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   نيما احمدپور
آنچه در پي مي آيد، تحليلي از خاطرات نو انتشار 
مسعود خدابنده، سرتيم محافظين مسعود رجوي 
و عضو سازمان موس�وم به مجاهدين خلق است. 
وي از آن روي كه سال ها به نقطه كانوني اين فرقه 
نزديك بوده، توانسته نكاتي بديع درباره مسعود 
و مريم رج�وي و فرآيندهاي ج�اري در اين گروه 
بيان دارد. بي ترديد خاط�رات او مي تواند در برابر 
محققان اين س�ازمان، دريچه اي نوين بگش�ايد. 

         
   سازماني با انبان ناگفته ها و بدگفته ها

سازمان موسوم به مجاهدين خلق ايران كه امروزه با 
عنوان »منافقين« شناخته مي شود، در حافظه تاريخي 
ايرانيان يادآور جنايت، ترور، خيانت و وطن فروش��ي 
اس��ت. البته و در نگاه��ي گس��ترده تر، تاريخچه اين 
تشكل حاوي ابعاد گس��ترده تري از وقايع است. اين 
سازمان از بدو تأس��يس در ميانه دهه 40 تا به امروز 
كه در گوشه اي از خاك آلباني و تحت حمايت امريكا 
ادامه حيات مي دهد، منش��أ تحوالتي بوده اس��ت و 
رويدادهاي��ي از قبيل: ت��رور مستش��اران امريكايي 
در س��ال 54، تغيير ايدئولوژي س��ازمان از اسالم به 
ماركسيست، تكاپوهاي سازمان در سال هاي منتهي 
به پيروزي انقالب، فعاليت ه��اي مجاهدين خلق بعد 
از س��قوط ش��اه، اعالن جنگ مس��لحانه عليه نظام، 
روي آوردن به ترور مس��ئوالن نظام، ترورهاي كور و 
جنايت عليه مردم ايران، همراهي با صدام و دش��من 
متجاوز بعثي، راه اندازي عمليات فروغ جاويدان عيله 
جمهوري اسالمي و البته شكست در آن، خيانت هاي 
متعدد سياسي، جاسوسي و الخ، تنها بخشي از كارنامه 
سازمان مجاهدين خلق است كه هنوز بعد از گذشت 
شش دهه از تأس��يس، ناگفته هاي بسياري پيرامون 

آن وجود دارد. 
  روايت هاي ناب از مسعود و مريم رجوي، در 

آيينه خاطرات مسعود خدابنده
ب��دون تردي��د، رواي��ت و واگويه ه��اي تاريخ��ي از 
س��وي اعضاي س��ازمان مي تواند گره ه��اي تاريخي 
متعددي را بگشايد. مس��عود خدابنده يكي از همين 
شخصيت هاس��ت. او كه از پيش از پي��روزي انقالب 
اسالمي، سمپات گروه موسوم به مجاهدين خلق بود تا 

سال 1375 كه از سازمان بريد، تمام رده هاي سازماني 
را طي كرد و به نزديك ترين عنصر به مسعود و مريم 
رجوي تبديل شد. حضور بيش از دو دهه اي در سازمان 
مجاهدين خلق و ارتباط نزديك با س��ران س��ازمان، 
وي را به گونه اي تبدي��ل به جعبه س��ياه مجاهدين 
خلق كرده اس��ت. خدابنده به دليل مس��ئوليتش در 
س��ازمان )س��رتيم حفاظت از رجوي، عضو ش��وراي 
مركزي و فرمانده ارتش آزادي بخش( اطالعاتي بديع 
از درون سازمان مجاهدين خلق دارد. به تازگي كتاب 
خاطرات مسعود خدابنده، با عنوان »تهران تا تيرانا« 
توسط انتشارات شهيد كاظمي منتشر شده است. اين 
خاطرات حاوي روايت هاي جالبي اس��ت كه در ادامه 

اين مقال، به سرفصل هايي از آن پرداخته ايم. 
   جعبه سياه سازمان كيست؟

مسعود خدابنده كه با نام مستعار »رسول« در سازمان 
موسوم به مجاهدين خلق فعاليت مي كرد، در تابستان 
1360، مسئول مس��تقيم انتقال محمدرضا كالهي و 
مسعود كشميري )عامالن انفجار دفتر مركزي حزب 
جمهوري و دفتر نخس��ت وزيري( از ايران بود. وي در 
بخشي از اين كتاب، درباره انتقال كالهي و كشميري 
از اي��ران مي گويد: »هم زمان با ورود مس��عود رجوي 
و ابوالحسن بني صدر به فرانس��ه )مرداد 1360(، من 
از لندن به پاريس اعزام شدم و س��پس همراه سعيد 
شاهسوندي، براي انتقال يك فرستنده راديويي 10 
كيلوواتي و ساير وس��ايل ارتباطي از مونيخ به بغداد و 
از آنجا به مرز كردستان ايران و از طريق كوهستان به 
دره زير سردشت منتقل ش��دم. مدتي از حضورم در 
كردس��تان نگذش��ته بود كه اين مقر تبديل به محل 
وصل نفرات داخل كشور به فرانس��ه شد. بسياري از 
اعضا در آن س��ال ها به ويژه بعد از شكست30 خرداد 
60، از طريق مقر ما - كه آن زمان همجوار مقر حزب 
دموكرات ب��ود- به دفتر بغ��داد و از طري��ق اردن به 
فرانسه منتقل شدند. ازجمله اينها مهدي ابريشمچي 
و جالل گنجه اي بودند كه همه آنه��ا را خودم از مرز 
تحويل گرفت��م. محمدرض��ا كالهي )عام��ل انفجار 
دفتر حزب جمهوري( و مس��عود كش��ميري )عامل 
انفجار 8 شهريور( هم در همين زمان و البته با فاصله 
زماني كمي به مقر ما منتقل ش��دند. مشخص بود كه 
هيچ كدام را به خاطر س��ابقه نمي توانس��تيم به اروپا 

بفرستيم و دس��تور صادره از سوي س��ران سازمان، 
صرفاً نگه داش��تن و مراقبت از آنها بود. كالهي )با نام 
سازماني كريم راديو( را - كه به لحاظ فني در ايستگاه 
راديو قابل اس��تفاده بود- در كردستان نگه داشتيم و 
مسعود كشميري )با نام سازماني باقر روابط( را - كه 
عربي بلد بود- به دفتر بغداد فرس��تاديم....« خدابنده 
اطالعات و تحليل هاي جالبي درباره حيات يا ممات 
كشميري و كالهي دارد كه مي تواند تحليل هاي آنان 
را كه در ساليان اخير به دنبال ردي از اين دو بوده اند 

غنايي افزون بخشد. 
   راز انفجارهاي 7 تير و 8 شهريور 1360

چند و چ��ون انفجارهاي ب��زرگ  7تير و 8 ش��هريور 
1360 در تمامي چهار دهه اخير، محل ابراز تحليل ها 
و ترديدهاي گوناگون بوده است. به عبارت ديگر عدم 
پذيرش مسئوليت آنها از سوي مجاهدين، ارزيابي هاي 
گوناگون آفريده است. مسعود خدابنده در گفته هاي 
خويش درباره دست داشتن سازمان در اين انفجارها، 
ديدگاهي صريح ابراز كرده اس��ت. وي در بخش��ي از 

خاطراتش مي گويد: 
»در مورد انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي )7 تير 
1360( و دفتر نخس��ت وزيري )8 ش��هريور 1360(، 
فكر نمي كنم كسي در اعضا، هواداران، اعضاي شورا يا 
جداشدگان باشد كه نداند اين دو عمليات كار سازمان 
بوده است. مسعود رجوي بارها در جلسات خصوصي، 
اين مس��ئوليت را گردن گرفت. او علناً مسئوليت اين 
دو عمليات را مي پذيرفت و مي گفت اين خشم خلق 
قهرمان بود! عامل اصلي دو عمليات 7 تير و 8 شهريور 
1360، دو نفر به نام هاي محمدرضا كالهي و مسعود 
كشميري بودند، كساني كه وظيفه انتقال آنها از ايران، 
بر عهده من گذاشته ش��د... .« اين در حالي است كه 
پيشتر و به رغم انكارهاي سازمان، سعيد شاهسوندي 
نيز به صراحت، در باره عامليت سازمان در انفجار 7 تير 
1360 سخن گفته و اظهارات وي، در فضاي مجازي 

در دسترس محققان قرار گرفته است. 
   آغاز و انجام »عمليات مهندسي«

رواب��ط س��ازمان مجاهدين خلق با ش��خصيت هايي 
چون: مهدي بازرگان، ابوالحسن بني صدر، حسينعلي 
منتظري و... از جمله فص��ول مهم خاطرات خدابنده 
است. بخش ديگري از اين روايات، به خوي خشونت 

جعبهسیاهرجویسخنمیگوید
روابط نامشروع مسعود رجوی با اعضای سازمان را گناه نمی دانستند!

طلب و بي ش��فقت س��ازمان باز مي گردد. اينكه 
يك عضو س��ابق فرقه رجوي، درب��اره »عمليات 
مهندسي« و جنايت هاي سازمان عليه مردم ايران 
سخن بگويد، قطعاً در خور توجه و روشنگر است. 

به تصريح مسعود خدابنده:
»از نظر من نقطه شروع عمليات مهندسي، قتل 
مجيد ش��ريف واقفي بود كه قبح اين كارها را در 
سازمان از بين برد، ولي به اينجا خاتمه پيدا نكرد. 
بعدها در عراق، همين نوع حركات اين بار نه عليه 
دشمن كه عليه دوست ش��دت گرفت و برخي را 
كه مش��كوك به نفوذي بودن مي دانس��تند، زير 
شديدترين شكنجه ها به قتل مي رساندند. البته 
اين موضوع وسيله اي ش��د تا كساني كه در عراق 
زير بار دستورات رجوي نمي رفتند، تحت عنوان 
تعيين تكليف، زندان و ش��كنجه كنن��د تا وادار 
به تسليم شوند. داس��تان عمليات مهندسي كه 
به ش��ركت كنندگان در آن گفته مي شد هزار بار 
ايدئولوژيك تر از كساني هس��تيد كه در عمليات 
نظامي ش��ركت مي كنند، نه ش��روع انحراف بود 
و نه خاتمه آن، ولي به وض��وح يكي از بخش هاي 
تاريخچه س��ازمان اس��ت كه هم مدارك و اسناد 
بسياري از آن بجا مانده و هم چهره واقعي سازمان 
را وراي تعريف و تمجيدهاي از خود و سفسطه ها 
و مغلطه ها نشان مي دهد... .« عالوه بر آن روايت 
مسعود خدابنده از كش��ف خانه زعفرانيه نيز در 
نوع خود بديع است. از ديگر فصول مهم و جالب 
توجه خاطرات خدابنده، افشاي تالشي است كه 
س��ازمان مجاهدين خلق در س��ال 1367، براي 
ترور آيت اهلل سيدعلي خامنه اي - رئيس جمهور 
وقت - صورت داد. خدابنده ك��ه رابط اصلي اين 
عمليات را مي ش��ناخت، بعدها جزئيات آن طرح 
را از وي ش��نيد و در خاطرات خويش آن را بازگو 

كرده است. 
  رويكرد كشته سازي، با نام مستعار »بانك 

خون«
يكي از مباحث مهم طرح ش��ده توسط خدابنده، 
ماجراي »بانك خون« اس��ت. به گفته خدابنده، 
يكي از اهداف مس��عود رجوي از اع��زام تيم هاي 
ترور، كشته سازي بود. همان چيزي كه راوي از آن 

به عنوان بانك خون نام مي برد و مي گويد:
»يكي از تئوري هاي مسعود رجوي اين است كه 
كساني كه به عمليات مي روند، نبايد زنده برگردند. 
در اين تفكر، توابين نيز جايگاهي ندارند. آنها اساساً 
نبايد زنده مي ماندند. شروع فعاليت انجمن نجات 
در ايران هم از همين نقطه بود كه متوجه شديم 
رجوي نفرات را مي فرس��تد كه كشته شوند و نه 
اين كه بكشند! در سال هاي 1996 و 97 - كه من 
تازه از سازمان جدا ش��ده بودم- سازمان انبوهي 
از افراد را به ايران مي فرس��تاد تا عمل تروريستي 
انجام دهند. اين افراد مثاًل بايد در سطل زباله بمب 
بگذارند، رهگذران را ترور كنند، خمپاره بزنند و 
آن قدر ادامه دهند تا دس��تگير شوند. دستور هم 
اين بود كه قبل از دس��تگيري، نارنجك بكشيد 
و س��يانور بخوريد! سيس��تم هاي امنيتي ايران 
متوجه اين مسئله ش��دند و با هزار زحمت )و به 
خطر انداختن جان خودشان(، توانستند تعدادي 
از اينها را قبل از خودكشي دستگير كنند. اولين 
گروه از اين دستگيرش��دگان، دو مرد و س��ه زن 
بودند كه متوجه شدند چه كالهي سرشان رفته و 
رجوي به دنبال كشته شدن آنها بوده تا تنور داخل 
س��ازمان را گرم نگه دارد و طبق معمول چيزي 
براي عرضه به ولي نعمتان داشته باشد. اينها بعدها 
پس از گذران��دن دوره زندان، پايه گذاران انجمن 
نجات شدند. االن دو نفرش��ان در هلند، يكي در 
چين و دو نف��ر ديگر در اي��ران زندگي مي كنند. 
سازمان وقتي به خود مسعود رجوي مي رسد، هزار 
دليل مي آورد كه چرا زمان شاه همه اعدام شدند، 
ولي او اعدام نشد؟ و تمامي شواهد و داليل عليه 
رجوي را دروغ مي داند، ولي وقتي به نفرات ديگر 
برمي گردد، اساساً زنداني آزادشده را قبول ندارد! 
زنداني آزادشده، طبعاً تمام بافته هاي سازمان در 
مورد زندان هاي ايران را پنبه كرده است. از سوي 
ديگر، افرادي كه شرايط را مي ديدند و درمي يافتند 
كه آنچه در قرارگاه مجاهدين خلق به خوردشان 
داده اند دروغ است، گرفتار تناقض مي شدند و اين 
زهري كشنده براي سازمان رجوي تلقي مي شد. 
دليل عدم اعتماد رجوي به زنداني آزاد شده، اين 
است كه اساساً قرار نيست زنداني آزاد شود. اصاًل 
قرار نبود زنداني ش��ود. قرار بود كه بخورد، شهيد 
شود و نامش در بانك خون آقا و خانم رجوي ثبت 
ش��ود. در قوانين س��ازمان رجوي، زنداني شدن 
و بعد هم آزاد ش��دن، عين نقض دستور است. از 
نظر مركزيت سازمان، چش��م و گوش كسي كه 
زندان رفته باش��د، بازتر از آن است كه بشود به او 
اعتماد كرد. به اعتقاد سازمان، نفر زندان رفته و نفر 
عمليات رفته، ديگر در خانه جايي ندارد و بايد در 
لحظه از او استفاده شود تا شهيد و نامش در ليست 

شهدا وارد شود... .« 
   كمپ اش�رف، نشس�ت معاص�ي و باقي 

قضايا
اطالعات مس��عود خدابنده از پيش��ينه سازمان، 
روابط تش��كيالتي، طرح هاي عملياتي گوناگون، 
كمپ اش��رف، مناب��ع مالي س��ازمان مجاهدين 
خلق و پش��ت پرده روابط مسعود رجوي با افراد و 
گروه هاي مختلف، خواندني و بس جالب مي نمايد. 
روايت هاي او از جلسات داخلي سازمان، تاكنون 
به اين شكل صريح، كمتر بيان شده است. مثاًل او 
ذيل مبحثي با عنوان »نشس��ت معاصي« چنين 

آورده است:
»من جزو اولين كساني بودم كه در نشست هاي 
طالق مريم قجرعضدانلو از مهدي ابريش��مچي و 
ازدواجش با مسعود رجوي شركت كردم. آن زمان 
اين جلس��ات، به عنوان نشس��ت معاصي مشهور 

بود! جوان ترين اعضاي حاضر در آن جلسات، من 
بودم و لذا بيش��تر ناظر قلمداد مي شدم تا فعال. 
جوهره اين نشست ها اين بود كه مسعود با همسر 
دوستش يعني مهدي، رابطه جنسي برقرار كرده 
بود، ولي اين معصيت و گناه نبود چون مس��عود 
رهبر بود. بعد هم تئوري هايي به دنبال اين اصل 
آمد كه مثاًل معصوم بودن امامان به اين نيس��ت 
ك��ه كاري نكرده اند، بلكه بدين خاطر اس��ت كه 
باالتر قرار دارند و آنچه براي مردم معصيت است، 
نه تنها براي آنان معصيت نيست، بلكه عين ثواب 
اس��ت!...« به واقع آنچ��ه خدابن��ده در اين فصل 
بيان داش��ته، همان تجري ديرين سران سازمان 
در كاس��تن از احكام شرعي اس��ت كه آنان را به 
انقالب هاي ايدئولوژيك متنوع سوق داد و آثار و 

پيامدهاي مهمي به بار آورد. 
   كورتاژ جنين متعلق به مس�عود رجوي 

ازسوی مريم قجرعضدانلو
مسعود خدابنده همچنين اطالعات بسيار جالبي 
درباره شخصيت مس��عود و مريم رجوي دارد كه 
بيانگر روحيات، اخالق و سبك زندگي آنان است. 

خدابنده در برشي از خاطراتش مي گويد:
»آن روزها مريم كه هنوز به طور رسمي زن مهدي 
ابريش��مچي بود، 90درصد وقت��ش را در كنار و 
واضح تر بگويم در اتاق مسعود مي گذراند. من به 
خاطر كارم كه حفاظت بود، نمي توانستم متوجه 
اين موضوع نش��وم! مريم ماه ها ب��ه خانه خودش 
نرفت و كمي بعد متوجه شدم او حامله شده است. 
يك روز اطالع دادند كه مريم بايد به بيمارستان 
برود و دو ماش��ين )بدون حفاظت و پروتكل باال( 
آماده ك��ردم و مريم را به بيمارس��تان بردم. آنجا 
صالح رجوي )برادر مسعود رجوي( منتظر بود و 
مريم را براي عمل منتقل كردند. البته قرار نبود 
من سؤالي بپرسم و نپرسيدم، ولي طولی نكشيد 
كه از اتاق عمل خارج ش��دند. مريم حال خوشي 
نداشت. آن روز مريم براي كورتاژ و سقط  جنيني 
كه از آن مسعود رجوي بود، به بيمارستان مراجعه 

كرده بود... .« 
   مسعود »روزخواب« است!

خدابنده درباره خصوصيات مس��عود رجوي نيز 
به نكاتي جالب و خواندني اش��ارت برده است. او 

مي گويد:
»مس��عود رجوي، به اصطالح روز خ��واب بود. او 
حدود س��اعت يك يا دو بعدازظهر، با يك ليوان 
آب ليموشيرين از خواب بيدار مي شد. حدود دو 
تا سه عصر ناهار مي خورد كه هميشه چه به لحاظ 
ش��خصيتي و چه حفاظتي، به ص��ورت جداگانه 
پخت مي شد. غذايي كه دوس��ت داشت، برنج با 
يك سيخ كباب برگ و در كنارش مقداري خورش 
قيمه بادمجان بود. به چاي غلي��ظ و خرما عالقه 
داشت و پي درپي سيگار مي كش��يد. او به لحاظ 
جسماني، بس��يار ضعيف اس��ت. آرتروز گردن، 
قند و چند مرض ديگر دارد. معموالً بعد از ناهار، 
كارهايي مثل چك كردن نوشته ها )كه توحيدي 
يا جاب��رزاده برايش مي نوش��تند( انجام مي داد و 
سپس براي برگزاري نشس��ت با مسئوالن باالتر 
آماده مي ش��د. او معموالً كمت��ر از اتاقش خارج 
مي شد و تنها با اصرار پزشك، حاضر مي شد چند 

قدم پياده روي كند... .« 
   رجوي در پي جذب »محمدرضا شجريان«
خدابنده همچنين در خاطرات خويش از طرح ها 
و نقش��ه هاي س��ازمان براي جذب خوانندگان، 
هنرمندان و افراد مشهور سخن مي گويد. به گفته 
خدابنده، رجوي مدت��ي در پي جذب محمدرضا 

شجريان بود:
»كساني كه به مسعود پش��ت مي كردند، به شدت 
مغضوب مي شدند. يادم است س��ازمان مدتي به 
دنبال محمدرضا ش��جريان بود تا او را جذب كند. 
شخصاً به ياد دارم رجوي بارها دنبالش فرستاد و هر 
بار شجريان دست رد به سينه  فرستاده ها )مشخصاً 
مهدي ابريشمچي( زد و كالمش هم يادم است كه 
گفته بود: من ثمره موس��يقي يك نسل هستم، نه 
مي خواهم و نه مي توانم صدايم را در خدمت كسي 
قرار دهم!... مسعود رجوي از آهنگ هاي شجريان 
لذت مي برد و بقيه هم اين را فهميده بودند. حتي 
آهنگ هاي او بيش از هر چيز ديگري، در سالن هاي 
قرارگاه پخش مي شد اما وقتي رجوي از شجريان 
قطع اميد كرد و فهميد او در تله مجاهدين نخواهد 
افتاد، تمام نوارهاي شجريان از بين رفت و صدايش 
هم ديگر در سالن ها پخش نشد! يادم است وقتي 
آقاي ش��جريان ب��ه مجاهدين پاس��خ منفي داد، 
به يك باره مورد غض��ب رجوي ق��رار گرفت و هر 
نشستي كه برگزار مي ش��د، بايد حتماً شجريان را 

مورد ناسزا قرار مي داد... .« 
   كالم آخر

مس��عود خدابنده در آخرين فرازهاي اين كتاب، 
از روند جدايي خود از س��ازمان، كم��پ آلباني، 
منابع مالي منافقين، فعاليت هاي سايبري فرقه، 
ارتباط س��ازمان با امريكا، وضعيت س��ازمان در 
دنياي امروز و آينده آن س��خن مي راند. »تهران 
تا تيرانا« همچنين ح��اوي رازهاي��ي از پادگان 
اشرف است. او به خوبي فضاي داخلي اين اردوگاه 
را ترس��يم مي كند و مي گويد چگون��ه عده اي از 
اعضاي سازمان در اين كمپ، قرباني زياده خواهي 
و كينه سركرده سازمان ش��دند. دو ويژگي مهم 
مس��عود خدابنده در رواي��ت خاطراتش، حافظه 
مثال زدني و قدرت تحليل باالي اوست كه همين 
دو عام��ل، خاط��رات وي را خواندني تر مي كند. 
اين كه وي به عنوان نزديك ترين فرد به مسعود و 
مريم رجوي، اطالعات ذي قيمتي از سركرده فرقه 
منافقين دارد نيز خاط��رات خدابنده را جذاب تر 
كرده است. بي گمان خواننده با مطالعه هر بند از 
اين خاطرات، آگاهي تازه اي درباره فرقه رجوي به 

دست خواهد آورد. 

در شناخت متفكري پر تكاپو
 پس از چهار دهه

»آقا وحيد« 
براي شهيد ديالمه

مس�عود خدابن�ده: »من ج�زو اولين 
كس�اني ب�ودم ك�ه در نشس�ت هاي 
طالق مري�م قجرعضدانل�و از مهدي 
ابريش�مچي و ازدواج�ش با مس�عود 
رجوي ش�ركت كردم. آن زم�ان اين 
جلس�ات، به عنوان نشس�ت معاصي 
مش�هور ب�ود! جوان تري�ن اعض�اي 
حاض�ر در آن جلس�ات، من ب�ودم و 
لذا بيش�تر ناظ�ر قلمداد مي ش�دم تا 
فع�ال. جوه�ره اي�ن نشس�ت ها اين 
بود كه مس�عود با همس�ر دوس�تش 
يعني مه�دي، رابطه جنس�ي برقرار 
كرده ب�ود، ول�ي اين معصي�ت و گناه 
نب�ود چ�ون مس�عود رهب�ر ب�ود...«
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   محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك در 
معرفي آن س��خن 
مي رود، تالش دارد 
تا ب��ا اتكا به اس��ناد 
مكتوب و شفاهي، به 
بازشناسي شخصيت 
ش��هيد عبدالحميد 
ديالمه بپردازد. اين 
پژوه��ش توس��ط 
محمدمهدي خالقي 
و مريم قربانزاده انجام ش��ده و دفتر نشر معارف، به 
انتشار آن همت گمارده است. فراهم آورندگان اين 

دفتر در ديباچه آن، پيرامون »آقا وحيد« آورده اند:
»كسي اگر او را نمي شناخت، باور نمي كرد اين جوان 
الغر اندام با اين محاس��ن بلند و قد و قامت متوسط، 
همان وحيد ديالمه باشد كه آوازه اش، دانشگاه هاي 
مشهد را برداشته است. كس��ي باورش نمي شد اين 
وحيد ديالمه كه تمام عمر دانشجويي اش را با يك كت 
سر كرده، از خانواده هاي اصيل و صاحبنام تهراني باشد 
و پدرش سرهنگ بازنشسته و دكتر مملكت. كسي كه 
با وحيد نشست و برخاست داش��ت، مي دانست اين 
آدم كه در جلس��ات خانگ��ي، اول و آخ��ر بحث را با 
استادي تمام جمع مي كند، گروه هاي چپ را عاصي 
كرده و صده��ا تن را رهبري مي كن��د، همين جوان 
بي ادعاس��ت. بهار جواني وحيد گر چه كوتاه بود، اما 
بذرهايي كه كاشت، بعدها به ُگل نشستند و جزئي از 
گلستان انقالب شدند. وحيد آن روزها، اينگونه غريب 
نبود. او يكي از تأثيرگذارترين و ش��ناخته شده ترين 
جوانان پيش برنده نهضت امام در مشهد مقدس به 
حساب مي آمد. چه مي شود كرد؟! سي و چند سال از 
شهادتش مي گذرد، اما كمتر كسي او را به عنوان يك 
متفكر و استاد عقايد اسالمي مي شناسد. كم قصوري 
نيست كه فعال ترين جوان انقالب اسالمي، در مشهد 
ناش��ناس باقي بماند! وقتي س��خنراني هاي وحيد 
ديالمه را گوش مي كنيد، به خودتان مي گوييد بايد 
پياده شان كرد تا بشود كتاب و برسد به دست بچه هاي 

امروز. سير مطالعاتي)شهيد ديالمه(، جايش در ميان 
سيرهاي مطالعاتي امروز دانشجويان خالي است. اصاًل 
وحيد را به فراموشي سپرده بوديم! اين هم از بركات 
فتنه 88 بود كه الاقل نامي از او بر زبان ها بيايد و نطق 
مجلسش را عليه بني صدر، بعد از30 سال از تلويزيون 
جمهوري اسالمي پخش كنند! اما اين هم آسيب زد، 
چون ناقص بود. شناخت همه از ديالمه، محدود شد 
به همين سخنراني و موضع گيري هايش عليه سران 
جبهه نفاق. شخصيت علمي و متفكر وحيد، در بازار 
سياست گم شد. هويت متعالي و انس��اني وحيد، با 
عقيده علمي و عقل جامعي كه داشت، هنوز ناشناخته 
مانده و بعد از31 س��ال- كه انقالب در فتنه88 خانه 
تكاني كرد- به ياد او افتاديم. تازه فهميديم در گوشه 
آرشيو روزنامه ها و تصاوير، چون وحيد ديالمه اي را 
داشتيم كه در يك عكس و نام يك خيابان، خالصه اش 
كرده ايم! وحيد از دريچه تفكر ديني، خيلي چيزها را 
مي ديد. حب و بغض هاي شخصي در مقابل شخصيت 
باتقوا و متفكر او، جايگاهي نداش��ت. وحيد وقتي از 
كس��ي انتقاد مي كرد، با دليل و منطق جلو مي رفت. 
كسي جرئت نداشت در غليان احساسات و هيجانات 
آن روزها، عليه افراد محبوب حرفي بزند، اما او حقيقت 
را فداي مصلحت نمي كرد. تيغ انتقادش از نيام زبانش، 

همواره بيرون بود. 
نماينده مردم مشهد در اولين دوره مجلس شوراي 
اسالمي، جواني بود 26 ساله از تهران. داراي مدرك 
دكتراي داروسازي از دانش��گاه فردوسي، سخنران 
جلسات اعتقادي، فكري و سياس��ي دانشگاهيان و 
جلسات عمومي. دكتر عبدالحميد ديالمه در زمره 
نام آوران گمنامي است كه تاكنون كاري در شأنش 
انجام نش��ده اس��ت. كمتر انقالبي اي در حد شهيد 
ديالمه ناشناخته مانده اس��ت. مردم مشهد نيز كه 
ديالمه يكي از سران انقالبش��ان بود، شناختشان از 
ديالمه محدود مي ش��ود به يك نقاش��ي روي ديوار 
دانش��كده پزش��كي س��ابق با اين زيرنويس: شهيد 
عبدالحميد ديالمه، نماينده مردم مشهد در مجلس 

شوراي اسالمي... .« 

  شهيد عبدالحميد ديالمه

مس�عود خدابنده: »هم زم�ان با ورود 
رجوي و بني ص�در به فرانس�ه، من از 
لندن به پاريس اعزام ش�دم و س�پس 
همراه سعيد شاهسوندي، براي انتقال 
يك فرس�تنده راديوي�ي 10كيلوواتي 
و س�اير وس�ايل ارتباط�ي، از مونيخ 
ب�ه بغ�داد و از آنجا به مرز كردس�تان 
اي�ران و از طري�ق كوهس�تان به دره 
زير سردش�ت منتقل ش�دم. بسياري 
از اعضا در آن س�ال ها به وي�ژه بعد از 
شكس�ت 30 خرداد 60، از طريق مقر 
ما - ك�ه آن زمان همج�وار مقر حزب 
دموكرات بود- به دفتر بغداد و از طريق 
اردن ب�ه فرانس�ه منتقل ش�دند... .«
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