
   محمدرضا كائيني
اثري كه ه��م اينك در 
س��خن  آن  معرف��ي 
مي رود، يكي از واپسين 
پژوهش هاي استاد فقيد 
عل��ي  زنده ي��اد 
ابوالحسني)منذر( است 
كه پ��س از وف��ات وي 
مجال نش��ر ياف��ت. او 
س��ال ها ب��ا تدقي��ق و 
تحقيق در گفتار و كردار علماي شيعه، جلوه هايي 
حكمت آميز از مهر و قهر ايش��ان را گرد آورد و به 
مثابه »ذوق لطيف ايراني« ب��ه عالقه مندان اهدا 
ك��رد. او در ديباچ��ه اين اث��ر، به نيك��ي محتوا و 
جهت گيري آن را تبيين كرده اس��ت: »عالمان و 
حكيم��ان- و در ي��ك كالم: نوعاً همه چيزش��ان 
عالمانه و حكمت آميز اس��ت؛ حتي ش��وخي ها و 
پرخاش هايشان. آن عالم فرزانه كه حكمت در عمق 
جانش نفوذ دارد، زماني كه ش��ادي و نشاط، تمام 
وجودش را پر ساخته و با دوستان يكدل خويش، 
گل مي گويد و گل مي شنود و نيز زماني كه از شدت 
خشم، چونان درياي طوفاني شده و حريف را به باد 
اعتراض مي گيرد، س��خن و عمل��ش از حكمت و 
معرفت تهي نيست. واژه ها و مفاهيمي كه در هنگام 
بحران- از شدت ش��ادي گرفته تا كثرت اندوه- از 
ذهن و زبانش مي تراود، در كل، حكيمانه يعني بجا 
و اس��توار اس��ت؛ چندان كه مي ت��وان از آنها نيز 
درس ها آموخ��ت و پندها اندوخ��ت. در كارنامه 
زندگي عالمان فرزانه، فراوان مواردي مي يابيم كه 
آنان- در عرصه فتوا و قضاوت يا تدبير و سياست يا 
بحث و چالش علمي با حريف نكت��ه اي آورده اند، 
مضمون��ي پرورده اند، ش��گردي زده ان��د، طنزي 
پرداخته ان��د، مزاحي گفته اند و... كه ش��نيدني و 
آموختني است. گفتني است مشاغلي كه علماي 
دين در جامعه اسالمي به عهده گرفته و مردم نيز 
آنها را به عنوان متصدي شايسته اين امور شناخته 

و پذيرفته اند، از قرار زير است:
1. تدريس و تدَرس علوم دين��ي نظير فقه، اصول، 
تفسير، اخالق، تاريخ، فلس��فه و نيز علوم مربوط به 

آنها)زبان و ادبيات عربي، منط��ق، رجال و تراجم( 
از س��طوح مقدماتي ت��ا مرحله عالي دس��تيابي به 
قَوه استنباط احكام و مقررات شرعي در زمينه هاي 
مختلف از منابع چهارگانه ديني)كتاب خدا، سنت 
معصومين عليهم السالم، عقل و اجماع( و تصنيف 
كتب مبسوط استداللي درباره هر يك از اين دانش ها 

و علوم.
2. ص��دور فتوا و پاس��خگويي- به نح��و مكتوب يا 
شفاهي- به سؤاالت ش��رعي مردم و نگارش رساله 
علميه )توضيح المس��ائل( در بيان تكاليف شرعي 
مسلمين در شئون و جهات مختلف زندگي فردي 

و اجتماعي.
3. برگزاري امامت جمع��ه و جماعت، اجراي صيغه 
نكاح و طالق، پياده كردن حدود و احكام شرعي در 
اجتماع و نيز انجام قضاوت بين مردم بر پايه موازين 

و احكام ديني.
4. وعظ و خطابه ديني و بيان و تش��ريح مسائل و 
احكام ش��رعي- مندرج در رس��اله هاي علميه- و 
ترويج مع��ارف دين��ي و تبيين باي��د و نبايدهاي 
اخالقي، اجتماعي، سياس��ي، فرهنگ��ي و... . در 
اين ميان، البته تدريس فقه- آن هم در س��طوح 
عالي- و نيز صدور فتوا و پرداختن به امر قضاوت، 
سه مس��ئوليت مهم و خطير اس��ت كه انجام آن 
به برخ��ورداري كافي از دو صف��ت واالي فقاهت 
)اشراف علمي بر مجموعه احكام و معارف الهي( و 
تقوا )پايبندي كامل به دستورهاي شرع( نياز دارد 
و جمع اين دو صفت، تنها در فقهاي جامع  الشرايط 
)فقيهان امين و پارسا( ممكن است. بدينگونه، علما 
و روحانيون، شئون و مقامات گوناگوني داشته و در 
عرصه هاي متعددي از عل��م و عمل، انجام وظيفه 
مي كنند و بر اين اساس، ذوق ورزي و لطيفه پردازي 
و هنرمندي آنان نيز در عرصه هاي مختلفي ظهور 
و بروز دارد. در اين دفتر بر آنيم شما را با نمونه هاي 
جالب��ي از ش��وخي ها، طنزه��ا، لطيفه گويي ها، 
نكته گيري ها، مضمون تراشي ها، حاضرجوابي ها و 
شگردهاي حكيمانه عالمان و طالبان علوم ديني در 
عرصه هاي گوناگون علم و عمل، آشنا كنيم و البته 
در خالل مطالب، به اقتضاي بحث و توضيح مطلب، 
نكات مفيد و ارزش��مند فراواني نيز آمده است كه 

خواهيد خواند.«  
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   احمدرضا صدري
دگرديسي ايدئولوژيك سازمان موسوم به مجاهدين 
خلق ايران، در عداد ش�اخص ترين س�رفصل هاي 
تاريخ اين س�ازمان، بلكه تاريخ انقالب اسالمي به 
ش�مار مي رود. اين رويداد موجب ش�د علل موضع 
حكيمانه رهبر كبير انقالب اس�المي در عدم تأييد 
اين س�ازمان به رغم اصرار هاي مكرر برخي علما و 
مبارزان عيان گردد. مقالي كه هم اينك پيش روي 
شماست، به بسط بيشتر اين موضوع پرداخته است. 

         
   »راه انبياء، راه بشر« زمينه ساز يك انحراف

زمينه هاي نخستين تغيير ايدئولوژيك سازمان موسوم 
ب��ه مجاهدين خلق را باي��د در منابع اولي��ه مطالعاتي 
ايش��ان جس��ت. بي ترديد »اثر راه طي ش��ده« تأليف 
مهندس مهدي بازرگان و نظريه مغلوط »راه انبياء، راه 
بشر« سنگ بناي اوليه اين دگرديس��ي بوده و به آنان 
تجري الزم براي پناه بردن به ماركسيسم را داده است. 
سيدمحس��ن موس��وي زاده جزايري، پژوهشگر تاريخ 

معاصر ايران در اين باره مي نويسد:
»س��ازمان مجاهدين خلق ايران در ش��هريور 1344 
به وس��يله س��ه نفر از اعضاي نهض��ت آزادي ايران به 
نام هاي محمد حنيف نژاد، س��عيد محسن و علی اكبر 
بديع زادگان پايه گذاري شد. حنيف نژاد متولد 131۷ در 
تبريز وابسته به يك خانواده متوسط بازاري بود. سعيد 
محسن در سال 1318 در يك خانواده مذهبي در زنجان 
به دنيا آمد و در سال هاي 1339 تا 1342 در دانشكده 
فني در جبهه مل��ي و نهض��ت آزادي فعاليت مي كرد. 
بديع زادگان متولد 131۷ در اصفهان در دانشكده فني 
ش��يمي مي خواند. او در دوران فعاليت جبهه ملي دوم 
با اين جبه��ه و نهضت آزادي در ارتباط بود. براس��اس 
خاطرات به جامان��ده از اعضاي مجاهدي��ن خلق، آثار 
اعضاي نهضت آزادي مانن��د بازرگان، آيت اهلل طالقاني 
و س��حابي از مهم ترين منابع مطالعات��ي آنها در زمان 
تأسيس سازمان بوده اس��ت. حسين احمدي روحاني، 
از اعضاي اوليه س��ازمان مجاهدي��ن خلق درخصوص 
منابع تدوين هويت سازمان مي گويد: عموماً كتاب هاي 
مورد مطالعه راه طي ش��ده، خدا در اجتماع، عش��ق و 

پرستش، مس��ئله وحي، اس��الم مكتب مبارزه و مولد 
)مهندس بازرگان(، جهاد و ش��هادت، تفسير پرتوي از 
قرآن )آيت اهلل طالقاني(، خلقت انسان و قرآن، تكامل 
)دكتر سحابي( بوده اس��ت. . . محسن نجات حسيني 
نيز مي گويد: كتاب هاي آموزشي در زمينه ايدئولوژي 
عبارت از قرآن و نهج البالغه، كتاب هاي پرتوي از قرآن 
آيت اهلل طالقاني، قرآن و تكامل دكتر يداهلل س��حابي، 
خدا در اجتماع، بي نهايت كوچك ها، عشق و پرستش و 
كار در اسالم بازرگان بود... با توجه به اينكه كتاب هاي 
نوشته ش��ده توس��ط اعضاي نهضت آزادي جزء منابع 
مهم سازمان مجاهدين بود، اين سؤال مطرح مي شود 
كه اين مناب��ع چه تأثيري ب��ر تفك��ر مجاهدين اوليه 
گذاشته اند؟ يكي از مهم ترين تأثيرات مهندس بازرگان 
بر بنيان گذاران س��ازمان مجاهدين نظريه س��ازگاري 
دين و علم اوس��ت. بازرگان در كتاب »راه طي ش��ده« 
اشاره مي كند كه برخالف عقيده بسياري از افراد كه هم 
در بين آنها مذهبي ها هستند هم غيرمذهبي ها، بشر از 
ابتدا تاكنون راهي را كه طي كرده اس��ت راهي جز راه 
انبيا نبوده است. او اعتقاد دارد راه انبيا و راهي كه بشر 
از طريق غيرديني در حال طي كردن است سرانجام به 
يك نتيجه خواهد رسيد. هرچند مهندس بازرگان اين 
نظريه را در جواب غيرمذهبي هايي كه دين را پاسخگوي 
نيازهاي روز نمي دانستند، مطرح كرده و تأكيد داشته 
كه آنچه انس��ان از راه علم مي آموزد تض��ادي با آموزه 
پيامبران ندارد و در نهايت دستاوردهاي علمي بشر به 
جايي مي رسد كه متوجه مي شود اين مسائل را پيش از 
اين پيامبران گفته اند، اما اعضاي اوليه مجاهدين خلق 
از اين نكته براي مطالعه متون غيرمذهبي براي تدوين 
هويت استفاده و شروع به مطالعه منابع ماركسيستي 
كردند. محمد حنيف نژاد، بنيانگذار سازمان مجاهدين 
خلق، اين س��ؤال را مطرح مي كرد كه چ��را در مبارزه 
ماركسيس��ت ها به مراتب جلوتر از مسلمانان هستند؟ 
او در جواب مي گفت عل��م و باز هم عل��م. همين علم 
علت اصلي پيش افتادگي ماركسيست هاي مبارز است. 
غربي ها همان طور كه در دانش طبيعي برتري دارند، در 
دانش اجتماعي نيز برترند. حنيف نژاد مي گفت براساس 
آموزه پيامبر در طلب دانش حتي به جاي دوري چون 

چين هم باي��د برويد. ما ني��ز بايد دانش مب��ارزه را از 
ماركسيست ها بياموزيم! در واقع بنيان گذاران سازمان 
براساس اينكه راه علم و دين سرانجام به يك نقطه ختم 
مي شود، ماركسيست را علم تلقي كرده و ايرادي براي 

استفاده از متون ماركسيستي نديدند.« 
   م�رگ در انتظ�ار س�ر ب�از زد گان از پذيرش 

ماركسيسم!
سرنوشت س��ازمان مجاهدين خلق، از جايي تراژيك 
شد كه آنان وجود طيف مس��لمان در درون خويش را 
بر نتافتند و با گرز و تبرزين به استقبال آنان رفتند! به 
اذعان بسياري، تصفيه هاي سازماني در اين فرقه پس 
از گرايش به ماركسيسم، نقض غرض و لكه سياسي در 
كارنامه آن به ش��مار مي رود. زهرا سعيدي پژوهشگر، 

تاريخ معاصر ايران در اين باره چنين آورده است:
»مشي سازمان مجاهدين به خوبي بيانگر انديشه هاي 
التقاطي آن بود. اين سازمان، در راستاي مبارزات خود 
عليه رژيم، ب��ه اقدامات زيادي دس��ت زد. اولين اقدام 
مسلحانه سازمان در س��ال 1350 با هدف برهم زدن 
جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهي انجام شد كه در پي 
آن چند تن از اعضاي مجاهدين دستگير و اعدام شدند. 
گذش��ته از اين، مجاهدين اقداماتي چون بمب گذاري 
در سفارت اردن هم زمان با ورود ملك حسين به ايران، 
انفجار بم��ب در يكي از دفاتر نمايندگي ش��ركت هاي 
امريكايي در س��ال 1353، انفجار پاس��گاه ژاندارمري 
الهيجان در همان س��ال، بمب گذاري مقابل سفارت 
انگليس در فروردين 1354، ترور دو تن از مستشاران 
امريكايي و يك افس��ر ني��روي هوايي اي��ران و... را نيز 
انجام دادند ت��ا گواهي بر ضديت اين س��ازمان با رژيم 
ش��اه باش��د. اما به رغم تمام اين اقدامات، امام خميني 
هيچ گاه ديد مثبتي به اين گروه نداشتند و آن را تأييد 
نمي كردند، اين در حالي بود كه بس��ياري از گروه هاي 
سياس��ي ديگر به رغم فعاليت هاي نه چندان گسترده 
خود مورد تأييد امام قرار گرفتند. يكي از علل مهم اين 
موضوع انديشه هاي التقاطي و فاصله گرفتن سازمان از 
انديشه هاي ابتدايي خود است كه تبلور آن را مي توان در 

قتل افرادي چون مجيد شريف واقفي ديد. 
امام خميني اسالم را به همان شكلي كه در سنت و قرآن 

حنيف نژاد اقدامات و حركت هاي انقالبي 
امام خميني را بسيار مثبت تلقي مي كرد 
و آن را س�رآغاز تحولي جديد در نهاد 
روحانيت مي دانس�ت، ام�ا به تدريج، 
مش�ي ايدئولوژيكي س�ازمان تغيير و 
انديشه هاي ماركسيس�تي و التقاطي 
به بدنه آن نفوذ ك�رد و آن را فرا گرفت! 
چه بس�ا بتوان گف�ت اين انديش�ه ها، 
از همان ابتداي تأس�يس س�ازمان، در 
 انديشه برخي رهبران آن وجود داشت

امام خميني، روحانيت و تغيير ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق 
در آيينه روايت ها و تحليل ها

 امام از بدو تأسیس 
هیچ اعتقادی به این گروه نداشت
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آمده بود قبول داشت و هرگونه التقاط در مباني آن 
را نفي مي كرد، به همين دليل مبارزيني را كه عنوان 
اسالمي داش��تند، ولي در جهت مبارزه از مكاتب 
ديگر و از جمله ماركسيسم تغذيه مي شدند همچون 
مجاهدين خلق را مورد تأييد قرار نداد. مجاهدين 
خلق ابتدا خود را سازماني اس��المي معرفي نمود 
و تأكيد رهبران آن همچ��ون حنيف نژاد، ارتباط با 
روحانيون مبارز و فعال بود. حنيف نژاد از اين افراد 
براي سخنراني و روشنگري دانشجويان دعوت به 
عمل مي آورد تا در مجامع گوناگون دانش��گاهي، 
به مناسبت هاي مختلف ش��ركت كنند. اقدامات و 
حركت هاي انقالبي امام خميني)ره( را بسيار مثبت 
تلقي مي كرد و آن را سرآغاز تحولي جديد در حوزه 
علميه و نهاد روحانيت مي دانس��ت. اما به تدريج و 
تحت برخي تحوالت، مشي مبارزاتي و ايدئولوژيكي 
سازمان تغيير و انديشه هاي ماركسيستي و التقاطي 
به بدن��ه آن نفوذ ك��رد و آن را فرا گرفت. چه بس��ا 
بتوان گفت  اين انديشه ها از همان ابتداي تأسيس 
مجاهدين خلق در انديش��ه برخ��ي از رهبران آن 
همچون حنيف نژاد وجود داشت. براي نمونه او گفته 
بود: ما در كليت امر، اس��الم و قرآن و نهج البالغه را 
پذيرفته ايم، ولي در مورد مت��ون مربوط به مبارزه 
ضعف داريم... ! بدين ترتيب به تدريج آموزش هاي 
مذهب��ي � در مقاطعي � حذف و بع��د به طور كلي 
قطع گرديد و آموزش ها عمدتاً بر كتاب هايي چون 
چه بايد كرِد 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 شد، يعني دروس آموزشي سازمان 
برگرفته از منابع ماركسيستي بود. سازمان نه تنها 
از انديشه هاي اسالمي فاصله گرفت، بلكه برخي از 
اعضاي خود را كه همچنان به اس��الم وفادار بودند 
به طرز فجيعي به قتل رساند. مجيد شريف واقفي 
از جمله اين افراد اس��ت كه به دليل اعالم جدايي 
از س��ازمان و انتش��ار مطالبي عليه آن و نيز اعالم 
پايبندي خود به اس��الم، توسط اعضاي مجاهدين 
به ش��هادت رس��يد. او از اعضاي مهم سازمان بود. 
مجيد شريف واقفي توانس��ت به صورت مخفي و با 
عنوان عضو كادر مركزي و مس��ئول امنيتي، امور 
سازماندهي را عهده دار شود و به عنوان مسئول گروه 
الكترونيك براي كشف امواج و فركانس هاي راديويي 
كميته ساواك و شهرباني اقدام كند، ولي با انتشار 
جزوه اي به نام جزوه سبز آموزشي جريان جديدي 
ظاهر گرديد كه منجر به قتل وي در ارديبهش��ت 
54 شد. جزوه سبز آموزشي جزوه اي بود كه پيش 
از آن توسط چند تن از اعضاي ماركسيست سازمان 
منتشر و در آن رسماً ماركسيست شدن مجاهدين 
و فاصله گرفتن آن از اس��الم اعالم شده بود. بعدها 
ش��ريف واقفي به انتقاد از اين ج��زوه پرداخت و به 
موضوع ماركسيست شدن س��ازمان اعتراض كرد. 
مجاهدين با اطالع از اين موضوع و مس��لح ش��دن 
ش��ريف واقفي و احتم��ال درگيري و مب��ارزه او با 
اعضاي سازمان، تصميم به قتل وي گرفت. مركزيت 
سازمان در اسفندماه 1353، از طريق ليال زمرديان، 
زوج تشكيالتي شريف واقفي كه ضمناً رابط وي با 
س��ازمان بود، دريافت كه شريف واقفي كه به دليل 
مخالفت با انح��راف ايدئولوژيك قب��اًل از مركزيت 
تصفيه شده بود، »مسلح« است. اين موضوع بهانه 
قتل مجيد شريف واقفي را فراهم كرد و طبق نقشه 
س��ازمان مقرر ش��د قراري بين او و يكي از اعضاي 
س��ازمان به نام مجيد افراخته گذاش��ته شود. بعد 
از رسيدن ش��ريف به محل قرار، افراخته و محسن 
سيدخاموش��ي با ش��ليك متناوب چندين گلوله 
موجب شهادت شريف واقفي مي گردند. بعد از آن، 
جسد او، به س��رعت در صندوق عقب اتومبيلي كه 
از قبل آماده بود ق��رار گرفت و وحيد و دو نفر ديگر 
با رانندگي محسن خاموش��ي به سوي بيابان هاي 
مسگرآباد حركت كردند. در آنجا شكم شريف واقفي 
توس��ط خاموشي و س��ياه كاله پاره ش��د و در آن، 
محلول بنزين و كلرات و شكر ريختند و آتش زدند. 
پس از سوزاندن جسد، آن را قطعه قطعه و در چند 

نقطه دفن نمودند!« 
   رهبر انقالب و روحانيت مبارز در مواجهه با 

تغيير ايدئولوژيك
 همانگونه كه اشارت رفت، امام خميني رهبر كبير 
انقالب، هيچ گاه پذيراي انديش��ه و كاركرد اعضاي 
سازمان موسوم به مجاهدين خلق نبود. اما برخي 
روحانيان مبارز كه پيش تر به آنان كمك هايي كرده 
بودند، به اي��ن رويداد واكنش هايي نش��ان دادند. 
عزت اهلل مطهري)شاهي( از مبارزين پر آوازه انقالب، 

در اين باره معتقد است. 
»مرحوم امام خميني در طول مبارزات، نه خودشان 
از اين گروه حمايت كردند و نه اصاًل اجازه مي دادند  
كمكي به آنها ش��ود، ولي برخي آقايان به امام نامه 
 نوشتند و از ايشان  خواستند به آنها كمك كنند، اما 
امام قبول نمي كردند، مگر در م��ورد خانواده هاي 
زندانيان سياسي كه پدر و مادر يا درآمدي نداشتند. 
در اين فقره هم، چون پاي عده اي بي پناه در ميان 
بود، موافقت كردند. امام خميني به شهيد مطهري 
اعتماد داشتند. ش��هيد مطهري هم مي گفت اينها 
اصاًل اس��الم و روحانيت را قب��ول ندارند! عملكرد 
آنها را ديده بود و قبول نداش��ت و همين را عيناً به 
امام خميني منتقل كرده بود. حتي موقعي كه دو 
س��ه نفر از كادر مركزي مجاهدين را اعدام كردند، 
امام هيچ واكنشي نشان ندادند! در سال 1352 هم، 
دو س��ه نفر از اعضاي اصلي مجاهدين در خارج از 
كشور، اجازه مالقات خواستند، اما امام به آنها اجازه 
مالقات ندادند. علتش هم اين بود كه اينها صادق 
نبودند! اعتقاداتشان چيز ديگري بود و عملكردشان 
چيز ديگري! بين خودشان هم هميشه مي گفتند 
تضاد اصلي ما با روحانيون است! حتي بعدها هم كه 
پس از تالش فراوان، دو نف��ر از آنان با امام خميني 
مالقات كردند، هرگز نتوانستند نظر ايشان را جلب 

كنند. حتي كتاب شناخت س��ازمان هم سه مدل 
بود يا به قول خودش��ان، براي سه قش��ر! قشر اول 
دانش��جوها و روش��نفكرها بودند كه به تعبير آنها 
علمي كار مي كنند و مي شود خيلي از حرف هايي 
را كه در سطح جامعه نمي شود مطرح كرد، به آنها 
گفت! اين قشر بيشتر دانشجو بودند و غيردانشجو، 
خيلي كم در بين آنها بود. مجاهدين مي گفتند ما 
مي توانيم ديدگاه هاي واقعي مان را به اينها بگوييم و 
مي فهمند! قشر دوم شامل بورژوا و خرده بورژوا بود 
كه شامل سرمايه دارها، بازاري ها و روحانيِت وابسته 
به آنها بود. قشر س��وم به قول آنها، طبقه پرولتاريا 
بودند كه سواد درست و حسابي نداشتند و معتقد 
بودند نبايد خيلي وقت صرفش��ان كرد! فقط كافي 
است اينها سمپات سازمان باشند كه اگر يك وقتي 
سازمان خواست در جايي بمب بگذارد يا اعتصاب و 
تظاهراتي راه بيندازد، از اينها استفاده كند! سازمان 
از اين قش��ر، فقط هواداري محض مي خواس��ت و 
كاري به تفكراتشان نداش��ت! در واقع آنها را داخل 
آدم نمي دانس��ت! مي گفتند اين قش��ر دوم تا يك 
جايي همراه��ي مي كند، ولي وقت��ي عرصه تنگ 
مي ش��ود، جا مي زند يا مخالفت مي كند! باورشان 
اين بود كه اينها خيلي راح��ت مي توانند روبه روي 
سازمان بايستند، بنابراين بايد تضاد با آنها را تا حد 
ممكن پنهان كرد! ظاه��راً آرزو مي كردند قدرت را 
به دست بگيرند و بعد اموال سرمايه دارها را مصادره 
كنند و به طبقه پرولتاريا بدهند! توصيه مي كردند 
حتي االمكان نبايد با قشر دوم درگير شد، مگر اينكه 
با اس��تراتژي س��ازمان مخالفت كنند. ديدار تراب 
حق ش��ناس و حس��ين روحاني با امام هم با اصرار 
برخي اطرافيان از جمله آقاي دعايي صورت گرفت! 
حتي شنيدم آقاي دعايي، پيش امام گريه كرده بود 
كه اجازه بدهند اينها بيايند و حرف هايشان را بزنند! 
آنها رفتند و حدود يك ماه، همه حرف هايش��ان را 
زدند. امام خميني هم هي��چ جوابي به آن حرف ها 
ندادند! باز اطرافيان فش��ار آوردند تا امام نظرشان 
را بگويند. ايش��ان نهايتاً اعالم كردن��د مباني اينها 
ربطي به اس��الم ندارد و ماركسيستي است. از اين 
موقع بود كه مخالفت سازمان با امام خميني، شكل 
حادتر و ش��ديدتري پيدا كرد. البته اين در حيطه 
اعضاي اصلي قابل درك بود و نه سمپات ها و جامعه. 
سال1352 تا آن موقع مجاهدين سعي مي كردند 
هرطور كه شده، با روحانيت كنار بيايند، ولي متوجه 
شدند نمي ش��ود با آنها كنار آمد! اوايل انقالب هم 
نش��ريه مجاهد، گاهي عكس امام خميني را چاپ 
مي كرد، اما هيچ توضيحي نمي داد! دائماً هم تالش 
مي كردند از امام تأييد بگيرند و البته امام خميني 
تأييد نمي كردن��د و وقت مالقات ه��م نمي دادند. 
باالخره با فش��ار و اصرار همان آقاياني كه اش��اره 
كردم، در دوره اي كه امام در قم بودند، به موس��ي 
خياباني و رجوي و چند نفر ديگرشان، وقت مالقات 
دادند، اما باز آنها را تأييد نكردند و اجازه بهره برداري 
از اين مالقات را هم ندادند. نهايتاً هم در دوره اي كه 
تقابل آنها با نظام جدي ش��د و در عين حال وقت 
مالقات هم مي خواستند، به آنها جواب دادند: شما 
هم مثل مردم اسلحه هايتان را تحويل بدهيد و به 
صفوف مردم بپيونديد، در اين صورت الزم نيست 
ش��ما به ديدن من بياييد، من خودم به ديدن شما 
مي آيم!... البته آنها قصد نداشتند اسلحه هايشان را 
تحويل بدهند؛ چون خودش��ان را حاكمان واقعي 

مردم مي دانستند!
وي در ادمه سخن، ماجراي صدور فتواي مجاهدين 
ماركسيست ش��ده از س��وي روحانيت در زندان و 

پيامدهاي آن را اينگونه روايت كرده است:
»روحانيت مب��ارز تا قضيه تغيي��ر ايدئولوژيك، از 
س��ازمان حمايت هاي مالي زيادي ك��رده بودند. 
ساواكي ها بهانه دستشان بود و مي گفتند پول هاي 
امام زمان)عج( را داديد به اينها و نتيجه اش اين شد! 
به اسم دين به آنها كمك كرديد و آنها اعمال منافي 
عفت مي كردند! ع��الوه بر اين، مردم��ي هم كه با 
ارجاعات روحانيت، فرزندانشان به اين گروه پيوسته 
بودند، نسبت به آقايان معترض شده بودند! به نظرم 
مجموع اين قضاي��ا، روحانيت را ب��ه نقطه صدور 
فتوا كش��اند. مجاهدين هم از خدا مي خواس��تند؛ 
چون بهانه دستش��ان مي افتاد ك��ه بگويند اينها با 
ساواك همكاري مي كنند! من در آن شرايط، خيلي 
صدور فتوا را به صالح نمي دانس��تم؛ چون معتقد 
بودم س��اواك سوءاس��تفاده خواهد كرد، هر چند 
اعتقاد داشتم بايد از سازمان فاصله گرفت. آنها به 
ساواك گفته بودند ما از مسلمان هايشان حمايت 
كرديم، عده اي از آنها بچه مسلمان بودند و االن هم 
هستند، همه شان كه ماركسيست نيستند! خاطرم 
است يك ش��ب، مرا به اتاق رسولي بازجو بردند كه 
با آقاي رباني ش��يرازي رودررو كنند. رسولي ما را 
روبه روي هم نشاند و بعد هم خودش رفت! مطمئن 
بودم در آنجا، دوربين مداربسته يا ضبط صوت كار 
گذاشته اند كه بفهمند ما چه مي خواهيم بگوييم! من 
سعي كردم حرف ساواك را بزنم تا شنودكنندگان، 
به در بسته بخورند! با لحن تندي گفتم: خودتان از 
اينها حمايت كرديد و به آنها پول داديد، به جهنم 
كه كمونيست شده اند، خدا و پيغمبر كه كمونيست 
نش��ده اند، برويد يك گروه ديگر درس��ت كنيد و 
خودتان خط بدهي��د... به هرحال، فتوا هم به دليل 
همين فشارها صادر شد كه اين ش��ما بوديد كه با 
تأييدهايتان و كمك هاي مالي ت��ان، به اينها بال و 
پر داديد و آقاي��ان روحاني هم تصميم گرفتند تا با 
دادن فتوا، به اصطالح خرجشان را سوا كردند و به 
آنها گفتند شما نجس هستيد! تا آن موقع همه سر 
يك سفره مي نشستيم، ولي از آن به بعد، همه چيز 
جدا شد! س��ردمدار قضيه هم اعضاي مؤتلفه مثل: 
آقاي عس��گراوالدي و آقاي بادامچي��ان و امثالهم 
بودند. آقاياني كه فتوا دادند، گفتند واجب است از 
كمونيست ها جدا شويد و سفره هايتان را هم جدا 

كنيد؛ چون آنها نجس هستند!« 

مهر و قهر علماي دين به مثابه جلوه اي 
از »ذوق لطيف ايراني«

كردار بر مبناي حكمت
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ع�زت اهلل مطه�ري: »ام�ام خميني 
در طول مب�ارزات، نه خودش�ان از 
مجاهدين حمايت كردن�د و نه اصالً 
اج�ازه مي دادن�د كمك�ي ب�ه آنها 
ش�ود، ولي برخ�ي آقايان ب�ه امام 
نامه  نوشتند و از ايش�ان  خواستند 
ب�ه آنها كمك كنن�د اما ام�ام قبول 
نمي كردند، مگر در مورد خانواده هاي 
زندانيان سياس�ي كه پ�در و مادر يا 
درآمدي نداش�تند. در اين فقره هم 
چون پاي ع�ده اي بي پن�اه در ميان 
بود، موافقت كردند. شهيد مطهري 
عملكرد آنها را قبول نداشت و همين 
 را عيناً به ام�ام منتقل ك�رده بود.«
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