
 یک بار دیگر تقی شھرام
  

  ھمنشين بھار 
  

  

  )خطاب به تقی شھرام(: واقفی مجيد شریف

ای، اما خودت تا به   تو ھمه را به تحليل از خود و انتقاد از خود واداشته

 ای،   حال، یکبار ھم که شده تحليل و انتقاد از خود کوچکی نکرده

 وجود دارد؟ نکند عيب و نقص ھم، قابل تصور است و اصالً   مگر انسان بی

    تو انسان مطلقی؟

    :تقی شھرام

بزرگترین انتقاد وارد بر . گویی من ھم باید از خود انتقاد بکنم راست می«

  ».من، پيچيدگی جھان مادی و سادگی ذھن من است

 

*** 

  

موسی خيابانی، تقی شھرام را عضوگيری کرد، ١٣۴٩وقتی در سال 

تافت و مثل  مانه خویش را برنمیشھرام سراپا شور بود، سياھی و ستم ز

  . زد بسياری از مبارزین و مجاھدین خود را به آب و آتش می

در . او عافيت طلبی پيشه نکرد و در استقبال از خطرات پيشگام بود

دشوارترین شرایط روبروی رژیم پھلوی ایستاد، اما کبر و غرور که دھھا بار بيشتر از توطئه ھای دشمن زمين زننده 

  .اش کوبيد ه پر و پای او ھم پيچيد و بر زميناست، ب

 که برادرکشی و سوزاندن شریف واقفی تنھا یک چشمه اش بود، به عمق ظلمانی ۵۴اليته وقایع دردناک سال 

یک شب طوالنی، شبی که استبداد شاھانه پالس سياه خود را بر سر ملتی مظلوم کشيده بود نيز، مربوط 

  .م کردن آن باید ابتدا پيچيدگی آن شرایط را شناختاست و به ھمين دليل برای محکو

کرد، ادامه مبارزه از یک سو و ایدئولوژی خود را   احساس تنھایی در برھوت بی انتھایی که دیکتاتوری تحميل می

ھای کور، و باالتر از ھمه کبر و غرور  عمليات عجوالنه و غير منطقی، تعصب... به کرسی نشاندن از سوی دیگر

پنداشتند، ھمه باھم کار دست مبارزین   آیه ھای زمينی خود را انعکاس تحوالت زیربنایی جامعه میکسانيکه

  . داد می

................................................................................  

  

  .است تغئير نظرگاه و ایدئولوزی حق طبيعی ھر آدمی 

  

تراشم و گاه  ریشم را نمی آسمان ھم بياید زمين، کرد که ایش را در یک کفش شھرام سربازی که رفت پ اگرچه

آیات قرآن و ، جمله آغازین دعای صباح، و یرخی »محمد حياتی«امثال  در تأثير از شد، اگرچه کاتوليک تر از پاپ می

  .یبند مذھب نبود اما، به معنی واقعی کلمه از ابتدا چندان پافرازھایی از نھج البال غه را از حفظ داشت
و رضا ) که وی را عضوگيری کرد(او، از چشم موسی خيابانی »پيش افتادگی«نخوت و  این موضوع باضافه

  . ھم، دور نبوده است) که تا زنده بود خيلی به وی پَر و بال نداد(رضایی 



 تلویحاً به که گرایش مارکسيستی داشت و رابطش شھرام بود، در زندان) برادر باقر عباسی(حسين عباسی 

 ... شھرام گوشه زده بود جھانبينی

 

***  

یاداشت کوتاھی که امير حسين احمدیان پيش از فرار از زندان ساری بجا گذاشت، از آنجا که وی تحت تأثير 

روم و این  من می...«: کند افسر  مزبور انگيزه خود را چنين بيان می. دھد شھرام بود نکته مھمی را نشان می

  » گویم تا دیگر گرسنگان گرسنه نمانند را ترک میلباس ننگين 

در اینگونه . دانم در لحظات حساس گریز از زندان، آدمی چه حالتی دارد من خودم از زندان فرار کرده ام و می

  . بی تردید ترجمان درون و ضمير او است) و خودش بنویسد(چيزی بنویسد  شرائط اگر

نوشته کوتاھی که  ولی در .نوعی مربوط بود، آنزمان گرایش مذھبی داشتبه  که با ابوذر ورداسبی نير  احمدیان

شود و این  دیده نمی) و ادبيات ویژه مجاھدین در آن سالھا(اثری از اعتقاداتش  وقت فرار در زندان به جا گذاشته

  . نکته مھمی است

 اقتصادی و قيام برای احمدیان در بيان انگيزه خود که بی تردید القاء شده تقی شھرام ھم ھست، مسئله

قيام برای گرسنگان در نوشته ھا و سرودھای مجاھدین وجود داشت اما ترم غالب  .کند گرسنگان را بيان می

  .)ھم ھست اما ترم غالب نيست...در نھج البالغه و . (نبود

   رفقا ـ تقی شھرام و حسين عزتی کمره ای ـ نزد من،در آن لحظه«: احمدیان خودش گفته است

  ».ه و یادداشتم را تکميل کردندآمد 

مسئله این نيست که شھرام مراحل نخست تغئير ایدئولوزی را در زندان ساری از سر گذرانده یا نه، منظور این 

  .است است که تغئير نظرگاه و ایدئولوزی حق طبيعی ھر آدمی

  

علم «به» جھل اسالم«، به نظرش اینگونه آمد که از )به درست یا غلطش کار نداریم(اینکه تقی شھرام 

خيلی ھم خوب است که فردی با خودش و دیگران روراست . رسيده است، ھيچ اشکالی ندارد» مارکسيسم

اشکال در این است که خود را مساوی حق پندارد و نظرش را به نام . باشد و تغير نظرگاھش را پنھان ندارد

  .سازمان و انقالب قالب کند
 

خودش را نوک ) جریان او(موضوع بر سر این است که او . است  طبيعی ھر آدمیتغئير نظرگاه و ایدئولوزی حق

، به غصب تشکيالت ھمت گماشت و جوّی »بينی خودحق«ھوا برش داشته بود و با . پنداشت پيکان تکامل می

زیر و ) آليسم و دگماتيسم به درآیند به قول خودش از ایده(ایجاد نمود که ھمه به خضوع و خشوع کشيده شوند 

  ...عَلم او سينه بزنند تا سخت سر و عقب مانده و فاالنژ و خائن نام نگيرند
با اِعمال روشھای ضد انقالبی، نھال سرسبز و زیبایی را که امثال حنيف نژاد با خون دل کاشته و آبياری کرده 

ی ھمرزمان و در مسير فرصت طلبی سلطه طلبانه خود به رو بودند، شکستند و بر ریشه ھایش تيشه زدند

ھمان تفرقه . خویش تيغ کشيدند و اسباب نفاق و اختالف درونی نيروھای خلقی را به باالترین درجه فراھم کردند

ضد انقالبی که آثار ارتجاعی آن ھنوز نيز دامنگير بسياری از نيروھای به اصطالح مسلمان است و طالبان نفت و 

  .گيرند دالر از آب گِل آلودش ماھی می
  

................................................................................  

   



  .ربطی ندارد  چریکی  به مشیبرادرُکشی 

  

مترقی تر ارزیابی ) چون نماد دوره شبانی بود(از ھابيل ) که نماد دوره کشاورزی بود(اینکه شھرام ، قابيل را 

  ! کرد  می

در کتاب سازمان مجاھدین  البته برخالف آنچه(ر امپراطوری دالر مقاله نوشت، در مورد خرده بورژوازی، و احتضا

دفاعيات بنيانگزاران   اظھارات خودش در دادگاه استناد شده، ٩١خلق از پيدایی تا فرجام آمده و به صفحه 

  .)مجاھدین را ایشان نقریر نکرده اند

عالقه  ھیو عليرضا شکو به مصطفی شعاعيان اینکه تيز و ھشيار بود،

و پيش از فرستاده شدن به زندان ساری و ھمسلول شدن با شھيد  داشت

ھمه واقعی ... حسين عزتی کمره ای، به مارکسيسم گرایش داشت و

 را بياد دارند و آنرا نه با اعالميه و ۵۴است اما کسانيکه حوادث دردناک سال 

 آن جزوه، با پوست و گوشت و جانشان حس کرده اند، یادشان ھست که

دادند و در  به اصطالح پوسته شکنی را که به جدال نو با کھنه نسبت می

شد، چگونه ساواک و جریان راست ارتجاعی حلوا حلوا  زرورق چپ ارائه می

  . گرداند کرد و دور می می

  

درست است که اختالفات درونی یک سازمان انقالبی که منجر به برخورد 

اما ماھيت سياسی تشکيالتی برادرکشی  اھيت سياسی تشکيالتی داردشود، م ميان عده ای از اعضای آن می

  . پوشاند ھایی که تقی شھرام پرچمدارش بود، خصلت ضدانسانی آنرا نمی
نيست و صرفاً به  چریکی ناپذیر مشی اجتناب نتایج از بخشی اقدام برای ترور شریف واقفی و صمدیه، تنھا

ن و دیکتاتوری، خشونت پليس، وضعيت جنگی سازمان و ضوابط و منشاء طبقانی نيروھای درگير، شرایط خفقا

به خود بزرگ بينی و . شود مربوط نمی...مقررات ناشی از آن و جوانی و بی تجربگی جنبش در حل معضالت،

   .قدرت طلبی مربوط است

   

 سلطه طلبانه و با در شرایطی که مبارزه ايدئولوژيک، و وحدت اصولی نيروھای انقالبی با برخوردھای چپ روانه و

جدل و تھمت، آلوده شده بود، تقی شھرام و مریدانش به جای اینکه کلمه را با کلمه پاسخ دھند، برای به 

اصطالح مقابله با نھادینه شدن ارتجاع در سازمان مجاھدین، سربه نيست کردن معترضين را توجيه نموده و  

  .)دھند و می. (مصادره امکانات و خلع سالح سازمان، جلوه دادند

 

کردند ارائه برخی خدمات و آموزش ھای تشکيالتی در چارچوب مبارزه مسلحانه به گروه ھای  آنان خيال می

تواند از تردیدھا بکاھد و دیگران نيز بر  مذھبی که از جمله با انگيزه ھای تاثيرگذاری روی آنان ھمراه بود، می

  .بينند تشکيالتی میگذارند و آنرا صرفاً اجرای ضوابط  جنایت صحه می
  

اینگونه رویدادھا را باید بر زمينه مشی چریکی و مبارزه مسلحانه و مناسبات و سازوکارھای آن مورد بررسی  بله،

قتل  قرار داد، اما مقتضيات و ضرورت ھای حاکم بر مبارزه مسلحانه با رژیم دیکتاتوری، و اینکه نمونه ھایی چون

ھم وجود داشته و پيشتر خود صمدیه و مجيد ھم، در  ه مرتضی ھودشتيانجواد سعيدی و محمد یقينی و شکنج

  .کاھد از قبح برادرکشی نمی) این توجيھات(کنارزدن خونين این و آن دخالت داشته اند، 

   



کسان دیگر پيش و بعد از شھرام، در زندان و . اگر مسئله فقط تغئير نظرگاه و ایدئولوزی بود آنھمه تلفات نداشت

به بيرق مرتجعين، . بھانه به دست ساواک ندادند  زندان، مذھب را کنار گذاشتند اما بذر کينه نکاشتند وبيرون از

  . پيراھن عثمان نيانداختند، ادای فرعون را درنيآوردند و منم منم نکردند

  

................................................................................  

  

  .به تصفيه ایدئولوژیک دست نزدندفدائيان 

  

تصفيه « مورد ۵الاقل در . کجا فدائيان به تصفيه ایدئولوژیک دست زدند؟ البته آنھا ھم اشتباھات ھولناک داشتند

ھا لکه انداخت اما به تصفيه ایدئولوژیک رونيآوردند و از این لحاظ به رفقای خود از  چریک به سيمای» گلوله+ 

  .پشت خنجر نزدند

  

و بی سرپناه در تور ساواک قرار گرفتند  )تشکيالتی(ا از این سو، کم نبودند امثال فاطمه امينی که بدون ارتباط ام

 . آفرین تسليم کردند و بعد در زیر شکنجه ھای ساواک جان به جان
کرد و توسط  ، تشکيالت مادر، به امان خدا رھایشان می)شدند چون تسليم نمی(کم نبودند کسانيکه 

  . شدند ھای ساواک شکار می گشتی

  

رود که داستان  ضربه به اعتماد یک خلق، جز به سود دشمن و نيروھای عقب مانده نبود و به کَت مردم ایران نمی

  . ھمه اش تغئير نظرگاه و ایدئولوژی است

  

................................................................................  

  .کنند مسئله سياسی را به مسئله جنایی تبدیل نمیمجاھدین 

بعد از انقالب وقتی تقی شھرام دستگير شد و مرتجعين معرکه گرفتند، مجاھدین در اطالعيه ای با عنوان 

  : نوشتند» دستگيری و نحوه محاکمه پرچمدار کودتای فرصت طلبانه بر عليه سازمان مجاھدین خلق ایران«

ئم متھم مستقيم و غيرمستقيم در ارتباط با مجاھدین خلق ایران بوده است، حضور از آنجا که کليه جرا...«

حضور نماینده سازمان در کليه مراحل تحقيق و . نماینده سازمان در کليه مراحل تحقيق و محاکمه ضروری است

مله مسئول شود که ما اعتماد چندانی به دستگاھھای کنونی تحقيق که از ج محاکمه از این جھت ضروری تر می

توطئه، دستگيری و شکنجه برادر مجاھد اسيرمان سيد محمد رضا سعادتی ھستند نداریم و آنھا را به لحاظ 

  ...رخنه عناصر مشکوک و ارتجاعی کامالً نفوذپذیر یافته ایم

ه محاکمه متھم بایستی در دادگاه خلق و از طریق ھيئت منصفه مرکب از نمایندگان و اقشار مختلف خلق رنجدید

چرا که جرائم منتسب به . در غير اینصورت ھيچ دادگاھی برای قضاوت در این مورد صالحيت ندارد. ما باشد

نامبرده جرائمی است مربوط به کل خلق و انقالب ایران که از طریق خدشه دار کردن و آسيب رساندن و متالشی 

  ...نمودن یک سازمان انقالبی مردمی متحقق شده است



مجاھدین خلق ایران در ورای ھر نوع کينه کشی و . ی او به ھيچ وچه مطمح نظر ما نيستصرف انھدام جسم

خونخواھی و انتقام جویی فردی و گروھی قبل از ھر چيز خواستار محکوميت عمومی طرز عمل و برخوردھای 

  ....انحرافی و ارتجاعی ھستند

ھانت و رفتار غيرانسانی را بایستی در مورد ھرگونه شکنجه، ا: مجاھدین در پایان اطالعيه خود تأکيد نمودند

  .متھم ممنوع کرد

 ***  

مسئولين دادگاه در واکنش به اطالعيه مزبور مدعی شدند شھرام پس از پيروزی انقالب چندین مالقات خصوصی 

   و مخفی با کادر رھبری سازمان مجاھدین خلق داشته و اعتراض کردند چرا مجاھدین وی را تحویل ما نداده اند؟

چرا مجاھدین به جای خوشحالی، با دستگيری محمد تقی شھرام مواضع خصمانه گرفتند؟ و چرا علی رغم 

دھند؟ توسط مامورین زندان نامه  اطالعات ذیقيمتی که از متھم دارند، آن را در اختيار دادستانی قرار نمی

به ...دھد يمی دوجانبه میکشف شده و خبر از رابطه صم) به مجاھدین(خصوصی محمد تقی شھرام به رفقا 

نظر دادستانی نامه مجاھدین مبنی بر غير قانونی بودن دادگاه شھرام، با ھدف اخالل در محاکمه نامبرده و 

   )٣٢٧ شماره ۵٩/۴/١٩ تير و بامداد ١٩ پنج شنبه ١۴٧روزنامه آزادگان شماره ... (ھمکاری با متھم است

  .ی مجاھدین تکذیب کردندمجاھدین مالقات مخفی شھرام را با کادر رھبر

 مجاھدین با صدور اطالعيه دیگری ضمن اشاره به محاکمه شھرام، از دادستان کل انقالب خواستند ١٣۵٩ تير ١١

با شرکت موسی خيابانی، محمد علی توحيدی و سعيد شاھسوندی با حق پاسخگویی متقابل در جلسه 

 چاپ شده ۵٩ تير ١٢جاھدین در روزنامه بامداد، پنج شنبه اطالعيه م. (دادگاه موافقت کند که ترتيب اثر داده نشد

  .)است

................................................................................  

  .کند تقی شھرام با خبرنگاران مشورت می

سه حضور نيافت و وی ابتدا در جل. تقی شھرام شروع شد) اول(دادگاه   ،١٣٥٩ تيرماه ٢٣عصر روز دوشنبه، 

  قرار داد و به خبرنگاران گفت که مایل است در یک دادگاه عادی محاکمه شود و نه در دادگاه را از پایه مورد سؤال

رژیم گذشته ھمکاری داشته   که مخصوص رسيدگی به اتھامات کسانی است که مستقيماً با دادگاه ویژه انقالب 

  . اند

کرد، واکنش نشان داد و گفت چون جرم متھم بدون انگيزه  ان اعالم جرم ھم میکه به نيابت از دادست معادیخواه 

  ...ایدئولوژیک، سياسی و اجتماعی نبوده، محاکمه او در دادگاه عادی امکان پذیر نيست  ھای

کار هللا قدوسی که جای ھادوی آمد، به او گفته بود نکن این البته آیه. شھرام دادگاه را با اعتراض ترک کرد و رفت

وی شّر اصغر صباغيان و ( .خواھند بعضی ھا ھمين را می. را، به مصلحت شما نيست صحنه را خالی کنی

در بازجویی ھای اوليه وی این دو نقش . غرضی را از سر شھرام کوتاه کرده بود و از این بابت شھرام راضی بود

  .)داشتند



  . گاه حضور نيابد، محاکمه غيابی خواھد شدعبدالمجيد معادیخواه اخطار کتبی داد که اگر متھم در داد

خبرنگاران و . اسدهللا الجوردی به عنوان نماینده دادستان، اخطارنامه معادیخواه را در سلول شھرام به وی داد

  . عکاسان ھم به سلول وی رفتند و با او گفتگو نمودند

الحيت رسيدگی به اتھام مرا ندارد، کند و از طرفی ص شھرام گفت چون دادگاه برای وکالی من مانع تراشی می

سپس دو نامه ای را که برای قدوسی و معادیخواه نوشته بود برای خبرنگاران قرائت کرد و دستخط . اعتراض دارم

  . خودش را به خبرنگار کيھان داد

از شھرام پرسيدند چرا سازمان مجاھدین از شما شکایتی نکرده است؟ وی گفت مجاھدین ھيچگاه مسئله 

سپس . چند سئوال دیگر ھم پرسيده شد که وی جواب نداد. کنند سی را به مسئله جنایی تبدیل نمیسيا

  . آئيد یا نه شما به دادگاه می. الجوردی گفت آقای محترم، تصميم خودتان را بگيرید

ن گفتند خبرنگارا. شھرام از خبرنگاران پرسيد به نظر شما صالح من در این است که در دادگاه شرکت کنم یا نه

اگر مستدل باشد این . گوئيد حرفھای زیادی برای گفتن دارید بھتر است بيآئيد و حرفھای خود را بزنيد شما که می

  ....دیگر به عھده دادگاه است که تحقيقات در آن زمينه را ادامه دھد

و شھرام به حق، روی شھرام بعد از شنيدن نظرات آنان در دادگاه شرکت کرد اما در دادگاه بحث و جدل پيش آمد 

  . انگشت گذاشت...این نکته که مسئله وکالی من حل نشده و شما ھردوی آنھا را رد کرده اید
از وکالی شما امتحان مبانی قضا و جزای اسالم ) حکام شرع(گفته شد آقایان محمدی گيالنی و معادیخواه 

  ...گرفتند و آنان مقبول واقع نشدند

  

) افسری که باھم از زندان ساری فرار کرده بودند( احمدیان شھرام مایل بود امير حسين

) رئيس زندان اوین(آالدپوش و محمد صادق در دادگاه شھادت بدھند و از محمد کجویی 

  . شوند؟ کجویی جواب داد خير پرسيد اگر آنھا به دادگاه بيایند دستگير می

   
 داده و گفته بود یکی را خودتان کجویی به خانواده شھرام زنگ زده بود و نام چندین وکيل را

با . شود اما گویا در بی طرفی وکال اما و اگر می. انتخاب کنيد چون دادگاه عقب نخواھد افتاد

کنند چون در  ھادی اسماعيل زاده و رضا متين نژاد ھم گيالنی و معادیخواه موافقت نمی

  ! امتحان آنان نمره نياورده بودند 

وکالی شھرام را زیر سئوال برد و با اشاره به کتاب فقھی دکتر مھدی حائری نپذیرفتن 

  :هللا ابوالحسن اصفھانی نوشت شرایع و قولی از آیه

یعنی وکالت کافر بلکه مرتد اگرچه فطری باشد از . ، اسالم شرط نيست)وکيل(برای وکالت 

  .جانب مسلم و کافر صحيح است

  

................................................................................   

  

 به نام نامی مردم و شھدای به خون خفته خلق



  ... قبول نشد. تقی شھرام تقاضا کرد دادگاه به تأخير بيافتد تا وکالی خودش را انتخاب کند

  :آغاز سخن کرد و گفت» به نام نامی مردم و شھدای به خون خفته خلق«وی در جلسه نخست دادگاه 

یکی به صورت تراژدی و دیگربار به صورت کمدی درام، و ما . شود گویند تاریخ دوبار تکرار می ت که میمعروف اس

) و با. (شدیم گذرد که ما به صورت خرابکار و برھم زننده نظم محکوم می خيلی وقت نمی. در دومی ھستيم

  .)روبرو بودیم(شکنجه و زندان و سلولھای انفرادی 

) گویم که می(اینھا ....ریختيم جنگيدیم و اساس امنيت آنروز را بھم می  امپریاليزم میمشخص بود ما با حکومت و

مقدمه ای است بر رد صالحيت دادگاه که مردم بفھمند آیا سازمان ما یک سازمان انقالبی بود یا یک سازمان 

  ...تروریستی و مافيایی

يد صالحيت دادگاه را قبول دارید یا نه، دویست شما اول بگوئ. کرد که روضه نخوانيد معادیخواه حرفش را قطع 

حاال . قھر کرده اید، دوباره قانع شده و آمده اید. سيصد نفر را در ھمين جا دو ساعت است سر کار گذاشته اید

  بفرمائيذ آیا صالحيت دادگاه را قبول دارید یا ندارید؟ 

معادیخواه جواب . دانم ز خلق و انقالب نمیمن خود را جز خدمتگزار ناچي. شھرام گفت من خاک پای مردم ھستم

 ساعت ١۵صالحيت دادگاه را قبول دارید یا ندارید؟ شھرام گفت من . داد مردم گوششان از این حرفھا پُر است

دھيم اما اول باید روشن کنيد صالحيت   ساعت وقت می٣٠گفتند ما به شما . توانم در این مورد حرف بزنم می

  ...ا نهپذیرید ی دادگاه را می

انقالب اسالمی در مورد آمریکا سرخم نکرد چه رسد به سازمانی که چند : معادیخواه البالی صحبتش گفت

  . بيشتر حضار تکبير فرستادند. اسلجه کش دارد
عکس پدر شھيدشان را در دست داشتند و » علی ميرزا جعفر عالف«دو پسر کوچک . سالن پر از تماشاچی بود

  ...گریستند خيلی ھا بلند بلند می

توسط مردم تایيد   معادیخواه گفت عالوه بر شورای انقالب، صالحيت این محکمه. شھرام دادگاه را تحميلی خواند

  .باشد شده و از این رو نيازی به توجيه بيشتر نوع محاکمه نمی

دادگاه اعتراض به ماھيت   پس از قرائت کيفرخواست شھرام مجددا.  اسدهللا الجوردی کيفرخواست را قرائت کرد

پدر و مادر و سه خواھرش ھم با اعتراض از دادگاه بيرون رفتند و دُور، دست معادیخواه . نمود و جلسه را ترک کرد

  . و الجوردی افتاد
کسانی بود که با ھزار زحمت، مجدداً سازمان را  ھدف انگار کوبيدن. مجاھدین بد و بيراه گفتن به شروع کرد به

  .دادند دم و دقيقه به آنان گير می. دند و ربطی ھم به جریان شھرام نداشتندسر پا نگاه داشته بو

البته برای شرکت در دادرسی رابطی پيشنھاد کرد که این پيشنھاد . شھرام در دادگاه دوم ھم حاضر نشد

  .پذیرفته نشد

اما به خاطر طرح عبدالمجيد معادیخواه خيلی تالش کرد تا مشروح دادگاه اول شھرام از تلویزیون پخش شود 

  .برخی مسائل نادرست توسط مدعيان شھرام، گویا شورای سرپرستی صدا و سيما مانع پخش آن شد

  

.............................................................................  



  

  !کشته شدن رضا رضایی ھم به گردن شھرام افتاد 

که توسط جریان شھرام کشته شده (ت کردند تنھا خانواده محمد یقينی در ميان کسانيکه در مورد شھرام صحب

نباید از خون پاک شھدا سوء استفاده نمود و با آن دیگران را محکوم : آنھا اعالم نمودند. موضع اصولی گرفت) بود

دل و داستان کشتن محمد یقينی اندوه در اندوه است و به نظر من قساوت نھفته در آن ساواک سنگ... ( کرد

  ...)شکنجه گر را نيز انگشت به دھان کرد

برادر شریف واقفی گرچه گفت قصد دفاع یا تائيد یا محاکمه ھيچ گروھی را نداریم و نيامده ایم تا با صدور حکم 

اعدام آقای تقی شھرام، شادمانه باز گردیم، خواھان روشن شدن نقاط مبھم قتل مجيد شریف واقفی شد و از 

 که خانواده شھرام و نيز مادر رضایی ھا را در اصفھان، به خانه آنان فرستاده اند تا از شکایت مجاھدین شکوه کرد

   .عليه شھرام صرفنظر شود و گفت این یک انتظار ناحق است

کنيم اما وی نير به آنچه جریان شھرام باعث و  برادر صمدیه لباف ھم گفت از اعدام و قصاص شھرام شادی نمی

  . راض نمود و به رھبران مجاھدین خلق گوشه زد که چرا عليه شھرام شکایت نکرده اندبانی اش بوده اعت
   

که (، احمد احمد )که او نيز توسط جریان شھرام کشته شده بود(در این ميان خویشان علی ميرزا جعفر عالف 

 سخنان ، جانب)مدعی بود خودکشی ھمسرش فاطمه فرتوک زاده ابھام دارد و زیر سر جریان شھرام است

اسدهللا الجوردی را که شھرام را عامل قتل انقالبيون مسلمان معرفی نمود، گرفتند و این دو نيز عليه سازمان 

  . مجاھدین سنگ تمام گذاشتند

طالقانی، رفسنجانی، الھوتی و مھدوی کنی ھشدار داده بود که معادیخواه مدعی شد جریان شھرام به آیه هللا 

  ! پذیرند که کار ساواک بوده است  و کشته شدید ھمه میاگر با ما مخالفت کنيد، 
   .هللا طالقانی شنيده ام گفت خودم این موضوع را از آیه می

وحيد افراخته به منوچھری بازجوی ساواک، قصد کشتن آیه هللا بھشتی را توسط جریان  یکی با صدای بلند گفت

  ...شھرام، اطالع داده است
و خيلی موارد بی » حسن توسلی«و فردی به نام ) ست ساواک روی داده بودکه به د(کشته شدن فرھاد صفا 

  . اساس را پای شھرام گذاشته بودند
 ۵٧ اردیبھشت ٧(علی اصغر ميرزا جعفر عالف که پيش از انقالب خود را به ساواک معرفی کرد و با روزنامه کيھان 

کشته شدن رضا رضایی ھم به . ت گفتمصاحبه داشت، در دادگاه شھرام ھرچه دلش خواس ) ١٠۴۴٨شماره 

 برادر علی ميرزا جعفر عالف است که فرزندانش در دادگاه عکس او را سر دست گرفته  وی! گردن شھرام افتاد 

  .بودند
   

***  
خواستند در دادگاه شرکت کنند، دست به سر کرد و با مشت و لگد مانع  دادگاه دو خبرنگار مجاھد را ھم که می

  .دادگاه شداز حضورشان در 

  

................................................................................   

  .مجاھدین موفق نشدند شاکيان را از شکایت عليه شھرام منصرف کنند



مادر رضایی ھا به ھمين منظور به . مجاھدین موفق نشدند خانواده شریف واقفی را از شکایت منصرف کنند

فت، اما رویش را زمين زدند و تازه نواری از صحبتھای وی را که خواسته بود آنھا از شکایت بگذرند، اصفھان ر

  !   دادند به دادگاه شھرام» !مدرک جرم «مخفيانه ضبط کردند و به عنوان 

خانواده شریف واقفی برای عروسی موسی خيابانی و آذر رضایی دعوت شدند شاید خواھش دیگر مادران را 

  .شان را در مورد تقی شھرام پس بگيرند، اما این دعوت را ھم رد کردند ند و شکایتبپذیر

در پایان جلسه سوم ،معادیخواه گفت به خاطر شروع کار مجلس، مسئوليت دادگاه با حجه االسالم علی 

 و نقص خواست مثاٍل قوه مقننه و قضائيه در کارھم دخالت نکرده باشند و دادگاه بی عيب او می. مبشری است

   .باشد
  . ریختند کدام دادگاه؟ بيدادگاھی که متھم عمالً وکيل نداشت و ھمه بر سر او می! دادگاه؟ 

خودشان از قول کارگران ایران ناسيونال . آوردند بامبول درمی ریختند و می» آتش تھيه«بازجویان شھرام 

او عنصر کثيف ضد خلق و نور چشمی شاه و ھمکار . محمد تقی شھرام ھستيم خواستار اعدام نوشتند می

 صالحيت دادگاه تقی شھرام را زیر  مردم بھوش باشيد که عده ای رذل و اوباش به نام وکيل. ساواک است

 نوکر سيا و... عبدالکریم الھيجی و ھدایت هللا متين دفتری و مقدم مراغه ای و حسن نزیه. سئوال برده اند

   ...نفوذی آمریکا ھستند

***  

دادند و تقی شھرام را با عنوان  گروھھای ھوادار شھرام نيز خودشان از سوی گودنشينان دروازه غار اعالميه می

  ... ستودند قھرمان کبير خلقھا می

  :  روزنامه آزادگان نوشت۵٩ مرداد ٢اجَل شھرام سر رسيد و پنج شنبنه 

  ..  کودتا و تقی شھرام اعدام شدند تن از عوامل٢٠در سحرگاه امروز 
  .اعالم شد» مفسد فی االرض و مُھلک نسل«جرم وی 

   

................................................................................  

  

  .کند محمد آقای خياط تقی شھرام را دستگير می

   
اندازد و وی را به کمک  کند، داد و قال راه می ورد می فردی بطور اتفاقی با تقی شھرام برخ١٣۵٨ تير سال ١١

برد، ھمانطور که خود شھرام نيز اشاره نموده  کسانيکه دور و برش جمع شده بودند، کشان کشان به کميته می

که در یک پاساز واقع شده و احمد احمد (گاه شھرام در زمان شاه،  نامبرده جلوی مخفی. اسم آن فرد محمد بود

بخصوص که یکبار شھرام و نفر ھمراھش . خياطخانه داشت و در رفت و آمدھا شھرام را دیده بود) ه بوداجاره کرد

دزد ھستند و چرا نصف شب در مغازه  آن زن و مرد نکند کنند و وی به ھوای اینکه توجه سرایدار پاساژ را جلب می

کند شما زن و مرد حاال که ھمه مغازه ھا  با آنان مواجه شده و اعتراض می... مانده اند و چرا چراغ روشن است 

  ...(...)کنيد و تعطيل است این وقت شب اینجا چکار می



خالصه پای  پيچد و محل می کند و این خبر در زند و سرایدار ھم شلوغ می متاسفانه شھرام سرایدار را کتک می

   .بيند ھمه چيز بھم ریخته است شود و می ساواک به آنجا کشيده می
کنند ردّی به جا نگذارند اما گویا موفق نمی شوند کامالً  ، تالش می)قبل از جيم شدن( زن ھمراھش شھرام و

پاکسازی کنند و چند برگ کاغذ باقی می ماند که گفته شده اشاره به مواضع جدید سازمان و تغئير ایدئولوزی 

  ...ن خبرھایی استاید که درون سازما کند و گوشی دستش می ساواک ھمه را ضبط می. داشته است
   

آید که او چه  دھد ھمه مغازه داران از جمله خياط مزبور یادشان می با مشخصات ظاھری شھرام که سرایدار می

احتماالً بعدھا از احمد احمد ھم در . چون گاه و بيگاه شھرام به آن محل رفت و آمد داشته است. کسی است

  .مورد او شنيده است
   

 مزبور به ھيچ گروه و سازمان سياسی وابسته نبود و ھواداران شھرام بی خود و بی واقعش این است که خياط

خنده دار اینجا است که برخی از . جھت در شرح حال وی نوشته اند شھرام توسط یکی از مجاھدین دستگير شد

  . آنان معادیخواه را که زمان شاه ھم به مجاھدین کينه داشت، از مجاھدین فرض کرده اند
   

مجاھد نيستم اما معتقدم اگر این اشتباھات فاحش از روی غرض نباشد که تا حدودی ھست، از ذھنيت من 

/  ۵٨  تير١۴ شنببه ۵دارد در خاطرات زندان  ذھنيتی که خود تقی شھرام را ھم وامی. گيرد محض سرچشمه می

  !!است ) ھمان دوست شریف واقفی(» علی خدایی صفت«بنویسد یکی از نگھبانان من در زندان 

   
توانست دَم سلول   نيز با مجاھدین بود و نمی۵٨ تير ١۴علی خدایی صفت که اکنون در قرارگاه اشرف است، 

  !معلوم است که وی تا چه اندازه نسبت به جامعه بعد از انقالب عينی بوده است . شھرام نگھبانی بدھد

   
یف واقفی دست پرچمدار و مریدانش را علی خدایی صفت ھمان مجاھد ارجمندی است که چون مثل مجيد شر

 به ۵۴ اردیبھشت سال ١٨خوانده بود، نفرات تقی شھرام تحت عنوان ساواکی، با یک پيکان سفيد رنگ در تاریخ 

  .بگذریم... خانه اش آمدند و دست و چشم بسته نزد بھرام آرام بردند

  

گردد، به   به کميته منتقل می۵٨/۴/١١تقی شھرام در  

یزند و  م برده شده و آنجا یکی دو نفر کِرم میمحلی نامعلو

  . آورند با اعدام مصنوعی و متلک گویی بازی درمی
آورد تا اینکه در تاریخ  سپس سر از انفرادی ھای قصر در می

  . شود  به خانه امن منتقل می٢۶/۴/۵٨
برند   او را به یکی از پادگان ھای لویزان می۵٩دوم شھریور 

نيم ھمسلول احمد رضا کریمی و به مدت چھار ماه و 

 ماه به انفرادی ھای ٧بعد از . شود خبرچين دونظام می

اوین منتقل شده و توسط اصغر ميرزا جعفر عالف که پيش 

از انقالب خودش را به ساواک معرفی نمود و مصاحبه کرد، 

 ماه بعد از ٩و خانواده اش تا . شود بازجویی می

  . ننددستگيریش نتوانستند با وی مالقات ک

***  



عالوه بر مجاھدین، سازمان پيکار در راه ازادی طبقه کارگر، کميته دفاع از تقی شھرام، رزمندگان آزادی طبقه 

کارگر، حزب کمونيست کارگران و دھقانان، اتحاد چپ، گروه نبرد برای رھایی طبقه کارگر، گروه آرمان، راه کارگر، 

ی ازادی طبقه کارگر، سازمان رزم کارگران، جمعيت حقوقدانان ایران، ، وحدت انقالبی برا)۶٨شماره (روزنامه کار 

، در باره وی اطالعيه دادند و غالياً صالحيت و بی طرفی دادگاه و ...کانون نویسندگان، کانون زندانيان سياسی

  . اینکه عمالً حق وکالت از او سلب شده را زیر سئوال بردند

توصيف نمودند و » ضدانقالبی« نحوه برخورد وی با تضادھای درون خلقی را البته بيشتر کسانيکه از او یاد کردند

  .برخی از گروھھای مارکسيستی تنھا بعد از مرگش از او با پيشوند رفيق یاد کردند

  

***  

 که بعداً نمایندگی ماشين کره ای کيا و اوپل را گرفت، سعيد محمد غرضی، محمد بشارتی، اصغر صباغيان

 و با پدرش  که مدتی رئيس دفتر غرضی در وزارت نفت ھم بودسر خواھر اصغر صباغيانپ(یزدانی صابونی 

 محمدحسين طارمی، )در پروژه ھای رسمی، دولتی و قانونی خرید اسلحه ھم شركت داشتسرھنگ یزدانی 

خامنه ای با هللا   و بعداً با انتصاب آیهبه معاونت سياسی صدا و سيما رسيدکه در سپاه پاسداران قم فعال بود، (

والیتی و شمخانی و محمد شریعتمداری، در شورای روابط خارجی حضور داشت و در چين و عربستان ھم سفير 

 و احمد رضا کریمی علی اصغر ميرزا جعفر عالف، جواد منصوری، محمد مھرآئين، عزت شاھی، احمد احمد، )شد

  . کت یا مشاورت داشتندبه نوعی در بازجویی شھرام شر...شناسم و دو نفر دیگر که نمی

  

................................................................................  

  

 .با سری افراشته و لبی خندان سرب مذاب را پذیرا خواھم شد

  

  :خوانيم می) نوشت و دستخطش موجود است که در زندان می(در نامه ھایش 
   

شود به خوبی   سال فعاليت مستمر سياسی و انقالبی می١٣که مشتمل بر عمل و زندگی سراسر مبارزه من 

تواند پاسخگو باشد که آیا بر پيمان و عھد خود برقرار بوده ام؟ آیا بر ميثاق و عھدی که با خلق خود بسته  می

 ظلم و بودم، ميثاق و عھدی که مرا در راه مبارزه برای کسب ازادی و استقالل ميھن و نابود کردن ریشه ھای

زیرا که تاریخ ...ساخت وفادار بوده ام یا نه؟ احتياجی به پاسخ وجود ندارد استثمار در جامعه تا پای جان متعھد می

  ...و توده ھا مسلماً بھترین قضاوت کنندگان ھستند

   
اگر در ميان انقالبيون چند ساله اخير ایران دو اسم در ليست سياه و منحوس ساواک برای حمله 

دانند و بر ھيچ مبارز آگاه و رزمنده ای در طی این سالھا پوشيده  ن نوشته شده بود ھمه میقرارداد

  ... نيست که یکی از این دو اسم نام من بود

من ھرگز در دفاع از انقالب و آرمانھای انقالبيم ذره ای تردید نشان نخواھم داد و ھرآینه باندھای سياه و مرتجع 

خود که ریختن خون من جزئی از آن است موفق گردند ھمچنان استوار با سری فعال در دادستانی در توطئه 

  ...افراشته و لبی خندان سرب مذاب را پذیرا خواھم شد
عليرغم ھمه تھدیدھا و ھمه وعده و وعيدھا ھرگز پارا از روی حق و حقيقت و منافع اصولی مردم فراتر نخواھم 

وقعيت نيروھای انقالبی داشتته باشد، برنخواھم داشت، حتی گذاشت و قدمی که کوچکترین اثری در تضعيف م

  .به بھای اینکه از حق طبيعی خودم در دفاع در مقابل اتھامات و افترائات واقعاً ناجوانمردانه آنھا بگذرم



 دانستيم که کمترین چيزی که در این راه باید انتظار داشته باشيم وقتی که قدم در راه مبارزه گذاردیم بخوبی می

  حبس و شکنجه و مرگ است

  

***  

بعد از خواندن سطور . این نامه ھا قابل تأمل است. شود از آنجا که ھر کس در سلول انفرادی خودِ خودش می

  :فوق در نامه شھرام، باورش سخت است که وی چندبار در بازجویی ھا گفته باشد

گوید، او  گوید مسلمان است دروغ می من صادقانه اعالم نمودم مارکسيست ھستم، اما مسعود رجوی که می«

  »...مارکسيست است

    .شود روی آن اصرار داشت حرف منتسب به وی ابدا با واقعيت ھمخوانی نداشت ولی گفته می

آیا مرتجعين حاکم آنچه را نتوانسته بودند عليه مجاھدین از زبان شھرام بشنوند به نام او عنوان کردند؟ اميدوارم 

  .چنين باشد

ره برخاستن مجاھدین و آبياری نھال زیبایی که جریان شھرام شکست و تيشه به ریشه اش زد، نقش در دوبا

را درک   ۵۴ابتالی سال  ھرکس. زنند مسعود رجوی انکارناکردنی است و برای ھمين سایه اش را ھم با تير می

احمد کسروی، قاتلين محمد حنيف آنزمان قاتلين . کند تأئيد می این موضوع را ھای کور نداشته باشد کرده و کينه

  ..آور است ولی متاسفانه چنين بود رنج . نژاد و قاتلين مجيد شریف واقفی عمالً در کنارھم قرار گرفته بودند

نوشتم حق است و من برای بيان کلمه حق از سرزنش ھيچ سرزنشگری نمی ھراسم، حتی اگر قاتلين  آنچه

ی که جایی جز ھمه جا نيست و تنھاترین تنھاھا »حی الیموت«، از »ودراز وج«تنھا از   .زندانيان سياسی باشند

  .ھراسم می برای بيان کلمه حق نویسم و نه  نه بفرموده می. ھم بشوم ھست، حساب می برَم

   

 
***  

، برای آقای مھدی ھادوی داستان ) روز بعد از دستگيریش١٣ (۵٨/۴/٢٣تقی شھرام در نامه بلندی که در تاریخ 

  . کند نویسد به نکات بسيار مھمی اشاره می اھھای انقالب اسالمی میکل دادگ

شوم که چرا کسانيکه در مبارزه با ستم و  خوانم درخود رفته و سراسر اندوه می ھربار که نامه ھای وی را می

  خورند؟  بيداد پا به قله ھا گذاشتند، اسير خود شده زمين می

چرا تضادھای درون خلقی را با گلوله و آتش و . کنم ای مردم مبارزه میخاک پای مردم ھستم و براو که گفته بود 

  !اسيد و کلرات حل کرد 

  

................................................................................  

  

  .کنند قانونمندی ھا مستقل از ذھن ما عمل می

نيز رھسپار آنجا شد و آنگونه  تقی شھرام روند، ان اوین می که مردم دسته دسته به زند۵٧ بھمن سال ٢٢غروب 

شود که چگونه مردم جایی را که عقاب نيز به آن  نوشته غرق حيرت و سرور می» ھادوی«که خودش در نامه به 

  . راه نداشت تسخير کردند

فتاد ولی به انقالب او و جریانی که پرچمدارش بود برخالف قضاوت چرکين امثال معادیخواه، اگرچه به انحراف ا

  .  جریان مافيایی نبود و مرتجعين صالحيت ارزیابی ھمه جانبه عملکرد آن را نداشتند.تعلق داشت



مجاھدین، فدائيان، پيکار، رزمندگان، جریانی که تقی شھرام را (در مورد وی نيروھای انقالبی درگير با رژیم شاه 

و نمایندگان مردم آگاه و  هللا گلزاده غفوری هللا الھوتی، آیه  آیهاخراج کرده بود، علمایی چون آیه هللا طالقانی و

  . بایست داوری کنند و آنان عمالً به دادگاه شھرام راه نداشتند می) دردمند
در امتحان حضرات آیات محمدی گيالنی و عبدالمجيد ) رضا متين نژادھادی اسماعيل زاده و (وکالی او ھم 

ھمه اینھا باعث شد تا شھرام به حق، با ردکردن صالحيت دادگاه در  ...د شده بودند ومعادیخواه، نمره نياورده و ر

   .آن شرکت نکند

من . البته او اشتباه محاسبه داشت

شناسم که با ھزار  کسانی را می

زحمت توانستند با کارت خبرنگاری به 

  . دادگاه و به سلول او بروند
   

آنان کوچکترین گرایشی به مرتجعين 

نداشتند و تالش کردند به حاکم 

شھرام بفھمانند که بھتر است پاسخ 

خبرنگاران را بدھد چون ھنوز آنچنان 

فضا بسته نيست که نشود در 

کما اینکه آنزمان . روزنامه ھا درج کرد

روزنامه ھای کشور مو به مو دادگاه 

اما وی با این  .کرد وی را منعکس می

ذھنيت که اینھا ھمه نقشه بازجوھا 

این فرصت را از دست داد و است، 

امثال معادیخواه متکلم وحده شدند و 

  .راست و دروغ را بھم بافتند
   

***  
انحراف در سازمان مجاھدین و آن 

ضربه ھولناک به اعتماد مردم را نباید 

ز و مھمتر از ھمه آن ساختار دیکتاتورسا... امثال جواد قائدی و بھرام آرام و. تنھا به پای تقی شھرام نوشت

  .ساخت نيز، مقصر بود تشکيالتی که بُت می
   

شرایط سختی که شھرام در زندان . کند ازخودگذشتگی افرادی چون جواد قائدی و بھرام آرام را کسی انکار نمی

  . بھشت برین. با آن روبرو بود در برابر آنچه جواد قائدی و سپاسی آشتيانی با آن روبرو بودند، واقعاً بھشت بود
   

البته گاه پابند داشت و سلولش تيره و . ام شکنجه بدنی باب نشده بود و حتی یک سيلی به او نزدندزمان شھر

  . تار بود و ھواخوری ھم تقریباً از وی دریغ شد

  



مرُ «که وی به غلط   Mirovozzrenie» ميرُ وازرنی«شھرام در گفتگو با حميد اشرف، با اشاره به کلمه روسی 

بُرد، روی خرده بورژوازی و  بينی است، بکار نمی چرا معنی آنرا که جھان  م نبودمعلو وگفت  می» وازرنيش

  . داد آليسم خيلی مانور می ایده
   

بندند و بعد در دسته  دید بر نوجوانان مجاھد و مبارز باران کابل می افتاد و می  به زندان می۶١ و ۶٠اگر او در سال 

گرایی ھای کور و  داد با نفی سنت که او دگم مذھبی لقب می سانیشوند و ک  نفری تيرباران می۶٠ھای پنجاه و 

که  کشند و با آغوش باز به خاطر زندگی و صبح سپيدی استبداد زیر پرده دین، دست از عقاید خویش نمی

  کنند، چه تفسيری داشت؟  خورشيد آزادی بدمد، به مرگ سالم می
  .آورد  به به مجيد شریف واقفی زده بود به یاد میخندید یا حرف خودش را که آیا بر جھان بينی آنھا می

   
  ): خطاب به تقی شھرام(واقفی  مجيد شریف

ای، اما خودت تا به حال، یکبار ھم که شده تحليل و انتقاد  تو ھمه را به تحليل از خود و انتقاد از خود واداشته«

 و اصالً وجود دارد؟ نکند تو انسان عيب و نقص ھم، قابل تصور است ای، مگر انسان بی از خود کوچکی نکرده

  »مطلقی؟

 : شھرام

بزرگترین انتقاد وارد بر من، پيچيدگی جھان مادی و سادگی . گویی من ھم باید از خود انتقاد بکنم راست می

  ».ذھن من است
   

***  

. ذاردجواد قائدی ھم حاضر نشد در دستگاه مرتجعين برود و در تریبون عمومی پشت دوستان دیروزش صفحه بگ

انقالبی  »کاميلو سين فئوگوس«بھرام آرام که به نظر من به لحاظ تاکتيکھای نظامی، دست کمی از امثال 

  . بر زمين افتاد...نداشت، در آخرین لحظات زندگيش تا توانست به سوی عمله استبداد شليک کرد و کوبا،

   
تادند و آنھمه رنج و شکنج به بار آنان به کژراھه اف. افسوس که جانفشانی و ازخودگذشتگی کافی نيست

  .ننشست
او انگيزه مبارزه . خواھد بر زخمھای کھنه نمک بپاشد اکنون تقی شھرام دستش از دنيا کوتاه است و کسی نمی

  .با ستم و ميرایی داشت و با کسانيکه دستشان از دور بر آتش بوده است اصالً و ابدا قابل قياس نيست

  

***  
   .واقعی است) چه سازنده و چه مخربانه(اریخ نقش فرد در ت  دیدیم که

  . چه باید کرد که آن رفتار مستبدانه و ویرانگر بازتوليد نشود؟ مسئله این است و باقی فسانه
  چه باید کرد که آن رفتار مستبدانه و ویرانگر بازتوليد نشود؟ 

  .تان وی پایان نيافته است روش و محتوای اندیشه تقی شھرام توجه به این نکته است که داس نقد متدیک

   
مصونيت اظھار نظر  ، »جبر ّجو«اگر جوی ایجاد شود که کسی عمالً نتواند در برابر اراده برتر، نُطق بکشد، اگر در 

  . نماید و ردخور ھم ندارد ھمان آش و ھمان کاسه در اشکال جدید رُخ می! سنگسار شود 
  . گيرند خورند و خائن لقب می لباف ھا گلوله میشھرام ھای جدید پرچم نخوت برمی دارند و صمدیه 

  .کنند قانونمندی ھا مستقل از ذھن ما عمل می



******************************************************************************  
   پانویس

................................................................................  

  

  . به نظر تقی شھرام مجيد شریف واقفی نه مذھبی بود نه ماتریاليست

  

او مدتھا در یک حالت پوچی و . مجيد نه مذھبی بود نه ماتریاليست

و درست به خاطر ھمين موقعيت متزلزل   برد نھيليسی به سر می

خالف چه به خاطر عدم (ایدئولوژیک بود که که به آنھمه اعمال خالف 

) یف تشکيالتی و ولنگاری در کار و حتی خالف اخالقانجام صحيح وظا

برای حل ھمين موقعيت ایدئولوژیکش و برای برخورد با ...زد دست می

ضعفھا و انتقادات که خودش ھم آنھا را قبول داشت و به طور کتبی ھم 

  . به آن اعتراف کرده بود، به کار کارگری فرستاده شد
داخل تشکيالت، تشکيل گروه او شروع کرد به ایجاد روابط مخفی در 

مخفی در داخل سازمان، بدبين کردن سمپاتيزانھا نسبت به مبارزه و 

رفتيم از طریق قراردادن  سازمان، عضوگيری عناصری که ما سراغ آنھا می

اطالعات نادرست در مورد سازمان که باالخره رازش از طریق ھمسرش 

د او را ھم به کارھای که تمام این مدت با او جدال داشت و نتوانسته بو

  . ضدتشکيالتی قانع سازذ، از پرده برون افتاد
طی نامه مفصلی اعتراف کرد که من ھم به ) ھمسرش ليال زمردیان(

  .دليل ھمين سکوت چند ماھه ام خيانت کرده ام و مستحق اعدامم

نوشته بود رفقا . کنم نامه او مخصوصا یک جمله داشت که فراموش نمی

در . در حاليکه عنصر تشکيالت شما بودم. را اعدام کنيدم. من خيانتکارم

اما عمال با چشم پوشی و سازش با کارھای . جاری سازمان را قبول کرده بودم..و ضوابط...حاليکه مرکزیت

  ...ضدتشکيالتی در جرم آنھا شریک شده بودم
  

***  
کارھای ما ميره، اطالعات درون تازه ما فھميدیم اینھمه چوب ھایی که در این مدت سه چھار ماه الی چرخ 

برخی سمپاتھا دیگه روی خوش نشون . کنه سازمانی به شکل تحریف شده ای به ضرر ما به بيرون درز پيدا می

کنند ازکجا نشئت  دند، اعضایی که اماده جذب شده بودن چون و چرای عجيب و غریب و غير قابل درک می نمی

  ....گيرد می

ی چند نفر بسيار محدود و معدود را که نتوانستند حقانيت راه جدید را قبول کنند شریف در واقع احساسات مذھب

  ) برانگيخته بود(
خودش مسلمان مومن و معتقد و پروپاقرص نبود که ھيچ، حتی دیگه پرنسيب اوليه ایدئولوژیک سياسی 

  .تشکيالتی یک مبارز معمولی را نيز از دست داده بود

در خط مشی چریکی، ثانياً از نظر موقعيت ...باه غيرقابل اجتناب ما را در اوالً عملالبته این موضوع ھيچ این اشت

  . سازمان ما و از خيلی نظرات دیگر که توضيح آن در اینجا ميسر نيست را، نباید بپوشاند...ویژه
تقاط کردیم که بھر حال شکسته شدن ھسته این التقاط، ال بایست این واقعيت دیالکتيکی را درک می ما می

ضعيف و بسيار معيوب، در آنطرف ایجاد خواھد کرد و ...پوسته ای ھم ھرچند جزئی و...ایدئولوزیکی سازمان ما،



درست چنين زمينه مادی ھرچند جزئی است که به شریف اجازه داد افرادی مثل صمدیه لباف و چند نفر دیگر را 

  . در خفا در درون تشکيالت دورھم جمع کند
شدیم که چگونه این شيوه برخورد حاد با  داشتيم، بسرعت متوجه می حليلی از مسئله میاگر چنين درک و ت

نقض قوانين انضباطی یک سازمان مسلح انقالبی، امکان دارد به معنای با تفنگ به جنگ اندیشه مقابل رفتن و 

  . یا پيروزی بر مخالفين فکری از طریق تفنگ تعبير گردد
ف نيروھای طبقاتی و در مقابل، قدرت عظيم و وسيع طبقاتی حریف در جامعه، در تعبيری که باالخره به دليل ضع

نزد بسياری از نيروھا جا افتاد و از شریف یک قدیس و کسی که بر عقيده و نگرش تا پای جان ایستادگی کرد و 

  .... به اصطالح پرچم اسالم و توجيد را تسليم نکرد، بوجود آورد
  )در زندان نوشته استاز نامه ھای تقی شھرام که (
  

................................................................................  

  

  ...گفت ساواک به موساد و سيا تکيه دارد و شکرهللا پاک نژاد می

  

گفت ساواک، ساواکی که  شکرهللا پاکنژاد مشھد می

یان تر در جر تکيه بر سازمان سيا و موساد دارد و پيش

نشان داده که » عباس شھریاری«و » حسين یزدی«

کند، ساواک تنھا در بازجویانی  بسيار پيچيده عمل می

شود و فقط کارش  مثل رسولی و ناھيدی خالصه نمی

در ساواک تنھا . بگير و ببند و تعقيب و مراقبت نيست

خيلی . دانستند شھریاری خودی است افراد خاصی می

  ... دنداز بازجوھا ھم سر کار بو

بدون تردید ھدف ساواک نفوذ در سازمان مجاھدین بوده 

است، نه فقط برای شناسایی این یا آن عضو، برای 

ساواک ھدفش . اینکه آنرا از اعتبار بياندازد و مسخ کند

  . ھمين بود و به آن رسيد

   
نفر امپریاليستھا نبود و تا عالی » مالينوفسکی«مگر 

شوروی راه نداشت؟ ترین سطح رھبری حزب کمونيست 

مگر او در صفوف کميته مرکزی حزب بلشویک روسيه 

حتی تا ریاست فراکسيون نمایندگان حزب بلشویک در 

  ...دومای تزاری پيش نرفت؟

خود لنين گفته است او با یک دست رفقا را به زندان 

   .رساند ری میانداخت و با دست دیگر، برای فرار از شناخته شدن، به ساختن یک حزب انقالبی یا می

شنود که تقی شھرام را امثال آخوند معادی خواه، به اعدام محکوم کرده اند،  با اینحال وقتی شکرهللا پاک نژاد می

کرد کاسه ای زیر نيم کاسه بوده، و  با اینکه در گذشته نسبت به فرار از زندان ساری، مسئله داشت و گمان می

داشت که بروز زودرس جریان راست ارتجاعی، محصول عملکرد وحدت  یبا وجود اینکه دست از این اعتقاد بر نم



، اما در برابر این اعدام ...شکنانه ای است که در لوای به اصطالح تغئير ایدئولوژی سازمان مجاھدین روی داده

  ...ناحق ایستاد واز تقی شھرام دفاع کرد

  . نيستوی واقعی تشکيک اما . من به شکرهللا پاکنژاد تعلق خاطر دارم

   
***  

گفت وقتی شھرام و احمدیان  می) نوذری(در جبھه مقابل نيز، عباس دوزدوزانی از قول بازجویانی چون رسولی 

  .رفتند، ساواک چشن گرفت

  . ، به فرار مزبور گوشه زده است»داستان آن ده تن«عبدهللا شھبازی نيز در مقاله 
 کادر رھبری مجاھدین این تردید وجود داشت که طرح فرار در بين« :  نوشت۵٩/۴/٢۵روزنامه اطالعات در تاریخ 

  ».را ساواک ریخته است...محمد تقی شھرام از زندان ساری
  .البته این روزنامه برای حرف نامربوطش سندی ارائه نداده است

  
................................................................................  

   
  ...زیدن گرفتباد سموم و

   

کنم  وقتی به گذشته فکر می... سی سال خودش یک عمر است. گذشته است)  سال٣٠(بيش از سی سال 

نه باد به غب غب شان می انداختند و نه ادعایی . به یاد کسانی می افتم که دنيایی صفا و معرفت بودند

سودای آزادی داشتند و برای . ی عشقشان گليم زیر پایشان بود و یک دوچرخه و دنيای ھست و نيست. داشتند

  ...زدند تا اینکه عقاب جور بر سرشان بال گشود و باد سموم وزیدن گرفت رسيدن به این معبود به ھر دری می
 . یکی یکی پرپر شدند و رفتند

  ...................................... ....آنان جز دوست داشتن و نداشتن، جز فقر و جز عشق سرمایه ای نداشتند

...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

  

  . يکی از نامه ھايی که تقی شھرام بعد از انقالب از زندان نوشته است
 . یکی از نامه ھایی که تقی شھرام بعد از انقالب از زندان نوشته است
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