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  احمدرضا صدري
در دوماه�ه اخير و به م�وازات اغتشاش�ات موجود 
ايران، سخن از تجزيه كشورمان و به اصطالح »معين 
نبودن مرزه�اي اي�ران در آينده«، فراوان ش�نيده 
مي شود. هرچند كه تحقق اين رويا براي بدخواهان 
اين م�رزو بوم ناممكن ب�ه نظر مي آيد، اما مناس�ب 
است كه از سابقه طرح اين مقوله، از فرداي پيروزي 
انقالب اس�المي س�خن رود. مقال پي آم�ده با اين 
هدف به نگارش درآمده اس�ت. اميد آنكه مفيد آيد. 

      
   امريكا، حامي هميش�گي اق�وام تجزيه طلب 

در ايران
به شهادت اسناد، دولت امريكا هماره با گروه هاي تجزيه 
طلب در ايراِن پس از پيروزي انقالب اسالمي، در ارتباط 
بوده و حتي به آنان كمك هاي فراوان نموده اس��ت. اما 
نظريه پردازان حاكميت امريكاي��ي، در اين باره چگونه 
مي انديش��ند و چه مي گوين��د؟ در مقالي ب��ر تارنماي 
مركز اس��ناد انقالب اس��المي، موضوع اينگونه گزارش 

شده است:
»بحث پشتيباني مالي، سياس��ي، تئوريك و... اياالت 
متحده از گروه هاي قوم گرا در ايران، چيزي نيس��ت 
كه نت��وان آن را به آس��اني تأييد ك��رد. مقامات بلند 
پايه امريكاي��ي بارها و بارها در س��خنان خود، بر اين 
موضوع تأكي��د كرده اند كه در صدد هس��تند تا نظام 
جمهوري اس��المي اي��ران را از درون متالش��ي و به 
كش��ورهاي كوچك تر تقس��يم نمايند. در بس��ياري 
از نمونه  ه��ا، ش��اهد حمايت هاي نظري مؤسس��ات 
تحقيقاتي اياالت متحده از گروه ه��اي قومي تجزيه  
طلب ايراني هستيم. بسياري از بنيادهاي تحقيقاتي 
امريكايي، از طراح��ان اصلي طرح ه��اي نظير طرح 
خاورميانه ب��زرگ، گفتمان ه��اي قوم گرايي، تجزيه 
 طلبي و فدراليسم مي  باشند. استفاده از گفتمان هاي 
مدرن و امروزي و تلفيق آن با قوم گرايي، از رايج ترين و 
زيركانه ترين شيوه  هاي اين مؤسسات است. اين نهادها 

با به كارگيري گفتمان هايي چون آزادي، پلوراليسم 
از هر نوع به ويژه قوميتي، حقوق بش��ر، زبان مادري، 
آزادي انتخاب و... كه به ويژه در طرح خاورميانه بزرگ 
مشهود است، بسياري از نخبگان قومي را در راستاي 
اهداف خود جذب و تربيت مي نمايند. نشريه ويكلي 
استاندارد از مدافعان اجراي طرح خاورميانه بزرگ، در 
مقاله  اي به قلم توماس مك ايندي )معاون ستاد هوايي 
امريكا(، در مورد مدل حمله احتمالي امريكا به ايران 
اينگونه ابراز نظر مي كند: عمليات گسترده نظامي به 
همراه عمليات پنهان از ناراضيان داخلي، همانطور كه 
در افغانستان اجرا شد، مي تواند با استفاده از گروه هاي 
قومي غيرفارس، براي س��رنگوني رژيم اسالمي ايران 
طرح  ريزي شود... وي اضافه مي كند كه جمعيت متكثر 
قومي ايران، زمينه مساعدي را در اختيار امريكا قرار 
داده كه مي توان براي عمليات مخفيانه از آن بهره برد. 
تنها 51 درصد ايران فارس هستند و كردها و آذري ها، 
35 درصد جمعيت ايران را تشكيل مي دهند كه 70 
درصد آنها زير 30 سال و داراي نرخ بيكاري 20 درصد 
هستند. اما نكته مهم تر اينكه بخش اعظم قوميت هاي 
ايراني، هم مرز و همسايه كشورهاي جمعيت مشابه 
قومي هس��تند كه مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. 
ويليام بي من استاد دانش��گاه براون در ژوئن 2003، 
طرح دولت بوش براي تغيير رژيم ايران را، براس��اس 
حمايت از گروه  هاي تجزيه طلب، حمايت از سازمان 
مجاهدين خلق، حمايت از سازمان هاي سلطنت طلب 
و دخالت نظامي در صورت لزوم تبيين كرد. در ژوئن 
2003، استيون ميلز از مركز بلفر براي علوم و روابط 
بين الملل دانش��گاه ه��اروارد تصريح ك��رد كه طرح 
تغيير رژيم دولت بوش و نو محافظه كاران، براس��اس 
گسل هاي سياسي- اجتماعي در درون جامعه ايران 
شكل گرفته و با استفاده از عمليات پنهان، كمك هاي 
مالي به گروه  هاي اپوزيس��ون، حماي��ت از گروه هاي 
داخلي، ان��زواي ديپلماتي��ك و تخري��ب در فرآيند 

بازسازي اقتصادي شكل گرفته است...«. 

  تجزي�ه ايران، طرح�ي بريتانياي�ي، به قدمت 
يك قرن!

دولت هاي خارجي، احزاب وابسته به آنان و نيز گروه هايي 
كه سهمي از حاكميت جمهوري اسالمي مي خواستند، اما 
به آن نرسيده بودند، تجزيه طلبي و شورش هاي قوميتي 
را از فرداي پيروزي انقالب اسالمي كليد زدند. دكتر جواد 
منصوري از مبارزان انقالب اسالمي و نخستين فرمانده 

سپاه، در اين باره مي نويسد:
»تجزيه  ايران در جهت تحقق اهداف استعماري بريتانيا، 
از ابتداي قرن 13 هجري شمسي در دستور كار اين دولت 
بوده اس��ت. از اين رو اين كش��ور چندين قرارداد در اين 
خصوص، با دولت تزاري روسيه به امضاء رساند. انگليس 
همچنين در تجزيه  مناطق وسيعي از ايران نظير: قفقاز، 
هرات، بخشي از جزاير خليج فارس و بعضي نقاط ديگر، 
دخالت مستقيم و تعيين كننده داش��ت. برنارد لوئيس 
انگليسي در س��خنراني خود كه با عنوان ايران در تاريخ 
18 ژانويه 1999/ 28 دي 1377، در مركز موشه دايان 
دانشگاه تل آويو ايراد نمود، با اشاره به اينكه در 2 هزار سال 
گذشته هيچ اشغالگري نتوانسته است بر فرهنگ ايراني 
تأثير بنيادي بگذارد، اين موضوع را نشان دهنده  فرهنگ 
برتر دانست. او در كنفرانس بيلدربرگ نيز تنها راه نابودي 
اين فرهنگ را تجزيه  ايران و تقسيم آن به قطعات گوناگون 
قومي اعالم نمود. ايجاد تفرقه، دودستگي و دشمني ميان 
قوم ها وگروه هاي مختلف جامعه و دامن زدن به اختالفات 
مذهبي و نژادي از اصول راهبردي اس��تكبارجهاني در 
اعمال سلطه بر س��رزمين هاي ديگر است. بر اين اساس 
همزمان ب��ا فعاليت گروه هاي ضد انقالب، آش��وب هاي 
تجزيه طلبي در اس��تان هاي مختلف شكل گرفت. اين 
حوادث در حال��ي روي مي داد كه ش��يرازه  ارتش از هم 
گسيخته بود و سپاه پاسداراِن تازه تأسيس نيز اسلحه و 
امكانات كافي در اختيار نداشت و آموزش هاي الزم را طي 
نكرده بود. گس��ترش اين آشوب ها و حمايت همه جانبه  
بيگانگان از آشوبگران، مي توانست به آساني موجب تجزيه  
كشور شود. اين جريان ها خواهان انجام سه تغيير عمده 

تجريه ايران، راهبردي نخ نما شده از گذشته هاي دور

چند تكه شدن ايران
در النه جاسوسی تئوريزه می شد

در روند انقالب بودند: تغيير در شوراي انقالب، تغيير 
نام جمهوري اسالمي به جمهوري خلق هاي ايران 
و انحالل ارتش كه برآورده ش��دن اين سه خواسته، 
زمينه  تس��لط اين گروه ها و در نهايت سلطه  دوباره  
امريكا بركشور را فراهم مي كرد. متعاقب اين طرح، در 
دوازدهم اسفند 1357، حزب دموكرات كردستان 
ايران و در 23 اس��فند همان سال، حزب جمهوري 
خلق مس��لمان، وابسته به آيت اهلل ش��ريعتمداري 
در آذربايجان ش��رقي، اع��الم موجودي��ت كردند و 
خواهان خودمختاري و تجزيه  كردستان و آذربايجان 
شدند. مدتي پس از آن، سازمان سياسي خلق عرب 
درخوزستان و احزاب مشابه  ديگري در بلوچستان و 
تركمن صحرا نيز شكل گرفت. استان كردستان به 
جهت موقعيت جغرافيايي، تاريخي، قومي و زباني 
خود، هميش��ه استعداد آش��وب و تنازعات قومي و 
محلي را داشته اس��ت. پيروزي انقالب اسالمي هم، 
خود بهانه اي شد تا گروه هاي ضد انقالب به تحريك 
و تش��ويق مردم اين منطقه برآيند و با طرح مسائل 
سياسي و قومي، در جست وجوي حقوق شبه فدرالي 
و حتي بيشتر از آن باشند. در ميان احزاب موجود، 
حزب دموكرات كردستان ايران، مهم ترين جريان 
تحريك كننده در منطقه به شمار مي رفت. همزمان 
با ش��كل گيري آن، گروه هاي سياس��ي ديگري در 
منطقه شكل گرفتند كه حتي سياست هاي خشن تر 
و افراطي تر نسبت به حزب دموكرات داشتند. تا جايي 
كه مي توان گفت حزب دموكرات، معتدل ترين آنها 
به شمار مي رفت، چراكه بسياري از آنان جز به سقوط 
دولت انقالبي و نظام نوپاي اسالمي، به چيزي ديگر 

قانع نمي شدند...«. 
  تجزيه طلبي، ب�ا حمايت س�فارت امريكا 

در تهران
آنچه بعدها از اسناد النه جاسوسي امريكا در تهران 
به درآمد، نه صرفاً نمايانگر يك كار اطالعاتي، بلكه 
ش��اهدي بر مهره چيني ه��اي گس��ترده و جريان 
سازي هاي كالن در ايران به شمار مي رود. برخي از 
اين اوراق، در باب اغتشاشات اقوام در راستاي جدايي 
از ايران، نكات مهمي در خوي��ش دارند. چنانكه بر 

تارنماي فوق آمده مي خوانيم:
»در س��ندي به تاريخ 15 م��رداد 1358 كه داراي 
طبقه  بندي سّري مي باشد، چنين آمده است: كردها 
ممكن است از قدرت كافي براي تضمين خودمختاري 
بيشتر براي خود در غرب  ايران برخوردار باشند، اما 
در حال حاضر فكر مي كنيم كه آنها قادر به بس��ط 
قدرت و نفوذ خود در جهت براندازي دولت نيستند. 
اگر كردها، آذربايجاني ها، اعراب و س��اير گروه  هاي 
قومي، تالش  هاي خود را هماهنگ كنند )اغتشاش 
هم زمان( و در جهت مشترك سرنگوني دولت كنوني، 
با يكديگر همكاري و از يكديگ��ر حمايت كنند، به 
عقيده ما آنها امكان موفقيت دارند... در راستاي پياده 
كردن اين طرح ها، بعد از پيروزي انقالب اس��المي، 
امريكا به حمايت پنهان��ي از گروه هاي تجزيه طلب 
مي پ��ردازد. حزب دموك��رات كردس��تان  ايران كه 
براي تجزيه كردستان از  ايران دست به فعاليت زده 
بود، در همان نخستين ماه هاي فعاليت خود )اوايل 
تابستان 1358(، ميليون ها دالر كمك از پيمان ناتو 
دريافت كرد و هم زمان با گروهك پيكار، نخستين 
جرياني بود كه وارد مبارزه  مس��لحانه با نظام نوپاي 
جمهوري اس��المي ش��د. عالوه بر اين مايلز كاپلند 
كه در جنگ دوم جهاني با ژنرال دونوان در دستگاه 
امنيتي ارتش امريكا و در تدارك كودتاي 28 مرداد 
1332 نيز، با كرميت روزولت همكاري كرده بود، در 
اوايل سال 1979 )1358(، به  عنوان عضو گروهي از 
مشاوران بين  المللي، براي ديدار از مناطق عشايري 
و بررسي امكان ش��ورش آنها به  ايران سفر مي كند. 
پس از مدتي، دو نفر از رؤس��اي سابق  ايل قشقايي 
به نام  هاي خسرو و ناصر قش��قايي از امريكا و آلمان 
غربي به  ايران آمدن��د و بالفاصله به اس��تان فارس 
عزيمت و مدعي رياست  ايل قشقايي شدند. برادران 
قشقايي با حمايت از بني  صدر، تالش زيادي كردند 
تا عشاير فارس را مجدداً زير پرچم خود گرد آورند و 
يك آشوب تجزيه طلبانه  جديد را در منطقه حساس 
كوچ  ايل قشقايي )يعني از جنوب اصفهان تا خليج 
فارس( پديد آورند. خسرو قشقايي قبل از بازگشت به  
ايران، به واشينگتن رفته و طرح عمليات را با مقامات 
سازمان سيا هماهنگ ساخته  بود. اما توطئه برادران 
قشقايي به  رغم تمهيدات مفصل مادي و فرهنگي، به 
نتيجه نرسيد. سرانجام شورش نافرجامي كه به غائله  
اردوخان شهرت يافت، تنها توانست عده معدودي را 
به عنوان اعضاي ثابت به خود جذب كند كه شورش 
آنها نيز با مداخله قواي انتظامي پايان يافت. اما دولت 
امريكا كه در سال 1358، تالش بسياري براي حمايت 
از طرح  هاي تجزيه طلبانه  گروهك هاي مختلف به 
عمل آورده بود، با توجه به وضعيت نه  چندان مساعد 
كشور در آن مقطع، آنچنان به موفقيت  اين طرح ها 
دل بسته بود كه يكي از سناتورهاي امريكايي به نام 
سناتور جكس��ون، طي مصاحبه  اي در مهر 1358 
اظهار ك��رده بود: انقالب  ايران محكوم به شكس��ت 
است و آن كشور در آستانه تجزيه به قطعات كوچك 
است... اما با كشف و خنثي سازي اين گروهك هاي 
تجزيه طلب در شمال، جنوب، شرق و غرب كشور، 

نتيجه اي جز شكست عايد كاخ سفيد نشد...«. 
  تجزيه طلبان در كردستان

تجزيه طلبي در پگاه نظام اسالمي، بيش از همه در 
كردس��تان رخ نمود. نظام و اعضاي شوراي انقالب، 
نخست با ابواب جمعي فتنه، از در ماليمت در آمدند و 
كوشيدند تا آنان را از طريقه ناصواب خويش منصرف 
كنند. حزب دمكرات اما، نصيحت پذير نبود و چندي 
بعد پاوه را به محمل تحركات خويش مبدل ساخت. 
روزهايي دشوار از راه رس��يد كه نيروهاي انقالب به 
فرماندهي شهيد دكتر مصطفي چمران، در پاوه به 
دفاع از تماميت ارضي ايران مي پرداختند. نويسنده 

اثر »پرستوي دهالويه« در اين باره آورده است:
»در مقطعي كه شهر پاوه در محاصره ضدانقالب بود، 

شهيد چمران مأموريت يافت تا به همراه تعدادي از 
همرزمان و پاسداران به سمت اين شهر حركت كند، 
تا مبادا اين خطه از ميهن اسالمي به دست دشمنان 
انقالب و اسالم بيفتد. واقعه پاوه كه در مرداد ماه سال 
1358 اتفاق افتاد، از جمل��ه رويدادهايي بود كه در 
تاريخ جان فشاني ها و ايثارگري هاي دكتر چمران، 
برگ زريني از قدرت، شجاعت و توكل او به خداوند 
است. در جايي كه به گفته خود دكتر چمران، هيچ 
اميدي به پيروزي و زنده ماندن در آن جهنم آتش و 
خون وجود نداشت، تنها و تنها اتكال به خداوند بود 
كه توانست اميد پيروزي و مقاومت را در وي و يارانش 
زنده نگاه دارد. نكته بسيار مهم در اين ميان آن است 
كه شهيد چمران در گزارش هاي خود با توجه به شمار 
نيروهاي مهاجم از يك طرف و قساوت و جنايت هاي 
آنان و اينكه پايبند به هيچ قواعدي نبودند، به اين باور 
رسيده بود كه حفظ پاوه، بسيار دشوار است و احتمال 
اينكه شهر سقوط كند و به دست ضدانقالب بيفتد، 
هر لحظه وجود دارد. وضعيت شهر پاوه بيش از پيش 
وخيم مي ش��د، بطوري كه س��قوط پاوه براي همه 
محرز بود! شهيد چمران در اين باره مي گويد: اخبار 
وحش��تناك پاوه به مركز مي رسيد و دستور كمك 
داده مي شد، ولي نتيجه نمي داد و بيم آن مي رفت كه 
پاوه به سرنوشت مريوان دچار شود و قتل عام فجيعي 
توس��ط حزب دموكرات و چپ نماي��ان ديگر در آن 
صورت گيرد... لحظات سخت و دهشتناكي سپري 
مي شد. به دستور دكتر چمران، آب و غذا جيره بندي 
شده بود. مهمات نيز در نبردي سخت، در حال تمام 
شدن بود. در اين شرايط ضدانقالب سعي مي كرد، 
خط محاصره را تنگ تر كن��د و از هر طرف آتش بر 
سر پاسداران و مدافعان پاوه ريخته مي  شد و سيلي از 
هزاران عنصر مسلح دموكرات، در شهر موج مي زد. 
خطوط اوليه دشمن، به نزديك خانه پاسداران رسيده 
بود و هزاران نفر از اين دشمن مسلح، توانستد مقاومت 
بي نظير جوانان ما را در هم بشكنند و شهر در آستانه 
فروپاش��ي كامل قرار گرفت. اما ناگهان در صبحگاه 
27 مرداد 1358، فرمان تاريخي امام خميني همه 
معادالت دش��من را بر هم ريخت. آن هايي كه شهر 
را س��اقط  ش��ده فرض  مي كردند و براي ديگر نقاط 
كردستان نقشه مي كشيدند، در مقابل سيل توفنده 
مردم انقالبي و قدرت و صالبت پيام امام، به زانو در 
آمدند. امام با قدرت تمام فرمان داد كه هر چه زودتر 
بايد غائله كردستان و مخصوصاً شهر پاوه ختم گردد و 
اشرار دستگير و سركوب شوند. شهد چمران در رابطه 
با پيام تاريخي امام خميني مي گويد: نيروي مردمي 
مثل س��يل به كرمانشاه سرازير ش��ده بود، اعالميه 
تاريخي امام در آن لحظه، بزرگ ترين حركت تاريخي 
انقالب به حس��اب آمد، اعالميه اي كه سرنوش��ت 

كردستان را عوض كرد...«. 
  تجزيه طلبان در ميان تركمن ها

در ميان اقوامي كه فرآيند تجزيه طلبي را شاهد بودند، 
تركمن ها نيز حضور داش��تند. گروهك ستاد خلق 
تركمن با الهام از ايدئولوژي چپ فعاليت مي كرد و 
سعي داشت تا مردم اين خطه را عليه نظام نوتأسيس 
اسالمي بش��وراند. فرجام و آورده خلق تركمن اما، 
بهتر از حزب دموكرات نبود و نهايتاً آنان نيز ناگزير 
فرار از منطقه شدند. غالمرضا خركوهي پژوهشگر 
تاريخ معاصر ايران، ماجرا را به ترتيب پي آمده تحليل 

كرده است:
»س��تاد خلق تركمن، ي��ك گروه��ك صددرصد 
كمونيس��تي و كاماًل نظامي بود و هيج نس��بتي با 
خلق مسلمان تركمن نداش��ت. اين گروه به دنبال 
اهداف سياسي و فرهنگي و نظامي خودش بود كه 
قباًل توسط سران كاخ كرملين در ساير نقاط مختلف 
جهان از جمله در جمهوري تركمنس��تان شوروي 
سابق، تجربه ش��ده بود. آنها هر روز به بهانه دريافت 
زمين هاي كش��اورزي و مس��ائل قومي، به تحريك 
مردم س��اده دل مي پرداختن��د و تركمن ها را عليه 
انقالب نوپاي ايران تهييج مي كردند كه متأسفانه عده 
بي ش��ماري از جوانان ناآگاه و حتي برخي از علماي 
تركمن- مخصوصاً در جنگ اول- گول ش��عارهاي 
فريبنده كمونيس��ت ها را خوردند. اما بس��ياري از 
فرهيختگان مي دانستند كه مديريت پشت صحنه 
اين سناريوي مضحك سياسي- نظامي، گروهي بنام 
سازمان چريك هاي فدايي خلق است كه يك گروهك 
كامالً كمونيست و وابسته به حزب كمونيست شوروي 
سابق مي باشد كه با پيروزي انقالب شروع به سرقت 
سالح هاي پادگان ها و پاس��گاه هاي ايران و استان 
گلس��تان و س��اير نقاط مرزي نموده و زير پوشش 
عناوين محلي و بومي مثل ستاد خلق تركمن، ستاد 
خلق عرب، ستاد خلق بلوچ و شوراهاي دهقاني و...، 
در مناطق مرزي و قومي، مي خواستند آنچه كه در 
طول سال ها از رژيم پهلوي نتوانسته اند بگيرند، يك 
شبه و با جنگ مس��لحانه از رژيم نوپاي جمهوري 
اسالمي بستانند. گرچه آنها مسئله زمين و مطالبات 
قومي را مطرح مي كردند، اما همه شعارها، اعالميه ها، 
سخنراني ها، نش��ريات و اقدامات آنها، براي كسب 
خودمختاري و جدايي طلبي بود. در يك كالم آنها 
مي خواس��تند در منطقه تركمن صحرا، كردستان، 
آذربايجان و بلوچس��تان، جمهوري هايي مش��ابه 
تركمنستان ش��وروي با مرام كمونيستي تأسيس 
نمايند و مردم مس��لمان منطقه را به خاك س��ياه 
بنشانند. در اين راستا سازمان چريك هاي فدايي خلق 
با همكاري ستاد خلق تركمن، دو جنگ خانمانسوز را 
در اوايل فروردين و اواسط بهمن سال 1358 در گنبد 
و تركمن صحرا عليه انقالب و جمهوري اسالمي به 
راه انداختند، هزاران نف��ر را آواره و مجروح كردند و 
به خاك و خون كش��يدند كه البته با مقاومت مردم 
مس��لمان و نيروهاي كميته انقالب اسالمي، ارتش 
و سپاه پاسداران سركوب شدند. بعد هم سرانشان به 
خارج از كشور فرار كردند و برخالف شعارهايشان كه 
خود را دشمن امپرياليسم معرفي مي كردند به دامن 
كشورهاي امپرياليس��تي اروپا، انگلستان، فرانسه، 

امريكا، آلمان و روسيه پناه بردند...«. 

اسناد درباره تقي شهرام چه مي گويند؟

حاشيه و متن
 يك ضربه درون سازماني

تجزيه طلبي در پگاه نظام اس�المي، 
بيش از هم�ه در كردس�تان رخ نمود. 
نظام و اعضاي شوراي انقالب، نخست 
با ابواب جمعي فتنه، از در ماليمت در 
آمدند و كوشيدند تا آنان را از طريقه 
خويش منصرف كنند. حزب دمكرات 
اما، نصيحت پذير نبود و چندي بعد پاوه 
را به محمل ضدانقالب مبدل ساخت... 
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   محمدرضا كائيني
 اثري كه هم اينك در 
معرفي آن س��خن 
م��ي رود، ح��اوي 
تحليل ه��ا و ني��ز 
اس��نادي در ب��اب 
كارنامه تقي شهرام 
از عوام��ل تغيي��ر 
در  ايدئول��وژي 
سازمان مجاهدين 
خلق اس��ت كه در 
س��اليان اخير نشر 
يافته است. اهميت اين مطالب صرف نظر از منتشر 
نشده بودن آنها، تحليلي است كه مي تواند از شرايط 
دروني سازمان، در اوايل دهه 50 به دست دهد. اين 
مجموعه توسط احمدرضا كريمي تدوين شده و مركز 
اسناد انقالب اس��المي، به انتشار آن همت گماشته 
است. ناشر در باب محتواي اين كتاب، در ديباچه آن 

آورده است:
»در تش��ريح تاريخچ��ه  س��ازمان مجاهدين خلق 
ايران، شاخص ترين نام ها، گاه اهميت شان به دليل 
نقش تأسيسي آنها بوده و گاه به خاطر نقشي كه در 
تدوين و تأليف آثاري براي آموزش داش��ته اند. گاه 
نيز شهرتش��ان به مناس��بت ارتباطات و حضور در 
مقاطعي ويژه، از تاريخ مب��ارزات ايران معاصر بوده 
اس��ت. معروف ترين نام ها عبارت بودن��د از: محمد 
حنيف نژاد، سعيد محس��ن، عبدي نيك بين، اصغر 
بديع زادگان، محمود عس��كري زاده، احمد رضايي، 
حس��ين روحاني، تراب حق ش��ناس، رضا رضايي، 
بهمن بازرگاني، مس��عود رجوي، مه��دي رضايي، 
كاظم ذواالنوار، مصطفي خوش��دل، مجيد شريف 
واقفي، مرتضي صمديه ي لّب��اف، بهرام آرام، وحيد 
افراخته، منيژه  اشرف زاده كرماني، سيمين صالحي، 
لطف اهلل ميثمي و علي رضا سپاسي آش��تياني. اين 
اسامي هر يك به مناسبتي ش��هرت يافتند و بنا به 
نقشي كه داشتند، در اذهان و يادها ماندگار شدند. 
برخي از اسامي با ياد نيك همراه شدند، بعضي ديگر 
ميانه  خ��وب و بد ماندند و چند تن نيز اوراق س��ياه 

كارنامه  اين سازمان، به ايشان منسوب شد. در طول 
س��ال هاي1352 تا1357، نام ديگري بارها و بارها 
مطرح شد كه همه  اسامي ديگر را تحت الشعاع قرار 
داد و بيش از همه در ذهن ها باقي ماند، ذهن هايي 
كه درگير خلجان ها و زير و بَم هايي ش��ده بودند و 
خواه ناخواه ت��الش مي كردند، تا درب��اره  آن نام به 
قضاوت بنشينند: تقي شهرام. نام وي ابتدا با ماجراي 
فرار حيرت انگيزش از زندان ساري، به همر اه افسر 
زندانبانش بر س��ر زبان ها افتاد و پس از چند سال، 
با افشا ش��دن قتل ها و ترورهاي هولناك داخلي در 
ميان سازمان مجاهدين خلق كه به ادعاي همين نام 
ديگر مسلمان نبود و در چرخه  تجربه و پويش دچار 
استحاله اي موس��وم به تغيير ايدئولوژي شده بود، 
بار ديگر نام او در رأس همه  اسم هاي مربوط به اين 

سازمان قرار گرفت. 
پژوهشي كه پيش روي داريد، تحقيقي همه جانبه 
درباره  تقي شهرام است كه اّهم موضوعات مرتبط با 
وي را در برمي گيرد، از جمله دوران قبل از زندان و 
ضربه  شهريور50، دوران هاي زندان در اوين و قصر 
و ساري، داستان فرارش از زندان با ذكر جزئيات به 
نقل از خودش و ستوان احمديان، ورودش به سازمان 
پس از فرار و دوران تعاملش با مصطفي ش��عاعيان 
و كادرهاي قديمي س��ازمان، ورودش به مركزيت و 
سه شاخه اي كردن سازمان، فرآيند تغيير ايدئولوژي 
و خروج از مذهب در بيش از نيمي از اعضا، تصفيه ها 
و ترورهاي داخلي، ترورهاي سياسي و نحوه  تعامل 
با شوروي، سلطه  غيابي وي بر شاخه  خارج از كشور، 
دوران هاي نشيب و فراز رهبري در سازمان و نهايتاً 
اخراج و استعفا، دوران زندان در جمهوري اسالمي 
و ماجراهايي كه در اين دوران از سر گذراند، ماهيت 
شكايت هايي كه عليه وي به دادگاه انقالب اسالمي 
ارائه گرديد، بررس��ي رون��د برگ��زاري دادگاه و رّد 
صالحيت آن توسط وي، واكنش گروه هاي مختلف از 
جمله مجاهدين خلق و پيكار به محاكمه  تقي شهرام 

و سرانجام صدور رأي و اعدام...«. 

   1358. تقي شهرام در زندان
 در كنار تني چند از خبرنگاران

در مي�ان اقوامي ك�ه فرآين�د تجزيه 
طلبي را ش�اهد بودن�د، تركمن ها نيز 
حضور داشتند. گروهك خلق تركمن 
با اله�ام از ايدئول�وژي چ�پ فعاليت 
مي كرد و س�عي داش�ت تا م�ردم اين 
خطه را عليه نظام نوتأس�يس اسالمي 
بش�وراند. فرج�ام و آورده خل�ق 
تركمن ام�ا، بهتر از ح�زب دموكرات 
نبود و نهايت�ًا آنان نيز ناگزي�ر فرار از 
منطقه ش�دند و به دامن كش�ورهاي 
امپرياليستي اروپا، انگلستان، فرانسه، 
امري�كا، آلمان و روس�يه پن�اه بردند
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