
فصل دوم:

زنجیره
پی  ضربه های پی در

دستگیری خلیل دزفولی  
پس داشت٬ افراخته قرار تحت مسئولیت وحید اسفندماه 1353 که تا فقیه دزفولی ٬ محمدعلی (خلیل )

وی از نیز حتی سیانور خلع سالح و سوی وحید از ـ انتقادی»! «ضد واقع٬ در و انتقادی ـ یک برخورد از

نظر در «سرتیپ زندی پور» عملیات ترور طرح بهرام آرام برای شرکت در به رغم اینکه در و ـگرفته شد؛

شد. راهی «ـکارگری» و حذف گردید ـگرفته شده بود٬

دستگیری مـهدی رضایی و به دنبال کشته شدن رضا ـ خردادماه 1352 اینکه در پس از دزفولی ٬

به طریقی٬ از باالخره٬ کند. سازمان برقرار نزدیک به شش ماه نتوانست ارتباطی با تقوایی متواری شد٬

این داشت کـه بـتول قراین حکایت از مجهول باقی ماند. ساواـک نیز نظر نحوه وصل خلیل دزفولی به سازمان از .1
پـرورش اتومبیل وی جلوی اداره کل آمـوزش و همراهی می کرده و روزی که اعظم طالقانی را در فقیه دزفولی٬
سیمین صالحی بـوده که مشخص گردید زن ناشناسی ـ از متوقف بوده٬ (طالقانی) خیابان تخت جمشید واقع در
حجة االسـالم مـهدی سیمین صالحی٬ اعظم طالقانی٬ بتول دزفولی٬ می گیرد. مکتوب وصل خلیل را قرار است ـ
خالصه پرونده ها...: و پرونده ها حقیقت مسئله مجهول ماند. اما گرفتند قرار دیگری تحت فشار افراد شاه آبادی و

ذیل اسامی مذکور.

محمدابـراهـیم طاهررحیمی بود٬ محمِد مدت کوتاهی که مسئولیت وی با پس از سازمان وصل شد.1ـ

داسـتان کـه مـارکسیست گـردید. همان دوره بود در و شد سران سازمان مسئول او جوهری از (ناصر)



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  22

خودش چنین تعریف کرده است: مارکسیست شدن را
بـررسی های گفت که «سـازمان پس از یک صحبت اختصاصی٬ در جوهری ٬ یک شب ناصر
و به این نتیجه رسیده که علت آنها به خصوص ضربه ٬50 ریشه یابی شکست های قبلی٬ مفّصل و
ذهنشان در آن ایده آلیسمی است که به نام مذهب وخدا علت عدم تحّرـک بیشتربچه ها٬ ضمنًا
را ناصر صبح فردا بکن» هم فکرهایت را تو سازمان مارکسیست شده است؛ لذا انباشته شده؛

صص 140ـــ141. جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1

من هم مارکسیست می شوم»1 کرده ام و گفتم که «فکرهایم را به او دیدم؛
گـروه و شـد سـازمان جـدا کـه از که خلیل مسئولیت مهدی امیرشاه کـرمی را٬ همین دوره بود در

به عهده داشت. تشکیل داد٬ را «مهدوّیون»

افراخته واـگذار مسئولیت دزفولی به عهده وحید ٬53 مرداد 27 جوهری در دستگیری ناصر پس از

مسئولیت به کارگری اعزام شد. 53 اسفند در طی یک «پروسه انتقادی»٬ همین مقطع پس از در و ـگردید؛

گردید. واـگذار شاخه تقی شهرام ٬ عضو به عهده هاشم وثیق پور٬ این تصفیه٬ پس از دزفولی ٬

پوشش تاـکسی کار که در مأموران گشت کمیته مشترک٬ یک دسته از افراد سوم اردیبهشت 1354 در

چون سیانور و کرد وی اقدام به فرار و ظنین شدند به او میدان حسن آباد حوالی خیابان سپه و می کردند٬

گردید. دستگیر و که موفق نشد اتومبیل بیندازد به زیر را خود سعی کرد حین فرار٬ در نداشت ٬

توجیه اقدامش به در و قهوه چی معرفی کرد شاـگرد «عّباسعلی عرب مفرد»٬ را خود کمیته مشترک٬ در

و خیابان ببینند در کس را هر قهوه خانه شنیده که ساواـکی ها در مشتری ها داشت که چون از اظهار فرار

کرده است. فرار ترسیده و نیز او می کشند٬ بگیرد نظرشان را

شناسایی شد. فقیه دزفولی داشت٬ (جلیل ) دوقلویش اسداهلل برادر به دلیل تشابهی که با روز 9 پس از

سال حبس محکوم شده بود. به دو و دستگیر خلیل ٬ فرار به دنبال دستگیری تقوایی و سال ٬52 جلیل در

به حّساسیت آن دستگاه نسبت به پلیس امنیتی داشت و برخورد توجه به ذهنیت هایی که از با خلیل ٬

چون ارتباط های فّعالش قطع و گیرد؛ قرار سخت ترین شکنجه ها داشت که زیر انتظار خودش واقف بود٬

(دکـتر عـطّارپور» اینکه «رضـا پس از برخالف این انتظار٬ اما می شد. شدیدتر فشارها او به تصّور بود٬

دستگیری اش از روز چون 9 برای ساواـک کهنه است؛ به وی گفت که اطالعات او دید٬ را او حسین زاده )

برای سازمانی که بیخود که «خلیل خان! شد به خلیل یادآور این نکته را ضمناً «حسین زاده »٬ ـگذشته است.
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این برخورد پس از سینه چاـک نکن». گرفته است٬ تو از حتی امکان خودکشی را خلع سالح کرده و را تو

کریمی . احمدرضا گوها: گفت و .1

احضارش کنند.1ـ کاری داشت٬ که اـگر سفارش کرد و به سلّول فرستاد را او مرموز٬

انگیزه ای هم برای ادامه مقاومت و شکسته شده بود روحی شدیداً نظر از روز طول این 9 که در خلیل ٬

غضب کرده سازمان هم به او و نه مسلمان معتقدی؛ و (چراـکه نه مارکسیست کاملی بود نمی دید خود در

که تا فقره اطالعات ارزنده٬ رژیم چند اعالم داشت٬ اینکه آمادگی اش را پس از اعالم همکاری کرد. بود)

کسب کرد: او از مانده بود٬ بی خبر آنها آن هنگام از

اعـضای مـذهبی از دو کـه هـر (خسـرو)٬ مهندس منیری جـاوید و مرتضی هودشتیان (یوسف) را این گیرنده ها .2
هـمین کـه تـا برای سازمان ساخته بودند اوایل سال 52 از شریف واقفی بودند٬ تحت مسئولیت مجید سازمان و

عبدالرضا. منیری جاوید٬ مرتضی . هودشتیان٬ خالصه پرونده ها...: داشت. تاریخ کارایی الزم را

ساواـک را بی سیم های کمیته مشترک و شده است2٬ مهّیا سازمان توسط رادیوهایی که دستکاری و 1ـ

حتی به چریک های این رو از و پیشدستی می کند؛ دستگیری٬ هر قبل از بدین لحاظ٬ و می گیرد

این موضوع٬ آـگاهی مقامات امنیتی رژیم از پس از سرویس داده است. این زمینه ـ در ـ فدایی نیز

قابل شنود دیگر تا مخصوص نصب کردند ُکد گزاف) هزینه بسیار روی دستگاه های بی سیم (با

نباشند.

به طورکلی مارکسیست ماه 1353 آذر از و کرد آغاز مارکسیست شدن را روند سال 52 سازمان از 2ـ

(مـعروف بـه «بهمن نادری پور» خلیل را بازجویی از این موضوع٬ اطالع ساواـک از پس از شد.

زندان خلیل در البته بعدًا به عهده گرفت. بود٬ مارکسیست ها که متخّصص بازجویی از تهرانی )٬

برای بـازگشت بـه خانوادگی٬ نیز روحی و زمینه های ذهنی و چراـکه هنوز مسلمان شد؛ مجدداً

داشت. وجود او در مذهب٬

از شد٬ دستگیر دستش٬ بمب در انفجار پس از 53 مرداد 27 که در جوهری ٬ ابراهیم (ناصر) محمد 3ـ

دوره جـمله مسـئول خـلیل در از ایـدئولوژی و کارگردان های جریان تغییر از رهبران سازمان و

که به بهرام آرام ـ خود» از متن «انتقاد استفاده از خلیل با ضمناً بوده است؛ «مبارزه ایدئولوژیک»

سیمین میثمی و که جوهری و کرد اظهار ـ خوانده بود نیز او یافته و سازمان انتشار وسیع در طور

خیابان شیخ هادی بوده اند. خانه مرکزی شاخه نظامی واقع در عضو سه٬ هر صالحی ٬
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کـه فـرمانده می دانـد و شرکت داشته باشد؛ «زندی پور» ترور بوده در که قرار خلیل اعتراف کرد 4ـ

افراخته بوده است. وحید عملیات مزبور

تلویزیونی ـ یک مصاحبه رادیو خلیل دزفولی در شریف واقفی ٬ افشای ترور و دستگیری وحید پس از

زندان داشت. نیز درون تشکیالت و انعکاس وسیع در و تلویزیون پخش شد از 54 مرداد 22 در مصاحبه مزبور .1

شرکت کرد.1 نیز

دستگیری افراخته وخاموشی  
بـه سـازمان سـال 1348 از تهران٬ در 1329 متولد سعید افراخته فرزند رحمان (معروف به وحید)

نـاموفق شـعبان تـرور سـال 1351 در آن شرکت داشت٬ نخستین عملیات نظامی که وی در پیوست.

سـرهنگ هـاوکینز٬ تـرور افراخته در بود. مرداد٬ کودتای 28 عوامل مشهور از جعفری (شعبان بی مخ )

کادرهای اصلی مسئوالن و به سرعت به یکی از مشارکت داشت و نیز سال 52 در آمریکایی٬ مستشار

شـهریور اشـرف زاده کـرمانی در به دنبال اعترافات افراخته و مجدالعلی٬ فرزند تهران٬ 1317 منیژه بوستان متولد .2
جـریان بـازجـویی و سـاواـک در بـه دلیـل هـمکاری کـامل وی بـا سال زندان شد. محکوم به 12 و دستگیر 54
پرورش مشـغول بـه کـار آموزش و در ساواـک مجددًا تأیید با و شد آزاد 56 مرداد سال در دو پس از بازداشت٬

منیژه . بوستان٬ خالصه پرونده ها...: ـگردید.

که قبًال ناظم دبستان رفاه ازدواج کرد منیژه بوستان 2 با سال 53 افراخته در عملیاتی سازمان تبدیل شد.

معاون وی بود و بهرام آرام ٬ اعتماد مورد که کامًال وحید سازمان مرتبط شده بود. توسط پوران بازرگان با

انجام هیچ کاری برای طی کردن مدارج تشکیالتی از به عضویت مرکزیت سازمان درآمد٬ سال 54 در و

داخل سازمان یا خارج و درخواست مرکزیت مارکسیست در نوع عملیات نظامی مورد هر و رویگردان نبود

بابک بهمن ٬ رضا٬ بهروز٬ قبیل حیدر٬ از نام مستعار وی چند اقدام می کرد. می پذیرفت و چرا بی چون و را

افراخته . پرونده رحمان (وحید) .3

بیژن داشت.3 و

افراخته عامل رحمان (وحید) که برای پلیس امنیتی رژیم روشن شده بود ماه ٬1354 خرداد اواخر در

کمیته مشترک برای به چنگ آوردن او همه نیروهای ساواـک و سازمان بوده است٬ اخیر ترور اصلی چند

افراخته ٬ برای یافتن وحید را تن دیگر چند صمدیه لّباف و خلیل دزفولی ٬ آن روزها٬ در آنها بسیج شدند.

ذهن در وحید که صمدّیه تصویری از البته ناـگفته نماند به گشت می بردند؛ توسط اـکیپ های کمیته مشترک٬
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به اـگر بسته و انفجاری به خود اینکه وی مواد مانند واقعیت تطبیق نداشت ـ که با کرده بود مأموران ایجاد

به طور برای منحرف کردن مأموران بود. که بیشتر ـ کشته می شوند صورت انفجار در نزدیک شوند٬ او

بنابراین حدود و چیزی نیافت؛ خلیل دزفولی نیز دنبال می کرد. طرح فریب ساواـک را این مورد قطع وی در

گزارش گشت های مزبور. بولتن های ساواـک مبتنی بر خلیل دزفولی . نقل از کریمی؛ گوی احمدرضا گفت و .1

نیم تالش مأموران نتیجه ای نداشت.1 یک ماه و

بعد ساعت 3 حدود ٬54 مرداد 5 روز در اـکیپ های کمیته مشترک (اـکیپ حمید)٬ مسئول یکی از افسر

خیابان یک طرفه پشت مجلس در موافق حرکت اتومبیل ها مسیر جوان که در به دو ضمن گشت٬ ظهر٬ از

را او نزدیک٬ ترس برخورد از به احتمال زیاد افراخته است٬ وحید آن دو که یکی از مأموران می دانستند البته اـگر .2
شدنش نبود. امکان زنده دستگیر و می دادند قرار هدف گلوله های خود دور از

آن دو٬ یکی از برآمد.2 تفتیش آنها صدد در و ظنین شد می کردند٬ تردد بهارستان) (حوالی سرچشمه و

که از بختیاری )٬ (سرگرد مزبور لیکن افسر به سوی اسلحه برد؛ دستش را و واـکنش نشان داد بالفاصله٬

به زمین انداخت و ـ افراخته بود که وحید ـ را او و مهلت نداد کمیته مشترک بود٬ ورزیده ترین مأمور قضا

کـه ایستاده بود؛ منتظر و متحّیر آن سوی خیابان٬ در بود٬ دیگری که همراه وحید فرد خلع سالح کرد.

بـرداریـم اسلحه مأموران را اتومبیل و به اتفاق٬ و بکشد مأموران را بودم که وحید «منتظر گفته بود: خاموشی بعدًا .3
سیدمحسن . سیدخاموشی٬ خالصه پرونده ها...: کنیم.» فرار و

خاموشی بود.3 این شخص سیدمحسن سید گردید. توسط مأموران دستگیر

تحصیالت دوران شد. متولد مذهبی٬ خانواده ای بازاری و در تهران٬ در سال 1334 محسن در سید

در مـتوسطه را دبسـتان جـعفری و در ابـتدایـی را محیط های آموزشی اسالمی طی کرد؛ در مدرسه را

بـه هـم زمان٬ و شـد وارد به انجمن ضّدبهائیت (حجتیه) دبیرستان٬ سال های آخر در دبیرستان علوی.

بـهائیت انـجمن ضـد دبـیرستان عـلوی در ضـمن تـحصیل در تـهران٬ 1330 سـیدمرتضی سـیدخاموشی مـتولد .4
به عضویت انجمن اسالمی آنجا در رفت و برای ادامه تحصیل به آمریکا سال 1348 در فعالیت داشت. (حجتیه)
ایـدئولوژی تـغییر پس از و سـازمان شـد کشـور شاخه خـارج از عضو سال 1350 اواخر در دانشجویان درآمد.
مخفیانه به ایران و غیرمجاز دستگیری برادرش محسن به طور پس از مارکسیست گشت. وی نیز مرکزیت داخل٬
در و رفـتند کشور میثمی به خارج از سابق لطف اهلل به همراه حوریه بازرگان همسر سال 55 اواخر در بازگشت.
سـیانور بـا دو هـر اینکه شناسایی شده انـد٬ مشاهده یک اتومبیل شهربانی به تصور بهمن ماه با 27 در مراجعت٬
نـارنجک چـند یک قبضه مسلسل و سالح کمری٬ چند آن دو وسایل باقی مانده از در اقدام به خودکشی کردند.

حوریه . بازرگان٬ سیدمرتضی . سیدخاموشی٬ خالصه پرونده ها...: داشت. وجود

در متوسطه و سال آخر از مذهبی روی آورد. به مطالعه کتب سیاسی ـ تشویق برادرش سیدمرتضی ٬4
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به و شرکت نمود «حسینیه ارشاد» شریعتی در سخنرانی های دکتر و کالس ها در به دانشگاه٬ آستانه ورود

کرد. تدریج حساسیت های سیاسی خاصی پیدا

به جانب فعالیت های سیاسی گرایش بیشتر شده بود٬ فضایی که پدیدار در 50 ضربه شهریور از پس 

قـبیل انـجام ورزش هـایی از مطالعاتی و مدتی به کار حسن صادق ٬ دوستانش٬ توسط یکی از یافت و

سوق داده شد. جودو ـکوهنوردی و

عـلی بـا سـال ٬1352 در دانشگـاه تـهران٬ دانشکـده اقـتصاد تـحصیل در بـه دانشگـاه و ورود با

مطالعات مشترک نیمه منظمی که به راهنمایی فرد پس از شد. آشنا علنی سازمان٬ عضو خدایی صفت ٬

طریق خدایی صفت به وی از هجده سالگی به سازمان مجاهدین خلق جذب گردید. در انجام داد٬ مذکور

مـطالعه آمـوزشی گـرفت. افراخـته قـرار تحت مسئولیت وحید چندی٬ پس از و بهرام آرام معرفی شد

در شناخت را به زبان ساده و اقتصاد انسان چگونه غول شد٬ زمینه تکامل اجتماعی ٬ ـکتاب هایی نظیر

جعل پالـک اتومبیل فعالیت نمود. زمینه پخش اعالمیه و در ضمن آن٬ و اوان عضویتش انجام داد

پویایی ای که با و بدون کمترین مقاومتی مارکسیست شد ایدئولوژی٬ تغییر روند در محسن خاموشی ٬

ریـیس «سرتیپ زنـدی پور» عملیات ترور برای شرکت در افراخته ٬ توسط وحید نشان داده بود٬ خود از

مسئول صورت گرفت٬ ماه 1353 اسفند تاریخ 27 که در این عملیات٬ وی در ـکمیته مشترک انتخاب شد.

16 شـریف واقـفی در مـجید جریان تـرور در بود. راننده اتومبیل مخصوص این کار راه بندان و ایجاد

کـه سـازمان مـجاهدین بـود جـوان تـرین عـضو «او درباره محسن خـاموشی مـی گوید: طاهره سجادی (غیوران) .1
خـورشیدواره: سجادی٬ قتل شریف واقفی شرکت کرد.» در گرفت و قرار مارکسیست های مسلمان نما تحت تأثیر

ص 132.

وی به اتفاق بود.1 وی به بیابان های مسگرآباد مسئول حمل جسد شرکت داشت و نیز اردیبهشت 54

چـند در قطعه قطعه کردن٬ پس از به آتش کشیدند را او جسد ضارب شریف واقفی ٬ حسین سیاهـکاله ٬

نقش فعال تری سرهنگ شفر»٬ و آمریکایی «سرهنگ ترنر مستشار دو عملیات ترور در نقطه دفن کردند.

مترجم سفارت مشکوک حسن حسنان ٬ ماجرای ترور در مستشاران بود. مسئول کشتن یکی از داشت و

صص 10ـــ48. ج 1: پرونده سیدمحسن سیدخاموشی٬ .2

نقش داشت.2ـ نیز ـ کشته شد به جای کنسول سفارت مزبور که ظاهراً ـ آمریکا

دو پس از شناسایی گشتند. سریعًا محسن خاموشی به کمیته مشترک برده شدند٬ زمانی که افراخته و
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گـوی گـفت و در نـیز ساعات اولیه بازجـویی دارد. تصریح به شکنجه وی در افراخته٬ یادداشت های وحید مفاد .1
افراخته سخن رفته است. پای وحید شکنجه روی دست و آثار از کریمی٬ احمدرضا

انگیزه معنوی ریشه داری برای مقاومت که زمینه و او ـگذشت1٬ روی وحید بر فشار سه ساعت که از ـ

وظیفه خواه» «منوچهر ٬ بازجوی وحید شروع به همکاری کرد. و «برید»؛ و به اصطالح «شکست» نداشت٬

معاون ـ عضدی ) (معروف به دکتر مستقیم «محمدحسن ناصری» که زیرنظر بود (معروف به منوچهری )

که یادداشت های آن طور وحید٬ و بین «منوچهری » انجام می داد. را این کار اطالعاتی کمیته مشترک ـ

Ñ حـقجو٬ دریافت احساس وی نسبت بـه بـازجـو و افراخته به «منوچهری » برای آـگاهی به متن نامه های وحید .2
سازمان مجاهدین... تحلیلی بر

بـرای کـمیته اطالعات٬ دیگر آنچه بیش از شد.2ـ روابط عاطفی محکمی ایجاد حاـکی است٬ نیز وحید

که او شاخه نظامی سازمان بود رهبر و رسیدن به بهرام آرام یعنی مسئول مستقیم وحید اهمیت داشت٬

داشت و قرار او بهرام با دستگیری وی٬ لیکن به دلیل آنکه نیم ساعت پس از می طلبیدند؛ وحید از را

صص 136ـــ137. بیانیه اعالم مواضع...: .3

نداشت.3 امکان سریعی برای دستیابی به بهرام آرام وجود بنابراین متوجه دستگیری اش شده بود٬

بهشتی آیة اهلل اولین طرح ترور  
دکتر آیة اهلل ترور قصد شریف واقفی ٬ مجید جمله ترور از جزئیات ترورها عالوه بر اعترافات وحید٬ با

طـرح اعترافـاتش گـفته است: افراخته در وحید به گزارش وظیفه خواه٬ ضمیمه ساواـک به تاریخ ٬54/11/22 سند .4
تقی شهرام است. بهشتی از ـکشتن مخفیانه شهید

روشن شد. نیز آن مخفی بماند٬ که نقش سازمان در غیرآشکار به نحو بهشتی 4

روحانی می نویسد: آقای سیدحمید
به دست می آید: ایشان] این نکته ها ترور قصد [ و بهشتی «ازدیدگاه شهرام درباره شهید

هدف و ... ب ـ سخت اندیشناـک بوده... مبارز و عالمان وروحانیان متعهد سازمان از الف ـ
آنچه که از ج ـ وروحانیان وارسته بوده است. میان بردن علما از انگیزه آنان ریشهـکن کردن و
یاران وی] بهشتی و ترورشهید حزب جمهوری و [انفجار روی داد سوی سازمان درسال 1360
پایگاه ریشـه ای سازمان از ـ د ایدئولوژی سازمان داشته است... اندیشه و سیاست٬ ریشه در
آنان مستقیم با برخورد از این رو به خوبی آـگاهی داشته است از میان توده ها عالمان اسالم در
بهشتی مبارزه تبلیغاتی سازمان برضدشهید شایعه پراـکنی و ـجوسازی٬ اندیشناـک بوده است ه
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که سازمان خطری بود برخاسته از گذشته داشته و ریشه در پی پیروزی انقالب اسالمی نیز در

ص 423. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .1

بهشتی احساس می کرده است.»1 پیروزی انقالب اسالمی ازناحیه شهید سالیان درازی پیش از
امام قدیمی مراجع بزرگ قم و شاـگرد اصفهان٬ ٬1307 حسینی بهشتی متولد سیدمحمد دکتر آیة اهلل

سال نهضت امام خمینی از در و نمود آغاز را اجتماعی خود فعالیت های فرهنگی و سال ٬1330 خمینی از

در تأسیس جمعیت هـیئت های مـؤتلفه نـقش داشت و در سال 1342 در شرکت فعال داشت. ٬1341

عـضویت حجة االسـالم مـوالیی ٬ انواری و آیة اهلل مرتضی مطهری ٬ شورای فقهای آن به همراه آیة اهلل

داشت.

سال 1344 در بازداشت شد. سال 1343 در اولین بار داشت و ساواـک قرار همان سال تحت فشار از

برخی ساواـک به دلیل اطالع از بازگشت به ایران٬ پس از و اسالمی هامبورگ بود مسئول مرکز 1349 تا

توسط کمیته سال 1354 در ممانعت نمود. بازگشت وی به آن کشور از آلمان٬ فعالیت های سیاسی وی در

ادامه داشت٬ سال 50 قرآن هفتگی وی که از جلسات تفسیر گشت و دستگیر شهربانی٬ مشترک ساواـک و

سخنرانی در جلسات تدریس و دانشگاهیان مسلمان و با مؤثر ارتباط گسترده و توسط ساواـک تعطیل شد.

نـقش مجمع فرهنگیان مسلمان٬ انجمن اسالمی مهندسین و انجمن اسالمی پزشکان٬ مراـکزی مانند

مشـارکت سوی دیگـر از آورده بود. دهه پنجاه برای وی پدید مبارز جریان های اسالمی و ویژه ای در

آموزش و که جایگاه مهمی در سال ٬1349 قم از مدیریت مدرسه منتظریه (حقانی) بهشتی در آیة اهلل

مـضاعف ایشـان را تأثـیرگذار و برجستگی شخصیت جریان ساز داشت٬ متعهد و تربیت روحانیان مبارز

ع. صص ث ـ دکتر...: آیة اهلل شهید .2

ساخته بود.2

به اتکـاء سمپات های سابق سازمان٬ و اعضا و مبارزان٬ بسیاری از ایدئولوژی سازمان٬ تغییر از بعد

از و مـقاومت نـمودند مـبارزه٬ یأس از انحراف و برابر در بهشتی ٬ رهبری فرهنگی آیة اهلل و آموزش ها

مبارزین مسلمان جلوگیری کردند. بر منفی مسائل سازمان٬ توسعه آثار
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تبلیغاتی٬ نظر ولی چون از بین ببریم... از بهشتی را «باید تقی شهرام گفته بود: به اعتراف افراخته ٬

اتومبیل زیر با را او مثًال روش های خاصی بهره گیریم٬ است از بهتر شود٬ صالح نیست این جریان رو

ص 14. ج 2: افراخته٬ پرونده وحید .1

بگیریم.»1

هـمچنین بـیانگر بهشتی که عملی نگـردید٬ آیة اهلل برای ترور سال 54 برنامه مرکزیت سازمان در

انـحراف مـقابله بـا بالقوه ایشان در نقش بالفعل و و بین روحانیان مبارز اهمیت ویژه وی در جایگاه و

اساسی میراث موارد ایشان یکی از حساسیت ویژه بر محسوب گردد. می تواند ایدئولوژیک سازمان نیز

رجوی بود. مرکزیت تقی شهرام برای مرکزیت مسعود

ساواـک همکاری افراخته با  
شدند: به سرعت دستگیر شناسایی و همان مراحل اول بازجویی افراخته این افراد در

مهندس مرتضی لّبافی نژاد٬ دکتر کیوان صمیمی بهبهانی ٬ ساسان صمیمی بهبهانی ٬ محسن بطحایی ٬

اسامی. دیگر افراخته و خالصه پرونده ها...: .2

کاظمیان.2ـ سیف اهلل طاهره سّجادی (غیوران )٬ مهدی غیوران ٬ منیری جاوید٬ عبدالرضا

تشکیالت یعنی مرکزیت و مسلمان سازمان٬ جریان مارکسیست و دو هر با (ـکاظمیان ) شخص اخیر

انبارک اسلحه ای که دوجانبه بازی می کرد. حّدی٬ تا و مرتبط بود شاخه انشعابی شریف واقفی ٬ نیز اصلی و

اطالع این ماجرا که از وحید٬ وی به امانت بود. نزد صمدیه لباف ربوده شد٬ شریف واقفی و توسط مجید

به نمایندگان را انبارک مزبور بود که طی آن بنا داد لو قراری را نیز او و معرفی کرد کاظمیان را داشت٬

به دلیل پوشش وسیع امنیتی منطقه و شد طاهررحیمی دستگیر محمد قرار٬ سر مرکزیت تحویل دهد.

منطقه بود٬ در تأمین حفاظت قرار منیژه اشرف زاده کرمانی ـکه برای چک کردن و (حوالی سرچشمه)٬ قرار

سیف اهلل. کاظمیان٬ خالصه پرونده ها...: صص 136ـــ137. بیانیه اعالم مواضع...: .3

گشت.3ـ دستگیر نیز

گفته بود: سال 54 زندانیان در به عده ای از شهره ساواـک٬ بازجوی خشن و (معروف به رسولی)٬ نوذری» «ناصر .4
تـغذیه شـده انـد.» سـاواـک بـرای سـال ها گذشته است که کمیته مشـترک و ما اختیار اطالعات در آن قدر «وحید

بخش آخر. سازمان مجاهدین...: تحلیلی بر حقجو٬

ساواـک به عمل آورد؛4 همکاری های وسیعی با بهمن ٬54 4 مرگش در زمان دستگیری تا از وحید٬
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برمی شماریم: ـکه محورهای عمده اش را

خانه حاج مانند طول کشیده بود؛ مدت ها آنها که تهیه برخی از خانه مهم سازمانی٬ دادن چند لو 1ــ

آن جاسازی شده در حسین سیاهـکاله ) که یک مخفیگاه کامل (توسط محسن و مهدی غیوران ٬

بود؛

افرادی افراخته ٬ اعترافات وحید ارتباط با در مذهبی ها؛ به ویژه روحانیون و مبارز٬ دادن افراد لو 2ــ

محکوم شدند؛ و دستگیر هاشمی رفسنجانی و... الهوتی ٬ چون آقایان طالقانی ٬

گشت های کمیته مشترک؛ در کمک به یافتن فراریان سازمان٬ 3ــ

سرکوب نیروهای کمیته مشترک در ساواـک و موفقیت بیشتر به منظور دادن طرح های مختلف٬ 4ــ

به خصوص نیروهای مذهبی؛ مخالف؛

شماره تلفن جمله به دست آوردن دو از چریک های فدایی ـ به دست آمده از اسناد کشف رمز 5ــ

ضربات به کشف کلّی خانه های فداییان خلق و که منجر ـ حّساس مربوط به خانه های مرکزی آنها

شد؛ تابستان 55 و مهلک بهار

آن؛ غیر شده سازمان و زندانیان دستگیر بازجویی مستقیم از ـ6ـ

رژیم شاه ؛ برای همکاری با جهت اقناع آنها در دستگیرشدگان٬ زندانیان و بحث با صحبت و 7ــ

رژیم٬ شاه و تجلیل از ندامت و که اظهار همدادگاهی هایش؛ تن از تهیه متن دفاعیه برای چند 8ــ

متن گزارش تفصیلی بازجوی متخصص کـمیته مشـترک دربـاره گـردش کـار نیز کریمی . احمدرضا گوها: 1.ـگفت و
خطاب به مدیریت اداره کل سوم. افراخته٬ وحید

زمینه اصلی آن بود.1ـ

و اعضا تن از 100 دادن نام بیش از رازهای سازمان و کردن بسیاری از برمال افراخته «ـگذشته از

داشت به جنبنده ای که به یاد هر اندیشه ای از حرکتی و هرگونه سخنی٬ مردم مبارز٬ دیگر و سمپات ها

ص 428. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

داشت.»2 نیز «تنبیه» و به دنبال آن درخواست «تعقیب» و داد دسترس ساواـک قرار عنوان اطالع در

اتاق به کمیته مشترک و سفارت آمریکا آمریکایی از دو هم٬ روز چند افراخته ٬ طول بازجویی وحید در

بـه ـ و خـصوص نـحوه تـرورها وی در از و می آمدند گذاشته شده بود٬ وحید اختیار مخصوصی که در
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حسن اسعد. افراخته و وحید نقل از کریمی؛ احمدرضا گوها: گفت و .1

بازجویی می کردند.1ـ مستشاران مقتول آمریکایی٬ سرقت شده از سرنوشت اسناد خصوص ـ

که او مرتضی صمدّیه لباف بود. کرد٬ زندان تغییر دستگیری وحید٬وضعیت اش در کسانی که پس از از

مـورد اعترافی در به ساواـک دروغ گفته بود٬ متعدد موارد در بیمارستان سینا٬ دستگیری اش در پس از

عملیات مسلحانه جمله به مسئولیت های خودش مثل شرکت در از مسائل عملیاتی تشکیالت نداشت؛

آشکار همان حّد در او مسئوالن کمیته مشترک با برخورد به همین جهت٬ اشاره ای نکرده بود. سازمان٬

سازمان و که چون تمایلی به ادامه همکاری با ساده مسلمان بود مرتضی یک عضو آنها٬ نظر از شده بود:

هیچ. دیگر همین و زخمی کرده اند. را او ترورش بوده و صدد در نداشت٬ خصوص مارکسیست ها به

ضارب یک استوار نیز و که ضارب اّول «سرتیپ زندی پور» اعتراف کرد او دستگیری وحید٬ پس از

خیابان هاشمی کشته شده بـود٬ مسجدی در در احتمال دستگیری٬ که به هنگام بازرسی و ژاندارمری ٬

درهم شکستن مقاومت صمدیه لباف ٬ و به همین جهت برای کسب اطالعات بیشتر صمدیه لّباف است.

داد. کم نظیری قرار شکنجه های سنگین و و تحت فشارها را ساواـک او

مرتضی صـمدیه لبـاف چـنین مورد در یادداشت هایش خطاب به بازجوی خود یکی از افراخته در

نوشت:
منوچهری سالم جناب آقای دکتر

نسبت بـه مـبارزه نسبت به گروه کامًالبدبین و کافی بحث کردم... صمدیّه به اندازه الزم و با
به به پذیرش حقیقت نبود. تعصب مذهبی٬حاضر و ولی به علت غرور بود مرّدد مسلحانه کامًال
دادگاه مطرح سازی ولی او در که قبول داری باید گمراهی گروه را و فساد گفتم آن قسمت از او
روز من نمی خواهم قدم خطایی بردارم و و این بهانه که «این عمل به نفع رژیم تمام می شود با
عقیده به حکومت می کرد ادعا و می خواست شانه خالی کند عذاب واقع شوم»٬ قیامت مورد
این تعّصب زیادی که نشان به هرحال با نیست. مطابق عقیده مذهبی او رژیم٬ و اسالمی دارد
توجه به با به تمامی نداده است. توانسته باشد٬ اـگر نیز را من اطالعات خود می دهدحتی به نظر
چاره ای جز بپذیرد حرف حساب را نخواهد اـگر فایده ندارد... او با بحث بیشتر این موضوع٬

ص 847. دست نوشته افراخته در تصویر ص ٬428 ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

نیست.2 فشار
لو که توسط وحـید کسانی بود از نیز مذهبی سازمان٬ قدیمی و عضو محمدحسن ابراری جهرمی ٬
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خیابان خواجه عبداهلل واقع در می دانست که ابراری به مغازه خشکشویی حاج مرتضی تجریشی ٬ او رفت.

دایـم٬ بـه طـور مأموران کمیته مشترک نزدیک به یک ماه روبه روی مغازه مـزبور٬ دارد. ترّدد انصاری٬

به 54 آذر 8 روز ابراری سرانجام در به آن خشکشویی بردند. را لباس های خود حتی بارها و ـکشیک دادند

حسن . محمد ابراری جهرمی٬ مرتضی . تجریشی٬ خالصه پرونده ها...: .1

شـدند.1 دسـتگیر دو هر بود٬ حال خوردن ناهار تجریشی در حالی که با در و خشکشویی مراجعه کرد؛

ص 75. دشمن خلق...: شاه: .1355 آذر 14 اطالعات٬ روزنامه های کیهان و .2

اعدام شد.2ـ 55 آذر 14 در ابراری یک سال بعد

لورفتگان اعدام افراخته و  
بـرای اجـرای مـانوری نـیز به دلیل ذوق زدگی و افراخته ٬ دستگیری وحید پس از ساواـک یک روز

به این طریق و شد»؛ قاتل مستشاران آمریکایی دستگیر افراخته ٬ که «رحمان (وحید) اعالم کرد تبلیغاتی٬

زمانی که وحید داد. بن بست قرار در را خود و نمود مسدود صورت همکاری را راه ارفاق به وی در عمًال

مصاحبه او از شد٬ اعدام خواهد آمریکایی ها فشار احتمال اینکه وی با با چه بسا شروع به همکاری کرد٬

که رژیـم پس از آینده شان پیش نیاید زندانیان همکار این توّهم برای دیگر تا تلویزیونی ضبط نکردند

انجام آن مورد منفی در پرونده وی محفوظ است ولی کارشناس ساواـک نظر متن فراهم آمده مصاحبه افراخته در .3
داشته است. ابراز

تخفیف قول ساواـک مبنی بر همکاری و اعدام وی پس از چند٬ هر اعدام می کند.3ـ را مصاحبه هم افراد

20 در بـطحایی ٬ خاموشی و اعدام شدگان٬ تن از البته دو حّدی به زیان ساواـک تمام شد. تا مجازات٬

برای ساواـک٬ این امر عمًال و تلویزیونی شرکت کرده بودند رادیو یک مصاحبه مطبوعاتی و در 54 مرداد

به میزان زیادی منتفی ساخت. مجازات اعدام را از وعده گریز مصاحبه با ـکاربرد

یک در همه آنـچه بـاید آن شرکت کردند٬ هم پرونده هایش در تن از 10 و طی دادگاهی که وحید

طاهررحیمی محمد جمله منیژه اشرف زاده کرمانی و از تن دیگر چند و توسط وحید مصاحبه گفته شود٬

حتی به و برد به رغم همه تالشی که ساواـک به کار تجدیدنظر٬ دادگاه بدوی و ختم دو پس از ـگفته شد.

برای آنکه حمله به مأموران آنان بی مجازات قلمداد به دلیل خواست آمریکایی ها جست٬ توّسل شاه نیز

طاهره سجادی می گوید: زنده نگاه داشتن وی موافقت نشد. با سایرین زهرچشم گرفته شود٬ از و نگردد
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«این همه برای گفتم: به او صندلی جلوی من نشسته بود٬ که در رأی برای وحید اعالم صدور از «بعد

فرق اجرا٬ «حکم با به من گفت: برگشت و اعدام دادند.» هم که به تو آخر ساواـک خوش خدمتی کردی٬

ص 138. خوشیدواره: سجادی٬ .1

سحرگاه 4 سرانجام افراخته در داده بودند.»1 به او را این امید و که اعدام نشود بود یعنی امیدوار می کند.»

عبارت این افراد اعدام گردید. قربانی اعترافات وی بودند٬ که خود تن دیگر به اتفاق 8 بهمن ماه 1354

از: بودند

افراخته رحمان (وحید) 1ـ

مرتضی صمدیه لّباف 2ـ

خاموشی سیدمحسن سید 3ـ

محسن بطحایی 4ـ

مرتضی لّبافی نژاد 5ــ

منیژه اشرف زاده کرمانی 6ــ

منیری جاوید عبدالرضا 7ــ

ساسان صمیمی بهبهانی 8ــ

طاهررحیمی محمد 9ــ

هـمسرش طـاهره تـقلیل یـافت و به حبس ابد ضمن حکم اعدام دادگاه بدوی مهدی غیوران ٬ در

ص 147. همان: .2

به پانزده سال زندان محکوم شد.2ـ سّجادی ٬
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مروری برچندوصیت نامه  
متن وصیت نامه افراخته

سحرگاه مورخه 54/11/4 در سعید افراخته فرزند ارتشی رحمان (معروف به وحید) وصیت نامه غیر

به نام خدا

پیشگاه مقابل اعمال ننگینی که انجام داده ام به مجازات برسم شرمنده ام در در اینکه امکان دارد از 1ـ

ولی می گیرم که قصدم خدمت بـود شاهد را خدا خانواده ام. ملت ایران و پیشگاه اعلیحضرت٬ در و خدا

ببخشد. خداوند امیدوارم گناهانم را اـکنون فهمیده ام که به راه خیانت کشیده شدم و

نهایت سپاسگزاری را راهنمایی هایی که به من فرمودند و مقامات امنیتی کمیته به علت محبت ها از 2ـ

می دانم اـگر کنم و به مملکتم ادا دین خودم را بتوانم ذره ای از پی به اشتباهاتم ببرم و موجب شد دارم زیرا

نیست بلکه اعمال گذشته من بدی آنها ناشی از تخفیف مجازات من به عمل آورند مورد اقدامی در نتوانند

باعث شده است چنین مجازات شوم.

در به جبران گذشته بپردازم مخصوصاً تا به من فرصت داده شود امکان دارد دارم اـگر هم استدعا باز 3ـ

شروع به نوشتن مجدداً به تکمیل آن بپردازم زیرا اطالعاتی که دارم احتیاج به مدتی وقت است تا مورد

مطالب جدیدی به خاطرم رسیده است. بازجویی کلی کرده و

سازنده و اقدامات مفید ایرانی با هر و دیگری به مسیری که من رفتم کشیده نشود هیچ فرد دارم٬ آرزو 4ـ

اصول مترقیانه انقالب شاه و پیروی از با و کوشش کند ایرانی سعادتمندتر ساختن ایران نوین و در خود

کشورش و مفیدی برای خود فرد تحت رهبری خردمندانه اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر ملت و

در صورت امکان به دستگاه امنیتی کشور در زندگی عادی خود کنار کسی در دارم هر همچنین آرزو باشد.

زندگی من٬ که داستان غم انگیز این شود مانع از و تروریسم همکاری کند خرابکاری و مبارزه مقدسشان با

شود. تکرار برای یک جوان ایرانی دیگر

زمینه اطالعات دستگاه امنیتی در [ و] با لحظه ای که زنده ام به جبران گذشته بپردازم که تا این آرزو با 5ــ

برای شاهنشاه فداـکار و همچون سربازی جانباز اقدامات ضدخرابکاری همکاری کنم و زمینه های دیگر و

ملت عزیزم بمیرم. محبوبم و

امضا عرض کنم. مطالبی را ببینم و می شناسند که مرا مقامات کمیته را دارم یکی از آرزو 6ــ

نمایندهدادستانیـــنمایندهساواـکـــنمایندهمذهبیـــفرماندهگردانزندانـــافسرمسئولزندان وصیتی ندارم. دیگر 7ــ
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متن وصیت نامه طاهررحیمی
سحرگاه مورخه 54/11/4 رحیم در طاهررحیمی فرزند ارتشی محمد وصیت نامه غیر

استفاده مورد اینکه بتواند به امید تجربه زندگیم را خالصه ای از عمر این روزهای آخر میل دارم در

ماه پیش ضـوابـط فکـریم مـغشوش شـده و یکی دو که از هرچند بگذارم. اختیار در گیرد دیگران قرار

که تابحال درک کرده ام این است که بـه عـلت درستی مطالب نوشته شده ندارم ولی آنطور اصراری بر

خدمت به جامعه به این به قصد انگیزه های روشنفکری٬ پیرو عواطف مذهبی و حاـکمیت احساسات و

امکاناتی که جدیدًا حالی که شرایط اجتماعی ایران خصوصًا در یعنی مبارزه مسلحانه کشیده شدم. مسیر

ضرورت مبارزه مسلحانه را صنعتی برای دولت فراهم آمده لزوم و رشد به علت افزایش قیمت سوخت و

زیرا اتالف نیروهای جوان چیزی نیست. این شرایط جز هرگونه اقدام مسلحانه در لذا بین برده است و از

توانست به جـامعه خواهند بیشتر تولید٬ فعال در طریق شرکت مستقیم و از این نیروها حال حاضر در

نظام اجتماعی ما که تغییر اجتماعی مملکت به قدری سریع باشد به شخصه امیدوارم رشد و خدمت کنند

پـایان در راه مسلحانه بـاشد. از غیر بیاورد برای همه بوجود عادالنه ای را آن نظامی که زندگی واقعًا با

وصیتی ندارم دارم. زحمتکش ایران را و مردم شرافتمند سعادت عموم مردم جهان خصوصاً آرزوی رفاه و

ـفرماندهگردانزندان ـافسرمسئولزندان ـنمایندهمذهبی  ـنمایندهساواـک  نمایندهدادستانیارتش 

متن وصیت نامه صمدیه لبّاف
سحرگاه مورخه 54/11/4 علی در ارتشی مرتضی صمدیه لباف فرزند وصیت نامه غیر

وصیتی ندارم. دیگر خواهرانم برسانید. برادرانم و به مادرم و سالم مرا

 مرتضی صمدیه لباف

الرحمن الرحیم بسم اهلل

نحن بمسبوقین ما بینکم الموت و نحن قدرنا

پیشی بگیرید.» ما از نمی توانید دادیم و قرار میان شما مرگ را «ما

طهارت فاصله خاندان عصمت و قرآن و از خواهرانم این است که هرگز و برادر و وصیت من به مادر

همین است. رستگاری در سعادت و زیرا نگیرند؛

چون وضع مزاجی من ماه روزه قرضی بگیرند٬ خواهرانم خواهش می کنم برای من 10 برادران و از
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کرده ام حق شماها گناهی در اـگر خواهش دیگرم این است که من را و که بتوانم خودم بگیرم؛ سالم نبود

وصیتی دیگر باشید. امیدوارم که رستگار کنید. به من دعا مادرم طلب بخشش دارم. از مخصوصاً ببخشید

ندارم.

مرتضی صمدیه لباف

ـفرماندهگردانزندان ـافسرمسئولزندان ـنمایندهمذهبی  ـنمایندهساواـک  نمایندهدادستانیارتش 

متن وصیت نامه لبافی نژاد
سحرگاه مورخه 54/11/4 عباسعلی در فرزند ارتشی مرتضی لبافی نژاد وصیت نامه غیر

به نستعین الرحمن الرحیم و بسم اهلل

من از را مادری که هیچ چیز و پدر مهربانم. مادر و پدر عزیزم. مادر و گرم من به پدر درود سالم و

سالم من بر پرهیزکارم. متقی و همسر فداـکارم. مهربان و همسر سالم من به پروین عزیزم. دریغ نکردند.

برای من نگران نباشید ندارم. را مهربانم که متأسفانه فرصت نام بردن یکایک آنها و یکایک فامیل عزیز

مطالبی ربهم یرزقون. عند بل احیاٌء امواتاً فی سبیل اهلل تحسبن الذین قتلوا ال فرموده است و ـکه خداوند

گردد: این سفارشات اجرا می خواهم دقیقاً می نویسم و زیر در مختصراً را

اـگر همسرم. خود بعد و بود مادرم خواهد و زندان است پدر وقتی همسرم در تا و مربی فرزندم فعاًل 1ــ

مادرم و به پدر مجدداً است فرزندم را من بهتر به نظر کند عزیزم خواست شوهری اختیار زمانی همسر

نه را می خواهم او مربی فرزندم هرکه هست خواهان تربیت صحیح فرزندم می باشم. بهرحال از بسپرد.

محبت نه نظر از آورد. مطلع بار فردی آـگاه و اجتماعی نیز مسائل مذهبی و نظر درسی بلکه از نظر از تنها

مجالت تلویزیون و تربیت می یابد و خانه ای که فرزندم رشد زیان بخش است در که هردو نه زیاد ـکم و

نباشد. هرگز کند ایجاد اخالقش را هرگونه وسیله ای که موجبات فساد و فاسد

محبت همواره نسبت به او می خواهم که همیشه و پروین عزیزم می کنم و مورد سفارش به مادرم در 2ــ

محبت به او از و برود او به دیدار مرتباً و زندان است مکرراً در او به خصوص تا حفظ کرده و قبلی را

ننماید. فروگذار

که انسان هستند آنقدر بهمن عزیز و البته می دانم که فلورا می کنم. زهرا مورد سفارش به مادرم در 3ــ

مادرم می خواهم از شدند جدا او روزی از ولی مع الوصف اـگر فراموش نکنند را زحمت های او هیچ گاه قدر
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دارد. حق فراوانی به گردن همگی ما او نگهدارد. خود چون دخترش نزد را ـکه او

پول خمس داده بخرید. برایم از ماه روزه قضا 2/5 و قضا سال نماز مدت 3/5 4ــ

را سکـه ها و خـمس پـول نـقد خیرات کنید. تومان را دارم مبلغ ده هزار سکه طال و آنچه پول نقد 5ــ

خمس وصول کردید آن را کسی داشتم و طلبی از اـگر آن بردارید. از مخارجی که برایم کرده اید بپردازید.

او و به عالوه کلیه اثاثیه منزل متعلق به همسرم می باشد و بهرحال آنچه باقی ماند و بپردازید نیز آن را

داخل [ است] که در درون یک کارتن محل سکه های طال آن بنماید. در تصرفی می تواند هرگونه دخل و

درون کارتن یک ظرف چینی است که درون درگاهی است. این کارتن در دارد٬ قرار که اثاثیه ما اطاق باال

برگ ورقه چهار تومان است در هزار مبلغ 64 که برابر پول نقد یک قوطی است. درونش مقداری پوشال و

از مبالغی نیز دارد. مدارکم قرار سپرده ثابت بانک صادرات است که درون یک پاـکت بزرگ به همراه سایر

کرد. ساواـک ضبط خواهد را سکه ها پول فوق و آن طلب دارم البته مقداری از این و

سـال ضمن یکی دو علی الخصوص در و نمازهایش دقت بیشتری کند به مادرم توصیه می کنم در 6ــ

به حج برود. آینده حتمًا

بفروشد. تلویزیون را حتماً و نمازهایش دقت بیشتری کند در نیز به پدرم توصیه می کنم که او 7ــ

روسری یا و چادر حتی با یا شرکت زن های بی حجاب و از اـکیداً می گردد مراسمی که برای من برپا در 8ــ

توری جلوگیری نمایید.

نمایید. اجرا دقیقاً سفارش می کنم مطالب فوق را دیگر بار ختم می کنم و مطالب فوق را به همین جا

وصیت دیگری ندارم. مرتضی لبافی نژاد. قربان همگی فامیل عزیز

ـفرماندهگردانزندان ـافسرمسئولزندان ـنمایندهمذهبی  ـنمایندهساواـک  نمایندهدادستانیارتش 
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 پیامدهای دستگیری افراخته
همکاری گسترده توکّلی خواه  

افزون بر وی٬ مرتبط با افراد افراخته و همه دستگیری وحید از مهمتر و دستگیری های سال 1354

سازمان در نشان می داد. را پیامدهای دیگری هم داشت که به تدریج خود صفحات قبل آمد٬ آنچه در

کردن روابط٬ برای بسته تر را عمده تالش خود این امر٬ در و تجدیدنظری جّدی کرد سیستم حفاظتی خود

که به این اشاره بسنده می شود تنها ضرورتی ندارد؛ اینجا جزئیات کامل این بحث در ذـکر گرفت. به کار

کـمترین ضـربه پذیری گـذاشت. و حـفظ افـراد در هشیارانـه تر و بیشتر را مرکزیت سازمان نیروی خود

وظایف اصلی اش تـنظیم یکی از سال 55)٬ مرکزیت از عضو اعضای مرکزی (و از قائدی ٬ محمدجواد

محمدجواد. قائدی٬ خالصه پرونده ها...: .1

حفاظت تشکیالتی بود.1ـ هرچه دقیق تر

تصورات ذهنیات و بر آن دوران بیشترین اهتمام را که سازمان های چریکی شهری ایران در آنجا از

از ضربه ها به همین علت٬ و پیامدهای آن ذهنیات غافل می ماندند و جنبه ها برخی از از کرده بودند٬ بنا

استفاده حساب جمله این نقاط ضربه پذیر٬ از نشده بودند. منظور محاسبه ها در که قباًل می شد نقاطی وارد

ساواـک همکاری کامل داشتند. که با بود فّعال سازمان ها عناصر شده ولی فراوان رژیم از

فردی به نام همدان٬ اعضای رده پایین سازمان در پی دستگیری دوتن از در آبان ماه 1354 27 در

گذراندن دوره هـای مـختلف که پس از عنوان نمود بازجویی ها که در شد دستگیر توّکلی خواه نیز محمد

این شخص طی به کارگری فرستاده شده بود. می گذرانده و مرحله انتقادی را این اواخر٬ در تشکیالتی٬

جمله از چهره های سرشناس مخفی سازمان٬ اـکثر و کرده بود کار همه شاخه ها در سازمان٬ فعالیتش در

سـال اواخر در و وی برد از استفاده را کمیته مشترک حداـکثر می شناخت. را بهرام آرام ٬ تقی شهرام و

سطح وسیع همکاری اش در خروج نیز که پس از فرستاد؛ اروپا) بعد ترکیه و به خارج (ابتدا را او نیز 1356

محمد. توکّلی خواه٬ خالصه پرونده ها...: .2

ادامه داشت.2ـ

این در خیابان صفی علیشاه بود. خانه های تیمی در رفتن یکی از اولین نشانه های همکاری وی لو از

وی زهرا همسر صادق کرداحمدی و باباخانی ٬ علیرضا اسفندیاری ٬ عبداهلل بودند: مستقر نفر خانه چند

تبعات از شدند. زنده دستگیر سالم و به هنگام ضربه مأموران کمیته مشترک٬ این خانه٬ همه افراد نجفی.
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«شکسـتن» در داشت و حـضور افراخته نیز جریان بازجویی های شان وحید که در دستگیری این افراد٬

ابراهیم داور رفتن قرارهای حسن سبحان اللهی و لو شده بود٬ واـگذار به او نقش «ارشادی» مقاومت آنها

آن زمان از تن در این دو خودکشی کردند؛ سیانور٬ استفاده از با مأموران٬ با به هنگام برخورد دو که هر بود

به خصوص که برای سازمان سنگین بود؛ دست رفتن این عناصر از ـکادرهای درجه یک سازمان بودند.

می شود. وارد کجا نمی دانست ضربات از

به همراه اـکیپ های عملیاتی کمیته توّکلی خواه ٬ گردی)٬ (شهر یک برنامه منظم «ـگشت» همچنین در

یک بـود. «فردوس» این برنامه ها وی در نام مستعار نیم فعالیت داشت. یک سال و بیش از مشترک٬

همان. .1

سازمان بزرگترین ضربات بر ضمن همین گشت ها اختیارش بود.1ـ در شده و واـگذار به او نیز اتومبیل پژو

می کنیم. ذـکر مهم آن را مورد که دو آمد وارد
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موسوی قمی وخودکشی آنها  شناسایی شریف زاده و
که می شناخت را اعضای مؤثر تن از دو خیابان منیرّیه٬ توّکلی خواه در فروردین 1355 آخر عصر در

یک زن به همراه این دو مهدی موسوی قمی بودند؛ جمال شریف زاده شیرازی و نفر این دو مشاهده کرد.

که همسر معلوم شد و عالف اعالم گردید؛ جعفر میرزا هویت وی طاهره (فاطمه ) که بعداً مشاهده شد نیز

و شد ترور توسط سازمان تصفیه و آنها عالف است که یکی از جعفر برادران میرزا خواهر تقی شهرام و

هر به ساواـک معرفی نمود. را خود مشی سازمان٬ سرخوردگی از به دنبال یأس و سال 1356 در دیگری٬

ضـربات سـال ٬1354 پس از اعضای مرکزیت شـاخه تـقی شـهرام بـودند. از مشاهده٬ مورد سه فرد

بـنابرایـن نظامی اعضای خویش گـام هایی بـرداشـتند؛ جهت رشد در کارگری نیز شاخه های سیاسی و

حّساسیت سه این افراد هر مورد ساواـک در نبود. به معنای نظامی نبودن افراد این شاخه ها عضویت در

نقش یکی موقعیت و جمله مسائلی که روشن شد٬ از به دنبال دستگیری های زنجیره ای سال ٬54 داشت.

شناخته نشده بود. آن٬ که پیش از بود کادرهای برجسته (جمال شریف زاده شیرازی ) از

اساس اطالعات به دست آمده: بر جمال شریف زاده شیرازی ٬

خانواده به عراق همان کودکی با از و شد تهران متولد در سال 1329 در بود؛ یک ساعت ساز فرزند ـ

معاودین بود. جزء این خانواده نیز سال ٬1349 در عراق٬ جریان اخراج ایرانیان از در رفت.

دانشگاه صنعتی بود. وی دانشجوی مهندسی فیزیک در .1

این ارتباط قطع ضربه شهریور٬ سازمان ارتباط داشت که پس از با طریق دانشگاه 1 از سال ٬1350 از ـ

تحت مسئولیت وی و زرین کفش به سازمان وصل گردید توسط عبداهلل سال 1353 در مجّدداً شد.

گرفت. قرار

طی نمود. را مدارج ارتقا به سرعت٬ شاخه تقی شهرام ٬ در و کرد زندگی مخفی اختیار تابستان 1354 از ـ

مسئول شریف زاده مدتی نیز شاخه وی بود. معاون شهرام در فروردین 1355 31 به هنگام مرگش در

تشکیل این گروه٬ که هدف از بوده است؛ معروف به «ـگروه ساسانیان»٬ اعضای سازمان٬ ـگروهی از

بود. بازاری ها تدارکات از تهیه پول و و سمپات ها ارتباط بین کادرهای اصلی و ایجاد

«یک طلبه مهدوی و رضا مستعار شخصی به نام اصلی یا عالف و جعفر عامل مستقیم قتل علی میرزا ـ

اطالع دیگری به دست نمی آید. آنچه نقل شد٬ بجز مدارک موجود٬ از .2

را خالقی» به نام «رضا خود خواهر ضمن شوهر وی در شخص شریف زاده بوده است. علوم دینی»2؛



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  46

به قتل رسانده ماه 1354 آذر در به ساواـک٬ دادن اطالعات علیه او به تصور بوده٬ ـکه راننده وزارت دربار

جمال . شریف زاده شیرازی٬ خالصه پرونده ها...: .1

است.1ـ

چـنانکه در وی٬ کادرهای مهم شاخه شهرام بود. از مهدی موسوی قمی نیز شریف زاده ٬ عالوه بر

سعیدی نقش جواد جریان ترور هم در شد٬ یاد ترورهای داخل سازمان نیز و فصل مربوط به تصیفه ها

حین آتش که دستش در غیاب حسین سیاهـکاله ـ در بود قرار صمدیه لباف ٬ جریان ترور هم در داشت و

مهدی . موسوی قمی٬ همان: .2

به عهده داشته باشد.2ـ نقش ضارب را ـ شریف واقفی سوخته بود زدن جسد

منطقه (خیابان منیریه٬ ضمن جای گیری در به محض مشاهده این سه نفر٬ مأموران کمیته مشترک٬

خودکشی کردند. سیانور استفاده از با سه نفر هر دقایقی٬ پس از و شدند درگیر آنها با نزدیک به میدان)

برهم تمهیدات مرکزیت را بسیاری از و جبران نشد مدت ها تا ضربه ای که بدین طریق به سازمان خورد٬

زد.
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کشته شدن بهرام آرام  
مـیدان مـخبرالّدوله تـوسط در نـظامی سـازمان٬ بـهرام آرام رهـبر آبـان ٬1355 25 بعدازظهر در

اـکیپ دو شدن به یک اتومبیل شخصی مسافرکش بود. که مشغول سوار حالی مشاهده شد توّکلی خواه در

بهرام آرام (سرآسیاب دوالب) اواسط خیابان شیوا در پرداختند. ـکمیته مشترک به تعقیب اتومبیل مزبور

در اتومبیل به سوی اتومبیل های مأموران تیرانـدازی کـرد. حال پیاده شدن از در و متوجه تعقیب شد؛

و پشت مـقداری آجـر و افتاد ساختمان گیر به چند زمینی محصور آرام در گریزی که رخ داد٬ جنگ و

نـارنجک انفجار سرانجام با یک ساعت تیراندازی متقابل٬ حدود از بعد گرفت. مصالح ساختمانی سنگر

آبان 55. اطالعات 26 روزنامه های کیهان و بهرام . آرام٬ خالصه پرونده ها...: .1

نیز روزنامه ها آن در که بخشی از یادداشت هایی به دست پلیس افتاد همان جا٬ وی در از خودکشی کرد.1ـ

انگیزه ای حکایت جهت روحی و از متالشی او وضعیت متشتت و از این نوشته ها مفاّد به چاپ رسید.

همان. .2

بـازوی او همه به تقی شهرام ضـربه زد. مرگ بهرام آرام بیش از سخت تکان دهنده بود.2ـ داشت و

نمی داشت٬ چنانچه چنین عاملی وجود قطعاً و عامل اصلی اجرای خودکامگی های شهرام بود اجرایی و

ابـزارهـای نـظامی و اسـتفاده از به خصوص بـا ـ را مرکزیت مارکسیست شده نمی توانست سلطه خود

دوران در تـهران٬ 1328 صـادق مـتولد بهرام آرام فرزند کلّیت سازمان تحکیم بخشد. بر ـ خشونت بار

رضـایی بـه توسط احمد سال 1348 در (شریف) رشته فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر دانشجویی در

در طـول حـضور وی در داشت. رضایی قرار مدتی هم تحت مسئولیت رضا و عضویت سازمان درآمد

عبارت آنها داشت که برخی از چندین نام مستعار زمانی که به باالترین سطح تشکیالتی رسید سازمان تا

ضـربه ـکـه پـیش از بهرام آرام ٬ سـاسان. فتح اهلل٬ احمد٬ جواد٬ میرزا٬ سید٬ رضا٬ عبدل ٬ علی ٬ از: بودند

زندگی و توسط ساواـک شناسایی شد ضربه مزبور٬ پس از داشت٬ تحت مسئولیت علی باـکری قرار شهریور

و نشـان داد خـود عـملیاتی از نظامی و امور سرشاری در استعداد همان نخست٬ از کرد. مخفی اختیار

تـقی کاظم ذواالنـوار٬ رضایی ٬ رضا رضایی ٬ احمد کنار مرکزیت سازمان (در توانست طی پنج سال در

بهرام آرام استوارترین و واقع٬ در داشته باشد. حضور حسین سیاهـکاله ) شریف واقفی و مجید شهرام ٬

قاسم عابدینی . قائدی و یادداشت های جواد نیز یادداشت های حسین روحانی و همان. .3

بود.3ـ مرکزیت طی این سال ها قدیمی ترین عنصر
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اساس بولتن های ساواـک بر ضربات سال 55  
به نام حسن ملک ٬ آنها٬ که شغل یکی از مرتبطین بهرام آرام ـ تن از دو 55/1/12 و روزهای 11 در 1ــ

فعال این خانه ها تدارک جاسازی در تهیه خانه های امن و در ضمن همکاری تشکیالتی٬ و بود معمار

شدند. دستگیر ـ بود

خیابان های جنوب در توسط مأموران کمیته مشترک٬ جوان مظنون٬ نفر دو 55/1/23 روز بعدازظهر 2ــ

اعضای مخفی یکی از با نفر که این دو مشّخص شد بازجویی ها تحقیقات و در شدند. تهران دستگیر

مجاهدین خلق ارتباط داشته اند.

علنی گروه دستگیر یک عضو سازمان٬ مرتبط با افراد تن از متعاقب دستگیری دو ٬55/1/24 روز در 3ــ

اعضای دانشجویان دانشگاه تهران کشف و یک شاخه پنج نفری از پی بازجویی های معمول٬ در و شد

نشریات مربوط به مقادیری مدارک و این افراد از شدند. دستگیر 55/1/28 تا فاصله روزهای 24 آن در

در می گذرانده اند. به سازمان را که مقدمات الحاق خود اعتراف کردند مزبور افراد و سازمان به دست آمد

تهران و در وابستگان به آن شاخه دانشجویی٬ از دیگر هفت نفر پی ادامه فعالیت های کمیته مشترک٬

شدند. دستگیر شناسایی و اصفهان٬

مراحل تعقیب و پس از عضوهای علنی مجاهدین خلق٬ از نفر چهار 55/2/1 تا طی روزهای 1/29 4ــ

شدند. دستگیر مراقبت٬

جمله یک زن جوان از سه نفر خیابان امیریه تهران٬ در مأموران کمیته مشترک٬ 55/2/1 روز بعدازظهر 5ــ

به قتل رسیدند؛ آن سه نفر جریان عملیات٬ در محاصره کردند. مخفی سازمان بودند٬ عناصر که از را

مهدی موسوی بود: بدین قرار هویت این سه نفر مجروح گردید. دیگر عابر و کشته شد نیز یک عابر

جمال شریف زاده شیرازی. تقی شهرام )٬ عاّلف (همسر جعفر میرزا فاطمه (طاهره ) قمی ٬

خـیابان در اعـضای مـخفی وابسـته بـه سـازمان را مأموران ساواـک یکی از 55/2/6 روز بعدازظهر 6ــ

تیراندازی متقابل٬ در برمی آیند. دستگیری او داده درصدد شناسایی قرار تهران مورد عین الّدوله (ایران)

به سال 52 نام داشت که از احمد وی احمد می شود. دستگیر مجروح و ساق پا ناحیه ران و از مذکور فرد

جمله مـارکسیست چندی به دلیل اختالفات ایدئولوژیک (از پس از مخفی شده و خود اتفاق همسر
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بـرای حـفظ گفته بـود: مسلمان خوانده و را مادرش خود تماسی با فاطمه فرتوک زاده در احمداحمد٬ نقلی از در .1
به مارکسیست بودن می کنم. تظاهر جان همسرم (احمداحمد)

مذهبی حفظ کرده بود. افراد با صرفاً ارتباطش را شدن همسرش فاطمه فرتوک زاده )1

قـم سـاری و شهرهای تهران٬ اعضای علنی سازمان در از نفر 9 تعداد 55/3/9 تا طی روزهای 6 7ــ

شدند. دستگیر

عزیمت به سوریه قصد مبنای گزارش های رسیده به ساواـک٬ که بر دستگیری یک طلبه علوم دینی٬ با 8ــ

در نیز بود کشور خارج از رابطین سازمان با دیگری که از فرد داشت٬ جنبش فلسطین را فعالیت در و

شد. دستگیر تاریخ 55/2/14

اصفهان در عضوهای مخفی گروه ارتباط داشت٬ که با اعضای علنی سازمان٬ یکی از 55/2/15 روز در 9ــ

یک سلسله مراقـبت های پس از تاریخ ٬55/2/20 علنی دیگری در عضو متعاقب آن٬ و شد دستگیر

گردید. دستگیر امنیتی٬

شش پی آن٬ که در بازداشت شد تاریخ 55/2/19 در علنی سازمان بود٬ که عضو یک دیپلمه وظیفه٬ 10ــ

شدند. دستگیر مخفی شدن بودند٬ آستانه پیوستن و مرتبطین وی که در از نفر

شهرستان قزوین انفجاری رخ داد خیابان هادی آباد یک منزل واقع در در 55/3/1 روز ظهر پیش از 11ــ

یک محل حادثه یک دستگاه ماشین فتوکپی٬ در مصدوم شده بود. انفجار اثر زن جوانی در ـکه طی آن ٬

مقادیری مواد اعالمیه های مجاهدین خلق و نشریات و قابل توجهی از مقدار دستگاه ماشین تحریر٬

و که زن مصدوم اشرف ربیعی نام دارد ادامه تحقیقات مشخص شد در کشف شد. پول نقد منفجره و

پـی در است. خلق» گروه مذهبی «فریاد بنیانگذار مخفی سازمان و نبوی نوری عضو علی اـکبر همسر

شدند. دستگیر قم شناسایی و تهران و اعضای گروه در از دیگر نفر دو ربیعی ٬ تحقیق از

ضربات به سازمان چریک های فدایی کمیته مشترک درگیر ساواـک و اخیر٬ مورد فاصله دستگیری های قبلی تا در .2
نیز اعضای مرکزیت٬ از تن دیگر گروه به اتفاق 10 اشرف رهبر حمید 55/4/8 سرانجام در که طی آن٬ خلق بودند

ـکشته شد.

و اعـضا از نـفر 9 سـاری٬ اصـفهان و قم٬ مشهد٬ شهرهای تهران٬ در 255/4/25 تا تاریخ 16 از 12ــ

سمپات های سازمان بازداشت شدند.

نشریات تکثیر جریان تهیه و که در شاخه های سازمان٬ اعضای یکی از از پنج نفر تاریخ 55/5/8 در 13ــ



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  52

ضبط گردید. کشف و کلیه وسایل تکثیر و شدند دستگیر اعالمیه بودند٬ درون گروهی و

شهریور 6 آمریکایی در سه مستشار عوامل ترور اتومبیل فولکس واـگن به جای مانده از پیگیری رّد با 14ــ

اعضای فـراری یکی از کمیته مشترک٬ مأموران ساواـک و 55/6/11 روز بعدازظهر ساعت 9 در ٬55

اصابت گلوله مأموران مورد جریان اقدام به فرار٬ که در محاصره کردند؛ سازمان به نام حسن آالدپوش را

کشته شد. گرفت و قرار

مأموران مواجهه با در خیابان امیرکبیر٬ اعضای مخفی سازمان در از نفر دو 55/6/12 صبح روز در 15ــ

پای درآمدند. از نتیجه هردو که در به تیراندازی متقابل پرداختند ـکمیته مشترک٬

اعضای علنی سـازمان از سه نفر 55/6/16 تا طی روزهای 12 پیگیری ردهای به دست آمده٬ در 16ــ

کشف و یک دستگاه کامل چاپ٬ مقادیری نشریه و خانه های امن متعلق به ایشان٬ از و شدند دستگیر

ضبط گردید.

خیابان شاه (جمهوری اسالمی) پوشش شرکتی واقع در در انبارک های سازمان٬ و مخفیگاه ها یکی از 17ــ

مقادیر یک دستگاه فتوکپی و منفجره٬ مواد مقادیری سالح و و کشف گردید تاریخ 55/6/23 در تهران٬

شده به دست آمد. اعالمیه های تکثیر قابل توجهی نشریات و

چون ادامه عملیات نتیجه بخش تشخیص حسن آالدپوش ٬ مرتبط با یک عضو جریان مراقبت از در 18ــ

خیابان قزوین تهران به در مأموران کمیته مشترک برای دستگیری نامبرده٬ 55/7/1 روز در داده نشد٬

ولی با شد که توسط مأموران دستگیر لیکن وی مبادرت به کشیدن سالح کمری کرد وی نزدیک شدند؛

در که یک بار سازمان بود عضو وی مهدی میرصادقی نام داشت و خودکشی کرد. سیانور استفاده از

نـتیجه تـحقیقات نشـان ادامه داد. زندان به فعالیت خود آزادی از ولی پس از شد دستگیر سال 50

بوده است. شاخه مرکزی گروه متمرکز که فعالیت نامبرده در می دهد

17) خیابان شـهباز یک خانه تیمی متعلق به میرصادقی واقع در ادامه مراقبت های عملیاتی از در 19ــ

شد. توسط مأموران دستگیر خانه مزبور شخصی به هنگام خروج از 55/7/2 روز در تهران٬ شهریور)

سـوابـق بیگدلی فارغ التحصیل مدرسه عالی علوم ارتباطات درج شده که برابر هویت وی محمدباقر

متواری بوده است. سال 52 از موجود٬

مرد تهران به زن و خیابان شاه (جمهوری اسالمی) مأموران گشت کمیته مشترک در 55/7/6 روز در 20ــ

سالح کمری مبادرت به با ضمن فرار٬ مظنونین٬ برآمدند. آنها بازرسی از صدد در و جوانی ظنین شدند
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به هنگام کشیدن جوان نیز مرد و تیراندازی متقابل کشته شد زن جوان در تیراندازی به مأموران کردند.

نتیجه در نارنجک به قتل رسید. انفجار اثر در اقدام برای پرتاب آن به سوی مأموران٬ ضامن نارنجک و

مقتول محمدحسین اـکبری مرد و آالدپوش نام دارد سرور که زن مزبور٬ تحقیقات بعدی روشن شد

در مستشاران غیرنظامی آمریکا جریان ترور در شاخه مذهبی گروه فعالیت داشته و است که در آهنگر

شرکت داشته است. ٬55 شهریور در ایران٬

اعضای مجاهدین خلق به نـام نرگس قـجر یکی از مراقبتی٬ به دنبال سلسله اقدامات عملیاتی و 21ــ

هدایت تهران تحت کنترل خیابان های توس و مخفیگاه وی در گرفت و شناسایی قرار مورد عضدانلو

(وحـدت خـیابان شـاهپور مأموران در ٬55/7/8 روز در جریان تعقیب وی٬ در مأموران مراقب درآمد.

کوچه های بن بست خیابان که نامبرده به داخل یکی از برآمدند دستگیری او صدد تهران در اسالمی)

اسـتفاده از ولی بـا شـد وی دستگیر ادامه عملیات٬ در مبادرت به پرتاب نارنجک کرد. و فرار مذکور

متواری بود. سال 54 نامبرده از خودکشی کرد. ـکپسول سیانور

در جوان ظنین شدند. نفر به دو خیابان خیام تهران٬ در اـکیپ های عملیاتی ساواـک٬ 55/7/18 روز در 22ــ

از تیراندازی متقابل مأموران٬ اثر که در مبادرت به تیراندازی کرد آن دو یکی از شروع اقدام مأموران٬

مقتول که فرد روشن شد بررسی های بعد در گردید. دستگیر دوم نیز فرد و به قتل رسید؛ و پای درآمد

بیاتی کمیتهی شناسایی شده علی محمد دستگیر فرد و نام دارد سرور) حسن و مجتبی آالدپوش (برادر

شد.

جوان ظنین شدند به یک نفر میدان ارک تهران٬ در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/7/22 روز در 23ــ

مقاومتی کـوتاه پس از لیکن وی٬ به وی نزدیک گشتند؛ مذکور٬ تعیین هویت فرد بازرسی و برای و

این الفت تشخیص داده شد. هویت وی علیرضا خودکشی کرد. سیانور استفاده از با که فورًا شد دستگیر

حـبس٬ آزادی از که پس از سال زندان محکوم گردید؛ به 1/5 و دستگیر سال 52 در قباًل شخص٬

به سازمان پیوست. مجددًا

انتهای خیابان گرگان)٬ خیابان نهم آبان تهران (منشعب از یک منزل مشکوک واقع در مراقبت از در 24ــ

وی که قصد گرفت. هجوم مأموران قرار مورد زنی به هنگام مراجعه برای تخلیه خانه٬ 55/7/25 روز در

بـیمارستان درگـذشت. در ساعتی بـعد و تیراندازی مأموران زخمی شد اثر در پرتاب نارنجک داشت٬

متواری سال 53 از سال ٬52 مدتی بازداشت در که پس از هویت وی سیمین تاج جریری اعالم شد؛
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نـامبرده در مسئول مستقیم وی بهرام آرام بود. پرداخته بود. شاخه نظامی سازمان به کار در شده و

حسن حسنان شرکت داشته است. سرتیپ زندی پورو آمریکایی٬ مستشار دو طرح شناسایی ترور

جریان قرار مأموران در طریق اطالع مالک خانه٬ از یک خانه مشکوک٬ جریان ادامه تحقیقات از در 25ــ

در جهت تخلیه خانه مراجعه نموده است. بستگان مستأجرین معرفی کرده و از را که زنی خود داشتند

توسط آماده شلیک کرده بود٬ را که سالح خود زن موردنظر مأموران به خانه٬ ورود با 55/7/30 روز

مقتول اـکرم خودکشی کرد. دهان داشت٬ کپسول سیانوری که در استفاده از ولی با شد مأموران دستگیر

زندانی سازمان مجاهدین خلق بود نوری عضو بناساز احمد وی همسر کلوری شناسایی شد. صادق پور

متواری شده بود. سال 54 از و

به یک چهارراه مولوی تهران٬ در اـکیپ های گشت کمیته مشترک٬ مأموران یکی از 55/8/2 روز در 26ــ

مأموران به وی نزدیک شدند مظنون٬ تعیین هویت فرد بازرسی و به منظور جوان ظنین شدند. مرد

ولی مـوفق بـه شـد لحـظاتی دسـتگیر پس از مذکور فرد وی مواجه گشتند. فرار تیراندازی و ولی با

باب احمدی هویت وی محمدرضا بیمارستان فوت کرد. در روز چند پس از و گردید استعمال سیانور

ولی مؤثری کسب شد. اطالعات مختصر روزی که زنده بود٬ ظرف چند نامبرده٬ از تشخیص داده شد.

حوالی یکی از باب احمدی ٬ اطالعات به دست آمده از پیگیری از مراقبت و در به تاریخ ٬55/8/8 27ــ

تـوجه تصادفی مورد کاماًل به طور رفتاری مشکوک داشت٬ فردی که حرکات و مکان های موردنظر٬

مـظنون بـه مـحض مشـاهده فرد هرگونه اقدامی برای دستگیری وی٬ پیش از گرفت. مأموران قرار

سال 51 که از شناسایی شد وی محمدحاج شفیعیها فوت شد. و کرد سیانور مأموران اقدام به استفاده از

تهران سازمان فعالیت می کرد. شاخه های قزوین و با و متواری بود

بـه شاه ایـن شـهرستان٬ خیابان محمدرضا در مأموران کمیته مشترک اصفهان٬ 55/8/20 روز در 28ــ

شخص مـظنون٬ مشکوکی داشته ظنین شده اقدام به بررسی وضعیت وی می کنند. جوانی که رفتار

تـحقیقات در شـد. سرانجام توسط مأموران دستگیر و مبادرت به تیراندازی کرد ضمن اقدام به فرار٬

سـازمان در مـتواری بـوده و سـال 54 کـه از احمدآخوندی نام دارد که وی محمدرضا مشخص شد

تیرباران شد. و محکوم به اعدام گردید نامبرده بعدها مجاهدین خلق فعالیت می کرده است.

اعضای گروه وی به نام فریبرز از یکی دیگر به دنبال دستگیری احمدآخوندی ٬ ٬55/8/23 روز در 29ــ

یک در وی بعدًا معرفی کرد. را خود به ساواـک اصفهان مراجعه و متواری بوده٬ که سال ها لّبافی نژاد٬
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شرکت نجفی ٬ همسرش زهرا به همراه صادق کرداحمدی و تلویزیونی٬ ـ رادیو مصاحبه مطبوعاتی و

بود. مرتضی لّبافی نژاد دکتر برادر فریبرز ـکرد.

میدان مخبرالدوله به از تعقیب یک اتومبیل٬ اـکیپ گشت کمیته مشترک پس از دو ٬55/8/25 روز در 30ــ

مسـافرین این هنگام یکی از در متوقف کردند. محاصره و آن را خیابان شیوا در سمت شرق تهران٬

سرانجام گرفت. پشت یک ساختمان نیمه تمام سنگر و اتومبیل خارج شده به مأموران تیراندازی کرد

نـظامی سـازمان رهـبر وی بـهرام آرام ٬ مبادرت بـه خـودکشی کـرد. نارنجک٬ انفجار با مذکور٬ فرد

داشت. مرکزیت سازمان قرار رهبری و که نزدیک به پنج سال در مجاهدین خلق بود

(وحدت کوچه های حوالی خیابان شاپور یکی از در تهران٬ مأموران کالنتری 12 55/9/11 روز در 31ــ

وی به وی نزدیک شدند. و جوان که وضعیتی مشکوک داشت ظنین شدند به یک مرد تهران٬ اسالمی)

اقدام به تمام شدن فشنگ های سالح کمری اش٬ گرفت ولی پس از سنگر و مبادرت به تیراندازی کرد

فوت و دست به خودکشی زد کپسول سیانور استفاده از سرانجام با نشد. که منفجر پرتاب نارنجک کرد

که پلیس امنیتی رژیم مشاهده غیرنظامی آمریکا٬ سه مستشار اولین اعالمیه های مربوط به ترور ـکرد.

متواری و سال 50 لغوی نام داشت که از صادق (مجید) محمد مذکور فرد وی به دست آمد. از ـکرد٬

تحت تعقیب بود.

خزانه (خزانه بـخارایـی) حوالی فرح آباد یک محل متروکه در صدای انفجاری از 55/9/12 روز در 32ــ

بررسی های در زنی مواجه شدند. جسد رفته با اهالی به محل انفجار عده ای از تهران شنیده می شود.

اتاق دو تاریخ ٬55/6/15 که وی به اتفاق بهرام آرام در این نکته به دست می آید ـکمیته مشترک تنها

به بوده که شایع شده بود احمد احمد که وی فاطمه فرتوک زاده همسر گردید ادعا پیروزی انقالب) (پس از بعدها .1
که مرگ مرتبطان سازمان معتقدند از برخی دیگر وی و ولی همسر علت فشارهای روحی خودکشی کرده است.

توسط سازمان انجام شده است. احتماًال وی مشکوک بوده و

افسران نیروی هوایی اجاره کرده اند.1 یکی از همسر خانه ای از در همکف را

شناسایی شده و که قبًال زن جوانی را مراقبت ساواـک٬ واحدهای تعقیب و یکی از 55/9/15 روز در 33ــ

به که مجاز مأموران٬ خیابان های فرعی تهران پارس مشاهده کرد. یکی از در تعقیب بوده است٬ مورد

تکـنیک های ضـدتعقیب از که مرتباً ولی زن جوان٬ اقدام به تعقیب کردند عملیات مستقیم نبوده اند٬

شروع خیابان سّقاباشی (حوالی خیابان ایران) در خیابان٬ محل و چند از عبور پس از استفاده می کرده٬
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مـنطقه شـده تیم مراقبت وارد که برای پشتیبانی از مأموران عملیاتی کمیته مشترک٬ به دویدن کرد.

بیمارستان فوت در نتیجه تیراندازی مأموران زخمی و سرانجام زن جوان در و عمل شدند وارد بودند٬

هـادی نـامبرده هـمسر شـناسایی شـد. دانشجوی سابق دانشگاه تهران٬ وی فاطمه تیفتکچی ٬ ـکرد.

متواری سال 53 اواخر از سال ٬52 ماه بازداشت در چند که پس از اعضای سازمان بود روشن روان از

شده بود.

مخفی بود٬ سال 50 قدیمی سازمان که از اعضای فّعال و از ابراهیم انتظارالمهدی ٬ 55/9/23 روز در 34ــ

به مقامات امـنیتی را خود رییس دانشگاه پهلوی (دانشگاه شیراز)٬ فرهنگ مهر» مراجعه به «دکتر با

گردید. تخلیه اطالعات آزاد تحقیقات و که پس از معرفی نمود

به یک زن ظنین شده میدان بهارستان تهران٬ در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/9/27 روز در 35ــ

کـه تـوسط یک تاـکسی شد سوار مشاهده مأموران٬ با زن مزبور٬ برای بررسی به وی نزدیک شدند.

شلیک متقابل به قتل که با به سوی مأموران تیراندازی کرد زن موردنظر مأموران کمیته متوقف گردید.

متواری بوده سال 54 که از شناسایی شد سابق دبیرستان های مشهد٬ دبیر وی هایده محسنیان ٬ رسید.

سازمان فعالیت می کرده است. در و

به جوان موتورسواری منطقه سرچشمه تهران٬ در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/10/11 روز در 36ــ

مبادرت به تیراندازی مشاهده مأموران٬ با موتورسوار٬ ظنین شده برای بررسی وضعیت وی اقدام کردند.

دانشجوی تفکّری ٬ وی محمدرضا به قتل رسید. نتیجه تیراندازی متقابل٬ در سالح کمری کرده و با

سازمان متواری شده در اواسط سال 55 که از شناسایی شد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه تهران٬

فعالیت می کرده است.

به جوانی که بـا منطقه میدان گمرک تهران٬ در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/10/27 روز در 37ــ

جـوان بـه وی نـزدیک گشـتند. دسـتگیری٬ به قصد و ظنین شدند بوده٬ ترّدد وضعیت مشکوکی در

هجوم مأموران قرار ولی مورد یک اتومبیل کرایه شود؛ که سوار برآمد صدد در فرار٬ به قصد مظنون٬

لیکـن شد؛ دستگیر که به همراه داشته٬ سالح کمری ونارنجک٬ هرگونه استفاده از پیش از ـگرفت و

دانشجوی سابق الفت ٬ وی محمد بیمارستان فوت کرد. در کرده و کپسول سیانور مبادرت به استفاده از

شاخه مذهبی در و متواری بود اواسط سال 54 که از شناسایی شد (شریف)٬ دانشگاه صنعتی آریامهر

سازمان فعالیت می کرد.
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جوانی ظنین به مرد تهران٬ خیابان ناصرخسرو در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/10/29 روز در 38ــ

اسـتفاده از دسـتگیری بـا بالفاصله پس از مظنون٬ کردند. دستگیر غافلگیری کامل٬ در را او ـگشته٬

از وی مهدی فتحی ٬ انتقال به بیمارستان فوت شد. پس از و اقدام به خودکشی کرد ـکپسول سیانور٬

جریان ترور در شاخه نظامی بوده و عناصر نامبرده از شناسایی شد. دانشجویان سابق دانشگاه صنعتی٬

شرکت داشته است. 55 شهریور آمریکایی در سه مستشار

به یک تهران٬ خرداد) خیابان بوذرجمهری (15 در مأموران گشت کمیته مشترک٬ 55/11/2 روز در 39ــ

به اغما استعمال کپسول سیانور با مزبور که فرد جوان ظنین شده برای دستگیری وی اقدام کردند؛ نفر

نامبرده اعضای سازمان شناسایی شد. از دیپلمه و جاللی کوار٬ وی احمد بیمارستان فوت شد. در و افتاد

به سازمان پیوسته بود. متواری شده و 54 شهریور از

مـورد سه کیلومتری اصـفهان٬ روستای جاوان واقع در یک دستگاه اتومبیل در 55/11/6 روز در 40ــ

مـتعاقب آن٬ و اصـفهان رسـید موضوع به اطالع کالنتری 12 گرفت. اهالی قرار سوءظن عده ای از

حال حرکت جوان در نفر که دو محل مشاهده کردند در عزیمت و مأموران کالنتری به روستای مزبور

که یکی جوان پرداختند؛ مأموران به تعقیب دو اهالی٬ کمک عده ای از با هستند. دادن اتومبیل موردنظر

آن دو ولی یکی از شدند دستگیر خلع سالح و نفر دو سرانجام هر مبادرت به تیراندازی کرد. آنها از

کرده فوت کرد. سیانور مبادرت به استفاده از

شـده مـهدی دستگیر فرد که مقتول غالمحسین صفاتی دزفولی و تحقیقات بعدی مشخص شد در

اعضای سازمان مجاهدین از صنعت تهران و دانشجویان دانشکده علم و از دو هر و نام دارند هنردار

و شده بودند سازمان جدا از رژیم شاه٬ جهت تداوم مبارزه با در ایدئولوژی و تغییر اعتراض به روند در این افراد .1
تشکیل داده بودند. را ـگروه «منصورون»

و اصفهان کشف شد یک خانه امن در شده به دست آمد٬ دستگیر فرد طریق کلیدی که نزد از خلق اند.1

به ساـکن آن اخطار محاصره و بحث را خانه مورد 55/11/7 روز مأموران کمیته مشترک اصفهان در

محاصره برندارند٬ که چنانچه دست از ساـکن منزل پاسخ داد لیکن فرد تسلیم نماید؛ را که خود ـکردند

اقدام به مذکور فرد هم زمان٬ لحظاتی صدای انفجاری شنیده شد. پس از و کرد؛ خواهد منفجر خانه را

«مـرتضی» نام مسـتعار با که ابتدا وی٬ شلیک متقابل مأموران کشته شد. که با کرد فرار تیراندازی و

حسن گودرزی نام داشت. شناسایی شد٬
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زن و نفر به دو تهران٬ خیابان فخرآباد در اـکیپ گشت کمیته مشترک٬ مأموران دو 55/11/18 روز در 41ــ

متوجه تعقیب خـود مدتی٬ پس از مزبور٬ افراد دادند. تحت مراقبت قرار را جوان ظنین شده آنها مرد

میدان دروازه شمیران٬ بحث در زن مورد مبادرت به دویدن کردند. فرار به قصد توسط مأموران شده و

هویت مقتول محبوبه مّتحدین ٬ گردید. جوان موفق به فرار مرد و تیراندازی مأموران کشته شد اثر در

حسن آالدپوش بوده همسر این٬ پیش از وی٬ تشخیص داده شد. دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا٬

است.

خیابان قزوین٬ در پشت بیمارستان فارابی٬ واقع در شهربانی خانه ای را مخّدر مواد مأموران مبارزه با 42ــ

داخـل یکـی از از نـاـگـهان٬ دادنـد. بازرسی قرار مورد 55/12/8 صبح روز ساعت 10 از شناسایی و

تیراندازی متقابل مأمـوران اثر بر و جوانی به سوی مأموران تیراندازی کرد مرد اتاق های خانه مزبور٬

خودکشی کرد. کپسول سیانور مجروح شده سپس با

سال در که قبًال قدیمی سازمان بود نبوی نوری عضو که وی علی اـکبر بررسی های بعدی معلوم شد در

شیخ بهاءالّدین «آیة اهلل وساطت پدربزرگش٬ لیکن با به شش سال حبس محکوم شده بود؛ و دستگیر 50

که به اتفاق همسرش اشرف ربیعی ٬ اوایل سال ٬53 از و شد آزاد سال حبس٬ تحمل دو پس از نوری»

گروهی مرکزیت سازمان٬ اختالف با پس از اینان٬ مخفی شدند. وی ازدواج کرد٬ زندان با آزادی از پس از

قـزوین فـعالیت و مشهد تبریز٬ شهرستان های تهران٬ در و تأسیس کردند خلق» مذهبی به نام «فریاد

به تهران آمده بود. قزوین٬ دستگیری همسرش در زخمی شدن و پس از نبوی نوری ٬ می کردند.
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زندگی نامه  چند
حوادث بدون بیان شرح وقایع و متن کتاب و کادرهای مهم سازمان در و اعضا که نام برخی از آنجا از

وضعیت سیاسی ـ زندگی و از ضروری است که شرحی کامل تر شده٬ سوابق آنان ذـکر اطالعات کافی از

تشکیالتی ایشان ارائه گردد.

حسن . آالدپوش٬ خالصه پرونده ها...: .1

 حسن آالدپوش 1

دبیرستان در تحصیالت متوسطه را آمد. تهران به دنیا یک خانواده مذهبی در در سال 1321 در وی 

تحصیالت بود. انجمن ضدبهائیت (حجتیه) عضو سال٬ به مدت 5 همان دوره٬ از و علوی به اتمام رساند

مدرک فوق لیسانس این رشته را ادامه داد٬ بهشتی) رشته معماری دانشگاه ملی (شهید در دانشگاهی را

مـهندسی مشـاور شـرکت - دو به اتفاق دوستان همدوره خـود٬ تحصیل٬ فراغت از پس از و کرد اخذ

تأسیس نمود. - ساختمانی «نقشینه» و «سمرقند»

به سرپرستی آن انتخاب سال 1345 در و انجمن اسالمی دانشگاه شد دوران دانشجویی عضو در

علی شریعتی در تدریس دکتر جلسات سخنرانی و فعال وی در و مستمر به دلیل حضور این دوره٬ در شد.

روابط نامبرده با آشنایی و دانشگاه مزبور٬ سخنرانی در برای ایراد او دعوت از بار چند و «حسینیه ارشاد»

مجلس سخنرانی او٬ شریعتی و دکتر حضور با اوایل سال ٬1351 در شد. عمیق تر و شریعتی بیشتر دکتر

شد. محبوبه متحدین برگزار ساده حسن آالدپوش و عقد

شد دستگیر شرکت سمرقند٬ همکارانش در به جرم دادن اعالمیه به یکی از اردیبهشت ماه ٬1351 در

حـفظ اصـول با و فعالیت های وی دگرگون شد مسیر این واقعه٬ پس از گردید. شش ماه آزاد پس از و

محکوم شده بود. و دستگیر 50 ضربه شهریور آالدپوش در حسن به نام مرتضی (حسین) برادر .2

دوران مـبارزه حسـن آالدپـوش در گـرفت.2 سـازمان مـجاهدین خـلق قـرار ارتباط بـا در پنهان کاری٬

آن که در طاهررحیمی ٬ محمد به اظهار و چندان فعال نبود مارکسیست سازی اعضا٬ روند ایدئولوژیک یا

به همین دلیل و بی تحّرـک بود و کند سازمان٬ زمینه آموزش تئوریک در «در دوره مسئول حسن بود٬

و] به درجه سمپاتی تنّزل یافت». [ مدتی عضویتش معلق شد

حسن آالدپوش به اتفاق همسرش مـحبوبه طاهررحیمی ٬ محمد افراخته و دستگیری وحید پس از
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ارتباط مستقیم با که در محبوبه ٬ این دوره٬ در کردند. آغاز تابستان 54 از را متحدین زندگی مخفی خود

آالدپوش ارتباط فّعالی با گشت. شوهرش جدا از عماًل و مارکسیست شد گرفت٬ شاخه تقی شهرام قرار

گرفت قرار خواهرش) (شوهر مدتی تحت مسئولیت محمدحسین اـکبری آهنگر شاخه بهرام آرام داشت و

عنوان «سازمان گـروه های با اداره می کرد٬ آن را محدوده بخش مذهبی سازمان که اـکبری آهنگر در و

وی مـجتبی و خواهر و برادر فعالیت نمود. سازمان مجاهدین خلق ایران»٬ شاخه ای از اسالمی ـ مبارز

شدند. چندی جدا ولی پس از گرفتند همین شاخه قرار ارتباط با در همین دوره٬ در آالدپوش نیز سرور

کمیته ساواـک و چه تاریخی مارکسیست شد. دقیق مشخص نیست که حسن آالدپوش در به طور

ضربه نسبت به دستگیری یا افراخته به دست آورده بودند٬ طریق وحید تعقیب اطالعاتی که از با مشترک٬

تحت با حّساس شدند. و امیدوار حسن آالدپوش داشتند٬ به وسیله تعقیب ردهایی که از به بهرام آرام ٬

نام رمز ماهه ای با عملیات مفّصل چند او٬ مرتبط با افراد و محبوبه ) متحدین (برادر دادن مسعود قرار نظر

جریان این عملیات٬ در تلفنی انجام شد. شنود مراقبت و همه امکانات تعقیب و استفاده از با «ـکوالـک»

آن٬ پس از روز چند گم کردند. را او اواسط تابستان ٬55 در ولی ناـگهان٬ مشاهده شد٬ حسن آالدپوش نیز

پـروژه فـّعال در و «راـکـول ایـنترنشنال» آمـریکایی کـارمند سه مستشار ماه ٬1355 ششم شهریور در

شرق تهران حوالی میدان وثوق واقع در در مرزهای شوروی سابق) (سیستم استراق سمع در «آیـِبکس»

که اتومبیل مزبور و کننده بود راننده اتومبیل فولکس واـگن سّدمعبر این عملیات٬ در آالدپوش ٬ شدند. ترور

ماند. صحنه به جا در آن دیده شده بود٬ آالدپوش با به هنگام مراقبت ساواـک٬

محل های کنترل از مراقبت و امکانات٬ و بسیج نیروها با شد. محرز ترور شرکت وی در برای ساواـک٬

مـورد حین فرار در و مشاهده گردید شهریور 11 که سرانجام در شد؛ آالدپوش آغاز شناخته شده ترّدد

کشته شد. گرفت و گلوله قرار اصابت چند

«قصه بود٬ مارکسیست شدن آنان بی خبر شریعتی که از دکتر همسرش٬ کشته شدن وی و پس از

قالب داستان گونه این در مسلمان بود که طرحی برای نجات ایران توسط روشنفکر را محبوبه» حسن و

در که ایـن دو می کردند بسیاری تصور پیروزی انقالب اسالمی٬ مدتی پس از حتی تا زوج مطرح کرد.

مارکسیست شدن آنان آشکار خاطرات٬ و اسناد انتشار ولی با جرگه مجاهدان مسلمان باقی مانده بودند

از نیز نام های آنان را و جمع آوری کرد را چاپ شده آن دو تصاویر که سازمان هم به ناـگزیر آنجا ـگشت تا

فهرست مجاهدین مسلمان خارج ساخت.
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محمدحسن . ابراری جهرمی٬ خالصه پرونده ها...: .1

محمّدحسن ابراری جهرمی 1ـ  
طی تحصیالت دبیرستان٬ پس از آمد. جهرم به دنیا یک خانواده مذهبی در در سال 1318 ابراری در

سال در یک بار منتقل شد. به شیراز سال 1345 در به کازرون رفت و به عنوان آموزگار٬ سال ٬1337 در

ادای پس از و به شهربانی جهرم احـضار جلسات مذهبی٬ یک کالس عربی و به علت شرکت در ٬46

شد. توضیحات آزاد

و دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد در پرورش٬ آموزش و ضمن خدمت در سال ٬1347 در

روحانیون از نزدیکان حجة االسالم سیدحسین آیت اللهی ٬ که از وی٬ به تهران منتقل گردید. این رو از

طریق تراب از سال 1349 در تجانس داشت٬ جهرم انس و و نیروهای مذهبی شیراز با و بود شیراز مبارز

حق شناس به سازمان وصل شد.

آمـوزش بـه مـدارج بـاالتر راه صعود در و طی کرد مطالعه را ابراری دوره های مقدماتی آموزش و

تاریخ از رفته بود٬ که لو ابراری ٬ این رو از ضربه خورد؛ 50 شهریور که سازمان در تشکیالتی بود سیاسی ـ

تـحت مسـئولیت احـمد سال اول زندگی مخفی٬ دو در کرد. زندگی مخفی اختیار پنجم مهرماه 1350

رفت و به مشهد زمستان 51 در مدتی نیز گرفت. افراخته قرار وحید سپاسی آشتیانی و علیرضا رضایی ٬

در جهت استفاده عملیاتی برای سازمان شرکت کرد. تهیه نیترات٬ در زرین کفش ٬ تحت مسئولیت عبداهلل

به اصفهان رفت و شاهی (مطهری ) عزت اهلل افراخته و به اتفاق وحید به مشهد٬ سفر پیش از همان سال٬

آن در عملیات دیگری که وی مستقیمًا تنها هتل شاه عباس اصفهان شرکت جست. در عملیات انفجار در

خیابان خیام بود. و حوالی میدان توپخانه (امام خمینی) فروشگاه پلیس واقع در در نقش داشت انفجار

سال 52 از به استحاله نبود٬ ایدئولوژی حاضر تغییر روند در و اعتقادی مسلمان بود نظر که از ابراری ٬

بـه کارهای انتشاراتی سازمان را سایر و اعالمیه ها جزوات و تکثیر و تهیه (دست نویسی) کار ـ عمدتًا ـ

مرتبطین از معلم مدرسه رفاه و مذهبی٬ شدیدًا اهل جهرم و رفعت افراز٬ با سال 53 وی در عهده داشت.

وی تحت تصفیه های خونین٬ پس از دوران اوج دگردیسی ایدئولوژیک و در ازدواج کرد. فعال سازمان٬

به کارگری اعزام به پذیرش مارکسیسم نشد٬ حاضر چون باز گرفت و خوشبختیان قرار مسئولیت محمد

ـگردید.
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تـوسط مأمـوران کـمیته مشـترک دسـتگیر راهنمایی افراخته ٬ با تاریخ ٬54/9/8 ابراری سرانجام در

تیرباران شد. 1355 آذر 14 در دادگاه نظامی شاه به اعدام محکوم و در و ـگردید

محمدرضا. آخوندی٬ احمد خالصه پرونده ها...: .1

 محمدرضااحمدآخوندی 1
با دبیرستان٬ ضمن تحصیل در آمد. تهران به دنیا در یک خانواده مذهبی (روحانی) در سال ٬1332 در

بهائیت انجمن ضد عضو دوره دبیرستان٬ در هم زمان٬ شد. آشنا بهرنگی» «صمد و «جالل آل احمد» آثار

از نیز مدّرسین انجمن و سران و از محمدرضا بزرگ تر برادر جلسات آن شرکت می کرد؛ در و بود (حجتیه)

که پدرشان تأسیس کرده بود. انتشارات اسالمیه بود مدیران کتابفروشی و

تحت تأثیر همین دوران٬ در پذیرفته شد. دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز در برای تحصیالت عالی٬

مسـائل بـا اعضای سابق انجمن ضـدبهائیت٬ از سازمان مجاهدین خلق و عضو مهدی موسوی قمی ٬

سوابق سازمان و با «میهن پرستان»٬ و بغداد طریق گوش دادن به رادیو از ابتدا و شد آشنا سیاسی بیشتر

کرد. بنیانگذاران آن آشنایی پیدا

زندگی نیمه مخفی در و توسط موسوی قمی به عضویت سازمان درآمد ٬1353 شهریور از آخوندی ٬

به دلیل آشـنایی و رحیمی شروع به فعالیت کرد طاهر تحت مسئولیت محمد آغاز پیش گرفت ولی در

ضمن تـهیه و ساـکن شد؛ آن شهر در به توصیه مسئول خود٬ محیط دانشجویی اصفهان٬ نسبی اش با

در مسئول بعدی وی محسن خاموشی بود؛ مطالعه کرد. جزوات آموزشی سازمان را کتب و خانه ای امن٬

و شد٬ واقع القاء در ماتریالیستی مارکسیسم تدریس و مبانی فلسفی و کالس ایدئولوژی٬ در همین دوره٬

مدتی هم به و برای سازمان عضوگیری کرد نیز طول این مدت افرادی را در مارکسیست شد. آخوندی نیز

شد. یک کارخانه شیشه بری مشغول به کار در عنوان کارگر

نظامی تحت آموزش قـرار یک تیم سیاسی ـ در و افراخته درآمد سپس وی تحت مسئولیت وحید

اوانی که تازه تحت مسئولیت افراخته در مرکزیت شاخه اصفهان آماده شود. برای عضویت در ـگرفت تا

نظر برای یک عملیات در تا شناسایی کرد محل ساواـک قم را وی به قم رفت و به دستور گرفته بود٬ قرار

شروع شده بود. سال 54 که بحران های آغاز چرا لیکن طرح منتفی شد؛ ـگرفته شود٬
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برای تا شد تهران مستقر در ضربه سنگین دستگیری افراخته ٬ یعنی پس از تابستان ٬54 از آخوندی ٬

طرح عملیات مشارکت داشت: دو آخوندی در این دستگیری٬ پیش از تا شود. اعزام به اصفهان مهیاتر

مستشار طرح شناسایی دو و به قتل حسن حسنان شد که منجر ـ سفارت آمریکا کاردار ترور شناسایی و

وی به همراه محسن بطحایی به جریان شناسایی اخیر٬ در سرهنگ شفر). و (سرهنگ ترنر نظامی آمریکا

راننده آزاد و پوشش مسافر توجیه و ولی با که بازداشت گشتند شدند وارد ساواـک ـ مرکز ـ «باغ مهران»

شدند.

خانه امن مرکزی در مدتی به اصفهان رفت و پس از کامل مخفی شد. به طور 54 مرداد آخوندی از

برای ساختن بمب مواد دیگر و قبیل تهیه «پیکریک» مسئولیت کارهای تکنیکی از آن شهر٬ سازمان در

پروسه دوره سرانجام در که مدتی طول کشید. به کارگری فرستادند 55 بهار از را او شد. عهده دار دستی را

گرفت سوءظن مأموران قرار مورد آبان 55 20 روز داشت که در تیم های نظامی قرار مجددش در حضور

پس از و شد دستگیر سیانور٬ استفاده ناموفق از سالح کمری جهت دفاع و اقدام به استفاده از پس از و

تیرباران شد. 1356 مهر 25 در دادگاه نظامی٬ محکومیت در

هادی خانیکی . گوها: گفت و محمدحسین . اـکبری آهنگر٬ خالصه پرونده ها...: .1

 محمدحسین اـکبری آهنگر1ـ
شرکت مـنظم در عالوه بر خانواده ای مذهبی تربیت شد. در و تهران متولد در سال 1324 وی در

به علت درآمد. دوران دبیرستان به عضویت انجمن ضّدبهائیت نیز در هیئت های مذهبی٬ جلسات قرآن و

نیز سخنرانی های مسجدالجواد و جلسات «حسینیه ارشاد» در عالقه به موضوعات مذهبی٬ پایبندی و

شرکت می کرد.

و رشته ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران ادامـه تـحصیل داد در گرفتن دیپلم ریاضی٬ پس از

و کرد سازمان آشنایی پیدا حیاتی عضو محمد با دوران دانشجویی٬ در موفق به گرفتن مدرک لیسانس شد.

سازمان توّسط حیاتی با سال 1348 در نهج البالغه ٬ انجام کارهای مطالعاتی مشترک روی قرآن و پس از

وی به اتفاق اوایل سال 1350 در فّعال ایدئولوژیک است. نمی دانست که یک عضو ولی خود مرتبط شد

یافت. سیاسی انتشار میان جوانان مذهبی و در که بعدها کرد تفسیر خطبه نهج البالغه را حیاتی چند محمد
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در محکوم به سه سال زندان شد. و دستگیر ششم شهریور در وی نیز ٬50 به دنبال ضربه شهریور

پـایه یک جـامعه بـر «ایـجاد به سـازمان را ورود از انگیزه خود ضمن بازجویی های خود٬ همان زمان٬

اقدام جهان و ایران و بسط اسالم در مردم و و مقابل خدا ادای وظیفه مذهبی در ایدئولوژی اسالمی٬

می کند. ذـکر منکرات» و فحشا از به دور جامعه ای اسالمی و عملی برای ایجاد

در به اتفاق محسن طریقت منفرد٬ ماه٬ چند پس از و شد آزاد ماه 1353 مرداد 17 در اـکبری آهنگر

ولی بجز مذهبی باقی ماند جمع اـکبری آهنگر نمود. زندگی مخفی اختیار گرفت و سازمان قرار ارتباط با

به عهده داشت واقع رهبری بخش مذهبی سازمان را وی در بقیه به تدریج مارکسیست شدند. وی٬ خود

دستورات «اطاعت من از نوشته بود: ضمن بازجویی٬ سال ٬50 در البته خود مرکزیت بود. ـکه تحت نظر

چارچوب دستورات که در وقتی عمل خواهم کرد دستوری را هر و قرآن است؛ اطاعت از فرع بر سازمان٬
قرآن باشد.»

مـهرماه 6 در به همراه اـکیپ های عملیاتی کمیته مشترک٬ توّکلی خواه ٬ جریان گشت های محمد در

حمله مأموران مورد و آالدپوش مظنون واقع شدند همسرش سرور و محمدحسین اـکبری آهنگر ٬1355

کشته شدند. و گرفتند قرار

محمدابراهیم (ناصر). جوهری٬ خالصه پرونده ها...: .1

جوهری 1ـ ابراهیم (ناصر)  محمد
اهل گرگان ارتش و پدرش افسر آمد. خانواده ای نیمه مذهبی به دنیا در سال 1326 جوهری در ناصر

وضع تـحصیلی مـمتازی خانواده بود٬ به فرد منحصر فرزند ناصر درجه سروانی بازنشسته شد. با و بود

کریم سال های دوره دوم دبیرستان بـا در دبیرستان هدف شماره یک دیپلم ریاضی گرفت. از داشت و

دانشکده پلی تکنیک تهران دیپلم متوسطه وارد اخذ پس از محمدتقی شهرام همکالس بود. تسلیمی و

تشویق کریم تسلیمی به به توصیه و سال 1348 از رشته مکانیک به تحصیل مشغول گردید. در و شد

شرکت «حسینیه ارشاد» و فخرّیه» «مسجد هدایت»٬ جلسات «مسجد در و مطالعات اسالمی روی آورد

منازل گروهی بـه در و همان سال توسط کریم تسلیمی به سازمان مجاهدین خلق وصل شد در ـکرد.

مطالعه سازمانی مشغول گشت.
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به و شد منازل گروهی دستگیر یکی از در 1350 اول شهریور در وی نیز رفتن سازمان٬ پی لو در

پس از به یک سال حبس مـحکوم گـردید. تنها فعالیت هایش٬ میزان محدود علت شرایط خانوادگی و

زندگی مخفی اوایل سال 1352 از و کرد سازمان رابطه برقرار با خامنه ٬ به اتفاق هوشمند زندان٬ آزادی از

مذاـکـرات طـوالنی کـه بـا پس از و سپس به تهران آمد و برد به سر مشهد مدتی در پیش گرفت. در

همین امر .(52 پذیرفت (اوایل پاییز مارکسیسم را او که پس از اولین کسی بود محمدتقی شهرام داشت٬

سازمان دست یافت. به مدارج باالیی در سریع تشکیالتی وی نقش داشت و رشد در

و بود تنظیم کنندگان تاـکتیک های تدریجی استحاله فکری اعضا از ایدئولوژی سازمان٬ تغییر روند در

قبل و معاون تقی شهرام بود مرکزیت شاخه سیاسی٬ وی مدتی در مباحث تئوریک شاخصیت داشت. در

به عهده معاونت بهرام آرام را و به مرکزیت شاخه نظامی منتقل شد 1353 مرداد دستگیری اش در از

تصفیه شریف پس از داشته است که وی را٬ مرکزیت سازمان قصد افراخته ٬ طبق اظهارات وحید ـگرفت.

مرکزیت جای دهد. در به جای او واقفی ٬

قـائدی ٬ جـواد مرتضی کاشانی ٬ ابراهیم داور٬ جوهری مسئولیت افرادی چـون خلیل دزفولی ٬ ناصر

رهبری را مارکسیست شدن این افراد روند به عهده داشت و حسن سبحان اللهی را طاهررحیمی و محمد

اظهارات خلیل دزفولی ایدئولوژی٬ شرح تغییر جزئیات) ذـکر دقیق ترین نمونه های (همراه با از ـکرده است .

ـ جوهری شرح داده و توسط ناصر هدایت گام به گام وی به مارکسیسم را است که نحوه استحاله فکری و

این خصوص باشد. در منبع مستند تنها ـ شاید

توالت عمومی حوالی در جوهری به همراه ابراهیم داور حالی که ناصر در 1353 مرداد غروب 27 در

به قول رژیم٬ میدان مخبرالّدوله (یا در بود که قرار خیابان ظهیراالسالم مشغول تنظیم زمانی بمبی بود

که داد به ابراهیم داور اسلحه خویش را شد؛ دستش منفجر بمب در گذاشته شود٬ کار مرداد) میدان 28

کمک با ـ دست داده بود از انگشتش را چند و ـ حالی که مجروح بود در خود و کند٬ فرار و ببرد را آنها

زمـان در تحویل مأمـوران کـمیته مشـترک گـردید. دقایقی بعد و مراجعه کرد مردم به بیمارستان سینا

خانه های مرکزیت در یکی از سیمین صالحی در میثمی و لطف اهلل وی به اتفاق بهرام آرام ٬ دستگیری٬

سـیمین میثمی و بمب٬ به علت انفجار همان خانه نیز که در ـ خیابان حاج شیخ هادی زندگی می کرد

آن مقطع در رده تشکیالتی وی ـ نیز و آن دو ارتباط جوهری با ساواـک از شدند. دستگیر صالحی زخمی و

و افـراخـته مسـئولیت ها وحـید دسـتگیری خـلیل دزفـولی و ولی پس از مـاند بی خبر ـ بازجویی ها از



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  70

حوادث دوگانه متن تحلیل بهرام آرام از علت عمده فاش شدن وضعیت وی٬ ارتباط هایش کشف گردید.

بودند. آن باخبر از شده نیز اعضای دستگیر و یافته بود سطح سازمان انتشار که در بود 53/5/27

زندانی چریک های ایزدی عضو به همراه علی اصغر زندان٬ در و محکوم گردید جوهری به حبس ابد

رهبرانش بود. از که خود پی ریخت٬ را گروه «راه کارگر» فدایی٬

مجید. شریف واقفی٬ خالصه پرونده ها...: .1

شریف واقفی 1  مجید
اداره فرهنگ و که کارمند که پدرش حبیب اهلل روزه بود 12 شد. تهران متولد در سال 1327 در مجید

در گذراند. آن شهر در دبیرستان را تحصیالت ابتدایی و به اصفهان منتقل شد. زری بافی بود استاد و هنر

خاتمه تحصیالت دبیرستانی به پس از اجتماعی روی آورد. که به فعالیت های دینی و همین دوران بود

زمره اولین دانشجویان دانشگاه صـنعتی در در سال 45 در استان شناخته شد. ممتاز عنوان دانش آموز

بنیانگذاران انجمن اسالمی آن دانشگاه بود. یکی از رشته برق به تحصیل پرداخت و

به سازمان می نویسد: نحوه وصل او مورد اعضای سازمان در یکی از
انجمن اسـالمی در و اوایل دوره دانشگاه شروع شد شریف واقفی از مجید آشنایی من با ...
جلسه اسماعیل خانیان در شریف واقفی توسط مسعود من و سال 48 در شرکت داشتیم بعدًا

قاضی . برگ بازجویی حسین شیخ باقر شریف واقفی: پرونده مجید .2

شد. 2 به عضوگیری ما آشناشدیم که منجّر مذهبی خوابگاه دانشجویان دانشگاه آریامهر
به دست «خانه جمعی» مدارکی که در و اسناد رابطه با در سال 1350 جریان ضربه اول شهریور در

آن هنگام وی به عنوان افسر در مأمورین به سراغ وی رفتند. رفته و لو نام شریف واقفی نیز آمده بود

اداره برق منطقه فارابی تهران مشغول خدمت بود. وظیفه در

محسن سیدخاموشی می نویسد:
پیش او کنند دستگیر را که او طرف ساواـک آمدند از محل کارش بود شریف واقفی در یک روز
ااۤلن مـی روم بـایستید جواب گفته هـمین جـا در آقای شریف واقفی کجاست او آمده گفتند

برگ بازجویی سیدمحسن سیدخاموشی . همان: .3

متواری شده بود.3 و رفته بود بعد صدایش می کنم و
رضایی به بازسازی سازمانی پرداخت که تمام شریف واقفی به همراه احمد شروع زندگی مخفی٬ با
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فعالیت به عنوان معاون کاظم ذواالنوار این زمان مجید در دست داده بود. از را ـکادرهای برجسته خود

رضایی هم ردیف رضا با به مرکزیت سازمان راه یافت و مجید مهرماه 51 بازداشت کاظم در از بعد می کرد.

مسئول شاخه کارگری شد. نیز او کشته شدن رضا از بعد و شد.

نـام ماه یک نشریه داخلی با هر و بود مسئول امنیتی سازمان نیز مسئولیت مزبور عالوه بر مجید

منظم ترین نشریات سازمان مـحسوب یکی از 53 آذر این نشریه تا می کرد. منتشر را «نشریه امنیتی»

می شد.

معروف به خسرو منیری جاوید عبدالرضا نظارت او با و بود «ـگروه الکترونیک» مجید مسئولیت دیگر

کنترل کند. کشف و امواج رژیم را و فرکانس ها بسیاری از الکترونیک موفق شد

بود. مسئولیت های او جمله دیگر از تحلیل برای آنها پیام و ارسال خبر٬ و کشور خارج از افراد رابطه با

محسن سیدخاموشی می نویسد: به کارگری می فرستد. را مجید مواضع٬ جریان تغییر سازمان در
به دیگرحاضر درجریان خانهـگردی شبانه او و مذهبی بود کمیته مرکزی بوده است او عضو ...
نشریه داخلی چاپ به دلیل چاپ مقاله پرچم که در همکاری کند بچه ها با همکاری نمی شود
اوحاضر به همکاری نشوی خیانت کرده ای و که اـگرحاضر می گویند درجواب به او شده بود.
مدت شش ماه به کار به ظاهر او برود می شود کارگری قرار می شودهمکاری کند.باالخره به کار
و کریم (سعیدشاهسوندی) و پنهان باحسین (مرتضی صمدیه لباف) ـکارگری می رفته ولی در
با و پیش اعضای پایین می رفتند آنها بوده است. زنش مشغول فعالیت برای تشکیل گروه جدید
مدت شش ماه طی نامه ای که برای از شریف واقفی بعد آنهاصحبت می کردندباالخره زن مجید

بازجویی سیدمحسن سیدخاموشی . شریف واقفی٬ پرونده مجید .1

فاش می کند.1 را مسائل پنهانی آنها ـکمیته مرکزی می فرستد٬
تشکیالت سازمان ناـکام کردن منحرفین از دور یا و برای تشکیل گروه جدید تالش خود در مجید

جسدش سوزانـده و ترور به تصویب مرکزیت مارکسیست شده٬ اردیبهشت 54 تاریخ 16 در و می ماند

می شود.

کریمی . احمدرضا گوها: گفت و ذیل صفا. پرونده افراخته: فرهاد. صفا٬ همان: .2

صفا2 فرهاد  
در صـفا٬ فضل اهلل پدرش دکتر خانواده ای فرهنگی داشت و آمد. سمنان به دنیا در سال 1326 در
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بـه دانشکـده تـحصیالت مـتوسطه٬ پس از تـدریس مـی کرد. مؤّسسات آموزش عـالی٬ و دبیرستان ها

درجه مهندسی گرفت. دفع آفات نباتی٬ رشته گیاه پزشکی و در و شد ـکشاورزی کرج وارد

سال 49 تا به سازمان وصل شد. توسط او و شد عبدالّرسول مشکین فام آشنا با اواسط سال 1346 در

مـحمد و کـاظم شـفیعیها رسـول مشکـین فام ٬ از تشکیالت به ترتیب عبارت بودند مسئولین وی در

برای سال ٬1349 در تحصیل٬ فراغت از پس از گذراند. مراحل آموزشی را که تحت نظارت آنها بازرگانی ؛

اشتغال یافت. اداره کشاورزی آنجا در و اعزام شد به شیراز انجام خدمت وظیفه به عنوان «سپاهی ترویج»

قرار حنیف نژاد محمد محسن و مسئولیت تشکیالتی سعید که تحت نظارت مستقیم و همین دوره٬ در

به عهده گرفت. شاخه شیراز در سازمان را عضو مسئولیت آموزش چند ـگرفته بود٬

هنگام ماه ٬1350 شهریور 30 در مدتی بعد٬ به تهران بازگشت و پایان دوره خدمت وظیفه٬ از پس 

طول در به سه سال حبس محکوم گردید. طی دوران بازجویی٬ پس از و شد تشکیالتی دستگیر یک قرار

فـعالیت همین زمـینه ها در جهت کادرسازی٬ فعالیت تعلیماتی در آموزشی و به دلیل سابقه کار زندان٬

اسالمی٬ دید از تبیین مسائل ایدئولوژیک٬ و تدوین پاسخ به اشکاالت مارکسیست ها جمله در از داشت؛

عنوان «مقاله محسن با تقریرات سعید تحریر جمله کارهای مشّخصی که وی به انجام رساند٬ از بود. ـکوشا

انتقال دهد. زندان نیز به بیرون از که توانست آن را بود اقتصاد»

و سازمان گردید ارتباط با بالفاصله موفق به ایجاد شد. زندان آزاد از 1353 شهریور 13 در صفا فرهاد

آن اوقات که تقی شهرام در عنصری تئوریک مثل صفا٬ وجود پیش گرفت. زندگی مخفی در اندکی بعد٬

وی لیکن تقید می توانست مغتنم باشد؛ بود٬ انداختن جریان به اصطالح «مبارزه ایدئولوژیک» جا صدد در

بود. مرکزیت» که برخالف خواست «باند شرایطی پیش آورد به مارکسیسم٬ نگرش انتقادی او به اسالم و

که افراخته این بود تحلیل وحید مقاومت کرد. او برابر سخت در بهرام آرام ارتباط داشت و با مستقیماً صفا

حرکت مستقلی و انشعاب می کرد یا و دست به تشکیل شاخه مذهبی می زد می توانست٬ اـگر صفا «فرهاد

به نیز٬ خود و بی ارتباط نبود شریف واقفی نیز با سال 53 فاصله سه ماهه آخر در صفا انجام می داد». را

سرانجام به کارگری فرستاده شد. مرکزیت دگردیسی شده٬ علت ناسازگاری با

خیابان در حسین زاده ) (دکتر عطّارپور» منزل «رضا مأموران حفاظت از ماه 1354 اسفند تاریخ 19 در

اصـابت ولی مـورد کرد وی اقدام به فرار مشکوک شدند؛ می کرد آن حوالی ترّدد به فردی که در ـکاج٬

که مقتول مشخص شد بررسی هویت وی٬ در دم کشته شد. در گرفت و ـگلوله های مأموران ساواـک قرار
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به قصد آن منطقه تصادفی بوده یا وی در که حضور البته مشخص نشد غیرمسلّح است. و صفا فرهاد

وی شاخه کارگری فعالّیت داشته می توان گفت که ترّدد وی در آن زمان٬ به اینکه در ولی نظر شناسایی؛

زمینه تصفیه توسط مرکزیت مارکسیست بوده است. مقوله ایجاد از صفا قتل فرهاد برخی معتقدند .1

تصادفی بوده است.1 آن مکان٬ در

میثمی . نقل قول های لطف اهلل برخی مکتوبات و نیز مرتضی . صمدیه لباف٬ خالصه پرونده ها...: .2

مرتضی صمدیّه لبّاف 2ـ  
پس از آمـد. بـه دنـیا خانواده ای مذهبی٬ در اصفهان٬ در سال 1325 محمدعلی در مرتضی فرزند

دانشگاه با در رشته مهندسی فیزیک دانشگاه صنعتی مشغول به تحصیل شد. در تحصیالت متوسطه٬

جـمله٬ از سـیاسی و به مطالعات مذهبی ـ توسط او و کرد آشنایی پیدا سازمان٬ عضو یزدانیان ٬ محمد

مسـجد الجـواد٬ جلسات سخنرانی های مذهبی مسجد شرکت در خواندن کتاب های مهندس بازرگان و

پیش از و یک تشکیالت پی برد به تدریج به ارتباط یزدانیان با او شد. عالقمند حسینیه ارشاد هدایت و

توسط وی عضوگیری شد. 50 ضربه شهریور

مخفی شده رفته و آن زمان لو که در یزدانیان ٬ با را صمدّیه لّباف ارتباط خود ضربه شهریور٬ پس از

که این آنجا تا جهت فعالیت هایی برای سازمان مصروف کرد؛ در مجموع اوقات خویش را و ادامه داد بود٬

احـتمال اخـراج از وضـعیت نـامطلوب درسـی و داشت. پیگیری دروس دانشگاه باز از را او اشتغاالت٬

سازمان به شدید به رغم نیاز بدین جهت٬ می انگیخت؛ بر او مورد در بی گمان حّساسیت هایی را دانشگاه٬

زندگی مخفی سال 1351 اواخر از ـ بود نیز که مسئول تشکیالتی او به توصیه یزدانیان ـ علنی٬ عنصر

مجید بهرام آرام ٬ میثمی ٬ مسئولین وی به ترتیب لطف اهلل شد. منازل امن سازمان مستقر در و کرد اختیار

افراخته بودند. وحید شریف واقفی و

بـه تـهیه کـارهای مـطالعاتی ـ عـالوه بـر خانه های تیمی ـ در مسئولیت شریف واقفی ٬ پیش از تا

برنامه های فارسی رادیوهای خارجی و نوشتن اخبار ضبط و نیز مدارک سازمان و و اسناد میکروفیلم از

نحوه استفاده از با فراـگرفت و تهیه بمب را طرز اوایل دوران مسئولیت شریف واقفی ٬ در اشتغال داشت.

وی که با انتظارالمهدی ـ به اتفاق ابراهیم (ناصر) مدتی نیز همین دوره٬ در شد. سالح های مختلف آشنا

جریان این کالس و چه در شریف واقفی ٬ کالس آموزشی تقی شهرام شرکت می کرد. در ـ همخانه بود



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  74

با شده بود٬ سلطه شهرام آغاز بحران های ایدئولوژیک سازمان که با زمینه مسائل و در آن٬ چه پس از

داشت. مرکزیت حضور شریف واقفی در هنوز بود٬ 53 پاییز که مصادف با آن زمان٬ در .1

شهرام ـ آرام و ـ مرکزیت 1 دیگر عنصر دو با جریان اختالفات خود در را او و صمدّیه لّباف بحث می کرد

می گذاشت.

تکثیر صمدّیه لّباف تایپ و مرکزیت٬ آستانه اخراج وی از در آخرین اّیام مسئولیت شریف واقفی ٬ در

کـه اعـالم صـریح تـغییر مـقاله «پـرچـم» همین زمان٬ در به عهده داشت. نشریات داخلی سازمان را

و یافت؛ نشریه داخلی انتشار در کرده بود٬ تحریر تقی شهرام آن را و سطح سازمان بود ایدئولوژی در

مسئولیت هایش خلع شد. شریف واقفی از اندکی بعد

نسبت به همان آغاز٬ از وحید گرفت و افراخته قرار مسئولیت صمدّیه لّباف به عهده وحید آن٬ پس از

ضمن پذیرفت و انتقادات افراخته را وی ظاهراً موضعگیری کرد. مذهبی او٬ تعهد مواضع ایدئولوژیک و

کرد. شریف واقفی ارتباط برقرار نهان با لیکن در نمود؛ تشکیالت برقرار رابطه متعادلی با خود٬ از انتقاد

تبلیغ روی نیروهای مسلمان سازمان به ویژه آزادشدگان بر را خود شریف واقفی مبنای کار صمدیه لّباف و

مدارکی که دسترسی به آنها مخفی نمودن امکانات و ـ بود امیدوار که مرکزیت به عضویت آنها زندان ـ از

دادند. قرار تشکیل گروهی دیگر نهایتًا و داشتند

کاظمیان به نام سیف اهلل سمپات های خود صمدیه لّباف توسط یکی از جهت این حرکت انشعابی٬ در

محتویات آن را داشت٬ اختیار در که یک انبارک سازمان را اعضا٬ یکی از تماس با در و خانه ای اجاره کرد

همه تعدادی فشنگ٬ سه قبضه اسلحه کمری و جزوه٬ تعدادی کتاب و به کاظمیان سپرد. و تخلیه نمود

که تدارک شد. آن چیزی بود

رییس کمیته «سرتیپ زندی پور» جریان ترور در سازمان٬ شدن اختالفات صمدیه لّباف با به رغم رو

صمدیه از به عهده داشت ـ که فرماندهی عملیات را افراخته ـ وحید ماه ٬1353 اسفند آخر مشترک در

٬53 و آن طی سال های 52 قبل از استفاده کرد. لّباف به عنوان ضارب اّول (شلیک کننده به زندی پور)

پست برق شرکت انگلیسی کری مکنزی٬ دفتر دکل برق جاده کرج٬ عملیات انفجار 4 صمدیه لّباف در

ص 7. ش 21: نشریه مجاهد٬ .2

سنگی شرکت کرده بود.2 پاسگاه ژاندارمری کاروانسرا و ـکارخانه ایرانا

شریف اردیبهشت ماه 1354 16 روز در صمدیه لّباف ٬ شریف واقفی و تصمیم مرکزیت به ترور پس از
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وی زخمی و افراخته به صمدیه لباف ٬ جریان تیراندازی وحید در حوالی غروب آن روز و شد واقفی ترور

مورد صمدیه لّباف در جریان بازجویی ها در به دام پلیس افتاد. بیمارستان سینا سرانجام در و متواری شد

لیکن پس از اختالفات ایدئولوژیک اشاره نمود؛ به بروز صرفاً و اعتراف نکرد تشکیالت٬ در نقش خود

در و صمدیه لباف می دانست بیان کرد مورد وی هرآنچه در ٬54 پنجم مرداد افراخته در دستگیری وحید

هیچ یک وی نه تنها به شدت شکنجه کردند. را او بازجویی های مجدد٬ در نتیجه مأموران کمیته مشترک٬

مرکزیت مارکسیست فاش نساخت بلکه اطالعات فراوانی که از را خود اعضای همفکر سازمان و اسرار از

پرونده مرتضی صمدیه لباف . آن زمان باقی مانده اند. اعضای زندانی سازمان که از اظهارات سایر و همان. .1

طـاهره سـجادی ناـکام گذاشت.1 بازجویان ساواـک را مخفی نگاه داشت و داشت٬ نیز همفکران آنها و

و «صمدیه هم لخت بود این گونه نقل کرده است: اتاق بازجویی کمیته مشترک را وی در خاطره مواجهه با

داخل زردچوبه کرده اند٬ مثل اینکه آن را شده بود٬ زرد صورتش آن قدر فقط یک پیژامه به پایش بود.

سـلول طـاهره سـجادی مشاهدات اتـفاقی٬ یا مختلف مواجهه و موارد عالوه بر ص 82. خورشیدواره: سجادی٬ .2
مقابل سلول صمدیه لباف بوده است. شهربانی٬ کمیته مشترک ساواـک و در

مرتضی است.»2 روحیه خیلی باالیی برخوردار که از مشخص بود گردنش بود... و پاها به دست ها٬ زنجیر

دادگاه محاـکمه در پس از کرد٬ پایبندی اش به مذهب تأـکید بر وصیت نامه خویش نیز که در صمدیه لّباف ٬

تیرباران گردید. اعضای سازمان٬ از تن دیگر به همراه 8 تاریخ چهارم بهمن ماه ٬1354 در نظامی رژیم٬

که شکـنجه های متدینی بود مذهبی و «مرتضی صمدیه لباف جوان بسیار می گوید: سجادی درباره او

چراغ الکلی روی تخت فلزی با کشیده بودند٬ را ناخن های او این همه آرام بود. با اما طاقت فرسایی دید٬

ص 105. همان: .3

که خیلی مقاوم است.»3 ولی مشخص بود سوزانده بودند٬ را او

محمد. طاهررحیمی٬ خالصه پرونده ها...: .4

طاهررحیمی 4ـ  محمد
جـلسات در دوران دبیرستان٬ از آمد. به دنیا مشهد خانواده نیمه مرفهی در در سال 1326 وی در

بـه ٬1342 خـرداد قیام خونین 15 پس از بود. به مطالعات مذهبی عالقه مند و مذهبی شرکت می کرد

سیاسی یافت. اجتماعی و ُبعد سوی عالقه اش به مذهب٬ سمت و و کرد سیاست گرایش پیدا
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لیسانس گرفت. تکنولوژی٬ انستیتو از رشته مکانیک٬ در و برای تحصیالت دانشگاهی به تهران آمد

اواخر در مباحثات سیاسی شرکت می کرد. در جلسات مذهبی٬ در ضمن حضور دوره دانشجویی نیز٬ در

به فعالیت و کرد سازمان مجاهدین خلق ارتباط برقرار با توسط ابراهیم محمدزاده ٬ تحصیل دانشگاهی٬

آن مشغول شد. در

همان سال٬ اسفند به خدمت سربازی رفت ولی در هدایت تشکیالت٬ با ٬1350 ضربه شهریور از پس

خود استعداد همان نخست٬ از وی٬ به زندگی مخفی روی آورد. و کرد خدمت فرار از سازمان٬ به دستور باز

فاصل حّد وی در گرفت. سپس بهرام آرام قرار شریف واقفی و تحت مسئولیت مجید ابتدا و داد بروز را

مسـئولیت مـقاطعی٬ در طاهررحیمی ٬ به عهده داشت. مسئولیت شاخه اصفهان را نیز دی 53 و خرداد

حسـین مـحسن و ابراهـیم داور٬ مرتضی کاشانی ٬ خلیل دزفولی ٬ اعضای مهم سازمان مانند برخی از

آن نـقش داشـته رحیمی در که طاهر ترورهای سازمان٬ انفجارات و برخی از بود. عهده دار سیاهـکاله را

دکـل بـرق انـفجار نمایشگاه بین المللی تهران٬ غرفه صنایع آمریکا٬ در انفجار بودند: این قرار از است٬

تـرور دانشگـاه صـنعتی (آریـامهر)٬ گـارد مقّر در انفجار سفارت انگلیس٬ در انفجار طرشت٬ - شهریار

ایران٬ در نظامی آمریکا مستشار دو ترور رییس کمیته مشترک ضدخرابکاری٬ زندی پور»٬ «سرتیپ رضا

نافرجام مرتضی صمدیه لّباف. ترور و «سرهنگ ترنر» و «سرهنگ شفر»

بـه مـعتقد ابتدای فعالیت سیاسی٬ در داشته است که٬ اظهار اندیشه سیاسی خود بیان روند وی در

بـرقراری خـواسـتار به مرام مـارکسیستی٬ اعتقاد ایدئولوژی و تغییر پس از و برقراری «نظام اسالمی»

بوده است. «جمهوری دموکراتیک خلق»

صـورت ادامـه مـرکزیت بـوده کـه در از کادرهای بالفاصله بعد رحیمی از طاهر تشکیالتی٬ نظر از

مـرکزیت سـازمان جـای در به جای حسین سیاهـکاله ٬ قطعاً نشدنش) دستگیر سازمان (و حضورش در

عملیات مسلحانه نسبت به تشدید آن اواخر اهمیت است که وی در حایز البته این نکته نیز می گرفت؛

بفرستد. کشور به خارج از به همین جهت بهرام آرام تصمیم داشته وی را معترض بوده؛

منیژه نیز و به دستگیری او که منجر داد طاهررحیمی لو با وی قرارش را دستگیری کاظمیان ٬ پس از

دادگاه نظامی محکومیت در پس از رحیمی ٬ طاهر شد. ماه 1354 تاریخ نهم مرداد اشرف زاده کرمانی در

تیرباران شد. چهارم بهمن ماه 1354 سرانجام در شاه ٬
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و 157 و 137 و 134 و 132 و صـص 131 خـورشیدواره: سـجادی٬ مـرتضی . ـافی نژاد٬ لبّ خـالصه پـرونده ها...: .1
.168

مرتضی لبافی نژاد1  
پدرش کارمند شد. متولد شاهرود خانواده ای مذهبی در در غدیر) (عید سال 1323 آذر 14 روز وی در

قابل توجهی برخوردار استعداد وی که از مأموریت داشت. شاهرود مرتضی در هنگام تولد و راه آهن بود

تهران پذیرفته شد. دبیرستان البرز تحصیالت ابتدایی در پس از بود٬

آمـوزش قرآن و به جلسات تفسیر و کرد همان اوان جوانی آغاز از را وی فعالیت های سیاسی خود

اعالمیه های امام خمینی همت گماشت. توزیع عکس و در معارف دینی راه یافت و

سـال 49 در پشت سـرگذاشت و را مـوفقیت تـحصیالت خـود رشته پـزشکی بـا قبولی در پس از

بـه روستاهای اطـراف نـهاوند این مدت به عنوان پزشک در در به سربازی رفت. و فارغ التحصیل شد

میان روستائیان پراـکنده در را خوی مرتضی به زودی آوازه او خلق و تدین و خدمت به محرومین شتافت.

آن به استخدام سازمان تأمین اجـتماعی پس از و حج بیت اهللالحرام بود خارجی او اولین سفر ساخت.

به قزوین منتقل گردید. و درآمد

ازدواج مذهبی بود خانواده ای متدین و پروین سلیحی که از با 51 شهریور 16 در مرتضی لّبافی نژاد

دوران دانشکـده بـه از لّبـافی نژاد گذاشـتند. یاسر که نام وی را که حاصل این وصلت پسری بود ـکرد

اجـتماعی فـرهنگی و امور در و فعالیت هایی چون تأسیس انجمن اسالمی دانشکده پزشکی دست زد

مشارکت فعال داشت.

تـمام مـدت وی در به عضویت تیم پزشکی درآمـد. و شد سازمان آشنا با سال 1350 مرتضی در

ایدئولوژی قاطعانه مقاومت نمود. تغییر برابر در و ماند پایدار اعتقادات مذهبی خود سازمان بر عضویت در

از و توصیف کرد «راه خطا» را همکاری قبلی خود مرکزیت سازمان٬ عملکرد ماهیت و اطالع از پس از و

بازداشت و تبریز در 54/5/11 در و می رود لو نیز لّبافی نژاد اعترافات افراخته ٬ با پشیمانی نمود. آن ابراز

به همراه مأمورین به تهران قراری دارد کردن اینکه در وانمود با تهران نیز در به تهران منتقل می شود.

تیراندازی مأموران از با و موفق نمی شود اما می کند. یک فرصت فرار در و می شود وارد منطقه موردنظر

به جرم همکاری با همسرش پروین سلیحی نیز شد. دستگیر مجددًا و مجروح گردید بازو ناحیه شانه و

زمان بازداشت نوزده که در او سال زندان محکوم گردید. دادگاه نظامی به دو که در سازمان بازداشت شد
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همچون مرتضی دینی خود٬ استوار اعتقاد بر و برد زندان انفرادی به سر یک سال در حدود سال داشت٬

به نقل شاهدان٬ این حال بنا با گرفت٬ قرار مرتضی تحت شکنجه های طاقت فرسا ماند. پایدار لّبافی نژاد٬

سـرانـجام در بود. روزه دار غالبًا سلول انفرادی بود٬ ماه در بازجویی که مدت 6 طول دوران زندان و در

اعدام گردید. مرتضی لّبافی نژاد چهارم بهمن 54

لطف اهلل. میثمی٬ خالصه پرونده ها...: .1

میثمی 1ـ لطف اهلل  
زادگاه در تحصیالت متوسطه را شد. اصفهان متولّد یک خانواده مذهبی بازاری در در سال 1319 در

وی به دانشگاه ورود به تحصیل کرد. دانشکده فّنی دانشگاه تهران آغاز در سال 1338 در و طی کرد خود

به دانشگـاه٬ ورود با میثمی ٬ تشکیل نهضت آزادی مقارن بود. فعالیت های سیاسی جبهه ملی دوم و با

فعال در به طور گرفت. جریان فعالیت های دانشجویی آن دوره قرار در و کرد سیاسی پیدا عالیق مذهبی ـ

طالقانی سخنرانی های آیة اهلل هدایت و جلسات مسجد در داشت٬ انجمن های اسالمی دانشجویان حضور

جریان پخش اعالمیه های نهضت در و محسن مرتبط شد فّعالی چون سعید عناصر با شرکت می کرد٬

در شش ماه را و شد دستگیر ماه 1342 آذر در به دلیل همین فعالیت ها٬ دانشگاه فعالیت کرد. آزادی در

زندان گذراند.

به طول این دوره٬ در عازم خدمت وظیفه شد. زندان٬ آزادی از پس از که مهندس نفت بود٬ میثمی ٬

به استخدام شرکت پایان خدمت٬ پس از دانشکده سررشته داری ارتش بود. استاد دلیل تخّصص خود٬

سوی وی از فعالیت سیاسی بردارد. که دست از سپرد به ساواـک تعهد علی الظاهر و ملی نفت ایران درآمد

به انگلستان فرستاده شد. 1349 در نیز یک بار و به آمریکا سال 1346 در یک بار شرکت نفت٬

او محسن بـا این سال سعید در شد. آغاز سال 1349 سازمان مجاهدین خلق از فعالیت میثمی در

که اـکثر جمله شاغلینی بود میثمی از مطالعات تشکیالتی قرارش داد. و چرخه آموزش ها در تماس گرفت و

شهریور در میثمی نیز رفتن سازمان٬ به دنبال لو تشکیالت می گذاشت. اختیار در را حقوق دریافتی خود

سال زندان محکوم گردید. به دو دادگاه نظامی رژیم٬ محاـکمه در پس از و شد دستگیر ماه 1350

وی با جوهری داشت٬ محمدابراهیم (ناصر) زندان با قراری که در با زندان٬ آزادی از ماه پس از چهار
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زندگی علنی داشت ولی پس از زمستان 52 اواخر وی تا به سازمان مّتصل شد. دیگر بار تماس گرفت و

روزهای زمسـتان یکی از در شده بود) که آزاد زندانیان ضربه شهریور٬ دیگر (از کریم رستگار میثمی و لطف اهلل .1
سـال 50 از آن ایشان را افراد یکی از قضا که از خیابان وصال شیرازی توسط یک اتومبیل گشت ساواـک٬ در 52
خـالصه پـرونده ها...: گـردید. ولی میثمیمـوفق بـه فـرار شد دستگیر کریم رستگار مشاهده شدند. می شناخت٬

متن گزارش دستگیری کریم رستگار. نیز کریم . رستگار٬

سازمان به سرعت طی کرد. در مدارج تشکیالتی را پیش گرفت و زندگی مخفی در یک حادثه فرار1٬

بـا شریف واقـفی ٬ شاخه کارگری به مسئولیت مجید مدتی که در پس از سال ٬52 اواخر میثمی از

به اتفاق گرفت و تحت مسئولیت بهرام آرام قرار داشت٬ یک تیم قرار انتظارالمهدی در صمدیه لباف و

خانه مرکزی شاخه آرام در خوِد جوهری و ناصر بهرام آرام )٬ همسر سیمین صالحی (پزشک سازمان و

که قریب به پنج ماه به طول انـجامید٬ همین دوره٬ در شد. خیابان شیخ هادی مستقر نظامی واقع در

ماه خرداد این زمینه اشتغال داشت ولی از تدوین جزوه ای در و تاریخ معاصر مورد نخست به تحقیق در

مسئول یک گروه مسلّح شد پزشکی خود کلیاتی از آموزش اسلحه شناسی و پس از که مسلّح شد٬ ٬1353

پرداخت. به آموزش آنها و

منزل مرکزی شیخ میثمی در لطف اهلل حالی که سیمین صالحی و در ٬1353 مرداد 27 ظهر از بعد در

شد. منفجر بمب مزبور بودند٬ مرداد) 28 روز در هادی مشغول آماده سازی یک بمب ساعتی (برای انفجار

سیمین صالحی ٬ دست داد. از شنوایی یک گوش را یک دست و چشم و دو میثمی به شدت زخمی گشت؛

به میثمی نیز شد. خیابان دستگیر در اقدام به فرار٬ پس از شد٬ یک چشم نابینا از و مجروح بود ـکه خود

بـا ایـن رو از بیمارستان انجام گرفت؛ سیمین صالحی در وی و بازجویی از کرد. بیمارستان انتقال پیدا

دسـتش٬ بمب در انفجار اثر در جوهری نیز٬ ناصر بنابراین مطالب مهمی فاش نشد. فشاری توأم نبود.

توسط زمستان 53 در سه نفر هر نرفت. صالحی لو میثمی و ولی ارتباطش با شده بود دستگیر زخمی و

محکوم شدند. دادگاه نظامی رژیم به حبس ابد

فوق برای نقش تشکیالتی سه نفر اهمیت و افراخته ٬ سپس وحید دستگیری خلیل دزفولی و پس از

وضـعیت مـحکومیت لیکن در گرفتند؛ بازجویی قرار مورد مجدداً و شد کمیته مشترک محرز ساواـک و

نزدیک به مارکسیست ها اوایل دوره زندان٬ در ساواـک مواضع میثمی را سندی از ایشان تغییری داده نشد.

تـرس بوده است ولی از سازمان بی خبر ایدئولوژی در تغییر از چند وی گفته است هر برشمرده است؛
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ولی [ صالحی] مارکسیست شده بـود «سیمین گفته بود: بازجویی خود افراخته در وحید پرونده محمدتقی شهرام. .1
من هم نمی خوانید که نماز می گفت به احترام شما و نمی خواند نماز این اواخر چند هر مذهبی بود٬ میثمی هنوز

ص 112. ج 2: افراخته٬ پرونده رحمان (وحید) نمی خوانم.» نماز

که بودند اعضای سازمان معتقد برخی از نمی خوانده است.1 نماز آنها بهرام آرام نزد محمدتقی شهرام و

مذهبی گشت و زندان مجددًا در بعدها اما پیوسته بود به مارکسیست ها و ایدئولوژی داده بود تغییر وی نیز

تداوم راه مدعی رهبری سازمان و طرفدارانش٬ رجوی و مسعود برابر در و ترتیب داد را جمع خاص خود

بنیانگذاران گردید.

محمد. یزدانیان٬ خالصه پرونده ها...: .2

یزدانیان 2ـ  محمد
تحصیالت پس از شد. کاشان متولد در وضع مالی متوسط٬ با خانواده ای سّنتی٬ در سال 1327 وی در

رشته مهندسی شیمی مشغول به تحصیل گشت. در و شد دانشگاه صنعتی تهران (آریامهر) متوسطه وارد

صمیمی بهرام آرام بود. دوستان نزدیک و دوران دانشگاه از در

به عـضویت سـازمان تشّید٬ علیرضا آشنایی با رضایی و طریق معرفی به احمد از سال ٬1349 در

به باـکری ٬ تحت مسئولیت علی (بهروز) گروه شیمی٬ در و به سرعت طی کرد مراحل آموزشی را درآمد.

فعالیت پرداخت.

تا قم دنبال کرد. و مشهد تهران٬ در را زندگی مخفی خود و متواری شد ٬1350 ضربه شهریور از پس

بیشترین مسئولیت یزدانیان تـدوین جـزوه آمـوزش وی به مرکزیت٬ ورود تقی شهرام و فرار پیش از

منفجره بود. تهیه مواد شیمی انفجاری و

مجید بهرام آرام ٬ کنار یزدانیان در زندان٬ شهرام از فرار پس از اوایل تابستان ٬52 و بهار اواخر از

به همین مشارکت داشت. سازماندهی جدید در تقی شهرام ٬ سپاسی آشتیانی و علیرضا شریف واقفی ٬

پیش از تا که مارکسیست شد. اولین کسانی بود از نیز خود و بود مؤثر ایدئولوژی نیز تغییر روند در میزان٬

جـمع اعضای خانه و یزدانیان از داشت٬ رأس شاخه کارگری قرار در زمانی که او قضیه شریف واقفی ٬

زندگی می کرد. یک جا افراخته در وحید زمردیان و لیال شریف واقفی ٬ با و مرکزی این شاخه بود

در شاخه تقی شهرام فعالیت داشت و همان زمان در از و ازدواج کرد محبوبه افراز با 53 پاییز وی در
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به عهده یزدانیان بوده٬ شاخصی که مسئولیت آنها افراد رفت. کشور طرف سازمان به خارج از از سال 56

سـلطانی غـالمرضا محمدحسن ابراری جـهرمی ٬ عباس جاودانی ٬ هاشمیان قزوینی ٬ احمد از: عبارتند

ثقفی خراسانی. علیرضا مصطفی فرهادی و عّزت شاهی (مطهری )٬ کبیری ٬ علیرضا جهرمی ٬
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