرت ّدین ٬رژیم به ارتباط قوی زندان با کادر خارج از زندان پی برد و لذا افراد مؤثر را به تدریج به اوین برده
به شدیدترین وجهی تحت کنترل قرار داد .در زندان قصر هفتهای دو روز مالقات بود و طبعاً همراهش
اخبار و اطالعات الزم ٬بین مالقاتیها و زندانیها ٬مبادله میشد و نیز روزنامه و مجله و گاهی رادیو ـ
الب ّته از دفتر زندان ـ و خرید کتابچه و مداد ٬و آزادی نسبی درس و بحث .روی هم رفته زندان قصر قابل
ـکنترل شدید نبودّ .اما در زندان اوین ٬نه از مالقات خبری بود )هرچند ماه یک بار ٬آن هم در یک چادر و
یا در یک چادر قفسدار که درست مانند قفسهای باغ وحش ٬زندانی پشت میلهها یک ربع با خانواده ـ
تحت نظارت شدید مأمورین ـ مالقات میکرد( و نه از روزنامه و مجله ٬و نه کتاب و کتابچه ]خبری بود[ و
ممنوعیت شدید ]بود از[ اینکه حتی در اتاق ٬سه نفر با هم صحبت ننمایند.
فعال زندان قصر ـ آیةاهلل انواری و آیةاهلل ر ّبانی
از افراد مؤثر ٬عالوه بر سران مجاهدین ٬دو روحانی ّ

شیرازی و از گروههای مختلف اسالمی مانند حاج مهدی عراقی از مؤتلفه ٬عسکراوالدی و الجوردی از
کروبی و ]قدرتاهلل[ علیخانی و محمد کچویی از گروه انشعابیون ٬محمد
جناح مخالف مجاهدین] ٬مهدی[ ّ

محمدی گرگانی از مجاهدین خلق ٬محمد طالبیان معلم »ـگروه ابوذر« نهاوند ٬اسداهلل بادامچیان از گروه
ّ
مدرس عربی زندان ٬حاجمرتضی تجریشی بازاری مشهور ٬از بند  1و  7و 8ـ ٬از قصر به اوین
میانهرو و ّ
برده شدند.
البته در این هنگام در اوین شخصیتهای مهمی از روحانیون نیز ٬که بر اثر اعترافات مرت ّدین دستگیر
شده بودند ٬در بند  1حضور داشتند؛ چون :آیةاهلل طالقانی ٬منتظری ٬مهدوی کـنی ٬الهـوتی ٬هـاشمی

رفسنجانی؛ و نیز از روحانیون مبارزی که زنـدان آنـها تـمام شـده و اضـافه مـیکشیدند؛ چـون :آقـای
معادیخواه و محمدعلی گرامی .آقایان انواری و ر ّبانی شیرازی نیز جزء این افراد ٬در این بند بودند.
زندان اوین چهار بند داشت که هر یک  13اتاق داشت؛  6اتاق در باال و  7اتاق در پایین .در بند یک
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پایین آقایان علما بودند و اشخاص نامبرده قبلی ٬در اردیبهشت  ٬55به آنها ملحق گردیدند و در طبقه باال
عدهای حدود  14نفر از کمونیستها بودند )از جـمله شکراهلل پاـکنژاد] ٬منوچهر[ نـهاوندی و

]ایـرج[

جمشیدی( که اـکثر آنها خودباخته بودند .در بند دو قسمت باال ٬مجاهدین که اـکثراً از افراد مؤثر بودند چون:
مسعود رجوی ٬موسی خیابانی] ٬محمدرضا[ سعادتی ٬مهدی تقوایی ٬محمد حیاتی و غیره .و در بـند
پایین ٬کمونیستها ]قرار داشتند[ .بند سه باال و پایین مربوط به اضافهـکش یا »ملّیکش«ها بود ٬یعنی آنها
ال مـحکومین مسـلمان و
ـکه زندانشان تمام شده بود ولی رژیم آزادشان نمیکرد .بند چـهار نـیز مـعمو ً
ـکمونیست اوین بودند.
در این بندها ٬مسلمانها و مارکسیستها ٬هر یک در طبقه خود ٬مخلوط زندگی میکردند و جـمع
واحدی داشتند ٬منتها نه به صورت قصر بلکه ـ اصطالحاً ـ هر اتاق یک »ارشد« داشت که مسئول روابط
اتاق و زندانیان با رژیم بود و توسط خود افراد هر اتاق انتخاب میگردید ٬و مقامات زندان نیز او را قبول
میکردند .فقط بند یک پایین بود که آقایان علما به اتفاق افراد نامبرده ٬جمع همگونی داشتند .بعداً آقای
دکتر عباس شیبانی ٬که مدتی طوالنی اضافهـکشی داشت ٬به خاطر اینکه مواظب حال آیةاهلل طالقانی

باشد که حالش مساعد نبود و دستگاه ]ـ= رژیم[ وحشت داشت از اینکه در زندان درگذرد ٬به بـند یک
آورده شد.
جمع ]افراد[ بند یک با توجه به آشنایی عمیق و اعتماد الزم ٬مسائل زندان و بیرون را مورد بررسی
قرار میدهد که در رأس آن ارتداد سازمان و علل آن و مسئله جدایی و انشعابها قرار داشت .در مورد
علل کمونیست شدن سازمان و اعضا ٬علتهای مختلفی ذـکر میگردد که مؤثّرترین آنها تعلیمات التقاطی
و سپس استراتژی سازمان در رابطه واتحاد با مـارکسیستها تشـخیص داده مـیشود .ولذا بـه هـمین
مناسبت ٬مسئله انشعابیون نیز مطرح و از طرف علما نظریه جدایی کامل آنـها از مـارکسیستها تأیـید
میگردد.
در این میان محمد محمدی ]ـگرگانی[ ٬که از اعضای مؤثر و مطّلع سازمان و عالوه بر لیسانسیه علوم
قضایی به عربی و کمی فقه و تعلیمات سازمان وارد بود و ازتئوریسینهای سازمان به شمار میآمد و از
عقاید سازمان دفاع میکرد ٬قرار میشود با چند نفر از آیـات ـ آقـایان انـواری ٬هـاشمی رفسـنجانی٬
مهدویکنی و الهوتی ـ آنها را مطرح سازد .الهوتی در اثر اینکه میبیند محمدی توجیههایی میکند که با
توجه به همکاری نزدیک وی با رهبران سازمان مورد قبول سازمان نیست ٬چندین بار به محمدی تذکّر
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میدهد و چون فایده نمیبخشد ٬از بحث کنارهـگیری میکند .ولی بحث با سه نفر دیگر ادامه مییابد و
باالخره به اتفاق آرا تعلیمات را التقاطی و غیرمنطبق با اسالم میدانند ولو اینکه توجیهات آقای محمدی

را نیز قبول بتوان کرد.
مؤید خویش معرفی میکرد و حتی از قول ایشان
سازمان مجاهدین سابقاً ـ به دروغ ـ امام خمینی را ّ
نقل میکردند که »ای کاش میتوانستم به ایران بیایم و اسلحه به دوش ٬هـمراه بـا بـرادران مـجاهدم
بجنگم« .و در این مباحثه معلوم میشود که ایشان نه تأیید مجاهدین را کردهاند و نه تکذیب.
و لذا علما ٬چندین شب پس از ساعت  10که چراغهای اتاقها خاموش ]میشود[ و همه باید بخوابند٬
آهسته با یکدیگر مشورت ]میکنند[ و باالخره در نتیجه این مشورتها ٬پس از همفکری و شور با افراد
مذکور ٬اعالم مینمایند که مسلمانها در زندان باید از کمونیستها جدایی کامل داشته بـاشند و افـراد
نامبرده موظّفند که این موضوع را به سایر زندانیان برسانند .در این موقع دو نفر از افراد مذکور پیشنهاد
صور مختلف از طرف افراد مطرح گردد و در نتیجه
میکنند که چون پیغام شفاهی است ٬ممکن است به َ
برداشتهای گوناـگونی بشود که نقض غرض کند .و لذا بهتر است که متنی تنظیم شود ٬بدون اینکه نوشته
ـگردد )تا به دست ساواـک نیفتد ]ـکه[ از آن ]سوء[ استفاده نماید( و افراد این متن را حفظ نموده م ّتفقالقول
برای دیگران بخوانند .با تصویب این پیشنهاد» ٬نقل فتوا«یی به صورت زیر تنظیم میگردد:
بسمهتعالی
با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمانها با مارکسیستها و اعتبار اجتماعی که
بدین وسیله آنها به دست میآورند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعی وسیاسی و با توجه به
حکم قطعی نجاست ک ّفار از جمله مارکسیستها٬جدایی مسلمانها ازمارکسیستها در زندان
خرداد 55
الزم و هرگونه مسامحه در این امر موجب زیانهای جبرانناپذیرخواهد شد.
این »نقل فتوا« از طرف نُه نفر از علمای موجود صادر گردید که عبارت بودند از آقـایان طـالقانی٬
منتظری ٬مهدوی کنی ٬ر ّبانی شیرازی ٬انواری ٬هاشمی رفسنجانی ٬الهوتی ٬معادیخواه ٬گرامی.
پس از صدور این »نقل فتوا« بحثی در میگیرد که با توجه به تعلیمات و استراتژی مجاهدین و روشن
شدن کلکهای آنها ٬که با پوششهای ظاهر فریب مطرح میگردیده ٬اـکنون تکلیف با آنها چیست؟ آیا باید
این موضوع به آنها گفته شود یا نه؟ و در صورتی که آنها مارکسیستها را نجس ندانند و شهید بدانند ٬چه
باید کرد؟ و باالخره اـگر از مارکسیستها جدا نشدند ٬وظیفه چیست؟
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علما میگویند که »ابتدا انحراف تعلیمات ]مجاهدین[ و نظریات علما را به رؤسای آنها بگویید و در
صورت تخلّف ٬باز به افراد مطمئنی که در زندان متزلزل نمیشوند ٬شرح دهید و در صورت عدم جدایی
آنها از مارکسیستها و اصرار بر تعلیمات انحرافی و این استراتژی ٬شما با مجاهدین زندگی جمعی نکنید
ولی با آنها مبارزه هم نکنید تا مبادا دشمن بهرهمند شود«.
 ...برای بهتر روشن شدن موضوع ٬کافی است نگرشی به نیروهای موجود ]آن زمان[ و رژیم بیندازیم.
الف( در سال]های[ 54ـــ 55مجاهدین خلق از هم پاشیده بودند ٬رهبری دچار خیانت شده ٬و ع ّدهای از
ال خود رهبری مرت ّدین نیز بر اثر توجه
بهترین کادرها به دست مرت ّدین و رژیم شهید شده بودند و اصو ً
به تصفیه کردن عناصر مسلمان صالح ٬در یک درگیری داخلی فرو رفته و ضعیف شده بود .خـیانت
مرت ّدین و همکاری با رژیم ٬ج ّداً سازمان را درهم شکسته ]بود[ و فاش شدن کمونیست و منافق بودن
آنها اعتماد مردم را متزلزل کرد ٬به ح ّدی که حتی اعضای سازمان ٬که هرچند نفر گروهی تشکیل داده
بودند با نـامهایی چـون »مـجاهدین راسـتین«» ٬مـجاهدین واقـعی«» ٬مـجاهدین خـلق مسـلمان«٬
»مجاهدین اسالم« و غیره ٬آنها نیز به رهبری خویش اعتماد کافی نداشتند.
مردمی که مبارزان را پناه داده و به آنها کمکهای گوناـگون میدادند ٬با توجه به روحیه مـذهبی و
مخالفت با کمونیسم و از طرفی جریحهدار شدن احساساتشان ٬کمکها را قطع کردند و ح ّتی بسیاری٬
مبارزین را که در خانههای خودشان مخفی کرده بودند بیرون نمودند .افراد مؤثر و متن ّفذ و روحانیت ٬که
مؤید سازمان بودند ٬با شناختی که از سازمان به دست آوردند ٬یا حداقل دیگر حمایت نمیکردند و
قب ً
ال ّ
ال موجود بودند ٬زیرا با روش مجاهدین٬
ساـکت بودند و یا مخالفتی اصولی را شروع کرده در صدد جبران خ ٔ
ال مأیوس بودند .و روی هم رفته باید گفت که سازمان مجاهدین
مخصوصاً مجاهدین زندانی ٬از آنها کام ً
در قاموس مبارزه ٬دیگر نیروی مؤثری نبود.
ب( سازمان چریکهای فدایی خلق؛ این سازمان ٬که هرچند افرادش بسیار کم بود ولی با کمک فراوان و
همه جانبه سازمان مجاهدین خلق و کشته شدن چندین نفر از افرادش و تبلیغات مجاهدین ٬زمـینه
دوم در مقابل رژیم به حساب میآمد ٬در این سال از هم پاشید .زیرا
نسبتاً مساعدی یافته بود و نیروی ّ
در یک سری مباحثات مخفی ٬پس از آنکه مرت ّدین به آنها پیشنهاد وحدت کامل دادند ٬خواستار در
دست داشتن رهبری مطلق شدند و مرت ّدین نیز میخواستند که رهبری اصلی به دست آنها بـاشد و
فداییان خلق شرکت در آن کنند .و باالخره به توافق نرسیدند و لذا مجاهدین خلق حمایت خود را از آنها
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ـکم کردند و خیانت مرت ّدین ٬که مردم از چشم کمونیستها میدیدند ٬زمینه اجتماعی آنها را از بین برد و
لذا در طول مدتی در حدود  45روز ٬حدود  60نفر از کادرهای ورزیده آنها کشته شدند و ع ّدهای دستگیر
ـگردیدند ٬و در گروههایی نیز مأمورین ساواـک نفوذ کردند و آنها را دستگیر نمودند و در نتیجه آنها نیز
دیگر نیروی قابل توجهی نبودند.
ج( روحانیت مبارز نیز در حادثه تظاهرات سالگرد  15خرداد ٬در مدرسه فیضیه ]در سال  ٬[54با دستگیری
فعال ٬دچار رکود بود.
و تبعید گروه کثیری از روحانیون و ّ
طالب ّ
د( جبهه ملی ٬نهضت آزادی و گروههایی از این تیپ نیز عالوه بر نداشتن نفوذ عمیق در رهبری مبارزه٬
در اثر تبلیغات گروههای چریکی که آنها را مردود میشمردند و اعمالشان را رفرمیستی میدانسـتند٬
تأثیر چندانی در صحنه سیاست کشور نداشتند.
در مقابل ٬رژیم با استفاده از درآمد سرشار نفت ٬حمایت امپریالیستهای شرق و غرب و کشورهای
ال خود را نیرومند احساس
دیگر ٬دادن رفاه کاذب به مردم ٬قدرت یافتن ارتش ٬و گسترش ساواـک ٬کام ً
فعال مخالف نیز آن چنان او را سـرمست و مـغرور سـاخته بـود کـه
میکرد و از هم پاشیدن نیروهای ّ
مأمورینش ٬مخصوصاً در زندان ٬شادمان رجز میخواندند و سیاستگرانش توصیه میکردند که اـکنون ٬پس
از سرکوبهای شدید ٬نوبت آن است که قدری مالیمت نشان داده شود و با یک سلسله مـوعظههای
ساواـکی و ایجاد روحیه یأس ٬شروع به آزاد کردن بسیاری از زندانیان کنند تا روحیه آزادیطلبی ]= میل به
آزادی از زندان[ در زندانیان دیگر پدید بیاید و آنها را نیز از قدرت بیندازد و از طرفی محیط نامساعد افکار
عمومی جهان را نیز آرام سازد .نگاهی دقیق به محاسبههای شاه و نزدیکانش ٬ایـن مـطلب را روشـن
میسازد .البته در این زمان ٬ارباب رژیم هم سیاست »حقوق بشر« را پیش کشید که همه از آن مطلع
هستیم .و لذا از آغاز سال  56سیاست جدید رژیم دایر به مالیمت و دادن ـ به اصطالح ـ »فضای باز
سیاسی« در داخل و خارج زندان مشهود گردید.
حساس کرد و خطر رکود نهضت و عادی شدن اوضاع و در نتیجه پایمال
این سیاست ٬موقع را شدیداً ّ
شدن خونها و فداـکاریهای سالهای اخیر احساس گردید و لذا افراد مؤثر و متع ّهد و مبارز را به فکر
ایفای رهبری قاطع در جریان انداخت و حتی بعضی از آنها معتقد گشتند که با عدم مقاومت صریح در
مقابل رژیم ٬بدون دادن هرگونه امتیازی ٬افرادی ]را[ که وابسته به مجاهدین نبوده ولی شناختی راجع به
افکار و اعمال آنها دارند ٬با استفاده از سیاست مالیم رژیم ٬به خارج از زندان بفرستند؛ که اشتباه یکی از
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مؤثّرترین آنها ٬که فردی مؤمن و مقاوم بود ٬در مالقاتی که با یکی از بسـتگانش از بـند دیگـر کـرد و
خواستن از او که نام افراد مخالف مجاهدین را مخفیانه به او بگوید ٬باعث شد ]ـکه[ مجاهدین بهترین
موضوع را برای کوبیدن مخالفین خویش به دست آورند و هرچه بتوانند آن را بزرگ نمایند و تـجزیه و
تحلیلهای آن چنانی کنند.
برنامهریزان سیاست ساواـک ٬در این هنگام ٬با توجه به اوضاع بیرون و خیانت مرت ّدین و پی بردن به
متدینین ٬دیگر از مجاهدین حمایت نخواهند کرد ٬تصمیم گرفتند که تضا ّد بین
این نکته که روحانیت و ّ
متدین را
طالب و دیگر افراد
ـگروهها را ش ّدت بخشیده از این میان بهره بگیرند و لذا جمعی از ّ
متعصب و ّ
ّ
متعصبین مجاهدین را در بند دو به تدریج تمرکز دادند و سپس ع ّدهای از
به بند یک آوردند و گروهی از
ّ
افراد بند یک را به بند دو بردند و منتظر درگیریها و نزاعهای داخلی زندان نشستند .جریان ٬از این به
بعد ٬بسیار دقیق باید مورد بررسی قرار گیرد و خواننده با یک روح آزاداندیش الزم است مسائل را پیگیری
نماید.
هنگامی که این افراد ـ که عبارت بودند از حاج مهدی عراقـی ٬عسگـراوالدی ٬الجـوردی ٬مـحمد

محمدی ]ـگرگانی[ ٬بادامچی ]بادامچیان[ ٬کچویی ٬طالبیان ٬علیخانی ٬تجریشی و چند نفر دیگر ـ به بند
تجمع سران مجاهدین بود تقسیم میشوند .پس از یکی دو
دو میروند ٬در اتاقهای مختلف بند که مرکز ّ
روز اولیه و با استفاده از آشناییهای گذشته ٬از سران مجاهدین میخواهند که با هم جلسهای مخفیانه
بگذارند تا آنها »نقل فتوا« و نظریات علما را به آنها بگویند و درباره موضوعات و مسائل روز تبادل نظر
ال قضایای »نقل فتوا« را شنیده و برنامه دقیقی برای مقابله با آن ریخته بودند
نمایندّ .اما مجاهدین ٬که قب ً
ال مسموم ساخته بودند ٬به دروغ گفتند که »ما در اینجا روابط سازمان یافته نداریم بلکه
و محیط را قب ً
روابط فقط روابط صنفی است و اـگر کاری دارید ٬باید به ارشدهای اتاقها بگویید«.
و باالخره از چهار ارشد اتاق مسلمانها موسی خیابانی ٬محمد حیاتی و مهدی براعی با دو نفر از این
ـگروه ٬یعنی حاج مهدی عراقی و سیداسداهلل الجوردی ٬باهم نشسته و مسائل مطرح میشود .آنها پس از
شنیدن مطالب ایشان میگویند که »ما فقط به امور صنفی میپردازیم و این کار ربطی به ما ندارد .شما اـگر
میخواهید ٬با تک تک افراد مطرح کنید« .و الجوردی میگوید» :خوب ٬شما سه نفر هر یک ٬تک تک٬
چه میگویید؟« و آنها هر سه نفر جواب نمیدهند ولی در بند منعکس کردند که »این صدای ساواـک است
ـکه از حلقوم علما و طالقانی و منتظری بیرون میآید« .و شایع کردند که این فتوا را علما نـوشته و بـه
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»رسولی« ٬مأمور کثیف و شکنجهـگر ساواـک ٬دادهاند 1و بعضی شایعات دیگر از همین قبیل.
 ...مجاهدین در فکر افتادند با برنامهای خاص ٬تماسها و اشتراـک با مارکسیستها را بیشتر کنند تا
باعث جدایی سریعتر بین مخالفین آنها و دیگران شود...
چهار گروهبندی از مسلمانها در بند دو تشکیل شد که تا سقوط رژیم ٬با قدری قـدرت و ضـعف٬
همیشه این چهار گروه در زندانها وجود داشت...
»مخالفین« مجاهدین] ٬و[ »معترضین« به مجاهدین بودند] .ـگـروه
ـگروههای اصلی» :مجاهدین«٬
ِ
چهارم ٬جمعهای متفرقه بودند و کماهمیت محسوب میشدند[» .مجاهدین« ٬که وضعشان روشن بود:
تعلیمات انحرافی و التقاطی ٬خودمداری و تنها خود را مظهر انقالب دانستن ٬کوبیدن همه آنها که نظام
ایشان را نپذیرند ٬کوشش در بیآبرو کردن مخالفین ٬ایجاد خفقان شدید برای مخالفین و معترضین ـ تا
دیگران مطالب ح ّقه آنها را نشنوند؛ و در این راه مجبور بودند به آنها انواع تهمت و افـترا را بـبندند تـا
توجیهی برای بایکوت کردنشان داشته باشند ـ تحریف خبرهای رسیده و خبرسازی برای اقناع طرفداران
خود ٬از بین بردن دردسرهایی که در نتیجه حفظ مخفی وحدت با کمونیستها و در ظاهر مخالفت با آنها
دچار میشدند و روز به روز آنها را در موقعیت ضعیفتری قرار میداد.
ّاما »مخالفین« که سیاست کلی آنها سروسامان دادن به مبارزه و روشن کردن مردم نسبت به تعلیمات
تقید به مسائل
مجاهدین و جریانات روز و مبارزه با تحریفهای آنها و خنثی کردن تهمتها و زنده کردن ّ
شرعی و نشان دادن چهره واقعی مارکسیسم و نفی فرهنگ مارکسیستی وارد شده توسط مجاهدین در
مبانی اسالمی ـ آن هم به صورت اسالم مترقّی ـ و در عین حال مبارزه با رژیم که عامل همه جنایتها و
خفقانهاست ـ آن هم با توجه به موقعیت روز ـ میبود .و الحق که وظیفه سهمگین و طاقتبار بود.
»مخالفین« ٬مخصوصاً در بند یک ٬مدتی به همراه روحانیت مبارزی که سالیان دراز نقش اساسی در
نهضت داشتهاند ٬این مسائل را بررسی کرده بودند:
آنها محاسبه کرده بودند که اـگر مجاهدین از تعلیمات و استراتژی خویش دست بر ندارند و بر مواضع
 .1در جزوه اولیه تحلیل سازمان در زندان ٬که تحت  3عنوان مـختلف ٬پـیش و پس از انـقالب در داخـل و خـارج
ـکشور به چاپ رسید ٬هنگام شرح ماجرای نقل فتوا ٬همین شایعه و اتهامات نادرست دیگر طرح شده و اساسًا٬
موضوع حاصل نقشه مأموران امنیتی رژیم شاه توصیف گردیده است .البته به دروغ ادعا شده که آقای طالقانی و
آقای منتظری با این حرکت مخالفت کردند و فتوا را تأیید و امضا ننموده بودند .فرازی از تاریخ :...صص  30ـ .33
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قبلی خویش اصرار ورزند ٬خطری بزرگ برای نهضت هستند؛ زیرا از نظر مکتبی ٬التقاطی بودن و اهمیت
علمی دادن به مارکسیسم ٬مسلمانان مبارز را به انحراف مذهبی کشانده و مانند کادرهای آموزش دیده
مجاهدین ٬امکان فراوان مارکسیست شدن آنها میرود و اـگر مارکسیست هم نشوند ٬تعلیمات التقاطی٬
آنها را از درک صحیح اسالم باز میدارد و در پایان به بدعتگذاری در دین منتهی میگردد...
اما از نظر استراتژی؛ با توجه به عقیده مجاهدین به مبارزه طبقاتی و اعتقاد ـ فقط ـ به طبقه کارگر و
دهقان ٬که آن روزها به نام مستضعفین آنها را مینامیدند و ...مبارزه را از طریق مبارزه »فی سبیلاهلل« و
احیای اسالم ٬به صورت مبارزه طبقاتی و اقتصادی در میآوردند؛ که این خود خطری بزرگ بود.
 ...اولین ثمرهاش وحدت با کمونیستها بود ٬با همه زیانهای ناشی از آن .و با توجه بـه مـرزهای
مشترک و طوالنی با شوروی و حمایت سوسیال امپریالیسم جهانی از مارکسیستهای ایرانی و تجربیات
مبارزاتی آنها ٬که به راحتی در اختیار رفقای ایرانی قرار میگرفت ٬خطر تسلّط شوروی بر ایران و از بین
رفتن استقالل کشور و به صورت ایالتی از شوروی در آمدن ایران مطرح میگردید.
از طرف دیگر اینکه اـگر مبارزه ٬مکتبی و اسالمی نباشد ما جز شکست چیزی نـخواهـیم داشت و
خونهای شهیدان به خاـک خفته هدر میرفت...
متدینین این خطرها را درک کردند و محاسبه نمودند و سپس راههای چاره را بررسی نمودند که با
ّ
مجاهدین چگونه روبهرو شوند] ...اـگر آنها[ اصرار بر تعلیمات داشته باشند که در ایـن صـورت بـاید در
مقابلشان ایستاد ٬منتها به نحوی که رژیم نتواند استفاده ببرد...
در مورد استفاده رژیم ٬روشن بود که در کوتاهمدت رژیم بعضی استفادهها را خواهد برد؛ همچنان که
در مورد مرحوم شریف واقفی برد .اما در درازمدت نفع اصلی متعلق به نهضت و زیانکار اساسی ٬رژیم
خواهد بود.
باقی میماند مسئله تهمتها و بایکوتها و رنجها و محرومیتها که در همان آغاز در جمع افراد مؤثر
و رهبری کننده گفته میشود :هر کس میتواند خود را برای این ریاضت انقالبی آماده کـند و پـایدار و
مقاوم بایستد و شماتت دوست و دشمن را با نهایت صبر و حوصله با کنترل خویش و هیچگونه احساساتی
ال فاش کردن تحمل نماید ٬در این راه قدم بگذارد وگرنه اـگر عافیتطلب
نشدن و نقشه را لفظاً و یا عم ً
است ٬سر خویش گیرد و در کنار جریان ٬زندان را بگذراند...
متدین و مبارز بودند و
و ّاما »معترضین« که اـکثر آنها ـ همچنان که گفته شد ـ انسانهای پاـک ٬مقاومّ ٬
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ال به حساب مجاهدین گذاشته میشد .این افراد از
نقش عمدهای در مبارزه داشتند و مجاهدات آنها نیز قب ً
ابتدای جریان و بعضی از آنها حتی قبل از جریان ٬مخالفت خود را با تعلیمات و استراتـژی و ایـنگونه
اعمال مجاهدین اعالم داشتند...
ّاما روش »مخالفین« را قبول نداشتند و چون نمیشد در آن محیط» ٬مخالفین« دالیل خود را برای
ال شرح دهند لذا مخلصانه در ابتدا کوشیدند که جمع واحدی که رهبری آن به دست مجاهدین بود
آنها کام ً
حفظ گردد و »مخالفین« جدا نشوند.
از طرفی ٬چون نقشه رژیم و عمق جریان را به خوبی نمیدانستند ٬موضعگیریهای »مخالفین« و یا
مجاهدین ٬گاهی برای آنها به ح ّد خشم و یا حیرت و یا یأس و ناامیدی میرسید .مخصوصاً از طـرف
»مخالفین« ٬زیرا میدیدند آنها با رژیم شدیداً مخالفاند و زندان هم برای آنها مسـئلهای نـیست و بـه
مبارزه و نهضت نیز کمال وفاداری و عشق را دارند و میدیدند که رژیم نیز ماهرانه ٬به عنوان حمایت از
»مخالفین« ٬آنها را بیاعتبار میکند .از طرف دیگر» ٬مخالفین« نیز با کمال آرامش تمام استداللهای آنها
را میشنوند ولی باز راه خود را میروند و خصوصاً اینها ٬که در گذشته در مقابل رژیم محکمترین موضعها
را داشتهاند ٬اـکنون در عین اینکه با رژیم هـمکاری نـدارنـد ولی رفـتار خشـونتآمیز نـیز نـدارنـد .ولذا
»معترضین« در حالت خاصی نسبت به »مخالفین« به سر میبردند و نمیتوانستند که یک سیاست واحد
در پیش بگیرند و اـکثر ضد و نقیض عمل میکردند...
مانورهای رژیم نیز برای آنها گیجکننده بود .آنها با سوابق مبارزاتی و زندان میدیدند که رژیم ظاهراً از
مخالفین جانبداری میکند ولی در حقیقت و با توجه به مسائل سیاسی و دیپلماسی ٬آنها را مـیکوبد و
ـگاهی همین عمل را با خود آنها نیز انجام میدهد .آنان میدیدند که ساواـک رهبران مجاهدین را به دفتر
خوانده ٬توهین و توبیخ مینماید و بالفاصله یکی از »مخالفین« یا چند نفر از آنها را مورد تحبیب قرار
میدهد و مجاهدین نیز از این امر استفاده کرده خود را قهرمان و رقیب را سـازشکار و ُبـریده مـعرفی
تصور آنها که بزرگترین مخالف رژیم را مجاهدین میدانستند ٬تطبیق نداشت.
مینمایند .این موضوع با ّ
زیرا با توجه به تجربه ساواـک ٬افراد وارد میفهمیدند که این در حقیقت تـقویت مـجاهدین و تـضعیف
»مخالفین« است.
»معترضین« این مطلب را باور نمیکردند که رژیم با فاش شدن انحرافات مجاهدین و متالشی شدن
سازمان و چریکهای فدایی خلق ٬آنها را دیگر خ ّ
ط رودررو نمیداند و با محاسبه دقیق میخواهد جناح
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ال
سابقهدار مبارزه و مورد اعتماد مردم را بکوبد و مفتضح سازد ٬زیرا به خوبی میداند که زمینه مبارزه کام ً
آماده است و خونها و فداـکاریها و تجربهها به آسانی از بین نمیرود و فقط یک کادر رهبری قوی الزم
دارند تا با استفاده حتی از ضربه مرت ّدین ٬مبارزه را ادامه دهند ٬و این رهبری از بین همین افراد که اـکثراً
مورد اعتماد امام خمینی هستند ٬برخواهد خاست ٬ولذا دشمن فعلی هم اینها هستند منتها نمیشود آنها
]را[ کشت؛ زیرا تجربه نُه نفر ]ـکه در تپههای اوین به دست ساواـک کشته شدند[ برای آنها موفقیتآمیز
نبود ٬و فقط باید اعتبار رهبری را از آنها گرفت و لذا برنامه اجباری روی صحنه تلویزیون آوردن آیةاهلل
انواری و رفقایش و تحبیب حساب شده در داخل زندان و آزاد کردنها ٬همه بر اساس این برنامه بود.
و انصافاً که برنامه زیرکانهای بود؛ هرچند با وجود رهبری قاطع امام خمینی و هوشیاری ملت مسلمان
و فداـکاری همین برادران ٬به ضرر رژیم و سقوط وی انجامید.
 ...رژیم ٬آقایان حاج مهدی عراقی ٬عسکراوالدی و حیدری را به کـمیته بـرده و تـحت فشـار قـرار
ال در سال  49توسط »فرسیو« 1شده بود؛ که
میدهد که تقاضای عفو نمایند تا آنها را آزاد کنند .این کار قب ً
او نیز به این افراد فشار آورده بود تا تقاضای عفو نمایند و آنها به ش ّدت رد کرده بودند .مخصوصاً آیةاهلل
انواری ٬که بارها و بارها توسط افراد مختلف و واسطههای گوناـگون از ایشان خواسته شده بود که چون
رژیم تحت فشار مراجع و مخصوصاً مرحوم آیةاهلل حکیم و روحانیت که خواهان آزادی ایشان بودند قرار
داشت ٬با نوشتن چند سطر ولو به عنوان شاه نباشد ٬بخواهد که آزادش کنند و او نکرده بود .این بار اینان
نیز مقاومت میکنند منتها بنا بر همان سیاست کلی که باید بدون تقاضای عفو ـ اـگر امکان داشت ـ بدون
درگیری شدید با رژیم ٬برای ادامه مبارزه به خارج از زندان روند ٬قاطعانه و موضعگیرانه با رژیم روبهرو
نمیشوند.
همین موضوع باعث میشود تا رژیم ٬که همیشه از عکسالعمل تند اینان وحشت داشت ٬نقشهای
برای بیآبرو کردن آنها طرح نماید و بهطور غافلگیرانه ٬آنها را بدون هرگونه خبر قبلی ٬به عنوان انتقال ٬از
زندان اوین به زندان قصر برده در یک سالن وارد نماید .اینها گمان میکنند که چون برنامه رژیم نشان
دادن نرمش است ٬در این سالن کسی میخواهد برای زندانیان ٬مطابق معمول ٬سخنرانـی و نـصیحت

» .1فرسیو« )فَ رسی یو( ٬که با درجه سرلشگری در بـهار سـال  50بـه دست چـریکهای فـدایـی خـلق تـرور شـد٬
دادستان نظامی رژیم بود.
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نماید ٬که ناـگهان پردهها کنار میرود و فیلمبرداری شروع میشود و منوچهر مقدم سلیمی 1٬کمونیست
مشهور که در زندان همکاری با ساواـک میکرد ٬شروع به سخنرانی مینماید .آیـةاهلل انواری ٬نگـران و
ناراحت ٬برمیگردد تا با برادران دیگر مشورت کند که چه باید بکنند لکن آنها را در دسترس نمییابد ٬زیرا
آنها را بهطور پراـکنده در سالن نشانده بودند و آقایان حیدری و عسگر]اوالد[ی نیز به زیر صندلی پـناه
میبرند ٬حاج مهدی عراقی نیز به دنبال راهحل میگردد .در این میان فیلمبرداری تمام میشود و عدهای
برمیخیزند تا در پایان سخنرانی مقدم سلیمی »سپاس« بگویند ٬و چون آقایان بر نمیخیزند و تصمیم به
مقاومت میگیرند ٬فیلم را قطع میکنند و مراسم را پایان میبخشند و در میان اعتراض آنها ٬همگی را
بیرون برده آزاد مینمایند .الزم به تذکر است که اطراف سالن نیز کماندوهای مسلّح به اسلحه و باتوم ٬به
نحو ارعابآمیزی ٬ایستاده بودند.
این فیلم از تلویزیون پخش میگردد و وعده داده میشود که دوباره روز جمعه نیز تکرار شود .نمایش
تدین چون عراقی٬
این فیلم ٬در زندانها ٬هیاهو و سروصدای فراوان برپا میکند .سمبلهای مقاومت و ّ
عسگراوالدی ٬حیدری و آیةاهلل انواری ٬که  14سال زندان را با چنان روحیه پرخاشگر و قوی گذرانده بود
و فقط یک سال دیگر به پایان زندانش مانده بود ]زیر سؤال رفتند[2.

در این میان سختترین لحظات و بدترین حاالت ٬بر »مـخالفین« و »مـعترضین« مـیگذرد؛ زیـرا
مجاهدین بالفاصله با شادمانی فراوان و حتی تبریک به یکدیگر ٬در بعضی موارد ٬شروع مـیکنند بـه
بهرهبرداری که» :این حرفها و کارها برای همین آزاد شدنها بود و ما که میگفتیم نقل فتوا به خواست
ساواـک تهیه شده ٬این ثمره آن است و مزد فتوا دهندگان میباشد؛ و این نمودی از همکاری مخالفین با
ساواـک میباشد و «...و بعد هم ـ به قول جزوه فرازی از تاریخ سازمان مجاهدین ]خلق ایران[ ٬ص ٬31
»سپس )رژیم( به تدریج این عناصر را آزاد نموده تا دنباله برنامههایشان را در بیرون به خورد مـردم و
عناصر مبارز داده در صفوف جنبش تزلزل ایجاد کند«.
شدت این ضربه و عدم آـگاهی دقیق به نحوه موضوع و علل آن» ٬مخالفین« را در دادن توضیح الزم
خلع سالح کرده و در مقابل مجاهدین ضعیف کرده بود .از طرفی مجاهدین نیز ٬با توجه به زمینه آماده ٬به
 .1از اعضای »ـگروه گلسرخی«.
 .2آقایان فوق در بهمن ماه  1344به دنبال ترور »حسنعلی منصور« نخستوزیر شاه ٬دستگیر و در بهمن ماه 1355
آزاد شدند؛ بنابراین  11سال در زندان بودند و از محکومیت آقای انواری نیز  4سال باقی مانده بود.
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شدت تبلیغ میکنند و مخصوصاً آقای عسگراوالدی را بیشتر ]در[ نظر داشتند؛ زیرا او عالوه بر سـابقه
تدین ٬بر مبانی اسالمی و انحرافات مجاهدین نیز تسلّط کافی داشت و سابقه نمایندگی امام
ممتد مبارزه و ّ
خمینی در تهران در سال 42ـــ 43و شرکت در آغاز مبارزه مسلحانه و ترور »منصور« و مقاومت در زندان
و سرعت درک مواضع مجاهدین ٬از او شخصیتی ممتاز ساخته بود؛ و البته از ]سال[  51به بعد ٬وی در
زندان بدترین بایکوت مجاهدین را تحمل کرده بود.
اولیه و رسیدن خبر »اجبار« و روشن شدن نسبی جریان ٬اوضاع قدری
پس از گذشتن دوران هیجان ّ
تعدیل گردید ولی تأثیر این جریان ٬بزرگترین ضربه را بر »مخالفین« وارد ساخت ٬زیرا تحتتأثیر جریان
و تبلیغات مجاهدین ٬کمتر کسی حاضر بود به این توضیح گوش دهد که اـگر رژیم با کس یا کسانی که با او
ـ به قول مجاهدین ـ همصدا شدهاند ٬موافق باشد و به راه آنها عالقهمند ٬بایستی کاری کـند کـه آنـها
ال آنها و همراهانشان
آبرومندتر باشند تا حرفشان نفوذ یابد ٬و آوردن این برادران به صحنه تلویزیون ٬کام ً
را در موضع خویش ضعیف میکرد ٬و کرد.
به هر حال ٬پس از این ضربه» ٬مخالفین« میفهمند که مجاهدین راه خویش را سـرسختانه ادامـه
متعصب میباشند که از ضربه به نهضت و یا به گروهی از مبارزین که
خواهند داد و حتی تا آن اندازه
ّ
توسط رژیم وارد آید ٬اـگر بر علیه مخالفینشان باشد ٬استقبال کرده از روی شادمانی حاضرند آن را تقویت
نمایند .و لذا ]»مخالفین«[ وظیفه را بسیار مشکل تشخیص داده و بار دیگر سیاست خویش را تـنظیم
میکنند؛ بدین گونه که:
1ـ در برخوردهای با رژیم ٬نهایت هشیاری را به خرج دهند.
2ـ ضمن مبارزه مستقیم نکردن با مجاهدین ٬مسائل خویش را ـ بیپروا و با اعتماد سابق ـ با آنها
مطرح نکنند.
3ـ چون مشکل اساسی ٬تعلیمات سازمان و تشخیص انحراف آن بود ٬لذا کوشیدند برای کـادرهای
موافق و یا هر کس دیگر حتی از مجاهدین ٬یک سلسله درسهای الزم از عربی ٬فلسفه ٬اصول
عقاید ٬تفسیر مختصری از اقتصاد اسالم ٬تبیینی از مارکسیسم ٬تاریخ اسالم] ٬و[ تاریخ مبارزات
بگذارند؛ که با توجه به وجود افرادی مسلّط در این رشتهها که بین »مخالفین« بود ٬تـوانسـتند
موفقیت نسبتاً قابل توجهی به دست آورند و با این کار اصولی مانع سمپاشیهای التقاطی و یا
ـکمونیستی گردند.
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4ـ با توجه به روشهای مجاهدین ٬اعمال خود را طوری تنظیم کردند که روز به روز دست مجاهدین
رو شود و آنها را در موضعگیریهایی که ناچارند بنابر اصول تعلیمات و استراتژی سازمان از آن
تخلّف نورزند ٬قرار دهند تا چهره واقعی خود را نشان دهند ٬و این کار را نیز با موفقیت نسـبی
انجام میدهند.
5ـ افشاـگری برای کسانی که حاضر بودند بایکوت را رعایت نکنند و نداشتن اصرار در مورد اشخاصی
ـکه شدیداً تحت سانسور شدید بوده حاضر به صحبت و حتی سالم و علیک با »مخالفین« نبودند.
این سیاست به سرعت مجاهدین را در تنگنا قرار داد و البته بیشترین نتیجهاش نصیب »معترضین«
شد ٬که همانگونه که گفته شد افراد سالم و قابل اعتماد »مخالفین« بودند...
در مورد برنامه ساواـک ٬هوشیاری »مخالفین« و مقاومتهای سرسختانه برخی از آنها از جمله محمد

طالبیان معلم »ـگروه ابوذر« نهاوند ٬با آن تقوا و سرزندگی و روحیه عالی ٬که در عین آسیبهای فراوان
ناشی از شکنجه و دیسک کمر ٬استوار و محکم ورزش میکرد و میدوید و با »رسولی« و سایر دژخیمان
با قدرت و قهر انقالبی روبهرو میشد ٬تهمتها را بیارزش میکرد .شروع مبارزه در خارج از زنـدان و
فعالیتهای »مخالفین« آزاد شده و طرفدارانشان ٬روز به روز این تهمتها را ضعیف نمود...
مشخص میشد و »مخالفین« قدرت میگرفتند کـه٬
روز به روز چهره واقعی مجاهدین برای افراد
ّ
رژیم آنها را جابهجا مینماید ٬چراـکه میبینند ٬به خالف برنامههای وی» ٬مخالفین« دارند به سوی یافتن
موقعیت پیش میروند و درگیری نیز پدید نیاوردهاند؛ و لذا عدهای را به بند دو و عدهای را به بند سـه
میفرستد و آنها را متفرق مینماید1«.

ّ

تحلیل جمع حزب ملل
جواد منصوری از زندانیان حزب ملل اسالمی در تحلیلی که میتواند برآیند دیدگاه اغلب زنـدانـیان
حزب ملل باشد ٬مینویسد:
»]پرویز[ یعقوبی و ]محمد[ محمدی رابط من با سازمان بودند .سه نفر هم تعیین شده بودند تا رابط
آنان با سازمان باشم .اـکبر مختارزاده از اعضای »حزباهلل« ٬محمد طالبیان از اعضای »ـگروه اباذر« و از
 .1حقجو ٬تحلیلی بر سازمان :...صص  137ـ .194
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دبیران نهاوند و محمد صادق سجادی.
در اواخر سال  ٬1353پس از طرح برخی اشکاالت و انحرافات سازمان و عدم پاسخگویی مناسب ٬به
تدریج ارتباط با سازمان را کم کردم .با توسعه ارتباط با سایرین ٬توانستم تعداد زیادی از افراد را روشن و
آـگاه نمایم .به طوری که در اواسط سال  54تقریباً تعداد مخالفین سازمان با تعداد طـرفداران بـرابـری
ال اعضا و طرفداران سازمان در اقلیت قرار گرفتند.
میکرد .در اواخر سال  54تعداد مخالفین بیشتر و عم ً
البته حوادث سال  54نیز در این تغییر تأثیر بسیار زیادی داشت...
درون سازمانی ٬و تقسیمبندی به دو جناح اسالمی و مـارکسیستی در سـازمان
اختالفات داخلی و
ْ
درون ـگروهی شروع شد .در اولین
مجاهدین خلق شدت گرفت .در پی آن ٬تصفیهحسابها و ترورهای
ْ
اقدام ٬جناح مارکسیست طرح کشتن شریف واقفی )از اعضای سابقهدار و متن ّفذ سازمان( را توسط محسن

خاموشی و وحید افراخته ٬در  12اردیبهشت  ٬1354به اجرا گذاشت.
این اقدام و نحوه انجام آن ٬نشان از یک انحطاط عمیق فکری و انحراف اخالقی داشت؛ زیرا کشتن
یک انسان به خاطر اختالفات فکری و به آتش کشیدن جسد وی ٬چیزی جز اوج انحراف ٬خودخواهی و
خودمحوری نبود.
اعضای سازمان ٬به دلیل ضعف شدید اخالقی و دوری از مبانی اسالمی ٬و حتی عدم رعایت اصول
متعارف در برخوردهای انسانی و اجتماعی ٬و نیز محور کردن سازمان و معیار و مالـک قرار دادن آن برای
متعبد ٬افرادی بیاعتقاد و بیاعـتنا بـه اصـول
انطباق حق و باطل ٬از افرادی مسلمان ٬مبارز ٬متعهد و ّ
انسانی ٬اجتماعی و اخالقی تربیت کردند .آنچنان که دست به جنایتهایی بزنند که در تاریخ سازمانهای
مبارز و سیاسی قطعاً کمنظیر و یا بینظیر است .به عنوان مثال وحید افراخته و محسن خاموشی که از
خانوادههای مذهبی بودند و در مدارس علوی مشهد و علوی تهران درس خوانده و با انگیزه صددرصد
اسالمی وارد سازمان شده بودند ٬تحتتأثیر جو و شرایط سازمان و القائات و آموزشهای آن ٬کاری کردند
ـکه مارکسیستها کمتر به آن دست میزدند.
خبرهای پراـکنده ٬حاـکی از تغییر ایدئولوژی اعضای سازمان در زندانهای مشهد ٬شیراز و نیز اعالم
رسمی مارکسیسم ٬به عنوان ایدئولوژی سازمان در خارج از زندان بود .اعضای سازمان در زندان قصر٬
سعی در کتمان و مخفی نگاه داشتن موضوع داشتند .تا اینکه با دستگیریهای وسیع اعضای سازمان ٬در
اواسط مرداد سال  1354و پخش مصاحبه خلیل دزفولی ٬مبنی بر افشای برخی مطالب به ویژه تـغییر
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ایدئولوژی ٬آنها مجبور به توجیهات زیادی شدند .ابتدا گفتند» :تمام این مطالب دروغ و ساخته و پرداخته
ساواـک برای انزوای سازمان و از بین بردن وجهه اسالمی و مردمی سازمان است «.مدتی بعد ٬با انتقال
تعدادی از بازداشت شدگان به زندان سیاسی قصر و افشای قضایا به تفصیل ٬آنها باالجبار چنین توجیه
ـکردند که »صمدیه ّلباف و مجید شریف واقفی مشکالت خصلتی و فکری داشتند و سازمان مجبور به
حذف آنها شد«.
آنها مدتی با این گونه توجیهات ٬اعضا و پیروان خود را مشغول کردند .تا اینکه بر اثر گسترده شدن
مطالب درون سازمانی ٬مجبور به اعتراف و به تبع آن ٬توجیه دیگری شدند .گفتند» :عدهای فرصتطلب
چپ و ماجراجو ٬با نفوذ به مرکزیت سازمان و حذف عناصر اصلی سازمان ٬موفق به انجام کودتا در داخل
سازمان شدند؛ و ضمن تغییر ایدئولوژی سازمان ٬دست به یک سری اعمال چپروانه زدند ٬و عالوه بر
آن ٬با ارتکاب اعمال ضدانقالبی ٬موفق به حذف و نابودی تعدادی از عناصر و اعضای سابق شدند«.
خلیل دزفولی ٬در مصاحبه خود ٬مطالب بسیار زیادی را افشا کرد .من با مطالعه متن چاپ شده ٬چندین
نقطه ضعف ٬اشکال ٬انحراف و خیانت را مشخص نمودم .ابتدا موضوع را بـا پـرویز یـعقوبی در مـیان
ـگذاشتم .او به شدت ناراحت شد و با ر ّد آنها گفت» :هیچ یک از اینها واقعیت ندارد و تمامی این مطالب٬
توطئه مشترک سیا و ساواـک برای مقابله با قدرت سازمان و از بین بردن پایگاه اجتماعی و مردمی آن
هست؛ که پس از گذر از مراحلی ٬به موقعیت تثبیت موجودیت و مقبولیت مواضع خود رسیده است «.به او
ـگفتم :با شناختی که از سازمان ٬اندیشهها ٬افراد و سوابق آن دارم ٬معتقدم به استثنای دو مورد ٬بقیه موارد
واقعیت دارد و بهتر است شما دقت و تأمل کنید و در صدد اصالح و تغییر اشتباهات و انحرافات باشید٬
زیرا این توجیهات ٬واقعیتها را تغییر نمیدهد.
دو موردی که به تصور من غیرعادی و عجیب بود ٬عبارت بود از:
1ـ وجود روابط کثیف جنسی و به شکل بسیار زشت آن.
2ـ دزدیهای داخل سازمانی و صرف پولها برای مقاصد شخصی و حتی هزینه در راه انجام اعمال
نامشروع.
تا آن زمان تصور میکردم یک مبارز ممکن است تغییر ایدئولوژی بدهد ٬و این موضوع بیسابقهای
نیست و ارتداد در طول تاریخ وجود داشته است ٬ولی هیچگاه تصور نمیکردم در داخل سازمان ٬و در
زمان مبارزه و با استفاده از امکاناتی که مردم با زحمت فراوان برای آنان ٬به جهت صرف در راه انقالب٬
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عیاشی و هرزگی خود کنند.
فراهم کردهاند ٬عدهای این امکانات و پولها را صرف روابط نامشروعّ ٬
متأسفانه بعدها ثابت شد که این موارد نیز واقعیت داشته است ٬به طوری که دیگر قابل انکار نبود .به
همین دلیل» ٬باند رجوی« چارهای ندید جز اینکه اعالم کند» :سازمان به دست عدهای آنارشیست چپنما
افتاده ٬که رهبری آن مورد قبول و تأیید ما نیست و کادر واجد صالحیت ٬ما )باند رجوی( هستیم؛ بنابراین
معیارها ٬مواضع و اندیشههای ما ٬مالـک سازمان است«!
از این تاریخ به بعد ٬وضعیت سازمان در داخل زندان به کلی تغییر کرد .و دیگر یکپارچگی ٬تسـلط
تشکیالتی و بیچون و چرایی گذشته وجود نداشت .از سال  53مخالفت با مواضع و حرکتهای سازمان
مجاهدین ٬به تدریج توسعه یافت .تعدادی از طرفداران سازمان ٬به مخالفین ج ّدی تبدیل شدند .مرحوم
مفصل اعتقادی و فلسفی ٬در ر ّد نظریات سازمان ٬مطرح کرد و جزوهای
آیةاهلل ر ّبانی شیرازی بحثهای ّ
در ر ّد نظریات آنان نوشت .به همین دلیل مورد دشمنی و برچسبهای مختلف قرار گرفت.
در سال  53قاسم باقرزادهیکی از اعضای سازمان در اتاقی همراه با مرحوم ر ّبانی شیرازی ٬مـن و
چند تن از مارکسیستها و محمود عطایی زندانی بود .روزی به من گفت» :اـگر به خاطر سوءاستفاده پلیس
نبود) ٬آقای( ر ّبانی را در همین زندان میکشتم تا کسی جرئت نکند بر ض ّد سازمان چیزی بنویسد«!
ال گرداننده طـرفداران و
بعد از انتقال تعدادی از رهبران سازمان به زندان اوین ٬محمود عطایی عم ً
خطدهنده به آنان ٬در بندهای  4و  5و  6شد .وی فردی کمسواد و بدون تجربه مبارزاتی ٬و مطیع بیچون
و چرای سازمان بود ٬بهطوری که حتی جرئت فکر پیرامون مباحث و مسائل را نداشت و صرفاً احساسات
و شعارها حاـکم بر او بود.
در اتاق  2بند  6ـ که بیشتر زندانیان قدیمی و محکومین بیش از ده سال بودند ـ من ٬مرحوم ر ّبانی
شیرازی ٬صفر قهرمانی )از اعضای فرقه دموکرات آذربایجان که تقریباً  31سال زندانی بود( ٬علی خاوری

)از رهبران و نظریهپردازان باسابقه حزب توده( ٬سالمت رنجبر )از گروه فـلسطین( ٬قـاسم بـاقرزاده و
محمود عطایی و چند نفر دیگر ٬زندانی بودیم.
محمود عطایی ٬با توجه به موقعیت و نفوذ اینجانب در میان »زندانیان مسلمان خط امـام« ٬سـعی
میکرد با من روابط خوبی داشته باشد و مرا متقاعد به سکوت در مقابل سازمان نماید؛ لذا بـحثهای
زیادی با من داشت .اـگرچه اطالعات چندانی نداشت ولی نمیخواست موقعیت به دست آمدهاش را به
عنوان رهبر سازمان در بندهای  4و  5و  6زندان قصر از دست بدهد.
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در تابستان سال  ٬54چند روز ٬بیش از بیست ساعت با یکدیگر راجع به قضایای گذشته و وضعیت
حال و آینده صحبت کردیم .هدف اصلی من از صحبت با او اتمام حجت و رساندن واقعیتها و حقایق ٬از
طریق او ٬به دیگران بود .گرچه اطمینان نسبی از بیفایده بودن بحث داشتم و حتی بعضی دوستان ٬نظیر
آقای احمد نصری ٬معتقد بودند با افراد عادی و طرفداران صحبت شود مؤثرتر است.
به هر حال ٬پس از مدتی مذاـکره ٬سرانجام من مطالب خود را در مورد سازمان ٬افکار و عملکرد آن٬
مشخص ٬خالصه کردم و در اختیار او قرار دادم.
در دوازده محور ّ
در اینجا به شکل خالصه ٬مطالب مطرح شده با محمود عطایی در سـال  54را مـینویسم؛ چـون
مطالب موردی و مربوط به اشخاص بود ٬و یا اینکه جزئیات بحث را فراموش کردهام ٬لذا کلیات
بسیاری از
ْ
بحث را ـ با مختصر توضیحی ـ مینویسم:
1ـ اصل کردن مبارزه و فراموشی اخالق و معنویت

سازمان تمامی توجه و معیارهای خود را به مبارز بودن افراد و مبارزه کردن آنان معطوف میداشت ٬و
در نتیجه بسیاری از ارزشهای اخالقی و ُبعد معنوی را به فراموشی میسپرد .به همین دلیل ٬به تدریج
فساد و قدرتطلبی در میان افراد و سازمان شکل گرفت و توسعه یافت ٬بهطوری که انجام فرایـض و
اهمیت خود را از دست داد.
رعایت موازین اخالقیّ ٬
2ـ بیتوجهی به مبانی اعتقادی و رعایت احکام شرعی

برای ارائه چهرهای روشنفکرانـه و خـوشایند دیگـران ٬خـصوصاً مـارکسیستها ٬بسـیاری از مـبانی
اعتقادی از جمله اعتقاد به وجود و ظهور امام زمان )سالماهلل علیه( و یا رعایت احکـام شـرعی مـانند
مرجعیت و تقلید و یا توجه به مسائلی نظیر طهارت و غیره ٬مورد بیاعتنایی سازمان قرار میگرفت ٬به
طوری که اینگونه مقوالت را غیرانقالبی و غیرمفید میدانستند!
3ـ شکست جنگ مس ّلحانه شهری
واقعیت این است که جنگ مسلحانه شهری نتوانست تودههای مردم را متوجه خود کند و در نتیجه
سازمان پیدرپی ضربات زیادی خورد .بسیج مردم و متشکّل کردن آنان ٬نیاز به شعارها و حرکتهایی
متناسب با واقعیتهای جامعه ایران داشت که جنگ مسلحانه نمیتوانست چنین هدفی را تحقق بخشد.
4ـ ترجیح مارکسیستها برمسلمانان

از نظر سازمان ٬مسئله وحدت نیروها به اندازهای اهمیت داشت که پیوند و وحدت با مارکسیستها را
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به صورت اصل اساسی در مبارزه با رژیم قرار داد ٬به طوری که مخالفین وحـدت بـا مـارکسیستها را
مرتجع میدانستند .تحریم کتابهای ضد مارکسیستی و دفاع از اصول ماتریالیسم دیالکتیک ٬نمونههایی
از این تفکر و خ ّ
طمشی بود.
5ــ کتمان حقایق و دادن اخبار جعلی

در موارد زیادی )مانند انحراف سازمان ٬سابقه سوء بعضی افراد( سازمان حقایق را کـتمان مـیکرد.
اخباری برای حفظ موقعیت و تبلیغ قدرت سازمان جعل و به شکل گمراه کنندهای منتشر میشد ٬بهطوری
ـکه پس از کشف واقعیتها موجب یأس و سرخوردگی عده زیادی از مبارزین میگردید .نظیر داسـتان
ال
حمایت حضرت امام)ره( از سازمان و مالقات حسین روحانی در نجف ٬که در سال  52پخش شد که اص ً
واقعیت نداشت.
6ـ توجیه خالفها واشتباهات

سازمان تالش گستردهای در اقناع افراد ٬به هر قیمتی ٬داشت .برای جذب افراد و حفظ آنان ٬هرگونه
خالف و اشتباهی را به شکلی توجیه میکرد .به همین دلیـل تـحلیلهای ضـد و نـقیض و تـوجیهات
غیرواقعی ٬امری عادی در میان اعضای سازمان شده بود .نظیر جریان قتل شریف واقفی ٬مرتد شدن
تعدادی از اعضا در زندانهای مشهد و شیراز ٬ارائه تحلیلهای غلط از جریان انقالب و...
توجهی به واقعیتها
7ـ بی ّ

سازمان ٬برای اثبات ح ّقانیت مواضع خود و ر ّد مـواضـع دیگـران ٬بسـیاری از واقـعیتها را نـادیده
میگرفت .بیتوجهی به خیانتهای مارکسیستها و شوروی در طول تاریخ مبارزات و وجود افراد ناصالح٬
توجهی به نفوذ و موقعیت روحانیون در جامعه ایران ٬نمونههایی از این گونه برخوردها و
و همچنین بی ّ
نظریات بود.
مؤسسین سازمان
8ــ »بت کردن« ّ

تصور را
اغراق و مبالغه در مورد ّ
مؤسسین و بعضی از اعضای سازمان به حدی بود که به تدریج این ّ
در افراد بهوجود آوردند که آنان انسانهایی استثنایی و بدون اشتباه هستند! نقل شرح زندگی آنـان بـه
شکلی که آنان را در ردیف قهرمانان بزرگ تاریخ قلمداد میکردند ٬شرح و تفسیر نظریات و فعالیتهای
آنان به شکلی خاص و ترجیح آنان بر دیگران ٬گوشهای از اقدامات سازمان بود» .تدوین ایدئولوژی علمی
اسالم توسط رهبران سازمان ٬کاری بینظیر در طول تاریخ اسالم بوده است«! این ٬نمونهای از جمالتی
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است که مر ّتباً تکرار میشد و متأسفانه بعضی افراد هم ٬بدون توجه به واقعیت ٬آن را تکرار میکردند.
9ـ ارائه تفسیرهای خودسرانه از قرآن

آیات و روایات ٬خصوصاً عباراتی از نهجالبالغه را مطابق نظر و میل خود تفسیر و تعبیر مـیکردند٬
بهطوری که برای توجیه هر یک از کارهای خود ٬آیه و یا روایتی را در توجیه آن نقل و تحلیل میکردند.
توجیه تفسیرهای مادی و ـ به قول خودشان ـ علمی از قرآن و روایات ٬روش متداولی بود که در سازمان
جریان داشت .افرادی که بعضاً قادر به قرائت متن عربی نبودند ٬قرآن را تفسیر و مطالب موردنظر را به آن
نسبت میدادند .برداشتهای غلط و تفسیر به رأی ٬امر رایجی در میان اعضا بود.
10ـ طرفداری از گروههای م ّلیگرا
سازمان ٬در حالی که شیوههای مبارزاتی و تفکرات گروههای ملیگرا را مردود میدانست ٬اما از آنان
برای مقابله با جریان اسالمی و پیروان امام)ره( حمایت میکرد .فداییان اسالم ٬آیةاهلل کاشانی و مبارزات
نهضت اسالمی را بیثمر و غیرعلمی میدانستند.
11ـ خودمحوری و تحقیر دیگران

متکبرانه ٬نادیده گرفتن زحمات و مبارزات دیگران ٬برخـوردهایی از مـوضع بـاال ٬روش
برخوردهای
ّ
جاری و متداول اعضای سازمان بود .علت این گونه برخوردها را در موفقیتهای سازمان و برتری آن بر
دیگر گروهها میدانستند!
توجهی به شخصیت وحیثیت افراد
12ـ بی ّ

ترور شخصیت مخالفین و برچسب زدن و اهانت و تهمتزدن را سازمان ٬برای تثبیت موقعیت خود٬
به اعضا و هواداران آموزش میداد .بهطوری که بعضی افراد ٬از ترس انزوا و م ّتهم شدن ٬یا جذب سازمان
شوند و یا در مقابل آن سکوت کنند.
آثار و پیامدهای هر یک از موارد فوق در عملکرد سازمان ٬قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ٬به
مقدار زیادی دیده شده است.
در اواسط سال  ٬54مبارزین مسلمان داخل زندان ٬به سه گروه عمده تقسیم شدند که تا سال ٬1357
کمیت آنها تغییر میکرد.
با توجه به فراز و نشیبها ٬ترکیب و ّ

جمعهای زندان و تغییر ایدئولوژی

259

1ـ اعضا و هواداران سازمان ٬به رهبری رجوی در اوین ٬مـحمود عـطایی در زنـدان قـصر و مـهدی
ابریشمچی در زندان مشهد:

این گروه تالش فوقالعادهای برای جلوگیری از تضعیف و بیاعتباری سازمان نمود و در این راه از
هیچگونه اقدامی مضایقه نکرد.
از این زمان ٬مـارکها و بـرچسبهـای جـدیدی بـرای مـخالفین سـازمان ٬تـحت عـناوین »راست
فرصتطلب«» ٬راست ارتجاعی«» ٬قشریون راست« و ...ساخته شد .برخوردها بسیار عصبی و خشن شد
و ح ّداـکثر سعی و تالش ]را[ برای جذب و حفظ پیروان و اعضا صورت دادند.
مارکسیستها ٬با توجه به وضعیت جدید ٬نزدیکی بیشتری با این گروه پیدا کردند ٬زیرا در واقع هر دو
طرف برای تحکیم موقعیت خود ٬در مقابل جریان رو به رشد اسالم اصیل ٬احساس خطر مـیکردند و
برای مقابله با آن ٬بیش از پیش ٬به حمایت یکدیگر احساس نیاز میکردند.
2ـ گروه میثمی:

مهندس لطفاهلل میثمی دارای افکار و نظریات خاصی بود و به دلیل سوابق و نظریاتش داعیه رهبری
سازمان را داشت که مورد قبول مرکزیت قرار نگرفت .او در سال  1353مجدداً دستگیر و به حبس ابد
محکوم شد .وی با استفاده از سوابق ٬طرح مطالب خاص و با بهرهـگیری از روشهای جذب در سازمان٬
تعدادی از افراد را در زندان عضوگیری کرد و گروه مستقلی را تشکیل داد.
در واقع افکار ٬نظریات و مواضع میثمی تفاوت چندانی با سازمان نداشت .او در صدد بود ٬ضمن حفظ
استقالل گروه ٬با نزدیکی به سازمان در رهبری آن سهیم شود ...در زندان و بعد از آن ٬میثمی با احتیاط
سعی در نزدیکی با مخالفین داشت و پس از آنکه به کلی از سازمان ناامید شد ٬ارتباطات خود را با جریان
مخالف بیشتر کرد.
3ـ گروه مسلمان »طرفداران و پیروان راه حضرت امام خمینی)ره(«

این گروه از طیف وسیعی تشکیل میشد .موضع و خط مشترک آنان مخالفت با سازمان مجاهدین٬
تقید عملی به مسائل شرعی بود.
تقلید از حضرت امام خمینی)ره( و ّ
از سال  1352به تدریج به افراد این گروه افزوده و فاصله آنان با سازمان بیشتر میشد .از اواخر سال
 1354موقعیت انحصاری سازمان در زندانها از بین رفت .بهطوری که در سالهای  56و  57به یک
ـگروه ٬در میان گروههای مسلمان ٬تبدیل شدند و از محبوبیت و مقبولیت چندانی برخوردار نبودند و تمامی
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امید آنان به وضعیت و قدرتشان در خارج از زندان بود.
اعضای گروه پیروان امام ٬به دلیل تفاوتهای بسیار و پراـکندگی آنان ٬انسجام چندانی نداشتند ولی در
موارد مشترک جدی و قاطع بودند .در سال  1357انسجام و اتحاد بیشتری بین آنان بهوجود آمد .بهطوری
ـکه تقریباً به صورت یک گروه متشکل با مواضع ثابت و شناخته شده درآمدند.
این گروه ٬از نظر آـگاهیهای اسالمی و عمل به فرایض و احکام ٬نسبت به دو گروه دیگر در وضعیت
بهتری بودند ٬اما از نظر تشکیالتی و سیاسی ٬تا حدی ٬ضعیفتر بودند ولی به دلیل پایبندی نسبی به
مبادی اخالقی و تالش پیگیر ٬توانستند تا حدودی پیشرفتهای خوبی داشته باشند.
غالب روحانیون ٬بازاریان و افراد باسابقه مبارزات اسالمی ٬و تعدادی از تحصیل کردگان دانشگاهی٬
در این گروه بودند .به این دلیل ٬از طرف سازمان به این گروه بـرچسبهـا و اتـهامات مـختلفی چـون
»طرفدار خرده بورژوازی«» ٬ارتجاع مذهبی«» ٬قشریون راست« و ...زده میشد.
ـگروه میثمی در برخورد با این گروه سعی میکرد چنین وانمود کند که به آنان نزدیکتر است تا بتواند
بدین طریق افرادی را جذب نماید ٬از طرفی در برخورد با سازمان ٬مخالفت خود را با این گروه )مسلمانان
طرفدار راه امام خمینی )ره(( اظهار میکرد تا از طرف سازمان به طور کلی طرد نشود1«.

تحلیل جمع ا ّمت واحده

بهزاد نبوی که با گذر از جریانهای سیاسی مختلف ٬در زندان به سازمان پیوسته بود ٬به همراه گروه

دیگری از اعضا و مرتبطان سابق همزمان با تغییر ایدئولوژی ٬جمع دیگری از معترضان سازمان در زندان
را شکل دادند .نبوی تحلیل خود را که تا حد زیادی بیانگر جمعی است که بعدًا به نام گروه »امت واحده«
شناخته شد و در برابر سازمان ٬یکی از گروههای هفتگانه تشکیل دهنده سـازمان مـجاهدین انـقالب
اسالمی ٬بود ٬میگوید:
»در سال  ٬54در اوین ٬خبر مارکسیست شدن سازمان مجاهدین خلق را شنیدیم .از آن موقع به بعد٬
رابطه من با سازمان ـ تقریباً ـ خراب شد؛ چون تا آن زمان ٬حساب دیگری روی سازمان میکردم.
من در آن زمان بیشتر یک »مبارز مسلمان« بودم تا »مسلمان مبارز« ٬یعنی مبارزه را اصل میکردم .با
 .1منصوری ٬خاطرات :...صص  169ـ 181؛ با اندکی تلخیص.
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اینکه به رهبران سازمان ٬از نظر ایدئولوژیک ٬خیلی انتقاد داشتم اما در موارد مختلف ـ بعضاً ٬حتی به
جای مراجعه به »رساله« ـ به آنها مراجعه میکردم .تالش میکردیم بسیاری از مشکالت ایدئولوژیک را
از طریق سازمان حل کنیم که البته در بسیاری از موارد ٬این مشکالت حل نمیشد که من عـیب را از
خودم میدانستم و فکر میکردم ناشی از ضعف خودم است.
نکته دیگر اینکه وقتی آثار و افکار مجاهدین خلق را مطالعه میکردم ٬میفهمیدم که اینها حرفهایی
میزنند که مارکسیستی است ٬چرا که مطالعات مارکسیستی داشتم ـ و با مصطفی شعاعیان هم در زمینه
نظرات سیاسی ـ اجتماعی مارکسیسم خیلی بحث و گفت و گو داشتم .پس مارکسیسم را میدانسـتم و
تصور میکردم که
میفهمیدم که خیلی از حرفهایی که مجاهدین خلق میزنند مارکسیستی است ٬ولی ّ
آنها به اسالم مسلّط هستند و آنچه میگویند منطبق بر اصول اسالمی و ح ّتی عین مفاهیم اسالمی است.
ال ـ امیرالمؤمنین)ع( هم نظرات مارکس را تأیید میکند و یا ـ به قول مجاهدین
خوشحال بودیم که ـ مث ً
خلق ـ زودتر از مارکس ٬آن حرفها را زده است .فکر میکردیم آنها این مطالب را از قرآن و نهجالبالغه

ال در درسهای آموزش هم ٬لفظ »تضاد« را از یک خطبه نهجالبالغه در میآوردند٬
بیرون میآورند .مث ً
میگفتند» :آهان! این تضاد ٬همان تضاد دیالکتیکی است«.
ما به سازمان اعتقاد داشتیم و آنها را مسلط به اسالم و قرآن و نهجالبالغه میپنداشتیم .تـا ایـنکه
فعالین آن در خارج از زندان و
مسئله تغییر ایدئولوژی پیش آمد .با مارکسیست شدن سازمان ٬یعنی همه ّ
عده کثیری از کادرهای باال در زندانهای مشهد و شیراز و عده کمتری در زندان تهران ٬پی بردیم که
نهتنها سازمان تسلّطی به ایدئولوژی اسالمی ندارد بلکه حتی آن تصور ما که سازمان بر مارکسیسم هم
مسلط است ٬غلط بوده و ـ در واقع ـ مارکسیسم بر سازمان تسلط داشته است .ما در آن موقع میدیدیم
یکدفعه در سازمانی که فکر میکردیم امید حرکت اسالمی است ٬هفتاد ـ هشتاد درصد اعضا مارکسیست
شدهاند.
مجاهدین خلق بهانه میآوردند و میگفتند» :اینها همه کسانی هسـتند کـه ایـدئولوژی سـازمان را
نمیشناسند ٬مطالعه ندارند ٬اینها اسالم مـجاهدین را نـفهمیدهانـد ٬آمـوزش نـدیدهانـد «.مـیگفتند کـه
ایدئولوژی سازمان ٬غیر از آن اسالمی است که جامعه میشناسد» ٬اسالم مجاهدین خلق« چیزی جدا از
»اسالمهای دیگر« است .ادعای اینها آن بود که مارکسیست شدهها از آموزش سازمان دور بودهاند .آن
وقت میدیدم هر کس که در بیرون مارکسیست شده ٬از کادرها و نزدیکتر به سازمان بوده ٬و هرکس
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مارکسیست نشده و بر مواضع اسالمیاش ایستادگی کرده ٬دورتر از سازمان و آموزشهای آن بوده و در
واقع» ٬هواداران« سازمان کمتر مارکسیست شدند.
زمردیان عضو گروه ایدئولوژیشان ٬یا بهمن بـازرگانی عـضو
در زندان هم کادرهایی مثل علیرضا ّ
ـکمیته مرکزیشان مارکسیست شده بودند .وقتی به این افراد استناد میکردیم ٬میگفتند» :بهمن بازرگانی

ال چیزی از اسالم حالیش نبود!« میگفتیم» :چطور عضو کمیته مرکزی شما بود و هیچ چیز حالیش
اص ً
نبود؟! مگر میشود؟!« و جوابی برای این سؤاالت نداشتند.
ـکمکم این شک ایجاد شد که اینهایی که ما این قدر بزرگ فرضشان میکردیم و فکر میکردیم که
مارکسیسم را به بند کشیده و استثمار میکنند ٬در واقع مارکسیسم بر ایـنها تسـلط داشـته و بـر تـفکر
التقاطیشان سوار بوده است .از آن زمان ٬برای من و خیلی از روشنفکرهای مسلمان ـ چه خارج و چه
داخل زندان ـ مسائل زیادی ایجاد شد :ماهیت سازمان چه بوده و چیست؟ به کدام سمت میرفته؟ ما تا
حاال به کدام طرف داشتیم میرفتیم؟
میتوان گفت که گرایش به تفکر مکتبی در میان روشنفکران دانشگاهی مسلمان ٬از هـمان مـوقع
)سال  (54ایجاد شد .همه ترسیدند ٬همه دیدند رفتن دنبال »ایدئولوژی سـازمان« فـرد را بـه انـحراف
میکشاند .از این رو گرایش شدید به »اسالم مکتبی« ٬یا به قول مجاهدین خلق »ارتجاعی« پیش آمد٬
هم در زندان و هم در خارج .البته یک عده هم در این بحران فکری ٬به اصطالح ما در زنـدان »چپ
میکردند« .یعنی آنهایی که بینابین بودند و تفکر التقاطی داشتند ٬میرسیدند به این نقطه که ایدئولوژی
مجاهدین خلق التقاطی است ٬اسالم و مارکسیسم را با هم پیوند دادهاند ٬پیوندی که مـنجر بـه تسـلّط
کل تفکر خواهد شد .اینها اـگر ِعرق مذهبی کافی داشتند ٬به سمت مکتبی شدن میآمدند و
مارکسیسم بر ّ
اـگر نداشتند ٬حتماً میرفتند و مارکسیست میشدند.
 ...قبل از این تاریخ ٬ح ّتی در بین عدهای از روحانیون مبارز و مسلمان مـا ٬تـفکر التـقاطی شکـل
میگرفت .به یاد دارم جالل گنجهای ٬در زندان تحت تعلیم مهدی تقوایی ٬مجاهد خـلق شـد و اولیـن
بازتابش این بود که ریشش را تیغ انداخت .روحانیونی بودند که باالی منبر حتی برای چریکهای فدایی
فاتحه میخواندند یا در زندان که میآمدند ٬مالکیت اشتراـکی را تأیـید مـیکردند و کـمون مشـترک بـا
مارکسیستها را میپذیرفتند .در بین روحانیون و برادران قدیمی زندان ٬قبل از سال  ٬54تعداد قـلیلی
بودند که از ابتدا مجاهدین خلق را قبول نداشتند ٬ولی حتی بسیاری از آنها فکر میکردند که مجاهدین
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خلق قابل اصالحند و در عین حال که از آنها اعراض میکردند و نزدیکشان نمیشدند ٬رابطه و برخورد
جو مخالفت با مجاهدین خلق به وجود
سیاسی دوستانه داشتند .پس از سال  54بود که بین مسلمانانّ ٬
آمد.
من هم که به اصطالح جزء مسلمانهای روشنفکر بودم ٬چنین تفکری داشتم و پس از  ٬54همراه
بسیاری دیگر از مسلمانان هوادار مجاهدین خلق ٬از آنها جدا شدم .بنده و برادرانم رجایی و دوزدوزانی٬
ـکه با هم در یک بند بودیم ٬و عده دیگری از برادرانمان ٬همه یک دوره خاص را طی کردیم .اول یک
سری سؤال مطرح میکردیم ٬چون ابتدا در این تصور بودیم که اینها هم صداقت دارند و اـگر بفهمند که
تفکرشان التقاطی است و در آخر به مارکسیسم میرسد ٬دست میکشند و میآیند تا با هم اصالح کنیم.
مرتب اصول فکری آنها را مورد سؤال قرار میدادیم .سؤال که زیاد میشد ٬میفهمیدند که ما یک چیزی
حالیمان شده است ٬و چون نمیتوانستند پاسخ دهند ٬دور و اطراف ما را مثل افراد غشی خط میکشیدند.
بایکوت کردن و ایزوله کردن شروع میشد و بعد کمکم تهمت و افترا» :این ساواـکی است«» ٬این دارد با
پلیس همکاری میکند«» ٬این عفونویس است« و از این جور حرفها .ایـن تـهمتها زده مـیشد تـا
هوادارها و اعضای پایین دور و بر ما نیایند .عیناً نظیر آنچه در دو سه سال اول انقالب پیش آمد کـه
روزنامهها و رادیو ـ تلویزیون را تحریم میکردند تا کسی گوش نکند ٬نگاه نکند ٬در زندان هم همین روش
را داشتند و همین که میفهمیدند مسئلهدار شدهایم ٬ما را بایکوت میکردند.
یادم میآید که اول مرا بایکوت کردند .ا ّتهاماتی که به من میزدند ٬از این قرار بود» :فالنی کمونیست
است و از اسالم چیزی نمیداند«» ٬مسئله شخصی دارد«» ٬سیاسی کار است« و ...فقط جرئت نمیکردند
مارک »بریده« و »عفونویس« بزنند ٬چون موضع سیاسی من در زندان ٬از همه آنها محکمتر بود و هیچ
بهانهای نداشتند .بعد رجایی بایکوت شد که با هم در یک بند )بند دو اوین( بودیم .مسعود رجوی ٬موسی

خیابانی و تمام رهبرانشان در همان بند بودند و تالش بسیاری کردند تا ما را به دامن پلیس بیندازند و
برایمان زندان در زندان درست کنند.
من و رجایی و چند نفر دیگر ٬کمکم ٬یکدیگر را پیدا کردیم .متأسفانه در اواخر دوران زندانمان ٬خیلی
فرصت کار تشکیالتی نبود ولی به هر حال کارهایی شد .از آن موقع به بعد ٬با ج ّدیت ٬در خط اسالم اصیل
و خالص شروع به کار کردیم .محور کارمان اینها بود :رها کردن تمام آموزشهای قبلی ٬روی آوردن به
متون اصیل اسالمی و ا ّتصال به قرآن و نهجالبالغه ٬و روی کردن به فلسفه اسالمی .این مـحورها در
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مسلمانان جدا شده از مجاهدین خلق قرار گرفت .کتابهای آقای مط ّهری ٬که همه
دستور کار ما و همه
ِ
ـگرد و خاـک میخورد ٬دوباره رو آمد و اساس آموزشهایمان قرار گرفت.
در زندان ٬من و رجایی ٬به کمک بـرادران دیگـر ٬شـروع بـه کـادرسازی کـردیم و مـنسجمترین و
مسلمانان جدا شده از
متشکّلترین گروه مسلمان داخل زندان را تشکیل دادیم 1.ما توانستیم خطری که
ِ
مجاهدین خلق را تهدید میکرد ٬از بین ببریم و نیروهای مسلمان را در زندانهایی که نـفوذ و قـدرت
داشتیم ٬متشکّل کنیم .خطر این بود که ع ّدهای از برادران که از مجاهدین خلق سرخورده بودند ٬انگیزه
مبارزاتی خود را از دست داده و تحت فشار منافقین و جهنمی که برایشان در زندان ایـجاد مـیکردند٬
استقامت خود را از دست داده به ندامتنویسی کشیده شوند.
از خاطراتی که در دوره زندان چند سالهام دارم ٬مربوط به سالهای  51و  52است که در انفرادی
بودم .یک همسلّولی داشتم به نام مجید معینی .طلبه خیلی خوبی بود و در آن موقع خیلی هم مقاوم بود.
زیاد شکنجه شده بود و باز هر روز میآمدند ٬در سلّول را باز میکردند ٬و او را میبردند میزدند؛ شبی سی
چهل کابل جیره داشت .بعد جنازهاش را میآوردند ٬میانداخـتند تـوی سـلّول بـغل دست مـن .او یک
مسلمان معتقد و در عین حال ساده و کم مطالعه و ـ به قول آنها ـ خیلی ارتجاعی بود .در دوران بازجویی
هم نماز شبش ترک نمیشد .من به ایمان و اعتقادش غبطه میخوردم .اوایلی که با هم ٬همسلّول شدیم٬
برای چند روز یک زندانی مارکسیست را به سلّول ما آوردند .روز اول ٬وقتی که آن زندانی به دستشویی
رفته بود ٬من و مجید در سلّول تنها بودیم .مجید از من پرسید که فالنی چرا نماز نمیخواند؟ گفتم که اینها
نماز نمیخوانند و قبول هم ندارند .گفت» :آخر قرآن کالم خداست؛ چطور قبول ندارند«؟! گفتم اینها خدا را
هم قبول ندارند؛ که دیگر چشمهایش نزدیک بود به تاق بیفتد ٬چشمهایش گرد شد و تعجب کرد کـه
چطور میشود که یک نفر خدا را قبول نداشته باشد.
ال یک چیز دیگری از آب درآمد .در سال 56
روی همین آدم مجاهدین خلق طوری کار کردند که اص ً
در زندان شماره سه قصر با هم بودیم .محل خوابمان کنار یکدیگر و نزدیک به هم بود .البته به خاطر
نزدیکیاش با مجاهدین خلق ٬کمکم با من سرسنگین شد و داشت بایکوتم میکرد .او شبها تا ساعت دو
و سه بعد از نصف شب مینشست و کتاب تاریخ دنیای قدیم مارکسیستها را ٬که اصلش چاپ شوروی و
 .1این گروه به »امت واحده« مشهور شد.
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متن آموزشی ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی بـچههای دبسـتانی و دبـیرستانی آنـجا بـود٬
میخواند .مجاهدین خلق این بیچاره را وادار کرده بودند که تا دو و سه بعد از نصف شب ٬درست مثل
ـکسی که برای امتحان درس حاضر میکند ٬این کتاب را بخواند .او الب ّته گهگاهی ٬در حین مطالعه ٬چون با
وجود سردی رابطهاش میدانست که من مطالعات مارکسیستی هم دارم ٬سؤاالتی مـیکرد .یک شب٬
ساعت دو بعد از نصف شب ٬دیدم بیدار است .گفتم :مجید ٬هنوز بیداری؟ پاسخ داد» :آره بهزاد«؛ و مثل
اینکه کشف بزرگی کرده باشد ادامه داد» :من هر جوری فکر میکنم میبینم مارکسیستها بـه نـوعی
موحدند«.
جب
این آدم همان کسی بود که وقتی به او گفتم فالنی مارکسیست است و خدا را قبول ندارد ٬از تع ّ
شاخ درآورد و در کافر بودن وی تردید نکرد .تعلیمات مجاهدین خلق این جوری آدمها را عوض میکرد.
ال
با شش ماه تعلیمات ـ همان تعلیمات آن چنانی که داشتند ـ این آدم ٬که خودش هم مایهای داشت ٬کام ً
عوض شد .او یکی از همسلّولیهای من بود و خاطرات ارزندهای برای من داشت ٬حیف که از دست رفت.
بعداً هم کاندیدای مجاهدین خلق ٬از تهران ٬برای انتخابات مجلس شورای اسالمی شد .در حال حاضر
هم فراری است و شاید دستش هم به خون مسلمانان آغشته باشد.
در زندانهای عمومی با خیلیها بودیم] .از جمله[ با همه سران مـجاهدین خـلق ٬بـا بـرادر شـهید
رجایی ٬با آقای دوزدوزانی ٬با برادر شهید غالمحسین ح ّقانی ٬با آقای ر ّبانی شیرازی ٬با آقای شـیبانی.
دورانی هم با برادران آقای عسگراوالدی ٬الجوردی ٬آقای رفیق دوست ٬کچویی و دیگران بودیم و یک
دوره هم در اوین با برادرمان آقای انواری بودیم .مدتی هم در زندان شماره سه قصر ٬در دورهای که من
در حال رها کردن گرایشهای گذشته و حرکت در جهت مکتب بودم ٬با آقای الهوتی بودیم .ایشان در آن
زمان شدیداً مکتبی ٬ض ّد مارکسیست ٬ض ّد مجاهدین خلق و حتی در مواردی افراطیتر از حـ ّد مـتعارف
بودند و من از بحثهایی که با هم در زندان داشتیم ٬خیلی استفاده بردم .ایشان ٬در آن زمان ٬چنین نظری
داشت .برخی از مسائل مکتبی ٬نظیر نجاست ک ّفار که برای من جا نیفتاده بود ٬به کمک ایشان جا افتاد.
برخی از موضعگیریهای ایشان هم که از نظر من غلط بود ٬در نتیجه بحث و گفت و گو تصحیح شد .کار
نداریم که بعداً ایشان به چه مسیری کشیده شدند ولی به هر حال این خاطرات را من از ایشان یادگار دارم٬
ایشان هم ٬در آن موقع ٬از مصاحبتی که با من داشتند راضی بودند.
در تحلیل شرایط زندان الزم است وضعیت تشکیالتی مجاهدین خلق را بررسی کـنیم .تشکـیالت
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اینها از گروههای چپ ٬منسجمتر و منظمتر بود .همان موقع چپیها میگفتند» :اینها خیلی سانترالیستی
ال دموکراتیک نیست«٬
برخورد میکنند «.خود چپیها انتقاد میکردند که »برخوردهای اینها با اعضا اص ً
واقعاً هم این طور بود .سعی میکردند اعضا را گوسفندوار به دنبال خودشان بکشند و رابطه مرید و مرادی
ایجاد کنند.
مجاهدین خلق ارتباطشان را با کسانی که از آنها انتقاد داشتند ٬اول قطع نمیکردند ٬مـنتها آنـها را
ایزوله و جدا میکردند .با آنها رابطه جداـگانه برقرار میکردند و نمیگذاشتند با بدنه ارتباط داشته باشند.
مفصل بین
البته درباره هر کس که به زعم آنها مسئلهدار میشد و انتقاد پیدا میکرد ٬فوری تحلیلهای ّ
ال در زندان با
ال این فرد چهطور آدمی است ٬چه نقطهضعفهایی دارد و ...مث ً
همه توزیع میکردند که مث ً
جتی ]ـکرمانی[  ٬با عزتاهلل خلیلی درگیر شدند و همه اینها را به
آقای ربانی شیرازی ٬با ]محمدجواد[ ح ّ
نحوی ایزوله کردند و با آنها ـ جدا جدا ـ صحبت میکردند .البته مسئلهدارها هم سعی داشتند همزیستی
مسالمتآمیز کنند .با آنها قاطی نمیشدند ولی جنگ و دعوا هم نداشتتند .این افراد از زندان کشیدههای
قدیمی بودند و سعی میکردند یک طوری کنار بیایند .البته خود من که در سال  53با این آقایان بودم
هنوز مشکلی بروز نکرده بود و در واقع در داخل زندان ٬هنوز کسی مسائل را متوجه نشده بود ٬خصوصاً
ـکه مجاهدین خلق مراقب بودند که آخوندهای داخل زندان ٬مسائل داخلیشان را نفهمند...
از سال  54به بعد ٬سه تیپ بچه مسلمان در زندان پیدا شد :یک تیپ دور و بر مجاهدین خلق بودند٬
یک تیپ دیگر همینها بودند که بعدها آمدند عفو نوشتند و بیرون آمدند ٬یک تیپ هم ماها بودیم که تا
آخر هم کشیدیم و توانستیم یک تشکیالت در برابر آنها داشته باشیم .تحلیل دسته دوم ٬بعد از ماجرای
تغییر ایدئولوژی سـازمان ٬ایـن بـود کـه سـازمان را »سـوسیال امـپریالیست« اعـالم کـردند و رژیـم را
»امپریالیست« .میگفتند سوسیال امپریالیست خطرناـکتر از امپریالیست است .علت اینکه عفو نوشتند
این بود که )خودشان میگفتند( برای مبارزه با منافقین بـیایند بـیرون .حـاال کـه مـیگویند »آمـدیم تـا
زمینههای انقالب اسالمی را درست کنیم« الکی میگویند .این را هم که منافقین میگویند »اینها بریده
بودند« ٬درست نیست ٬نبریده بودند .اینها با این تحلیل که »آقـا! زن و بـچههامان دارنـد مـارکسیست
میشوند« ٬عفو نوشتند .در آن موقع مر ّتب خبر میرسید کـه زن فـالنی مـارکسیست شـده ٬دخـتر آن
مارکسیست شده ٬برادر آن یکی مارکسیست شده ٬خواهر یکی دیگر مارکسیست شـده ٬ایـنها احسـاس
تکلیف کردند که »باید به هر شکلی که شده از زندان بیاییم بیرون ٬و خانوادهمان را نجات بدهیم« .تحلیل
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تئوریزهشان هم این شد که »سوسیال امپریالیسم از امپریالیسم خطرناـکتر است«.
افراد شاخص این تیپ ٬همان اتاق دوییهای زندان اوین بودند که خطّشان بعداً به بند یک زندان
تسری پیدا کرد .البته این خط فقط مختص آن ع ّده نبود؛ حتی آقای طالقانی به ]دخترش[ اعظم
اوین هم ّ

ـگفته بود که »عفو بنویس ٬برو بیرون« .یعنی این یک تفکّر بود که عدهای در داخل زندان ٬خط خودشان را
به طور قاطع از مجاهدین خلق و چپیها جدا میکردند ٬منتها شیوهها فرق داشت.
سردمدار بحث نجس و پاـکی هم ٬به عنوان یک محور سیاسی ٬همین طیف بودند که فکر میکردند
مبارزه اصلی باید با مجاهدین خلق باشد نه با رژیم؛ و آمدند عفو نوشتند و بیرون آمدند ٬و یا در آن مراسم
 15بهمن سال  155شرکت کردند .اینها یک تیپ از بچه مسلمانها بودند که عفونویسی دیگر بین آنها
مباح و مشروع بود و اشکالی نداشت ٬منتها فکر نکردند که تمام بدنه ٬این خط و تحلیل را نمیپذیرد.
وقتی واقعه  15بهمن  55اتفاق افتاد ٬ما در زندان اوین بودیم .نکتهای هم ذـکرش الزم است که سر
خ ّ
ط این جریان آقای انواری و مانند او نبودند .آنها متأثر از این جریان بودند .ایدئولوگ آنها بیشتر آقای
عسگراوالدی بود که بیشترین نقش را در این مسئله داشت .ایشان تئوریسین آن مجموعه بود .در زندان
هم خط میداد ٬خط نمیگرفت ٬خط میداد .همزمان با واقعه  15بهمن  ٬55در طبقه دوم زندان اوین
هفتاد و چند نفر بچه مسلمان بودند که تقریباً همه آنها از سران مجاهدین خلق بـودند :مسعود رجوی٬
محمد حیاتی ٬مهدی افتخاری ٬مهدی تقوایی ٬احمد حنیف]نـژاد[ ٬سـادات دربـندی و
موسی خیابانی٬
ّ
عباس
دیگران ٬همهشان آنجا بودند .بجز اینها ٬چندتایی بودند که با مجاهدین خلق مخالف بودند :حاج ّ

دوزدوزانی ٬حسین منتظر حقیقی )برادر اصغر منتظرحقیقی ( ـ که بعد از انقالب طرفدار شریعتمداری و
مؤسسین »حزب خلق مسلمان« بود و به آلمان فرار کرد ـ صادق نوروزی و من ]بهزاد نبوی[ .بعداً
جزء ّ
مسلمان مانده بیرون
های
ْ
شهید رجایی آمد ٬مدت کوتاهی شهید ح ّقانی آمد و چند نفر هم بودند که با بچه ِ
ارتباط داشتند و االۤن اسمشان یادم نیست .میخواهم بگویم که در آن فضا فقط ما چهار پنج نفر بودیم که
با مجاهدین خلق اختالف فکری داشتیم ٬ولی هنوز بایکوت و تحریم نشده بودیم و با هم سر یک سفره
مینشستیم .همانجا ده دوازده نفر از اتاق دوییها بودند که سفرهشان را جدا کرده بودند .بعداً وقتی که
اینها را از بند بردند ٬خبر آزادیشان به زندان رسید و ما فهمیدیم که ماجرا چه بوده است.
 .1درباره جزئیات این مراسم  Ñروزنامههای کیهان و اطالعات .1355/11/15
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چند نفر از اینها را به کمیته مشترک بردند و بعد از چند روز برگرداندند .همان موقع بـنده و شـهید
رجایی پیششان رفتیم .میگفتند» :آره؛ فالن فالن شدهها ما را بردهاند ٬میگویند شما عفو ننویسید؛ بیایید
یک جایی که منوچهر مقدم سلیمی صحبت میکند فقط بنشینید .ما هم به ساواـکیها گفتیم :خر خودتانید؛
این هم مثل عفو نوشتن است و فرقی نمیکند و «...صریحاً گفتند که پیشنهاد ساواـک را رد کردهاند .سه
چهار روز بعد اینها را بردند و ما دیگر ندیدیمشان ٬تلویزیون و رادیو هم نداشتیم.
یک ماه بعد مهدی بخارایی از بیمارستان آمد .او در آنجا ]تلویزیون را[ دیده بود .قبل از ایـنکه بـا
دیگران برخورد کند ٬مسعود رجوی و موسی خیابانی او را دیده بودند و او هم خبر داده بود و حرفها را
زده بود .به هرحال ٬مهدی بخارایی ٬آمد و همه را در یک اتاق جمع کردند و ماجرای  15بهمن را برای
همه تعریف کردند .فضا یکدفعه عوض شد .تا آنجایی هم که یادم است ٬مثل اینکه بقیه اتاق دوییها را از
آنجا برده بودند.
جو زندان جور دیگری
میخواهم بگویم قبل از اینکه مهدی بخارایی بیاید و آن حرف را بزند ٬فضا و ّ
بود .از مجموع هفتاد زندانی مسلمان که در آنجا داشتیم ٬بجز چند نفر ]نزدیک ده نفر[ اتاق دویی و به
غیر از ما که چهار پنج نفر بودیم ٬بقیه از کادرهای مجاهدین خلق بودند که ده پانزده نفرشان از سران آنها
بودند .از این تعداد ٬شاید نزدیک به  80درصدشان نسبت به مسعود رجوی و رهبری مجاهدین خـلق
مسئلهدار بودند و با ما برنامه گذاشته بودند .حتی مهدی تقوایی با من برنامه گذاشته بود .میدانید یعنی
چه؟! وقتی که آنها با ما برنامه میگذاشتند ٬معنیاش این بود که دارند به سمت ما گرایش پیدا میکنند.
تقریباً همه آنها با ما برنامه داشتند و حرفهای ما برایشان جا میافتاد.
فردای آن روز ٬یکدفعه ورق برگشت .از آن شصت هفتاد نفر ٬توی آن زندان ٬فقط ما پنج نفر ماندیم و
ال در موردش چیزهایی گفتم ٬مجید معینی .در
همه به آن طرف رفتند .یکیشان همان طلبهای بود که قب ً
آن روزها او هم با ما برنامه داشت ولی بعد از ماجرای  15بهمن  55آمد به من گفت» :ببین! من فالنی را
ـکه امروز رفته توی تلویزیون و در آن مراسم شرکت کرده ٬خیلی از تو مسلمانتر میدانم ٬میشناسمش.
سابقه مبارزاتیاش هم که کم نبوده ...واهلل خودت میدانی که من چقدر شالق خوردم و شکنجه شدم.
میترسم من هم بیفتم به این مواضع .خالصه نمیخواهم آن همه شالقی که خوردم و آن همه مبارزهای
ـکه کردم ٬ضایع بشود .خیلی معذرت میخواهم ٬با هم رفیق هم هستیم ولی دیگر برنامه با هم نداریم«.
توجه میکنید؟! همه آنها آمدند برنامههایشان را با من قطع کردند.
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این وضع که پیش آمد ـ و از همان زندان اوین هم شروع شد ـ دسته دیگری از بچه مسلمانها )ـکه ما
باشیم( درست شدند که تحلیلشان این نبود .میگفتند کماـکان دشمن اصلی رژیم است .بله ٬با مجاهدین
خلق هم باید برخورد کرد منتها این تضاد را نباید با اینها عمده کرد ٬این تضا ّد فرعی است و آن تضا ّد
اصلی .این جریان ٬در اوین ٬شروع به فعالیت سیاسی و تشکیالتی کرد که در زندانهای مختلف ادامه
یافت .ما در اوین بودیم ٬بعد به قصر رفتیم .من در زندان شماره چهار بودم ٬محمد سالمتی و صـادق

نوروزی و محسن مخملباف در زندان شماره یک بودند و ما ـ مجموعاً ـ دستهای را تشکیل داده بودیم که
در مقابل مجاهدین خلق میایستاد منتها تشکیالت میداد ٬کار سیاسی میکرد ٬و هیچ کدام از این دسته
هم عفونویس نبودند.
در واقع یک گروه بچه مسلمان داشتیم که با منافقین نبودند و مخالفشان بودند ٬معتقد بـه مـبارزه
ایدئولوژیک با آنها بودند ٬منتها معتقد نبودند که برای مبارزه با آنها باید عفو نوشت و بیرون رفت .اینها
شدند دسته سوم ٬و به تدریج نیرومند شدند ... .از اواخر  ٬56در جذب افراد جدیدی کـه مـیآمدند ]ـ=
ال ما بهطور
دستگیر میشدند[ تقریباً موازنه برقرار بود .ع ّدهای را ما جذب میکردیم و عدهای را آنها .قب ً
فعال زندان و نماز جماعت توسط بچههای ما
ـکامل در موضع انفعالی بودیم .در آن اواخر ٬حرکتهای ّ
انجام میشد نه آنها .یعنی ما به عنوان یک جریان مستقل شروع به فعالیت سیاسی کردیم .چپیها ]ـ=
مارکسیستها[ اول باورشان بود که ما هم عفونویس هستیم به همین جهت ایزوله بودیم ٬ولی بعدها که
دیدند ما نهتنها عفو ننوشتیم که حتی در خیلی از مسائل داخلی زندان قصر هم برخوردهای قاطعتری
داشتیم ٬جمع ما ـ بین آنها هم ـ به عنوان یک جمع بچه مسلمان تثبیت شد.
لطفاهلل میثمی ٬به اتفاق عدهای از مجاهدین خلق ٬اواخر زندان دوره شاهــ در زندان شماره یک قصر
ـ از مجاهدین خلق جدا شده بود .البته خیلیها این جدایی را یک حرکت مبنایی نمیدانستند .خیلی عمق
نداشت .از جهت دیدگاههایشان هم تفاوت ماهوی آن چنانی نداشتند .به هر حال جدا شدند و اینها هم
یک دسته شدند ٬به این ترتیب که هفت هشت نفر از اطرافیان لطفاهلل میثمی در زندان قصر ٬جریانی به
راه انداختند که جزء مجاهدین خلق ]و تشکیالت رجوی و خـیابانی[ نـبود ولی در عـین حـال تـفاوت
ایدئولوژیک بین آنها فهمیده نمیشد .میثمی چیزهایی نوشته بود که ما هم در زندان خواندیم ٬ولی ـ خدا
وکیلی ـ خیلی حرف تازهای در آن ندیدیم .خیلی هم پیچیده نوشته بود .نه اینکه خیلی مهم و پیچیده
باشد بلکه مغلق نوشته شده بود .من که چیزی توی آن ندیدم .نفهمیدم .البته بعضی از دوستان ما اینها را
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نسبت به رجوی و دار و دستهاش صادقتر میدانستند ـ و صادقتر هم بودند؛ منتها خود لطفاهلل میثمی

یک خرده سیاستمداری هم داشت.
البته مجاهدین خلق ٬از نظر تشکیالتی ٬خیلی قویتر از میثمی و اطرافیانش بودند1.

پیام سازمان به روحانیون
در یک گزارش خبر ساواـک از داخل زندان در دی ماه  ٬56تحت عنوان »اظهارات عباس ساالری

فرزند سید محمدعلی ٬محکوم به  6سال زندان« ٬درباره پیامی که خیابانی از زندان قصر برای روحانیون
زندان اوین فرستاده بود چنین آمده است:
»نامبرده باال اخیرًا ضمن مالقات با یکی از زندانیان در زندان اوین اظهار داشت :هنگامی که حسن

الهوتی اشکوری از زندان قصر به زندان اوین منتقل شد) ٬موسی خیابانی ٬موسی نصیراوغلی خیابانی( او
را به کناری کشیده و گفته مطلبی به عنوان پیام مجاهدین و پیام خودش )خیابانی( به وی میگوید که باید
قول بدهد متن پیام را به جز به چند نفر آخوندهای بند یک زندان اوین به کسی نگوید و متن آن چنین
است:
1ـ شماها صالحیت نظر دادن در مسائل اجتماعی را ندارید ٬زیرا همیشه دنبالهرو هستید.
2ـ حد خودتان را بشناسید و پا از گلیم خود بیرون نگذارید.
3ـ آقای طالقانی ٬شما که همیشه خود را مجاهد مینامیدی و افتخارت به شاـگردی و پیروی از محمد
حنیفنژاد بوده چرا وقتی که علیه مجاهدین فتوا دادند عمامهات را بر زمین نزدی.
4ـ آقای غالمحسین حقانی ٬شما آدم منافقی هستی و تاریخ اسالم از امثال تو زیاد به خود دیده است.
و الهوتی این پیام را به بند یک منتقل و به روحانیون رسانیده که باعث ناراحتی همگی آنها شـده
است.
نظریه شنبه :اـکثر روحانیون موضعی مخالف مجاهدین و مارکسیستها دارند .ضمنًا حقانی در بند  2زندان
اوین خودش را به طور کامل به طرفداری مجاهدین جلوه میداد و پس از انتقال بـه بـند یک مـوضع
ضدمجاهدین به خود گرفته است2«.
 .1گفت و گوها :بهزاد نبوی .نیز مصاحبه بهزاد نبوی با مجله شاهد ٬در سال .1359
 .2برگ خبر ساواـک ٬شماره 75 :ـ  ٬383/14184تاریخ.1356/10/3 :
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فتوای علما علیه مارکسیستها
در یک برگ خبر ساواـک در آذر  ٬55تحت عنوان »اظهارات محمد کچویی محکوم به حبس ابد در
بازداشتگاه اوین« ٬درباره فتوای علما علیه مارکسیستها ٬چنین آمده است:
»نامبرده باال در تاریخ  35/9/12ضمن یک مذاـکره خصوصی به یکی از زندانیان اظهار داشته است
آقای طالقانی فتوائیهای صادر کرد که به تأیید هفت نفر از علما رسیده و توصیه نمود تا کلیه زندانیان آن را
حفظ نمایند و به دیگران بگویند و افزوده او به علت کمی سواد کلیه آن را حفظ ننموده لیکـن مـحمد

محمدی و دیگران کلمه به کلمه آن را حفظ کردهاند و وقتی از طالقانی سؤال کردند چرا این موضوع را
ـکتبًا نمینویسد؟ بیان نموده :برای این که رژیم از این موضوع سوءاستفاده نکند از نوشتن خودداری کرد.
لیکن وظیفه مسلمانان است که آن را به دیگران بگویند .کچویی اضافه میکند زندانیان گفتهاند :حبیباله

عسکراوالدی تحریک کننده طالقانی برای این فتوا بوده است ٬چون نظر خوبی نسبت به مـجاهدین و
مارکسیستها ندارد.
ـکچوئی بیان داشته پس از صدور این فتوا او با حسینعلی منتظری تماس گرفته و پرسیده است اـگر
خودش )ـکچوئی( آزاد شود در بیرون میتواند با گروهی مانند مجاهدین مذهبی سال  50با ایدئولوژی
اسالمی فعالیت کند که منتظری پاسخ داده است داخل شدن در این گروهها حرام است.
نظریه شنبه :قدرتاهلل علیخانی پس از ورود به بند  2زندان اوین گفت زندانیانی که اینجا هستند باید
وضعشان را روشن کنند و اـگر از ایدئولوژی خود استعفار ننمایند باید مذهبیها از آنها جدا شوند .ضمنًا
مسعود رجوی با محمد محمدی )فرزند هادی( و حاج محمدمهدی ابراهیم عراقی مشغول بحث و مذاـکره
ـگردیده و نظریات کامل علما را از آنان استفسار نموده است .ضمنًا زندانیانی که به بند  2منتقل شدهاند
ـکلیه مسائل را به دیگران میگویند.
نظریه یکشنبه :با توجه به موارد فوق و تأیید صداقت شنبه به استحضار میرساند در صورت تصویب
چند نفر از زندانیان مذهبی که محکومیتشان تمام شده با تهیه طرح الزم برای انتشار مـوضوع فـتوای
طالقانی ٬از زندان آزاد گردند تا بتوان از این مسئله بهرهبرداری نمود .ضمنًا شنبه برای کسب خبر و جلب
اعتماد زندانیان توجیه گردیده است1«.

 .1گزارش خبر ساواـک ٬شماره 381 :ـ  ٬10664تاریخ.1355/9/22 :

