
فصل دوم:

سرنوشت سازمان تا
 بهمن پنجاه وهفت

 مجاهدین خلق (م.ل)
در شده بود٬ پذیرا مواضع مارکسیستی را اواسط سال 53 از چنانکه گذشت ـ اـگرچه رهبری سازمان ـ

54 شهریور و اعالمیه های تیر مستشاران امریکایی و راجع به ترور 54 بهار اعالمیه نظامی منتشره در

همچنین جزوه «تحلیل فنی امریکایی٬ سه مستشار ترور و کنسول امریکا درباره عملیات ناموفق ترور

اطـالعیه به اشتباه اولیـن اعـالمیه بـدون آیـه سـازمان را٬ بار چند یادداشت های خود٬ حسین احمدی روحانی در .1
تـاریخ آیـه و بـا آرم و بـدون تـغییر حالی که اطالعیه مـزبور معرفی کرده است در ٬53 اسفند در زندی پور ترور
درج شده ٬53 اطالعیه اسفند آرم در تغییر منبع مذکور اول این کتاب به استناد جلد در یافته بود. انتشار تأسیس٬

ـکه بدین وسیله تصحیح می شود.

لیکن آرم سازمان بدون آیه آن چاپ شده بود1٬ تابستان ٬54 نوشته تقی شهرام در عراق» روابط ایران و

اولیـن اعالم علنی مارکسیست بودن سازمان مـحسوب نـمود. پیش درآمد مقدمه و باید این اقدامات را

در جزوه «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک» انتشار جنبه رسمی داد٬ به مسئله ارتداد٬ سندی که آشکارا

چرا تلقی شد؛ منفعالنه نیز شتاب زده و طرف سازمان مارکسیست شده٬ این جزوه از انتشار بود. 54 مهر

اعضای از جمعی دیگر آن محسن خاموشی و ترتیب دادن مصاحبه ای که در ساواـک با 54 مرداد ـکه در
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مرتضی صمدیه لباف و اقدام به ترور وحشیانه شریف واقفی و علنی نمودن ترور سازمان به افشاـگری و

حتی در این مسائل هنوز دست زد. تبلیغاتی مؤثر به یک مانور ایدئولوژی رهبری سازمان پرداختند٬ تغییر

مانور سطح عموم مردم. در چه رسد به خصوص مسئله قتل ها٬ سطح تشکیالت سازمان علنی نشده بود؛

آن داشت بر مرکزیت را کرده بود٬ عجیب ایجاد این وقایع تکان دهنده و مورد رژیم که سؤاالت زیادی در

ابتدای البته در کند. منتشر را «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق» 54 شهریور در تا

آغاز ماه از 5 زمان تصمیم به این اقدام و ماه از اعالم اینکه 9 و بیانیه» انتشار «علل تأخیر تیتر بیانیه با

برنامه ریزی قبلی بوده است نه محاسبه و مبتنی بر که این کار شده بود وانمود نگارش بیانیه می گذرد٬

کـه «نـقائص و تصریح شـده بـود همان جا مع الوصف در قبال تبلیغات رژیم. عکس العمل در ناشی از

و اشاره بـه «دوآلیسـم» این بیانیه با کامل نشده است. هنوز و دارد وجود «بیانیه» در بسیار اشکاالت»

ایـدئولوژی را دالیل تغییر علل و قرآن٬ ضمن حمله به اسالم و ایدئولوژی سازمان٬ حاـکم بر «التقاط»

بـحث های درون گـروهی تـقی شـهرام و سـایر و حقیقت جمع بندی جـزوه سـبز تشریح نموده که در

همان یاران دیـروز یا مخالفان خود آزرم٬ این جزوه وی بدون اندکی شرم و در همفکرانش بوده است.

مستحق مجازات و آنان را معرفی نموده و 2 و خائن شماره 1 صمدیه لباف را شریف واقفی و سازمان٬

اساس پرداخت که بر توده ای» «جبهه واحد انتهای مقدمه بیانیه هم به طرح شعار در برشمرده است. ترور

داشت. گروه های مارکسیست آن دوران به خصوص چریک های فدایی خلق را سایر سیطره بر قصد آن

بحث های متخذه از مصطفی شعاعیان و تقی شهرام تحت تأثیر که گویا شعاری بود توده ای٬ جبهه واحد

مطرح ساخت. او

نـام «سـازمان آن جـمله هـویت و از همه جهت وارث گذشته می پنداشـتند٬ از را مرتّدین که خود

پذیرش مـارکسیسم و ارتداد افرادی که از برای سایر و می دانستند خود انحصار در را مجاهدین خلق »

فعالیت تحت عنوان آن هیچ گونه حقی قائل نبودند. نام سازمان و جهت استفاده از خودداری می کردند٬

نام «بخش برکناری تقی شهرام ٬ از اوج گیری امواج انقالب اسالمی بعد با و مهرماه سال 1357 در

رفت که بازتاب چالش های درونی ایدئولوژیک سازمان به کار سازمان مجاهدین خلق (م.ل)» منشعب از

و نوعی انتقاد و عنوان تشکیالت بود لنینیستی در هویت مستقل مارکسیست ـ زمینه ضرورت اتخاذ در

داخل زندان و سازمان کادر برای تجدید نیز را فضا سوی دیگر از و نشان می داد. اعتراض به رویه قبلی را

مصادره نام اولیه سازمان توسط تفکر نقد حسین روحانی با فراهم می ساخت. نام قبلی٬ با مرتبطین آنها



289 هفت   بهمن پنجاه و  سرنوشت سازمان تا

مارکسیست شدگان می نویسد:
دیـدگاه نـاشی از برخوردهای رهبری (تـقی شـهرام ) دیگر همانند روشن است که این تفکر
که مسئله ای به این روشنی را غیردمکراتیک آن بود٬ گرایش انحصارطلبانه و بینی و خودمحور
مشخص می ساخت هویت آن را و که آنچه «سازمان مجاهدین خلق ایران» نمی خواست بپذیرد
شرایطی که به هرحال بخشی در این ایدئولوژی و صورت تغییر در و ایدئولوژی آن بود٬ همانا
به هیچ وجه نمی توان این هستند٬ آن همچنان روی ایدئولوژی گذشته پایبند افراد و اعضاء از
عنوان یک نام و استفاده از آنچه که می بایست انجام می شد و به خوداختصاص داد عنوان را
که البته این سازمان مجاهدین خلق ایران بود دست کم فعالیت به عنوان بخشی از یا و جدید
روی مواضـع گـذشته بر که هنوز متشکلی را حق استفاده افراد که باید به معنای آن بود خود

ص 193. یادداشت های حسین روحانی: .1

نام سازمان به رسمیت شناخت.1 از دارند٬ سازمان اصرار
نـام اولیـه از سازمان بوده و مؤثر عضو 57 ـ تمام این دوران یعنی سال های 54 در خود روحانی ٬

مـعدود از اعـضای اولیـه سـازمان و وی از استفاده می کرد. حالی که مارکسیست شده بود٬ سازمان در

تقی به عملکرد البته حسین روحانی زمزمه های انتقاد بود. 50 سال های قبل از ـکادرهای باقی مانده از

به تصفیه و درجه مرکزیت خارج کشور به همین جهت مدتی از و نموده بود آغاز سال 54 از شهرام را

ـکارخانه فرستاده شد.

معاونش محمدجواد باالخره تصفیه تقی شهرام و درگیری های طوالنی درون تشکیالتی و پس از

راه آرمان طبقه مبارزه در گروه «اتحاد سازمان انشعاب کردند: سه گروه از 1357 پاییز اواخر در قائدی ٬

بـه نـوشته راه آزادی طبقه کارگر». در «سازمان پیکار و راه رهایی طبقه کارگر» در گروه «نبرد ـکارگر»٬

پیوستند. اعالم موجودیت نمود٬ 57 آذر تاریخ 16 که در اـکثریت سازمان به گروه «پیکار» حسین روحانی ٬

سپاسی آشتیانی علیرضا اوج گیری انقالب اسالمی فرصتی برای حسین روحانی و شرایط ناشی از اثر در

رهـبری در خـود و شوند سلطه تشکیالت قبلی سازمان رها از تا فراهم آمد کادرها از تن دیگر چند و

آورده بودند. که به وجود گیرند تشکیالتی قرار

مشکالت با «سازمان» زمینه جذب نیرو در فراـگیری امواج انقالب اسالمی٬ تا مقطع اعالم ارتداد در

بوده و «مذهبی» دیروز به سازمانی که تا چپ دانشگاه ها قبیل بی اعتمادی افراد از بود٬ قابل توجهی روبرو

سـازمان رقـیب وجـود نـیز و روشـن نـبود. مواضع جدیدش دقـیقًا هنوز و اینک مارکسیست شده بود
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بازار بین چپ گرایان٬ شهرت آن در که به دلیل سابقه و مارکسیستی دیگری به نام «چریک های فدایی»

کرده بود: کساد کامًال تشکیالت را
از به جذب نیرو بیشتر توفیق نیافته بود سازمان که چندان درجذب نیروهای چپ دانشگاه ها
از و پرداخته بود پخش بیانیه اعالم مواضع متزلزل شده بودند٬ میان هواداران سابق سازمان که با
تا 54 فاصله پاییز همچنین در پرنماید. این طریق توانست تاحدودی صفوف خالی خویش را
مـبرمی بـه همچنین سازمان که نیاز به خودجذب نماید. محافلی را و توانست افراد 55 بهار
اعضای سابق مجاهدین که از یک هسته مذهبی را این دوران داشت سعی کرد در جذب نیرو
تا حفظ نماید به نوعی وابسته به خود تحت نظارت و اینک مستقًالفعالیت می کردند٬ و بودند
نـیز مذهبی روشنفکر افراد سازمان برای عضوگیری با منبع تغذیه ای برای سازمان باشد. خود
مارکسیست)خود فعًال مذهبی (و افرادکارشناس سابقًا برخی از بااستفاده از تماس می گرفت و
کـه چپ می شدند اـگر می کرد٬ کار مدتی روی این گونه افراد کوشش می کرد برای جذب آنها
هسـته با معرفی می کرد٬ به هسته مذهبی مزبور آنان را چپ نمی شدند اـگر و جذبشان می کرد
هسته که چپ شد هر و به هسته وصل کند کس مذهبی باشد داشت که هر را این قرار مذهبی نیز

.3 و صص 2 جزوه دست نویس: احمدعلی٬ روحانی٬ .1

به سازمان وصل نماید.1

این مقطع در  سازماندهی وفعالیت ها
شلیک گلوله و ترور افراخته به پاس مشارکت در وحید مرکزیت٬ شریف واقفی از تصفیه مجید پس از

تقی بهرام آرام ٬ متشکل از نیمه اول سال 54 مرکزیت در و به جای وی به مرکزیت آمد او٬ به پشت سر

حسین ٬54 مرداد دستگیری افراخته به همراه محسن خاموشی در پس از افراخته بود. وحید شهرام و

کشته شدن سه تن افراد با اردیبهشت 55 در و می گیرد مرکزیت قرار به جای وی در سیاهـکاله (ـکاظم)

داشت که اعضای آن بـاالترین کـادرها تحت مسئولیت تقی شهرام قرار فاصله سال های 53ـــ55 جمع سیاسی در .2
ترمیم آن را یا صورت ضربه خوردن و به مرکزیت در صالحیت ورود و مرکزیت بودند٬ از رتبه تشکیالتی بعد با
مـهدی جمال شریف زاده شـیرازی٬ از: عبارت بودند کشته شدند اردیبهشت 55 اعضای این جمع که در داشتند.

که زن تقی شهرام بود. عالف (فاطمه) جعفر طاهره میرزا موسوی قمی و

راه یافت. قائدی به مرکزیت٬ مأموران ساواـک محمدجواد طی یک درگیری خیابانی با در جمع سیاسی 2

این باره چنین نوشته است: وی در
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طی آن کلیه در و شد ضربه سنگین دیگری به سازمان وارد اولین روزهای اردیبهشت 55 در
میدان منیریه کشـته طی یک درگیری در ازجمع های سرشاخه سازمان در اعضای یکی دیگر
سطح در حتی سنگین تر این نوع و این ضربه واحتمال اینکه ضربه سنگین دیگری از شدند.
کوشش مرکزیت و آن داشت که برای افزایش تعداد بر مرکزیت را شود مرکزیت به سازمان وارد
مشورتی و به طور ابتدا 55 بهار من در سطح رهبری اقدام کند. ضربات در آثار برای کاستن از
هم که قبًال همان طور مرکزیت سازمان شدم. رسمی وارد کامل و درتابستان همان سال به طور
بهرام آرام وحسین سیاهـکاله تقی شهرام ٬ مرکزیت از من به مرکزیت٬ زمان ورود دادم در تذکر

.57 و صص 56 پرونده دادستانی انقالب: محمدجواد٬ قائدی٬ .1

تشکیل می شد.1
سه بوده است. 54 ـ این دوران شکل سازماندهی تشکیالتی کماـکان همچون دوره سال های 51 در

یک هر شاخه کارگری زیرنظر شاخه فنی نظامی و یعنی شاخه سیاسی تئوریک٬ شاخه اصلی تشکیالتی٬

چهار به مرکزیت سه نفره سنتی سازمان و اضافه شدن یک نفر با تنها مرکزیت فعالیت می کردند. افراد از

این دوران بنابراین سازماندهی درونی تشکیالت در اضافه می شود٬ نفره شدن آن یک شاخه تکنیکی نیز

بدین ترتیب بود:

سال مرکزیت در گرفتن وی در زمان قرار تئوریک تحت مسئولیت تقی شهرام که از شاخه سیاسی ـ 1ـ

بوده است. مسئولیت این شاخه کماـکان به دست او 52

آن بوده است. عهده دار سال 52 از نظامی تحت مسئولیت بهرام آرام که وی نیز شاخه فنی ـ 2ـ

سـال 53 شریف واقـفی تـا وی مجید قائدی که قبل از شاخه کارگری تحت مسئولیت محمدجواد 3ـ

برعهده داشته است. مسئولیت این شاخه را

بهار نشریه داخلی تحت مسئولیت حسین سیاهـکاله که این شاخه در و شهرستان ها شاخه تکنیکی٬ 4ـ

تشکیل گردید. 55

شمایل شکل و تشکیالت در روشنفکر تزریق افراد از: عمده فعالیت بیرونی این دوران عبارت بود

و کارخانه های جیپ لندرور کارگران در ترتیب دادن انفجاراتی به عنوان پشتیبانی از به کارخانه ها٬ ـکارگر

شهریور طوالنی که در انتظار محاسبات و طرح و پس از غیرنظامی آمریکایی٬ سه مستشار ترور و ایرانا٬

انجام گرفت. 55



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  292

به دالیـل این که بنا دوره قبل آن نداشته جز فعالیت سازمان این دوران تفاوت چشمگیری با
شـاخه کـار دستور نظامی آمریکایی در سه مستشار عمل ترور تشکیالتی٬ مختلف سیاسی ـ
که پس از این دوره اشغال کرده بود... فعالیت سازمان در در گرفته وجای مهمی را نظامی قرار
اوایل شهریور در گرفت و جمع قرار کار دستور در 55 اوایل تیر شناسایی مقدماتی ازحدود
مسئولین درجـه اول و از نفر 6 ـ ماه صرف وقت 5 2 یعنی پس از درآمد٬ همان سال به اجرا
چه به و موقعیتی که چه به لحاظ نیرو در درجه دوم سازمان بهای زیادی برای آن پرداخت و
اهداف ضدامپریالیستی عالوه بر لحاظ امنیتی و...سازمان وضع آشفته ای داشت صورت گرفت.
قدرتی در قدر و وجود یکی ابراز و پنهان مهم بود و هدف آشکار مشی چریکی دو مبتنی بر
وحول آن کرده بود مهمی برچریک های فدایی وارد بسیار و شرایطی که رژیم ضربات متعدد
ابراز (تقی شهرام) پنهان دیگری که سعید هدف قابل توجه و بود. ـکلی تبلیغات راه می انداخت٬
نه واحیانًاجلوگیری پلیس است یا تور سازمان در اینکه آیا آـگاه شدن از از عبارت بود می کرد
تور که در سازمان فهمید این عمل ترور پس ازانجام موفقیت آمیز پلیسی... گسترش این تور از

.20 و صص 19 جزوه دست نویس: احمدعلی٬ روحانی٬ .1

ندارد.1 پلیس قرار
کردن رها تشکیالت٬ برای انحالل «موقت» بهانه را پلیس بهترین شرایط و ساواـک و افزایش فشار

حـتی در به دست مـرکزیت داد. پاـگیر٬ دست و به دام پلیس انداختن افراد تشکیالتی مزاحم و عناصر

وجود مواردی با سازمان در «چریک های فدایی خلق»٬ واقع سیطره بر در وحدت یا سر جریان چالش بر

ضـربه و ردگیری آـگاه نکـرد و تور از را چریک ها پلیس٬ بی سیم های ساواـک و امکانات تکنیکی شنود

آشکـارا چـریک های فـدایـی٬ ارتـباطات مـنظم بـا هـمچنین سـازمان در مـوجب شـد. خوردن آنان را

متالشی پراـکندگی و در عمًال و کرد «وحدت تشکیالتی» روند مشروط به پیشبرد همکاری های فنی را

سازمان مجاهدین سر گویی بالیی که بر اعضایش سهیم گردید. قربانی شدن برخی از شدن آن گروه و

می شد. چریک های فدایی تکرار سر بر به گونه ای دیگر آمده بود

بـرای آمریکایی فـرصت مـناسبی را سه مستشار ترور اشاره شد٬ همانگونه که قبًال سوی دیگر٬ از

به سر آمریکا آن موقع در شاه در رژیمش فراهم آورد. اقدامات سرکوبگرانه شاه و ـگسترش تبلیغات و

نـویسندگان٬ هنرمندان٬ ایران٬ در داشت که چرا قرار حقوق بشری ها سؤال خبرنگاران و مورد و می برد

البته و تروریست هستند جواب گفت که اینها شاه در اعدام می کند. یا به زندان افکنده و را و... دانشجویان٬
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که دادند زاهدی مانور شاه و صورت گرفت و این ترور این مصاحبه ها پس از جوابش قانع کننده نبود.

ایران می کشند. در حتی غیرنظامیان آمریکایی را این تروریست ها و می گفتیم درست بود آنچه ما

تشکـیالتی کـه «انـحالل مـوقت» همچنین پراـکندگی و مراقبت های ساواـک و باالخره تعقیب و و

داد: ضربه قرار زیر را اعضا و کادرها بسیاری از مرکزیت بدان فرمان داده بود٬

کشته و جمله رهبری هسته٬ از و آنها برخی از بودند٬ اولین قربانیان این ماجرا اعضای هسته مذهبی از

پی بـه ماه های برگریزان ضربات پی در زمستان ٬55 و فصل پاییز دو پراـکنده گردیدند. و بقیه دستگیر

جمله بهرام آرام کشته شدند. شاخه های اصلی از مهم ترین اعضای مرکزیت و تعدادی از و سازمان بودند

به وادار رهبری تشکیالت را برخی مسائل دیگر٬ که مجموعه این ضربات و شده بود این گونه ادعا

جـمع بندی از البته جالب توجه است که ارائه این طرح نه پس از طرح انحالل موقت تشکیالت نمود.

تشکیالت را معلوم نیست که مرکزیت برای حفظ جان خود٬ آن مطرح بوده است. ضربات بلکه پیش از

برای «حفظ تشکیالت»: یا منحل اعالم نمود
رفـتن لو ضربات چریک های فدایـی٬ منشا روشن کردن علل و جهت کشف و مطابق این تز
رهبری و انرژی افراد بایستی وقت و خانههای تشکیالتی سازمان وتاـکتیک های ساواـک و...
کارهای اجرایـی از فوق کمک نمایند جهت روشن کردن منظور در که می توانند عناصری را
این دوره حفظ نمود در عادی سازمان را افراد و طرف دیگربایداعضا از و نمود تشکیالت آزاد
وفعالیت های ضروری که کما برخی جمع ها این رو از معرض ضربات پلیس دورشان کرد. از و
و شامل افراد (ـکه عمدتًا بقیه تشکیالت را ادامه کارشان ضروری است٬ فی السابق فعالیتشان و
به ابتکار بتوانند تا پراـکنده نمود آن را افراد موقتًا سازمان می شدند) درجه 2 جمع های مبتدی و
این دوره برای آن در عالوه بر و حفظ نمایند را خود گرفتن شغل های محملی و.. با فردی و
اینکه سازمان مجددًافعالیتش کنندتا و...) انبار سازمان درحدممکن امکان سازی (تهیه مغازه و

ص 21. جزوه دست نویس: احمدعلی٬ روحانی٬ .1

گیرد.1 سر کشف تاـکتیک های پلیس از پس از را
به حفظ جان رهبریت سازمان و طرح انحالل موقت تشکیالت٬ که هدف اصلی از مشخص شد بعدها

جریان این در و که چنین شد همان طور نه حفظ اعضای تشکیالت. خصوص تقی شهرام بوده است و

عضوی طعمه روز هر عمًال طرح به علت عدم دسترسی به امکانات پوششی تشکیالتی جهت حفظ خود٬

ساواـک می شد:
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مسئولیت موردوظایفمان پرسیدم که چرا در اهمیت می دهند. می دیدیم به حفظ تقی (شهرام)
این در که مهمترین وظیفه ما توضیح داد که تقی (شهرام) می رود وقتمان هدر خاصی نداریم٬

.36 و صص 35 پرونده دادستانی انقالب: بهجت٬ مهرآبادی٬ .1

نه همه ما...1 که منظورحفظ اوست و که خوب واضح بود مقطع حفظ خودمان است...
مرگ از که بعد بودند کشور به خارج از تدارک فرار این دوران در قائدی در محمدجواد تقی شهرام و

ایـن دوران فشـار در گـرفت. سازمان قـرار کار دستور رسمی در تصویب مرکزیت به طور بهرام آرام با

کـه مـرکزیت را شده بود آمریکایی آن چنان تشدید سه مستشار ترور نیروهای پلیس پس از ساواـک و

افتد. تکاپو به شدت در که برای حفظ خود واداشته بود

محسن طریقت و زاده (مصطفی)٬ یعنی محمدقاسم عبداهلل اعضای سرشاخه ها تن از دو آبان 55 در

این بـاره قائدی در مرکزیت شدند. کشته شدن بهرام آرام وارد پس از و کشیدند٬ باال را خود (محمود)

نوشته است:
برخوردهایی که بین «سیاهـکاله» با آن و پس از سه آمریکایی و طی جریان انجام عملی ترور در
بخش تکنیکی انجام داده و... بافعالیت هایی که مصطفی در نیز و پیش آمد محسن طریقت ٬ و
هم زمان باپایان تقریبًا به مرکزیت بپیوندند. طریقت نیز یعنی مصطفی و نفر که این دو شد قرار
جلسه مرکزیت برای بود حالی که قرار در آن و عناصر اقدامات امنیتی برای حفظ سازمان و
نفر این دو ورود تشکیل شود٬ و... ادامه فعالیت ها تغییرات سازماندهی و مورد تصمیم گیری در
بهرام آرام طی یک درگـیری به فاصله یک روز رسمیت یافت اما به مرکزیت تصویب شده و
کـه حالی تشکـیل شـد در آذرماه 55 در مشهد به این ترتیب جلسه مرکزیت در و ـکشته شد
این از من... مصطفی و محسن طریقت ٬ حسین سیاهـکاله ٬ تقی شهرام ٬ از مرکزیت متشکل بود
یک طرف ارتباط شهرام چه به دلیل قطع ارتباط هایش که از اوایل سال 56 تا 55 زمان یعنی آذر

صص 59ـــ60. پرونده دادستانی انقالب: محمدجواد٬ قائدی٬ .2

سازمان چندان فعال نبود...2 با نظرحفظ شهرام ٬ از وچه به دالیل امنیتی و ـگاه به گاه رخ می داد
که روابطش به علت حفاظت شدیدی که از بین تقی شهرام ـ تشکیل این مرکزیت جدید همان بدو از

محسن طریقت و با ـ قطع بود مرکزیت عمًال اعضای دیگر تشکیالت و با به عمل می آورد٬ جان خود

مطرح شاه را طرح ترور ابتدا آنها مسائل تشکیالتی اختالف پیش می آید. سر محمدقاسم عبداهللزاده بر

هم که باز بازنگری مشی چریکی موضع می گیرند مورد سپس در که شهرام مخالفت می کند؛ می کنند
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زاده) مصطفی (عبداهلل و (طریقت) محمود یک مشاجره لفظی٬ سرانجام پس از شهرام مخالفت می کند.

را خود طی یک یادداشت علت فرار و می کنند به خارج فرار جمع کرده و ترس جانشان بساطشان را از

قائدی طرف تقی شهرام محمدجواد تمام این دعواها در توسط تقی شهرام اعالم کردند. ترور ترس از

پـی حـمالت هـمین دوران در کـه وی هـم در دیگـر نفر حسین سیاهـکاله طرف آن دو بوده است و

می شود. تشکیالت جدا از تن دیگر چند با تشکیالتی شهرام ٬

چنین گفته است: همان زمان به جمع سیاهـکاله پیوست درباره اختالفات مزبور مهری حیدرزاده که در
مرکزی٬خانه ای بگیرم عنصر به عنوان محمل درخانه دو شد قرار به دلیل تغییرسازماندهی ها
مـصطفی و من٬ پای ثابت خانه٬ خانه ای گرفتم٬ مرکزی هستند) فهمیدم که عناصر (البته بعدًا
مرکزی به آن خانه می آمد عناصر از فردی به نام کاظم (حسین سیاهـکاله) بودیم که بعدها محمود
و قائدی) آرمان (محمدجواد مرکزیت بخش منشعب یعنی احمد از دیگر فرد نهایت دو در و
مشی سر این دوره به واسطه بحث های مختلف بر در به همان خانه می آمدند. تقی شهرام نیز
عنصر اختالفاتی میان دو موجب بروز انجام می شد... اثبات آن که توسط آنها یا رد چریکی٬
بعد و باجمع کردن مدارک واسلحه هایشان ازخانه رفتند محمود مصطفی و لذا و مرکزی شد

ص 33. پرونده دادستانی انقالب: مهری٬ حیدرزاده٬ .1

فهمیدم که به خارج رفته اند.1
علیه «مـذهبی ها» کودتای «مارکسیست ها» و که تروریسم تقی شهرام فقط ترور مشاهده می شود

در برای سرعت بخشیدن به تثبیت حاـکمیت فردی او تنها آن بود تروریسمی که وی سردمدار نبوده است٬

مارکسیست یا «مذهبی» نه صرفًا بوده و مخالف او هدف آن تصفیه کلیه عناصر و تشکیالت بوده است٬

چـرای قـدرت بـی چـون و تبدیل آن بـه ابـزار تشکیالت و سلطه کامل بر مسئله شهرام ٬ بودن افراد.

حـال چـه مـی کرد تقی شهرام سـاز کس نوای مخالفت با هر نه مسئله ایدئولوژیک. و طلبانه اش بود٬

عـضو دو حسین روحـانی دربـاره فـرار واقع می شد. ترور معرض حذف و در چه مارکسیست٬ مذهبی٬

می نویسد: مرکزیت٬
که به روحیه شهرام و آن جا از زاده) مصطفی (محمدقاسم عبداهلل و (محسن طریقت) محمود
که در آسانی نیست وچه بسا وی کار شدن با که روبرو می دانستند و آشنایی داشتند اتوریته او
[ مرکزیت با این جلسه در داشته باشد خطرات جانی هم برای آنها صورت روشن شدن قضایا٬
با اختالفات نظر برجای گذاشتن یک نامه کوتاه حاـکی از با و شهرام] شرکت نمی کنند حضور
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و ونارنجک ها تحویل دادن سالح ها وهمچنین پس از شدن خود٬ ترور ترس از تقی شهرام و
وقتی می آورند. در ازخارج کشور سر مدتی بعد و می گذارند به فرار پا مهمات انفرادی خود٬
نوک دسترسی ندارد به مصطفی ومحمود وی دیگر و این دسته بندی برای شهرام روشن می شود
شدن حسین سپس جدا به تصفیه و که باالخره منجر متوجه شخص سیاهـکاله می کند حمله را
مصطفی ومسائل مطروحه افرادی چون محسن طریقت و فرار تشکیالت می گردد... سیاهـکاله از

ص 229. یادداشت های حسین روحانی: .1

سازمان دامن زده و...1 آن در عملکرد نسبت به رهبری و بی اعتمادی را جّو سطح مرکزیت٬ در

آستانه انقالب اسالمی در تئوری رکود  
که بعدها داخل سازمان ارائه داد در را جنبش انقالبی» تحلیل «دوران رکود 56 بهار تقی شهرام در

جـریانات آن دوران تـوسط سـایر البـته ایـن دیـدگاه در شهرت یـافت. «تئوری رکود» یا رکود» به «تز

افراد ضرباتی که خورده بودند٬ تحت تأثیر فدایی ها اقسام مختلف ارائه شده بود. انواع و در مارکسیستی و...

تحت تأثیر شده ها مرتد انفعال کادرهای زندان٬ واخوردگی و جّو درون زندان به رهبری رجوی تحت تأثیر

عرضه را تشکیالتشان این تز حاـکم بر جّو یک به فراخور باالخره هر تروریسم عریان درون تشکیالتی و

موضوع سخن گفته است: مرکزیت آن زمان این گونه از قائدی عضو می کردند.
به نیز و مرکزیت سازمان رخ داده بود در زمستان 55 مسائلی که در رابطه با در و 56 بهار در
جـمله از و مـذهبی ـ اعـم از مبارزه مسلحانه ـ [ ـکه] سازمان های پیرو دلیل ضربات سنگینی
شهرام تحلیلی از اینکه می بایدتوضیح وتحلیلی درباره آن ارائه شود٬ سازمان خورده بود[ند] و
مطابق نظراتی شرایط اجتماعی توضیح دهد. رابطه با در آن را وکوشید این جریانات ارائه داد
برابر گشت درجامعه ایران به دنبال چند مشهور به تئوری رکود وبعدًا آن زمان مطرح شد ـکه در
آمده است یک دوره رونق اقتصادی پدید ایران٬ شدن آن به اقتصاد سرازیر شدن قیمت نفت و
به این ترتیب یک دوره رکود آن بهره مندشده و مختلف اجتماعی به انحاءگوناـگون از ـکه اقشار
کـه نتیجهـگیری به عمل مـی آمد این نظریه چند از آمده است. پس رفت موج انقالب پدید و
از و ندارد وجود اوًالچون شرایط عینی انقالب درجامعه بازگشت نموده و از: عبارت بودند
مشـی تـبلیغ مسـلحانه چنین شرایـطی اتـخاذ بنابراین در نداشته است٬ سال پیش وجود چند
سمتی انقالبی شرایط٬ روند نکرده و وقتی که این اوضاع تغییر تا و توجیهی ندارد ضرورت و
بـه مـثابه مـرکزیت آن نـیز بحران درونی سازمان و ثانیًا بود... چنین خواهد نگرفته است نیز
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انقالبی توضیح داده می شد. شرایط رکود در انحاللطلبی وپاسیفیسم روشنفکران خرده بورژوا
بر یک سو از تبلیغ سیاسی٬ آرام و کار پیش بودن یک دور در مشی مسلحانه و ثالثًاباتوجه به رّد
آموزش تکیه می شد. بر سوی دیگر از و مرکزی٬ بویژه کادرهای تعیین کننده و حفظ کادرها

فرستادنش به خارج مورد در 55 پاییز قبل از مدت ها شهرام که از همین نظرات٬ رابطه با در
مرداد در انرژی بیشتر٬ و صرف نیرو گرفته شدن این مسئله و باجدی تر تصمیم گرفته شده بود٬

.62 ـ صص 61 پرونده دادستانی انقالب: محمدجواد٬ قائدی٬ .1

داخل تنهاماندم.1 من برای مدتی در و به خارج فرستاده شد 56 شهریور یا
نـیز بررسی مشی و روی آموزش٬ عمده فعالیت سازمان بر اوایل زمستان 56 تا طی بهار در
بررسی قرار مورد گذشته سازمان نیز همین روابط٬ در و شده بود متمرکز بررسی تئوری رکود

ص 63. همان: .2

ـگرفت.2
مرکزیت آن زمان درباره این موضوع چنین می گوید: هسته نظامی زیرنظر احمدعلی روحانی عضو

انشعاب گران طلبان و تحلیل ماهیت فرار تجزیه و و طرف سعید از رکود [ برای توضیح] ارائه تز
بایستی اشاره ای به ارائه برخی نظرات سـیاسی از مقدمتًا وسازماندهی های جدید٬ آن مبنا بر
اولیـن داشت در نظر در سعید بکنم... اوایل فروردین ماه (56) در (تقی شهرام) جانب سعید
سطح وسـیع در نوشته بود٬ نقدسیاست های سازمان چریک ها که در فرصت ممکن کتابی را
فروردین 56مجموعه مقاالت این کتاب به همراه مجموعه نامه های متبادله درحدود کند٬ منتشر
رکود به تز آن افزوده که این مقدمه بعدها مقدمه ای بر سازمان آماده چاپ شده وسعید بین دو
این دوره چاپ در فنی کتاب مزبور تشکیالتی و معروف گشت (البته به دالیل مختلف سیاسی ـ
این مقدمه ضمن در سعید بحث درخارج کشورچاپ شد) مدتی بعدبدون مقدمه مورد و نشد
جـنبش سـال 53 پول نفت از ورود که با به این نتیجه رسیده بود تحلیل شرایط جامعه ایران٬
داشته باشدجنبش انقالبی در زمانی که پول نفت به همین منوال وجود تا توده ای افت کرده و
فـقیر روی اقشـار کـار وظایف سازمان های کمونیستی٬ همین رو از و بود خواهد حال رکود
به سمت طبقات موقتًا و اقشار دیگر و بود درازمدت خواهد در خرده بورژوازی و ـکارگری و
درست نیست به بعد ازسال 53 مشی چریکی نیز رکود٬ مبنای تز بر آورد. جنبش روی نخواهند

.32 ـ صص 31 پرونده دادستانی انقالب: احمدعلی٬ روحانی٬ .3

برانگیزاند.3 را ونمی تواندتوده ها
بخش کردن رهبری (رهبری دو تز طرفدار رکود مبنای تز رهبری بر همان گونه که اشاره شد
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سطح وسـیعی در طرفی در از بود. اعزام بخش سیاسی به خارج کشور و سیاسی) اجرایی و
قـرار انـتقاد روابط وسیاست های سیاسی تشکیالتی گذشته رهبری مورد سازمان خط مشی و
[ تقی موقتًاسعید 1ـ که: رهبری برنامه اش به این صورت بود لذا سؤال رفته بود؛ به زیر ـگرفته و
استراتژیکجدیدسازمان وتحلیل وضعیت جامعه روی خط مشی سیاسی ـ برای کار شهرام] را

بفرستند. به خارج کشور و...

ص 34. همان: .1

بررسی عمیق گذاشته شود...1 درون تشکیالت به بحث و در «جزوه نفت» و رکود» مقاله «تز 2ـ
تداوم بحث های درون و تیرماه 56 در کشور خروج تقی شهرام از به نوشته حسین روحانی پس از

شد: مبتال به «رکود» خود نیز رکود» «تز تشکیالتی٬
میان برخی جمع ها در رکود» درچارچوب قبول «تز ابتدای امر ـگسترش بحث های درونی که در
بـه عـنوان تـزی تسـلیم طلبانه و و گـردید ایـن تـز بـه رّد به تدریج منجر صورت می گرفت٬
همچنین پایه های تئوریک خط مشی چریکی به عنوان یک دیدگاه و محافظهـکارانه تلقی گردید.
ایـن ادامـه آن٬ در و نـفی گـردید. و سؤال کشیده شـد زیر توده ها از مشی روشنفکرانه جدا
به همراه دربرگرفت. نیز رهبری را [ آن] و عملکرد سایرسیاست های گذشته سازمان و انتقادات٬
اتوریته رهبری که پیش سلطه و بیش از آن٬ متناسب با درون سازمان و در پیشرفت این بحث ها
تقی شهرام غیبت خود و لرزان گردید شکسته و تلقی می شد٬ این عمومًاخطاناپذیر پیش از تا

ص 167. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .2

بال بیشتری داد.2 و پر نهضت انتقادی را نیز داخل کشور در

قربانی کردن چریک های فدایی  
به گروه های چپ و همکاری های مختلفی با ارتباطات و ٬50 ضربه شهریور مقطع پس از سازمان در

حسین روحانی می نویسد: ویژه چریک های فدایی خلق داشت.
اـکثر سازمان با زندان پیش آمده بود٬ توجه به شرایطی که به خصوص در با و دورهجدید در ...
زمینه های سیاسی و دست کم در به خصوص سرانشان ارتباط یافت و گروه های چپ] و [ ـ= آنها
بـحث هایی صـورت مـی گرفت و مـیان آنـها نـظامی٬ تــجربیات امـنیتی و ایــدئولوژیک و

ص 127. همان: .3

آمد.»3 به وجود میان آنها به میزان محدود همکاری هایی ولو
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خاطرات میثمی به این شرح نقل شده است: در همکاری ها این ارتباطات و نمونه هایی از
«ما بهرام آرام] می گفت: [ ـ= سیّد بی سیم درحفاظت نیروهاخیلی نقش داشت. ـگیرنده دست ساز
که نقشه بیسیم ازمجاهدین بود یعنی ابتکار همساختند.» آنها هم دادیم٬ به فداییها نقشه اش را
مطلع می شدیم... رفته بود٬ قراری لو می رفت یا منطقه ای لو اـگر مثًال هم دادند... به فداییها را
منطقه می کردیم تا آن منطقه منفجر در بمب را و می رفتیم آنجا ساعت قرار پنج دقیقه قبل از
میدان این همکاری در فدایی است یامجاهد... می آید٬ قرار نمی دانستیم کسی که سر ما بسوزد.

ص 365. که رفتند: آنها میثمی٬ .1

آمده بود.1 عمل به وجود
این «ما می گفت: سیّد شد. پایی پیدا اشرف رّد ازحمید [بی سیم ساواـک مرکزی] گفته بود یک بار
هر در بی سیم یک وسیله عمومی شده بود٬ به چریک های فدایی اطالع دادیم.»... گرفتیم و پیام را

ص 369. همان: .2

خانه تیمی یکی بود.2
و گـرفتند امکانات شـعاعیان] را [ ـ= «چریک های فدایی تمام امکاناتش [ بهرام آرام] می گفت:
ما اشتباه می کنند. که فدایی ها بود معتقد بود ما مدتی که مصطفی[شعاعیان] نزد رهایش کردند...
کـه چـرا به چریک های فـدایـی دادیـم. [ منتشره سازمان] را کتاب امام حسین از بیست جلد
[شعاعیان] با موقعی که منتقل می کردیم...» متون تولیدی داخل سازمان] را [ ـ= دستاوردهایمان
فدایی ها و انقالب جهانی. یعنی تروتسکیزم و مطرح کرده بود٬ بود٬دیدگاه هایش را فداییها
سـرشاخه درخـانه تـیمی در مـا کنید فکر حاال استالین. دفاع از در فشرده گذاشتند یک کار
این است که اصلی ترین موضوع آن٬ می آید٬ هم به آنجا نشسته ایم وتجربیات مکتوب فدایی ها

.377 ـ صص 376 همان: .3

تروتسکی؟ 3 استالین درست می گفت یا
خـارج پخش برنامه رادیـویی از چریک های فدایی در مشارکت سازمان با مورد حسین روحانی در

چنین نوشته است: ـکشور٬
در این بار و یک سال پخش می شد یعنی حدود 1353 تا ازسال 1352 «میهن پرستان» رادیو ...»
مارکسیست] ٬نمایندگان سازمان چریک های [بخش خاورمیانه ـ جبهه ملی دوم سازمان و ـکنار
نیم دیگر برنامه اختصاص به سازمان داشت و واقع نیمی از در و داشتند فدایی خلق نیزحضور

ص 130. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .4

بود.4 مجری برنامه آنها که جبهه ملی دوم عمًال اختصاص به سازمان چریک های فدایی؛
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کنار در جبهه ملی خارج کشور چریک های فدایی خلق و اعالمیه مشترک سازمان و بهمن ٬53 16 در

که چون در گردید صادر جنگ ظفار٬ اعتراض به مداخله نظامی شاه در در جبهه خلق برای آزادی عمان٬

گروه مارکسیست٬ 3 کنار گرفتن نام سازمان در قرار ایدئولوژی اعالم نشده بود٬ تغییر رسمًا آن زمان هنوز

توسط نشریه «پیام بود مطلع به نام خدا این اعالمیه که فاقد محسوب می شد. نوع خود در برای اولین بار

ص 3. ضمیمه شماره مخصوص٬ فروردین 1354: ش ٬29 نشریه پیام مجاهد٬ .1

یافت.1 انتشار خارج کشور در نیز مجاهد»

نهم گفتار در قبًال چریک های فدایی بود. مرکزیت سازمان و نزدیکی دو اوج ارتباط و اواسط سال 54

اشرف در حمید تقی شهرام و قائدی بود٬ که حلقه وصل آن محمدجواد این ارتباط ها که در اشاره شد نیز

بهروز حضور اما مخالف این طرح نبود اشرف خود حمید توده ای مذاـکره می کردند٬ طرح جبهه متحد مورد

و به مـوضع مـخالفت کشـانید نیز را او این طرح٬ مخالفتش با و مرکزیت فدایی ها دیگر ارمغانی عضو

نتیجه و برای چریک های فدایی وخیم بود عاقبت این مخالفت ها سرانجام مذاـکرات بدون نتیجه قطع شد.

تعقیب و از دریافتی خود اخبار توسط فدایی ها٬ رفتن ماجرای بی سیم ها که سازمان به بهانه لو این شد

متالشی تابستان 55 تا تمام تشکیالت فدایی ها تقریبًا آنان نمی گذاشت. اختیار در مراقبت های ساواـک را

کشته شد: اشرف نیز حمید و
ارتباط مـنظمی سازمان چریک های فدایی خلق٬ با نیمه اول 55 و سال 54 اواخر سازمان در
سازمان صـورت سطح رهبری بین دو مباحثی در مذاـکرات و وقت یک بار هرچند داشت و
مبارزه ایدئولوژیک خود و برخورد عمده وقت و مارکسیست شدن٬ سازمان پس از می گرفت.
که ادعا آن طور و به سازمان چریک های فدایی خلق اختصاص داده بود را گروه ها ارتباط با در
موانع وحدت برای وحدت مارکسیست ها. یعنی مبارزه با این یک مبارزه وحدت بود می شد
مذاـکرات وبحث حول وحدت و اول ـ سه طریق پیش می برد: از را سازمان برخوردباچریک ها
به پخش ایـن اصرار سطح سازمان و سپس پخش نوارهای مذاـکرات در سازمان و روابط دو
دوم ـنامه های انتقادی که اختصاص به انتقادات مختلفی که درون چریک های فدایی. در نوارها
در آنها کردار و بعضی رفتار از انتقاد نیز و بود روابط فی مابین به چریک های فدایی وارد در
سازمان ٬55 بهار آن در پس از و 54 اواخر در برخی مقاالت چریک ها. نقد سوم ـ سطح جامعه.
نیزنامه های متبادله را که نوارهای مذاـکرات و داد قرار تحت فشار را به طرق مختلف چریک ها
بـه صـورت مـجموعه ای مجموعه نامه های متبادله را بدین منظور و ببرند٬ بین اعضای خود
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نـیز را حتی برخـی هـمکاری های فـنی و... نموده٬ گروه منتشر سطح دو در آن را درآورده و
[سـاواـک بـر] گرماـگرم ضـربات ادامه همین برخورد٬ در نیز و مشروط به این توافق نامه کرد.
تحت تدوین کتابی قطور اقدام به تهیه و نیمه دوم سال 55 پراـکندگی سازمان در و چریک ها
به این مبارزه سرانجامی بـخشد. بتواند تا نمود سازمان...» عنوان «نشریه ویژه بحث درون دو
در این کتاب راچاپ و علیرغم تمامی گرفتاری هایش تعدادمحدودی از زمستان 55 سازمان در
منتشر جنبش ما» این کتاب تحت عنوان «مسائل حاد سال 56 در و کرد گروه منتشر سطح دو
پراـکنده سرایت این ضربات به سازمان و و به چریک ها ضربات متعدد صورت با به هر ـگردید.
رهبری سازمان بود نظر که مورد آن طور باچریک ها ادامه برخورد ٬55 پاییز شدن سازمان در

.14 ـ صص 13 پرونده دادستانی انقالب: احمدعلی٬ روحانی٬ .1

معوق ماند.1 و ممکن نشد

تصفیه وی تضعیف قدرت تقی شهرام و  
56 و سال 55 قدرت تقی شهرام در خیزها٬ مجموعه شرایط طوری پیش می رفت که علی رغم افت و

یکی از نبود. بی تأثیر حوادث گوناـگون پیش آمده نیز این موارد در و پیش تضعیف می شد بیش از روز هر

کرده که تقی شهرام برای حفظ خودش برقرار عجیبی بود ضوابط امنیتی پیچیده و مهم ترین این عوامل٬

شهرام کنار زن همیشه در دو تمام طول شبانه روز که در اعضای سابق سازمان نقل کرده اند برخی از بود.

مدت کوتاهی بـه کشـتن داده در معموًال البته این زن ها به عنوان محافظ وی انجام وظیفه می کردند.

محبوبه عالف ٬ جعفر فاطمه میرزا فاطمه فرتوک زاده ٬ زمردیان ٬ لیال نمونه سیمین تاج جریری ٬ می شدند.

زنان تشکیالتی که نقش محافظ خصوصی بودن آنان برای تقی شهرام به علت کشته دیگر متحدین و

بودن از دور و خود برای حفاظت از مشهد ماندن تقی شهرام در فراوان بود. شدنشان هیچ گاه روشن نشد

به علت تصادف قطع قرارهای او بازنگری خط مشی٬ مورد اوج گیری مباحث درون سازمانی در تشکیالت٬

سازمان تهران که رابط وی با کشته شدن محبوبه در بعدها و جاده مشهد٬ به همراه محبوبه متحدین در

انتقاداتی که با مسئوالن هم ـ و میان کادرها در و فراهم نمود تضعیف سیطره تشکیالتی شهرام را بود٬

تقی شهرام افزایش یافت. زمزمه های مخالفت با ـ زاده دامن زده بودند عبداهلل طریقت و

به نوشته حسین روحانی:
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جـّو سـطح مـرکزیت٬ مسائل مـطروحه در مصطفی و افرادی چون محسن طریقت و فرار ...
توده های سازمانی و سازمان دامن زده و عملکردهای آن در نسبت به رهبری و بیاعتمادی را
کـورکورانـه و به طور و وخفقانی٬ درچنان جّو نبودند حاضر دیگر مسئولین٬ حتی برخی از
بـه تـقی شـهرام و چنین شرایطی که رهبری سـازمان مـنحصر در دنباله روانه فعالیت نمایند.
به هم ریختگی تالشی و برای جلوگیری از تا شخص تقی شهرام کوشید محمدجوادقائدی بود٬
تمامی و آغازنماید متمرکزی را فعالیت وسیع و تشکیالت٬ بر سازمان وحفظ سلطه سابق خود
سازمان رهبری وخط مشی آن برای افراد علیه سازمان و مرکزیت را تبلیغات عناصرسابق الذکر
تن از دو جریان فرار تا چارچوب آن کوشید در و رکود» همین «تز استفاده از با افشانماید...

صص 229. یادداشت های حسین روحانی٬ .1

روشن نماید...1 نیز را مرکزیت وماهیت تسلیم طلبانه آنها عناصر
این باره می گوید: احمدعلی روحانی در

ذـکـر بـا ـ مـاهیت آنـها افشای انحالل طلبان و جزوات متعددی در رکود» همان مبنای «تز بر
مـطالعه و دسـتور در درآمده و انحرافات اخالقی شان ـ و زندگی شخصی آنها نمونه هایی از
کـه سـریع بـود و این موج تهاجم به قدری شدید گرفت. مختلف سازمان قرار آموزش افراد
تشکیالت را و به جوی بازگرداند آب رفته را چه نه مثل گذشته) اندک مدتی (اـگر توانست در
روابط بسته در نیزتجدیدنظر مشی چریکی و وسامانی بخشد.همچنین باتوجه به رّد سر مجددًا
(تقی سعید آموزش جمع ها٬ گذاشتن متون مارکسیستی برای مطالعه و دستور در تشکیالتی و
خـلع را آنـها گـرفته و توانست تمامی ابزارهای تبلیغاتی انشعابیون وانحالل طلبان را شهرام )

برای مدتی تحکیم بخشد. مجددًا موقعیتش را و سالح نماید
که جمع های مشورتی بـرای مـرکزیت تصمیم می گیرد سعید سازمان تشکیالت٬ برای تجدید
به تدریج بتوانندجای رهبری اجرایی را و گیرند قرار درجریان امور این جمع ها تا درست کند
بنابراین فراهم آید٬ استراتژیک رهبری به خارج کشور مقدمات اعزام بخش سیاسی ـ و بگیرند٬
می گیرد٬ مبنای جمع های مشورتی قرار بر سازماندهی ازحالت شاخه ای قدیمی خارج شده و
به خارج جور سعید این سیستم جدیدسازماندهی مقدمات سفر استقرار مدت کوتاهی پس از
در قـائدی) (محمدجواد تحت مسئولیت احمد مستقیمًا می شود٬جمع های مشورتی درجه 1

.33 ـ صص 32 پرونده دادستانی انقالب: احمدعلی٬ روحانی٬ .2

و...2 می آیند
بهانه اعزام بخش استراتژیک رهبری به با و سامانی داد٬ و به تشکیالت سر تقی شهرام که ظاهرًا
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به قائدی محول را داخل کشور کلیه اختیارات رهبری سازمان در و کرد به لندن فرار تیرماه 56 در خارج٬

تمام مباحث و «تشکیل جمع های مشورتی» رکود»٬ که «تز بودند همان زمان هم برخی معتقد در نمود.

یعنی تـقی بخش «استراتژیک رهبری» به خارج» خدمت «فرار تشکیالتی در قلمبه سلمبه تئوریک و

شهرام بوده است.

زمانی که قائدی در تا این کودتا اما صورت می گیرد٬ داخل سازمان علیه او کودتایی در فرار٬ پس از

عـوض اوضاع کـامًال می کند هم به خارج فرار وقتی که او و چندان علنی نمی شود٬ دارد٬ ایران حضور

در مرکزیت را که افراد تشکیل شد جمعی به نام «شورای مسئوالن» صورت می پذیرد. «ـکودتا» و می شود٬

بود: به اسامی زیر عضو دارای 12 این شورا می گرفت. بر

فـیروزکوهی 5ـــ مسعود پورکریم 4ـ مسعود حسین احمدی روحانی 3ـ سپاسی آشتیانی 2ـ علیرضا 1ـ

قاسم عابدینی 10ـ محمودی 9ـ مظاهر شهرام محمدیان 8ــ بهجت مهرآبادی 7ـ احمدعلی روحانی 6ـ

سلیم (نام مستعار). نمازی 12ـ محمد جیگاره ای 11ـ مسعود

حـقیقت خـلع رهـبری (در برای مذاـکره با تا نمایندگانی انتخاب کرد میان خود شورای مسئولین از

قـاسم عـابدینی ٬ سپاسی آشتیانی ٬ علیرضا از: اعضای این جمع عبارت بـودند به خارج برود. رهبری)

تقی شهرام حضور با 57 مرداد این جمع در فیروزکوهی. مسعود نمازی و محمد حسین احمدی روحانی ٬

پاریس تشکیل جلسه داد. قائدی در محمدجواد و

داشته است: وجود سه نظر کادرها میان مسئولین و آن هنگام در در به گفته قائدی ٬
آن زمان تحت عنوان شورای به سپردن رهبری سازمان به مسئوالن سازمان در اول که معتقد نظر
که می گرفت٬ بر در اعضای تشکیالت را و کادرها اـکثریت عناصر٬ که نظر مسئولین بوده است٬

اعالم موجودیت نمود. تحت نام «سازمان پیکار» بعدًا
شورای می گفت باید و تعیین رهبری سازمان بود کردن انتخابات در به وارد دوم که معتقد نظر
آوردند. به وجود را راه آرمان طبقه کارگر» مبارزه در گروه «اتحاد بعدها عمومی تشکیل گردد.
وجمع هماهنگ کننده قائل به وجودشاخه ها و رهبری نبود به مسئله ایجاد سوم که معتقد نظر
برای به عنوان گروه «نبرد بود٬بعدها کس نظرات متفاوتی رانمایندگی می کردند٬ که هر شاخه ها

نمود. اعالم وجود رهایی کارگر»
نظرات معتقدین به شورای دوم بوده و به نظر که من معتقد آن جا از و جریان این بحث ها در
را قبول اـکثریت سازمان بودند مورد و دست داشتند در قدرت اجرایی را که عمًال مسئولین را



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  304

رهبری سازمان یعنی همان شورای مسئولین تصمیم به اخراج می دادم٬ قرار انتقادشدید مورد

ص 66. پرونده دادستانی انقالب: محمدجواد٬ قائدی٬ .1

عملی نمود.1 آبان 57 اخراج شهرام در همراه با را این کار سازمان گرفت و من از
سوی سازمان در پیام منتشره از قائدی ٬ علیه شهرام و «شورای مسئولین» اولین موضع گیری آشکار

رهبری و به دانشجویان نوشته شده بود کشور خارج از اصل پیام توسط تقی شهرام در بود. 56 اسفند

اندکی دست کاری منتشر با این پیام را همفکرانش) سپاسی آشتیانی و آن زمان (یعنی علیرضا داخل در

به این پیام دیگر برخی نظریات جدید و مشی چریکی» زمینه «رد در را رئوس نظریات خود ساخت و

«پـیام عنوان کامل این پیام چـنین بـود: مشخص بود. قلم او ردپای تئوریک شهرام و اما تزریق کرد٬

انـقالبیون دمکـرات هـای انـقالبی و سازمان مجاهدین خلق ایران به کـلیه نـیروهای انـقالبی مـیهن:
در سازمان مجاهدین خلق (م.ل) نام بخش منشعب از اطالعیه ای با جلسه پاریس٬ پس از ـکمونیست.»
نهادن نام «سازمان کنار و معاونش٬ که اعالم رسمی تصفیه تقی شهرام و گردید تهران منتشر در 57 مهر

این اطالعیه بود. مطروحه در مهم ترین موارد از نفی مشی چریکی٬ و مجاهدین خلق»

این گونه فهرست نموده است: آن را حسین روحانی رئوس مسائل مطروحه در
سازمان مجاهدین به «بخش منشعب از «سازمان مجاهدین خلق ایران» نام سازمان از تغییر 1ـ
این رابطه در و لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران»٬ «بخش مارکسیستی ـ یا خلق ایران م.ل»
محکوم ساختن ترورهای داخـلی و جریان مذهبی و به برخوردهای انحرافی سازمان با انتقاد

ضدانقالبی دانستن آنها.
.57 تا درون سازمان ازسال 55 در توضیح درباره جریانات مختلف موجود 2ـ

غیرتوده ای وسیاست های ناشی نفی مشی چریکی به عنوان یک مشی غیرمارکسیستی و و رد 3ـ
عرصه های گوناـگون فعالیت سازمانی. آن در از

سکتاریستی دانستن مبارزه ایدئولوژیک باچریک های فدایی خلق. 4ـ
اعالم برکناری رهبری سابق. 5ــ

مـرحـله تـحلیل طـبقات٬ زمینه شرایط جامعه٬ درباره مواضع سازمان در توضیح مختصر 6ـ
تـئوری سـه موضع گیری نسبت به سوسیال امپریالیسم٬ خط مشی تاـکتیکی سازمان و انقالب٬

.254 ـ صص 253 یادداشت های حسین روحانی: .2

جهان و...2
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سرانجام جریان تقی شهرام  

جریان فکری ارتباط با در آنجا در می برد٬ انگلستان به سر در تابستان 1356 محمدتقی شهرام که از

ایـران مـدتی بـا در پیروزی انـقالب اسـالمی بـه ایـران بـازگشت. پس از و می گیرد٬ مارکسیستی قرار

جـمله تشکیالت سـابقش از افراد برخی از ارتباطات پنهانی با اما تشکیالت خاصی همکاری نمی کند٬

مالقات وی همچنین «چند داشت. لندن٬ شده در همفکران آشنا برخی از همچنین با قائدی و محمدجواد

محاـکمه محمدتقی شهرام . رابطه با اطالعیه دادستانی انقالب اسالمی در ص ٬13 :59/4/19 روزنامه اطالعات٬ .1

انجام داد.1 انقالب نیز پس از رهبری سازمان» کادر مخفی با خصوصی و

نام لندن با دانشجویان ایرانی در نفره از روزهای پیروزی انقالب اسالمی یک محفل چند هم زمان با

قائدی در و یعنی همان گروهی که به خط تقی شهرام نزدیک بود «آرمان کارگر»٬ هوادار «هسته سهند»

شـاـگـردان «دیـویدیفه » انگـلستان از ایـن هسـته در اعالم مـوجودیت کـرد. داشت٬ مرکزیت آن قرار

سازمان 57 به پیام مهر «وفادار را خود و تغذیه فکری می شد٬ سوسیالیسم٬ صهیونیست انگلیسی طرفدار

معرفی نمود. «م.ل»»

آخرین قائدی و محمدجواد اما بین رفت٬ از انشعابات متعدد اثر در بعدها محفل کوچک گروه «آرمان»

بـه هـمراه گروه سهند پیوستند. به گروه سهند رسمًا قائدی ازدواج کرده بود قبلی شهرام که با همسر

عـلیه نـظام تـرور که خط جنگ مسلحانه و ـ تشکل مارکسیستی دیگر چند کومه له و پیکار٬ بخشی از

ایران٬ خارج از در سال 1362 در ـ کردستان دنبال می نمودند در خاـک عراق و از جمهوری اسالمی را

یک گـرفتن در فـرصت قـرار کـه هـنوز تقی شـهرام نـیز آوردند. به وجود را «حزب کمونیست ایران»

فضای مناسبی داشت٬ وجود به دلیل حساسیت های زیادی که علیه او و نیافته بود را تشکیالت جدید

مرداد در محاـکمه و سال 1358 دستگیری در پس از نکرده بود٬ گروهی پیدا علنی سیاسی و برای کار

به اعدام محکوم گردید. 1359

(52 ـ فعالیت تبلیغاتی وسیاسی (57 مروری برچند  
سیاسی ذـکر فعالیت های تبلیغی و برخی از ٬1357 تا 1352 تحوالت سازمان از بررسی وقایع و در

جهت تکمیل به تفکیک سال های مقطع مزبور٬ صورت گرفت که ذیًال اشاره ای گذرا به آنها یا و نشدند
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می شوند: تاریخچه سازمان مرور

 سال 1352
با این رادیو عراق. دولت ایران و نسبی روابط بین دو بهبود به خاطر «صدای انقالبیون» تعطیل رادیو ـ

راه اندازی شده سال 1351 موافقت دولت عراق در و همکاری جبهه ملی بخش خاورمیانه (مارکسیست)

.130 ـ صص 129 سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .1

پخش می شد.1 بار دو روز هر به مدت یک ساعت٬ و بود

اجرا بغداد البه الی برنامه فارسی رادیو که قباًل «سروش» رادیو و «میهن پرستان» فعالیت رادیو آغاز ـ

توسط ـ مشترکاً ـ رادیو این دو «صدای انقالبیون»؛ تعطیلی رادیو گذشت چندین ماه از پس از می شد٬

نمایندگی چریک های فدایی را که عماًل جبهه ملی دوم (بخش خاورمیانه) سازمان و کشور ارگان خارج از

میهن پرستان «نیمی از رادیو در اداره می شد. نظارت مستقیم می کردند) آنها خود بعداً به عهده داشت (و

اختصاص به سازمان چریک های فدایی که جبهه ملی دوم نیم دیگر برنامه اختصاص به سازمان داشت و

میهن پرستان» برخالف «رادیو سروش» مضمون برنامه «رادیو بود. مجری برنامه آنها [ خاورمیانه] عمًال

زمـینه های سـیاسی شامل آمـوزش در جنبه آموزشی داشت و کامًال ـکه جنبه تبلیغاتی سیاسی داشت٬

ص 130. همان: .2

انفجاری می گردید.»2 تهیه مواد ایدئولوژیک و

 سال 1353
ادامه اوایل سال 54 تا هفته یک بار دو آن هر که انتشار اواسط تابستان؛ نشریه داخلی سازمان از انتشار ـ

به عنوان ارگان آموزش درون تشکیالتی این نشریه «عمًال گردید. شماره آن منتشر 13 جمعاً و کرد پیدا

ص 111. همان: .3

گردید.»3 سطح جامعه منتشر جداـگانه در مقاالت آن به طور برخی از بعدًا و درآمد...

این نشریه مـاهانه افراخته ؛ وحید بعداً شریف واقفی و مسئولیت مجید نشریه امنیتی داخلی با انتشار ـ

شد منتشر مجدداً سال ٬54 یک دوره فترت در پس از ادامه داشت و اوایل سال 54 می یافت که تا انتشار

ادامه یافت. سال 56 انتشارش تا و
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شـیوه های مـختلف حـفاظتی و درباره مسایل امنیتی و تاـکتیک ها داخلی جزوه سازماندهی و انتشار ـ
عمومی یافت. انتشار کشور خارج از در ماه بعد سازمان دهی که چند

توسط جمله جزوه ای درباره «ـکارخانه ذوب آهن اصفهان» از تحلیل موردی اقتصادی٬ جزواتی در انتشار ـ

کشور. ارگان خارج از

به عهده گرفتن مسئولیت ارگان خارج از زمستان و در کشور سپاسی آشتیانی به خارج از اعزام علیرضا ـ

وی در تقی شهرام بود. داعیه رقابت وی با جمله دالیل این اقدام٬ از این تاریخ به بعد. سازمان از ـکشور

کار دستور در «مطالعات مارکسیستی را ایدئولوژی سازمان پرداخت و به توضیح جریان تغییر خارج کشور

ص 101. همان: .1

گذاشت.»1 کشور ـکادرهای خارج از

کشور. خارج از بعدی آن در انتشار و نوشته تقی شهرام ٬ امپراتوری دالر داخلی جزوه احتضار انتشار ـ
انتشار عراق نوشته تقی شهرام و روابط ایران و تحلیلی از امپریالیسم ایران و داخلی جزوه ظهور انتشار ـ

کشور. خارج از بعدی آن در

شش شماره جمعاً سال 55 این نشریه تا از عنوان مجاهد. سازمان زیر کشور ارگان خارج از انتشار آغاز ـ
یافت که پنج شماره انتشار کشور عنوان ماهنامه خارج از زیر کشور آن پس ارگان خارج از از و شد منتشر

شد. منتشر سال 56 آن تا از

روابط بهبود به خاطر 1353 پاییز در بغداد٬ در «سروش» رادیو و «میهن پرستان» پایان فعالیت رادیو ـ

الجزایر. 1975 قرارداد آستانه انعقاد عراق در ایران و

هفته که طرف در سه بار به مدت ده دقیقه و عدن) (از «ظفار» فعالیت برنامه بخش فارسی رادیو آغاز ـ

سازمان کشور این برنامه توسط ارگان خارج از بود. جنگ ظفار خطاب آن نظامیان ایرانی شرکت کننده در

دفتری در و کرده بود دولت یمن جنوبی ارتباط برقرار با طریق جنبش ظفار سازمان از می شد. اجرا تهیه و

ص 131. همان: .2

داشت.2 پایتخت این کشور

 سال 1354
و که شامل گزارش ها سال٬ اواخر در اولین شماره ارگان کارگری سازمان تحت عنوان قیام کارگر انتشار ـ
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این نشریه مقاالتی در در بود. تحلیل آنها جمع بندی و و کارخانجات٬ وضعیت کارگران و سازمان از اخبار

این نشریه خطاب به کارگران درج شده بود. خط مشی مسلحانه٬ زمینه نظام سرمایه داری رژیم پهلوی و

ص 152. همان: .1

می رفت.»1 به شمار ارگان سازمان نیز مارکسیست شدن سازمان «تنها پس از

برای به راه انداختن یک موج رادیویی سازمان٬ کشور دولت لیبی توسط ارگان خارج از برقراری تماس با ـ

وعده های زیادی جهت اجرای «دولت لیبی ابتدا چریک های فدایی)٬ همکاری سازمان و طرابلس (با از

بعدها اما داد٬ روحانیت مبارز یا و چریک ها مذهبی نظیر سازمان های سیاسی و دیگر این برنامه سازمان و

به ایـن عمًال و هم نمود! حتی اتحادشان با و یکدیگر با موکول به همکاری کلیه گروه ها اجرای آن را

ص 132. همان: .2

ادامه سال 57 دولت لیبی تا روابط سیاسی با این دولت تبدیل به محال گردید.»2 از ترتیب گرفتن رادیو

به عنوان مسئول این دفتر گرفته شده بود. نظر دفتری برای سازمان در طرف دولت لیبی نیز «از داشت و

سوی دولت لیبی به سازمان در به عالوه از ارتباط بود. مقامات مختلف دولت لیبی در نماینده سازمان با

.133 ـ صص 132 همان: .3

می شد...»3 کمک های مالی نیز مورد چند

 سال 1355
گلوله انفجاری و سطح گروه های سیاسی درباره نحوه تهیه مواد در ٬55 بهار در «نشریه تکنیکی» انتشار ـ

بـه و فـلسطینی ها اخـتیار در این زمـینه بـود «این کتاب که حاصل تجربیات وسیع سازمان در سالح.

چندین قبضه سالح در به عنوان قدردانی٬ و این سازمان متقابًال گرفت و قرار خصوص سازمان الفتح نیز

ص 153. همان: .4

داد.»4 سازمان قرار اختیار

هشت اعالمیه توضیحی کارگری به عنوان ضمیمه تابستان و در دومین شماره نشریه قیام کارگر انتشار ـ
طول سال. در این نشریه٬

چریک های فدایی درباره مبارزه سازماِن مجاهدین خلق و نشریه میان گروهی دو شماره از دو انتشار ـ

شماره دوم نامه های متبادله بود. مذاـکرات و رفع موانع وحدت که دربردارنده مجموعه ای از ایدئولوژیک و
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همان کتابی است که در شد٬ گروه منتشر سطح دو محدودی در به تعداد زمستان 55 این نشریه که در

.151 ـ صص 150 همان: .1

اوایل شماره اول آن که در یافت.1 سطح عمومی انتشار در جنبش ما» تحت عنوان «مسائل حاد سال 56

«وحـدت نـیروهای مـارکسیست ـ مبتنی بر حاوی دیدگاه سازمان چریک ها و شد منتشر فروردین 55

ص 23. یادداشت های قاسم عابدینی: .2

کادرهای اصلی سازمان در قاسم عابدینی از سازمان توزیع شد2. بین کادرهای دو فقط در بود٬ لنینیست»

توافق قبلی با و برخالف تعهد عمومی نشریه شماره 2 انتشار که اقدام سازمان در می کند آن هنگام تأـکید

شرایـطی صـورت در «این کار و می یافت. سازمان انتشار درون دو می بایست فقط در و بود چریک ها

کـل و بـاال عـناصر بـخش مـهمی از متحمل شده و ضربات سختی را می گرفت که سازمان چریک ها

ص 119. همان: .3

دست داده بود.»3 از مرکزیتش را

 سال 1356
بر «این جزوه مشتمل بود آموزشی درون سازمان. اسناد به عنوان یکی از جواب» جزوه «سؤال و انتشار ـ

درون طبقه در کار خط مشی و پیرامون مسئله نفت٬ قائدی) (جواد یک سلسله سؤاالتی که توسط احمد

ص 110. همان: .4

تقی شهرام به این سؤاالت پاسخ گفته است.»4 صورت گرفته و ـکارگر

ضرورت مبارزه ایدئولوژیک علیه تشریحی٬ مشخص و این جزوه به طور «در جزوه «فراخوان». انتشار ـ

[ـ= محمود زاده] و [عبداهلل مصطفی جریان فرار مطرح شده و... لیبرالِی انحالل طلبی» «جریان بورژوا

چریک های فدایی خلق که راستای حرکت بخش منشعب از در شبیه و سیاهـکاله] را [ـ= کاظم طریقت] و

همه را و می داند٬ شده بودند٬ جدا کامًال سال 56 در انشعاب کرده و چریک ها از سال 55 اواخر در نیز آنها

ص 109. همان: .5

محمدقاسم و محسن طریقت منفرد درون جامعه ربط می دهد.»5 بورژوازی لیبرال در به برآمد یک جا

به زندگی عادی مشغول شدند. و رفتند کشور سازمان به خارج از جدایی از زاده پس از عبداهلل

مـضمون مـحوری مـبارزه ایـدئولوژیک عـلیه با مهرماه 56 از نشریه داخلی٬ سری جدید انتشار آغاز ـ
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جمعاً ادامه یافت و اوایل سال 57 نشریه داخلی تا (سری جدید آن. انحرافات ناشی از خط مشی چریکی و

گردید). آن منتشر پنج شماره از

گرفتن مبارزه ایدئولوژیک علیه خط مشی قرار دستور در متقاباًل شدن فعالیت برون سازمانی و محدود ـ

زمستان «به طوری که در این دوره. به عنوان وظیفه محوری سازمان در آن٬ عوارض ناشی از چریکی و

تـزی را رکود تز کرده و کامل رد به طور مشی چریکی را سازمان٬ افراد و تمامی جمع ها تقریبًا 1356

ص 168. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .1

این شرایط «به رفتن تقی بخش مهمی از عابدینی ٬ به اعتقاد انحرافی ارزیابی نمودند.»1 تسلیم طلبانه و

[56 ] مهرماه سپاسی حدود خارج به داخل ارتباط می یابد... سپاسی از آمدن علیرضا [به خارج] و شهرام

جهت مبارزه ایدئولوژیک ایفا چرخش سمت و نقش مؤثری در وی... ورود پس از و ایران می شود وارد

ص 117. یادداشت های قاسم عابدینی: .2

می کند.»2

 سال 1357
تصمیم وی به و کشور٬ خارج از عنوان گزارش به خلق توسط تقی شهرام در تدوین جزوه قطوری زیر ـ
به نوشته حسین کادرهای سازمان. مسئوالن و آن به دلیل مخالفت سایر عدم انتشار و خارجی آن؛ انتشار

اسـاس تأیـید مشی چریکی به صورت بـینابینی و این کتاب «رّد اساس نظریات مطروحه در روحانی ٬

ص 171. سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .3

بود.3 تشکیالتی» عرصه های مختلف سیاسی و سیاست های گذشته سازمان در

نگـرش بـا جـامعه٬ در ضدسلطنتی فراـگـیر تراـکت درباره فضای انقالبی و اعالمیه و یکی دو انتشار ـ

نوشته لنین. چاپ کتابچه «درباره اعتصابات» و مارکسیستی٬

یک دستگاه قطع کوچک که با با محدود تیراژ شماره و چهار در انقالب» عمومی نشریه «اخبار انتشار ـ

بـخش کـه در راه آزادی طبقه کـارگر» در تشکیل «سازمان پیکار از بعد افست نیم ورقی چاپ می شد

انقالب «اخبار به نوشته عابدینی: شامل می گردید. را کادرها و اـکثریت اعضا منشعب سازمان مجاهدین٬

به تنها نداشت و اجازه موضع گیری سیاسی و... و نامش پیداست یک نشریه خبری بود که از همان طور
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ص 158. یادداشت های قاسم عابدینی: .1

مسئولیت جمع تهیه کننده نشریه سرمقاله اش مسائلی مطرح می شد.»1 صورت خیلی محدودی گهگاه در

عهده قاسم عابدینی بود. فوق بر

آذرماه 16 در اعالمیه «پیش به سوی هسته های مسلح خلق» انتشار با طرح «مبارزه مسلحانه توده ای» ـ

و سطح عمومی اعالم گردید آن در هویت جدید که به این وسیله موجودیت و توسط سازمان پیکار٬ 57

به نوشته حسین روحانی:
میان آنها درجریان راهپیمایی مردم٬ 57] و آذر 19 [ ـ= این اعالمیه درست درهمان روزتاسوعا
ضرورت به کارگیری سالح در سازمان علی رغم طرح مسئله مبارزه مسلحانه و توزیع گردید...
زمینه سازماندهی کـار کوچک ترین اقدامی در پیروزی انقالب] عمًال [تا رژیم شاه... مقابله با

.187 ـ صص 186 سازمان مجاهدین خلق: احمدی روحانی٬ .2

نظامی نکرد.2
محوریت سازمان پیکار. با محفل کوچک کمونیستی٬ گروه و شرکت 13 با تشکیل «ـکنفرانس وحدت» ـ

تشکـیالتی تـعطیل به دلیل اختالف درباره مسائل مختلف سیاسی و ماه٬ چند پس از ـکنفرانس مزبور٬

اعالم شد. راه آزادی طبقه کارگر» «ـکنفرانس وحدت در نام کامل این کنفرانس٬ ـگردید.

تـصمیم دربـاره اتـخاذ و مـاه 57 اسـفند در نـفر٬ شـرکت 14 با تشکیل اولین کنگره سازمانی پیکار٬ ـ

خرده بورژوازی سنتی٬ لیبرال ها٬ سوسیال امپریالیسم٬ امپریالیسم و موضعگیری نسبت به قدرت سیاسی٬

انتخاب مرکزیت سازمان. و

اصلی: عضو شامل 5 مرکزیت منتخب کنگره٬

دو شهرام محمدیان و رحمانی 5ــ علیرضا قاسم عابدینی 4ـ حسین روحانی 3ـ سپاسی 2ـ علیرضا 1ـ

به عنوان مدتی اعضای علی البدل نیز نمازی که پس از محمد پورکریم 2ـ مسعود 1ـ علی البدل: عضو

مرکزیت شدند. اصلی وارد عضو
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