
  نيما احمدپور
چرخش س�ازمان موس�وم به »مجاهدين خلق« 
به س�وي ماركسيس�م، موجد آث�ار و پيامدهاي 
متنوعي ش�د كه پيدايش »هس�ته مذهبي« در 
اي�ن تش�كل، در زم�ره آنهاس�ت. در مقالي كه 
پي�ش روي شماس�ت، پيداي�ش اين پدي�ده در 
آن دوره زماني، م�ورد بازخوان�ي و تحليل قرار 
گرفته اس�ت. اميد آنك�ه تاريخ پژوه�ان انقالب 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آيد. 

   
عاليم تغييرات ايدئولوژيك در س��ازمان موسوم به 
مجاهدين خلق، در آغاز دهه 50 رخ نمود و بر عرصه 
سياست و مبارزه با رژيم پهلوي، تأثيراتي فراوان نهاد. 
پس از آنكه اين سازمان دست به تصفيه هاي داخلي 
زد و مخصوصاً پس از كش��ته ش��دن مجيد شريف  
واقفي و صمديه لباف، مركزيت ماركسيس��ت شده 
سازمان ناچار شد ادعا كند: صدور حكم اعدام براي 
تعدادي از اعضا به خاطر سرپيچي از اصول موضوعه 
تش��كيالت بوده، نه اختالفات عقيدتي! سازمان در 
مورد اين دو نفر اطالعات گزينش ش��ده اي را ارائه 
كرد و بدين ترتيب موجب اقناع نس��بي يا حداقلي 

جمع باقيمانده شد. 
  آغاز حيات »هسته مذهبي« درون سازمان!

احمدعلي روحاني از اعضاي قديمي سازمان درباره 
پيدايش هسته مذهبي مي نويس��د: عده اي از افراد 
كه س��ابقاً عضو س��ازمان بودند، اما نمي خواس��تند 
ماركسيست شوند، تشكلي به نام »هسته مذهبي« 
را تشكيل دادند. اين تشكل روابط فعالي با سازمان 
داشت و از آن كمك هاي تس��ليحاتي و اطالعاتي و 
مالي مي گرفت. اين هس��ته از افراد س��ابق سازمان 
و عده اي كه به تازگ��ي از زندان آزاد ش��ده بودند و 
در گذش��ته در روابط تش��كيالتي بودند، تش��كيل 
مي شد. برخي از افراد معروف اين هسته عبارتند از: 
محمدصادق، فرهاد صفا، محس��ن طريقت، محمد 
اكبري آهنگر، س��رور آالدپوش و مجتبي آالدپوش. 
اعضاي اين هسته در سال 55 در درگيري ها و تعقيب 
و گريزهاي متعدد كشته يا دستگير يا پراكنده شدند. 
سازمان مجاهدين با قبول فعاليت هسته مذهبي در 
واقع مي خواست ثابت كند افراد مذهبي را از سازمان 
اخراج نكرده و آنها با قبول اصول تشكيالتي سازمان 
مي توانن��د  درون آن فعاليت كنن��د. محمد اكبري 
آهنگر كه در سال 50 دستگير و زنداني شد، پس از 

سه سال كه از زندان آزاد ش��د، اداره هسته مذهبي 
را پذيرفت و جزوه اي به نام »معرفت و ادراك« را با 
استفاده از كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم عالمه 
طباطبايي نوش��ت كه نس��بت به كتاب »شناخت« 
س��ازمان مجاهدين، التقاط كمتري داشت. محسن 
طريقت و محمدصادق پس از مدتي ماركسيس��ت 
ش��دند و بقيه اعضا از جمله خود اكب��ري آهنگر در 
طول سال هاي 54 و 55 در درگيري با پليس كشته 

شدند. 
با اين همه همزمان با خ��ط آموزش ها و مطالعات 
مذهبي، آموزش متون ماركسيس��تي - كه متون 
قديمي و بعضاً جديد بود - جاي بيشتري را اشغال 
كرد. در اين دوره، آموزش - عمدتاً - روي كتاب هاي 
چه بايد كرد )لنين(، تاريخ مختصر حزب كمونيست 
شوروي )تصويب و تقرير استالين(، مسائل لنينيسم 
)اس��تالين( و برخي جزوه هاي مرب��وط به چين و 
ويتنام متمركز ش��د و تقريباً تم��ام اوقات فراغت 
اعضا را پر كرد.  از همان اوايل پاييز 5۲، تقي شهرام، 
سلسله مقاالت يا - صرفاً - طرح سؤاالت و شبهاتي را 
به قصد سست كردن اعتقاد اسالمي اعضا، در نشريه 
داخلي س��ازمان )كه همه اعضا موظف به مطالعه و 
آموزش آن بودند( آغاز كرد. چون اولين جزوه اي كه 
اين مقاالت در آن چاپ شد، به دليل كمبود كاغذ 
سفيد تحرير، روي كاغذ س��بز تجارتي چاپ شد، 
به »جزوه س��بز« معروف گرديد و نشريات بعدي 
نيز - به رغم تفاوت رنگ كاغذ - به اين نام خوانده 
شدند. ش��هرام در اين جزوه ها، سؤاالتي را همراه با 
توضيحي مختصر مطرح مي كرد كه حتي در افراد 
قوي تر مذهبي نيز خلجان و ترديد ايجاد مي نمود. 
عجله اي كه بخش ماركسيست شده سازمان براي 
عضوگيري بيشتر داشت موجب گرديد روند آموزش 
اعضا تقريباً تعطيل ش��ود. احمدعل��ي روحاني در 
اين مورد نوشته است: »س��ازمان كه به جذب نيرو 
نياز بسيار داشت، سعي كرد هس��ته  مذهبي را كه 
از اعضاي س��ابق مجاهدين بودن��د و اينك به طور 
مستقل فعاليت مي كردند، وابسته به خود كند و بر 
آن نظارت دقيق داشته باشد تا بتواند از اين طريق 
روند عضوگيري را تس��ريع كند. س��ازمان با افراد 
مذهبي روش��نفكر رابطه برقرار كرد و با استفاده از 
بعضي افراد سرشناس س��ابق خود كه قباًل مذهبي 
بودند، اما حاال ماركسيست شده بودند، براي جذب 
روش��نفكران مذهبي اقدام كرد. قرار بود روي اين 

افراد كار ش��ود. اگر ماركسيس��م را مي پذيرفتند، 
جذب خود سازمان مي شدند و اگر قبول نمي كردند، 
به هسته مذهبي مي پيوستند. به اين ترتيب سازمان 
توانس��ت افراد زيادي را جذب كند، اما تمام وقت 
س��ازمان صرف اين كار ش��د و ديگر فرصتي براي 

آموزش باقي نماند.« 
  كارنامه تغيير ايدئولوژي در زندان ها!

تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق بر جريان ها 
و نيروهاي مذهبي داخل زندان ه��ا اعم از مجاهد و 
غيرمجاهد و نيز بر رويدادهاي دوران انقالب و نظام 
جمهوري اسالمي تأثيرگذار بود. زندان هاي سياسي 
دوران ش��اه عبارت بودند از: زندان قزل  قلعه، زندان 
اوين، زندان موقت شهرباني، بندهاي سياسي زندان 
قصر و قس��متي از زندان قزل حصار. ع��الوه بر اين 
زندانيان سياسي را به زندان عادل آباد شيراز و زندان 

وكيل آباد مشهد هم مي فرستادند. 
تا قبل از بهار و تابس��تان 1350 آرامش نس��بي بر 
زندان ها حاكم بود و زندانيان سعي مي كردند بدون 
برخورد با مأموران و با آرامش دوره زندان را سپري 
كنند اما در س��ال 1350 ناگهان اوضاع تغيير كرد 
و مخصوصاً بعد از اعتصابات دانش��جويان دانش��گاه 
تهران كه عده زيادي از دانشجويان دستگير شدند، 
زندان هاي سياسي پر از زنداني شدند. با اعالم خبر 
اعدام دو نف��ر از اعضاي چريك ه��اي فدايي خلق و 
13مجاهد خلق در آخرين روزهاي سال 49، پس از 
تعطيالت نوروز، اعتصابات و تظاهرات اوج گرفت. از 
بهمن سال 1341 ديگر پليس در محوطه دانشگاه 
تهران حض��ور پيدا نك��رده بود، اما در ارديبهش��ت 
1350 تعداد زي��ادي از افراد گارد شاهنش��اهي به 
فرماندهي س��رهنگ س��عيد طاه��ري در محوطه 
دانش��گاه مس��تقر ش��دند و عالوه بر ضرب و جرح 
دانش��جويان، عده زيادي از آنها را دس��تگير كردند 
و زندان ها به يكباره از زنداني سياسي پر شدند. كار 
به جايي رسيد كه حتي زندان هاي انضباطي مراكز 
نظامي از قبيل پادگان هاي جمشيديه و عشرت آباد 
هم تبديل به زندان سياس��ي ش��دند. شهرباني هم 
زندان هاي موقت ش��هرباني، قصر و ق��زل  حصار را 
پر كرد. نخس��تين گروه دستگيرش��دگان جنبش 
مسلحانه در اوين زنداني شدند و كار آموزش گروه ها 
هم با نظم دقيق و به طور پيگير در آنجا دنبال ش��د. 
به تدريج اعضاي گروه هاي مس��لح از زندان اوين به 
زندان هاي قزل قلعه، جمشيديه و عشرت آباد انتقال 

احمدعلي روحان�ي از اعضاي قديمي 
س�ازمان درب�اره پيداي�ش هس�ته 
مذهب�ي مي نويس�د: ع�ده اي از افراد 
كه س�ابقًا عض�و س�ازمان بودن�د، اما 
نمي خواس�تند ماركسيس�ت شوند، 
تش�كلي به نام »هس�ته مذهب�ي« را 
تشكيل دادند. اين تشكل روابط فعالي 
با س�ازمان داش�ت و از آن كمك هاي 
تسليحاتي و اطالعاتي و مالي مي گرفت
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 نظري بر ايجاد »هسته مذهبي« درون سازمان موسوم به مجاهدين خلق 
پس از تغيير ايدئولوژيك

تالش يك سازمان ماركسيست شده 
براي عضوگيري از مذهبي ها!
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  شاهد توحيدي
زنده ي��اد آي��ت اهلل حاج 
آق��ا روح اهلل كمالون��د 
خرم آب��ادي در ع��داد 
دانشوران معاصر حوزه 
علميه قم و نيز اس��تان 
لرستان به شمار مي رود. 
وي همان ش��خصيتي 
اس��ت ك��ه در دوران 
نهض��ت  اوج گي��ري 
اسالمي، از سوي امام خميني و ديگر مراجع حوزه 
قم، به ديدار شاه رفت و خواسته هاي ايشان را با وي 
مطرح س��اخت. اثري كه هم اين��ك در معرفي آن 
سخن مي رود، خاطرات حجت االسالم والمسلمين 
دكتر حميد عيدي از آيت اهلل كمالوند است كه توسط 
حجت االسالم والمس��لمين تيموري تدوين يافته 

است. در ديباچه اين يادمان چنين مي خوانيم: 
»جهان تش��يع، دانش��مندان و عالمان برجسته و 
تالش��گر زيادي را به خود ديده اس��ت كه مرزبان 
فكر و فرهنگ پويايند. آنان در مس��ير حيات علمي 
جامعه بشري بسترساز تجلي حق و سعادت نسل ها 
را فراهم نموده و دروازه تيرگي ها و تفكرات انحرافي 
را با س��يماي علمي و عملي خود مسدود كرده اند. 
ش��اهد اين مدعا آثار غن��ي، پ��رارزش و جاويداني 
اس��ت كه در عرصه ه��اي عديده علم��ي از آنان به 
يادگار مانده اس��ت، لذا تبيين درست و همه جانبه 
شخصيت عالم و اثرات برجاي مانده وي ره توشه اي 
مناسب براي صعود نفوس مستعد در وادي معارف 
الهي��ه را پيش روي هم��گان قرار خواه��د داد و در 
كتاب آس��ماني قرآن مجيد از واژه علم و مشتقات 
آن بيش از750 بار سخن به ميان آمده كه در هيچ 
يك از اديان به اين اندازه مقول��ه دانش و تكريم به 
انديشه و انديش��مند مورد توجه واقع نشده است و 
هر انس��اني كه تحققش به مقوله علم بيشتر باشد 
نزديكي او به مقام مقدس حضرت حق زيادتر است. 
از سوي ديگر گذري اجمالي به روايات صدور يافته از 
ذوات مقدس حضرات معصومين)ع( عنايت خاص 

اولياي دين را به علم و عالم نشان مي دهد. تا بدانجا 
كه رس��ول مكرم اس��الم)ص( فضل و برتري عالم 
بر ديگ��ران را مانند برتري پيامبر ب��ر امت مي داند: 
»فضل العالم علي غيره كفضل الّنبي علي اّمته.« و 
رجحان قلم دانشمندان را بر دماي شهدا و برتري او 
بر هزار عابد را روزنه اي براي درك درست مسلمين 
از فضيلت عالم بر سايرين بيان فرموده تا خأل حاصل 
از بي دانشي منشأ ظهور هوي و هوس دگرانديشان 
نش��ود و همانطور كه مرحوم عالمه فيض در كتاب 
گرانقدر محجه البيضاء از حضرت رسول)ص( نقل 
مي فرمايد: علما امينان و وارثان پيامبران بر بندگان 
خداوند دانسته ش��ده اند»العماء امناء الرسل علي 
عباداهلل.« تا سيطره دقت و تجليل از ارباب انديشه 
در لسان مبارك معصومين)ع( مورد مّداقه اهل نظر 
قرار گيرد و ما معترفيم شرح و بيان مقام عالم در اين 
مختصر نمي گنجد اما مي ت��وان گفت: تكريم عالم 
و فرزانگان دانشمند در هر جامعه اي نتيجه اي جز 
عزت و تكريم خداوند در پي نخواهد داش��ت و اين 
تكريم عالم مساوق سپاس خداوندي دانسته شده 
اس��ت تا جامعه در پرتو نورانيت علم سراپرده عالم 
هستي راه به نظاره بنشيند و چه خوب گفته است 

شاعر شيرين سخن:
نگه دار فرصت كه عالم دمي است / دمي نزد دانا به 

از عالمي است
حال كه اهتم��ام دي��ن و اولياي الهي ب��ر تكريم و 
بزرگداش��ت عالم استوار شده س��زاوار است حيات 
پر فراز و نش��يب هر انديش��مند ب��ا در نظر گرفتن 
زواياي مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد تا عالوه 
بر درك نزول رحم��ت خداوند)عند ذكرالصالحين 
ينزل الرحمه( موجبات زنده نگه داشتن انديشه هاي 
عالم را نيز فراه��م آوريم: »م��ن ورخ مومنا فكانما 
احياه.« نوشتار حاضر در پي بيان اجمالي از زندگي 
آيت اهلل كمال حضرت آيت اهلل حاج ش��يخ روح اهلل 
كمالون��د از زب��ان دوس��ت و ش��اگرد وي حضرت 
حجت االس��الم والمس��لمين دكتر حميد عيدي 
است كه به صورت تقطيع و سؤالي نمودن قسمتي 
از نوش��ته ها و مصاحبه هاي گرانقدر اس��تاد عيدي 
برگزيده ش��ده اس��ت. كتاب هايي مانند »علما در 
روش��ناي تاريخ«، »فصلنامه يافته نو«، »خرم آباد 
شناس��ي«، »گذر عمر«، »يادگار عمر«، »ناموران 
علمي و فرهنگي«، »نشريه شقايق« مأخذ اصلي اين 
نوشتار محسوب مي شوند. اميد آنكه اين تالش ناچيز 
گوشه اي از حيات نوراني آيت اهلل كمالوند را به اهل 

تحقيق و پژوهش بيشتر از پيش نشان دهد.« 

 نظري بر يادمان نو انتشار آيت اهلل 
حاج آقا روح اهلل كمالوند خرم آبادي

در شناخت ناموري گمنام!

داده ش��دند. عده زيادي از دانش��جوياني كه در 
تظاهرات ارديبهشت سال 50 در دانشگاه تهران 
دستگير شده بودند، در تشديد فضاي انقالبي و 
كارهاي آموزشي در داخل زندان ها نقش بسزايي 
داشتند. از سال 51 با توجه به تعداد زياد زندانيان 
سياسي، عده زيادي از آنها به زندان هاي شيراز و 

مشهد انتقال داده شدند. 
  رجوي و گروهي كه ب�ا تغيير ايدئولوژي 

تمام شده بود
گروه رجوي يا جرياني كه ب��ه رضا رضايي ختم 
مي شد، در فاصله سال هاي 5۲ تا 57 عماًل وجود 
نداشت و س��ازماني كه تحت عنوان مجاهدين 
خلق فعالي��ت مي كرد، همان دار و دس��ته تقي 
شهرام بود كه با وجود ماركسيست شدن، هنوز 
هم از اين نام استفاده مي كرد. اين كار دو دليل 
داشت؛ يكي اينكه سازمان قصد داشت تا اعالم 
علني تغيير ايدئولوژي همچنان از اين پوش��ش 
اس��تفاده كند و از كمك هاي مال��ي و تداركاتي 
طيف مذهبي جامعه برخوردار شود و ثانياً بتواند 
مخالفان خود را سركوب كند. موج طغيان عليه 
مركزيت س��ازمان مجاهدين، اولين بار از درون 

جريان تغيير ايدئولوژي داده سر برآورد. 
اوج گيري انقالب اسالمي و فراگير شدن شور و 
هيجان انقالبي مردم بعضي از كادرها و نيروهاي 
كيفي س��ازمان را متوجه وخامت اوضاع كرد و 
صراحتاً اعالم كردند: تقي شهرام و نوچه هايش 
حق نداش��ته اند عنوان قبلي سازمان مجاهدين 
خلق را به خ��ود منحصر كنند. گ��روه رجوي و 
كساني كه خود را ميراث دار حنيف نژاد و شريف 
واقفي مي دانستند، تغيير ايدئولوژيك سازمان را 
»كودتاي اپورتونيس��ت هاي چپ نما« ناميدند. 
رژيم ش��اه هم كه از ابت��دا مجاهدي��ن خلق را 
ماركسيست هاي اسالمي ناميده بود، همچنان 
آنان را به همين نام خطاب مي كرد و جريان هايي 
چون مؤتلفه، عناصر ماركسيست شده را مرتد و 

روند تغيير ايدئولوژي را ارتداد خواندند. 
جريان رجوي در اواخر س��ال 54 و اوايل س��ال 
55 با وضع يكس��ري اصطالح مث��ل بحث هاي 
آموزش��ي، جريان جديدي را با انگي��زه احياي 
گذشته س��ازمان مطرح كرد. مجموعه حركات 
و مانورهاي سياس��ي اين گروه با اين هدف بود 
كه ادعا كنند رس��يدن ب��ه آن تحليل ها نتيجه 
مجاهدت ه��ا و تالش ه��اي عناص��ر و نيروهاي 
شكنجه ديده وارث حنيف نژادهاست. رجوي در 
بيانيه 1۲ماده اي خود مي خواست ادعا كند كه 
هر ماده اين بيانيه از ميان آتش شكنجه و مبارزه 
و اع��دام عبور كرده اس��ت. اين بيانيه در س��ال 
54 تهيه و به بيرون از زندان ارس��ال شد. در اين 
بيانيه آمده بود كه دشمن اصلي كه بايد همپاي 
امپرياليس��م و حتي مقدم بر آن با او مبارزه كرد 
»راست ارتجاعي« است كه نماينده آن روحانيت 
و نيروهاي آن مس��لمانان مبارزي هس��تند كه 
معتقدند ايراد و اش��كال اصل��ي در قضيه تغيير 
ايدئولوژي و سازوكار حاكم شدن خط و ربط تقي 
شهرام، كودتا در سازمان نيست، بلكه ايراد اصلي 
به ايده اوليه و ايدئولوژي اصلي سازمان و پيروي 
مجاهدين خلق از مباني اعتقادي ماركسيس��م 
مربوط مي شود و سازمان در انديشه و آثار خود 
دچار »التقاط« است و راهي جز انحالل ندارد و 
اصالح پذير نيس��ت. رجوي حركت دار و دسته 
ماركسيست  شده مجاهدين خلق به رهبري تقي 
شهرام را مسبب اصلي بروز زودرس يك جريان 
راس��ت ارتجاعي مي داند كه تهديد اصلي براي 

سازمان محسوب مي شود. 
  اعتراف تاريخي گروه رجوي پس از ورود 
به فاز مس�لحانه درباره پيامده�اي تغيير 

ايدئولوژي
تا پيش از آغاز فاز نظام��ي مجاهدين خلق عليه 
نظام جمهوري اسالمي، آموزه هاي رجوي اينگونه 
تحليل مي ش��د ك��ه خط بندي ه��اي نيروهاي 
مس��لمان مبارز در زن��دان در س��ال هاي تغيير 
ايدئولوژي اس��ت كه رجوي را به اين تندروي ها 
سوق داده اس��ت، اما پس از ش��روع فاز نظامي 
ديگر ضرورتي براي پرده پوش��ي نبود و نش��ريه 
»مجاهد« در ارديبهشت سال 1365 در سالگرد 
مجيد شريف واقفي صراحتاً اعالم كرد آثار ضربه 
جريان تقي ش��هرام بس��يار دامنه دارتر از نابود 
كردن چند كادر ارزشمند انقالب بود و سبب شد 
مرتجعين و در رأس آنها خميني، يك هيستري 
ش��ديد راس��ت ارتجاعي را عليه مجاهدين و به 
تبع آن بر ضد جريانات مترق��ي و انقالبي به راه 
بيندازند. در واقع ضربه خائنانه اپورتونيست هاي 
چپ  نما باعث ش��د كه خميني، رهبري انقالب 
ضدس��لطنتي مردم ايران را به طور كامل بربايد 
و قبضه كن��د. همين مضم��ون را رجوي يك بار 
ديگر در سال 61 به شكل مبهم تري بيان كرده 
و گفته ب��ود: »از نظر تاريخي، نيروي پش��توانه 
خميني، نيروهاي عقب مانده و بيرون كش��يده 
ش��ده از اعماق تاريخ جامعه ما بودن��د. با صبغه 
خشك انديشانه، متظاهر، رياكارانه و فرماليستي 
مذهبي، مثل غولي كه س��اليان سال در بند و به 
زنجير كشيده شده بوده و حاال آزاد شده باشد.« 
اما همانطور كه در اعالميه 1۲ماده اي سال 55 
آمده، جريان اپورتونيستي و خائنانه چپ نما، با 
متالشي كردن مجاهدين در يك مقطع، اين نيرو 
را عليه ما برانگيخت، از زير كنترل نيروي انقالبي 

خارج كرد و به شدت به ما ضربه زد. 
  رجوي و سوار ش�دن بر موج سردرگمي 

در يك سازمان
ب��ه عل��ت س��ردرگمي هاي مس��تمر در زندان 
س��ال هاي 54 به بعد، ب��ه تعداد وابس��تگان به 
س��ازمان، خط و خطوط وجود داش��ت. رجوي 
توانست از اين اوضاع آشفته بهره برداري مضاعف 

كند. به اين ترتيب كه ابتدا خأل قدرت تشكيالتي 
را درون زن��دان برطرف كرد و س��پس به اتكاي 
تئوري هاي خودساخته وارد ميدان شد، در حالي 
كه حريف و رقيبي هم نداش��ت. بعد هم با هدف 
مقدس احياي سازمان متالشي شده اي كه يك 
آدم از خدا برگش��ته فرصت طلب به اس��م تقي 
ش��هرام آن را منحل كرده و هر كسي را هم كه 
مي خواسته از موجوديت مذهبي سازمان دفاع 
كند، ش��هيد كرده بود، خود را به عنوان منجي 

سازمان معرفي كرد. 
عنصر بت وارگ��ي در س��ازمان مجاهدين خلق 
عنصري اس��ت كه در فرقه هاي ايدئولوژيك اعم 
از مذهبي و ماركسيستي وجود دارد و در شرايط 
مس��اعد فاجعه به بار مي آورد. همه كس��اني كه 
كار س��ازماني كرده ان��د، اگر درك تش��كيالتي 
درستي از زمانه خود نداشته باشند، افرادي را در 
جايگاه بت مي نشانند و دستورات تشكيالتي را 
وحي منزل تلقي و طوطي وار اجرا مي كنند. اين 
اتفاق در بت واره شدن تقي ش��هرام ديده شد و 
بعدها به شكل افراطي تر و تراژيك تري در دوره 
پس از پيروزي انقالب، در س��ازمان مجاهدين 
خلق ب��ه اصط��الح مذهبي به رهبري مس��عود 
رجوي جلوه كرد و در زماني كه ارتش به اصطالح 
آزادي بخ��ش مجاهدين در عراق مس��تقر بود و 
در انقالب ايدئولوژيك مجاهدي��ن كه با ازدواج 
مس��عود رجوي و مريم عضدانلو، همسر مهدي 
ابريشمچي آغاز شد، به اوج خود رسيد و ديديم 
كه چگونه همه اعضاي س��ازمان اين انقالب به 
اصطالح ايدئولوژيك را تأييد و در برابر نبوغ رهبر 
كرنش كردند. كساني هم كه موافق اين وضعيت 
نبودند، خلع مسئوليت و حتي كشته شدند. در 
انقالب ايدئولوژيك مسعود رجوي حتي ازدواج 
و طالق هم در رديف مناسك تشكيالتي درآمد 
و همه اعضا وادار ش��دند همسران خود را طالق 

بدهند. 
  چهار پاره شدن يك سازمان

تراب حق ش��ناس از كادرهاي قديمي سازمان 
مجاهدين در خاطرات��ش صراحتاً اعالم مي كند 
س��ازمان مجاهدين خل��ق، ابتدا يك س��ازمان 
سياسي و س��پس مذهبي بود. اعضاي سازمان 
در عين حال ك��ه اعتقادات مذهبي داش��تند و 
افراد عموماً ب��ه وظايف مذهبي عمل مي كردند، 
اما به هيچ وجه مسئله اساس��ي اش دينداري و 
آداب و رسوم مذهبي نبود، بلكه مسئله سازمان 
پيشبرد سياستي انقالبي بود كه به آزادي ايران 
از ديكتاتوري شاه و رهايي از سلطه امپرياليسم 
بينجامد. سازمان مجاهدين خلق طي سال هاي 
54 تا 56 به چهار گروه مجزا تقس��يم ش��د. اين 
تقسيم بندي براس��اس موضع گيري به اطالعيه 
1۲بندي مسعود رجوي صورت گرفت. گروه اول 
خود رجوي و پيروانش بودند كه اعتقاد داشتند 
مبان��ي اعتق��ادي و آموزش ه��اي ايدئولوژيك 
س��ازمان همچنان همان مباني دوره حنيف نژاد 
و سعيد محسن است و تغيير ايدئولوژي در واقع 
كودتايي اس��ت كه يك مشت بچه هاي كم سواد 
ماركسيست شده كه قبل از اينكه ماركسيست 
باشند، اپورتونيست هستند، انجام داده اند، زيرا 
دامان ماركسيست ها پاك از اين شائبه هاست و 
ما آنها را همچنان متحدان واقعي مبارزاتي خود 
و داراي كمون مشترك مي شناسيم. نكته مهم 
اين است كه عالوه بر رژيم ش��اه، دشمن اصلي 
ما راس��ت هاي ارتجاعي از قبي��ل مؤتلفه اي ها و 
روحانيوني چون هاشمي رفس��نجاني و افرادي 
چون الجوردي هس��تند كه مش��خصه بارز آنها 

ضدماركسيست بودنشان است. 
گروه دوم، لطف اهلل ميثمي و ي��اران او بودند كه 
مباني سياسي و باور اوليه به ايدئولوژي سازمان را 
قبول داشتند، ولي معتقد بودند كه آموزش هاي 
ايدئولوژي��ك بر مبناي ق��رآن و نهج البالغه بايد 
ادامه پيدا مي كرد كه كودتاي اپورتونيست ها آن 
را متوقف كرد. ديگر اينكه دشمن اصلي همچنان 
رژيم شاه اس��ت و نيروهاي اس��المي معتقد به 
مبارزه با امپرياليسم و استبداد، همچنان متحد 
آنان به شمار مي روند و فقط در صورتي كه نگرش 
حذفي به مجاهدين اوليه داشته يا افكاري مثل 
دكتر شريعتي و مهندس بازرگان داشته باشند، 
دشمن محس��وب مي ش��وند. در ضمن، جريان 
رجوي به خاطر فرعي كردن هاي س��ودجويانه 
و انحصارطلبان��ه ربط��ي ب��ه راه حنيف ن��ژاد و 
بنيانگذاران اوليه س��ازمان ندارد و دچار انحراف 

شده است. 
گروه سوم مركب از دكتر كريم رستگار و مصطفي 
ماليري بود كه محور آنها نگرش علمي محض به 
قرآن و متون اسالمي بود و درصدد احياي خط و 
ربط حنيف نژاد بودند. اين دو معتقد بودند كه نه 
تنها مباني ايدئولوژيك كه همه خطوط سياسي 
و اس��تراتژيك و محوره��اي مبارزات��ي و حتي 

تاكتيك ها را هم بايد از قرآن اخذ كرد. 
گروه چهارم كس��اني بودند كه پس از سال 54، 
ديدگاه ها و برداشت هايش��ان نسبت به سازمان 
مجاهدين خلق تغيير كرد و بيشتر انتقاداتشان 
هم به اين برمي گشت كه س��ازمان و تشكيالت 
اصل پنداشته شده و آن را به جاي خدا و پيغمبر 
گذاشته اند. ش��اخص ترين فرد اين گروه محمد 
محم��دي گرگاني بود ك��ه در دوره اول مجلس 
شوراي اس��المي به عنوان نماينده مردم گرگان 

به مجلس رفت. 
اين نوع موضع گيري ها در زندان هم وجود داشت 
و در سال 54 كه سران سازمان از زندان قصر به 
اوين منتقل ش��دند، گروه رجوي براي رقابت با 
جريان هاي ديگر، محمدرضا سعادتي را از اوين 
به قصر فرستاد تا دسته بندي هاي ضد رجوي را 

تا حد زيادي تعديل يا خنثي كند. 

    آيت اهلل حاج آقا روح اهلل كمالوند خرم آبادی


