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چکیده
سازمان مجاهدین خلق ایران طی سالهاي 1356 - 1352خورشيدي ،درگير
خشونتها و ترورهاي داخلی متعددي شد كه از مشهورترین آنها میتوان به ترور مجيد
شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف اشاره نمود .هرچند با اتكا به اسناد تاریخی موجود،
نمیتوان ایدئولوژیك بودن همۀ این خشونتها را تأیيد كرد  ،اما این برخورد طيف
ماركسيست سازمان با اعضاي مذهبی ،موضوعی قابلتوجه در تاریخ جنبشهاي مسلحانۀ
ایران معاصر بهشمار میرود .این پ ژوهش در پی واكاوي چرایی و چگونگی این ماجرا در پرتو
نظریۀ توتاليتاریسم هانا آرنت است.
واژگان كلیدي :سازمان مجاهدین خلق ایران  ،انقالب اسالمی ایران  ،توتاليتاریسم  ،هانا
آرنت و محمدتقی شهرام.
1

 .استادیار روابط بین الملل دانشگاه رازی
2
 .دانشجوی دکتری مسایل ایران دانشگاه تهران
3
 .دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران

 /118فصلنامه

 ،دوره  ،2شماره  ،1بهار 1394

مقدمه
تشكيل سازمان مجاهدین خلق ایران ،نقطۀ عطفی در مسير مبارزۀ ایرانيان با رژیم
اقتدارگراي پهلوي محسوب میشود .با این حال این سازمان پس از مدتی اسير پيامدهاي
التقاط فكري اسالم با ماركسيسم شد و بسياري از اعضاي آن در اوایل  1352ماركسيست
شدند .البته اعضاي عادي به دستور اعضاي ردهباالي سازمان ،این چرخش فكري را پنهان
نگاه داشتند و حتی در حضور اعضاي مسلمان نماز میخواندند و روزه میگرفتند (احمد،
 .)359 :1383در نهایت ،در پایيز  1354تغيير ایدئولوژي سازمان طی بيانيهاي اعالم شد و
بدین ترتيب اعضاي ماركسيست بهنوعی كليت سازمانی را كه از ابتدا توسط جوانان مذهبی
تأسيس شده بود مصادره كردند .اما آنچه در این ميان قابلتأمل بهنظر میآید ،قتل ،آزار و
طرد «بچهمذهبی«هاي سازمان توسط اعضاي ماركسيست است .هرچند ادبيات وسيعی در
داخل و خارج كشور دربارۀ پویشهاي درونی این سازمان وجود دارد ،با اینحال ،این مسأله
(تصفيۀ مذهبیها) به صورت مستقل و البته با استفاده از یك چارچوب تئوریك ،تا كنون
مورد بررسی قرار نگرفته است .از اینرو در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستيم
كه این ترورها و خشونتها ،چرا و چگونه صورت گرفتهاند .بدین منظور ابتدا به زمينههاي
تشكيل سازمان و تغيير ایدئولوژي در آن می پردازیم و آنگاه ترورها و خشونتهاي درونی
آن را بررسی میكنيم .سپس در جستجوي علل این خشونتها پاسخهاي غيرموجه را نقل و
نقد خواهيم كرد .درنهایت براي تبيين نظري چرایی این تصفيهها ،به سراغ نظریۀ هانا آرنت
كه در كتاب ریشههاي توتاليتاریسم آن را مطرح ساخته است -رفته و سه دليل عمده برايآن برخواهيم شمرد :ایدئولوژیك بودن سازمان ،توتاليتاریسم تشكيالتی -عقيدتی و
خصوصيت فردي مركزیت.
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ريشه

روش تحقيق در این پژوهش نيز جمعآوري دادههاي تاریخی بهروش كتابخانهاي ،سپس
نقد و بررسی آنها و درنهایت نتيجهگيري تحليلی -توصيفی بر اساس دادههاي موثق
میباشد.
زمینههاي تشکیل سازمان و تالش براي انجام عملیات مسلحانه
سركوب تمامعيار قيام مسالمتآميز 15خرداد و در پی آن تبعيد امام خمينی(ره)،
سرخوردگی شدیدي در ميان مخالفان رژیم شاه ایجاد كرد .افزون بر آن ،بازداشت و به زندان
افكندن اعضاي نهضت آزادي (كه در قامت طرفداران سلطنت مشروطه فعاليت مینمودند) به
كور شدن انگيزهها براي مبارزۀ مسالمتآميز انجاميد (ميالنی  .)151 :1388،در این ميان،
تعدادي از اعضاي جوان نهضت آزادي ،در غياب پدر معنويشان  -مهندس بازرگان -تالش

براي خروج از بنبست را آغاز كردند .حاصل این تالش تأسيس سازمان مجاهدین خلق ایران
توسط محمد حنيف نژاد ،سعيد محسن و عبدالرضا نيكبين رودسري معروف به عبدي در
سال1344خورشيدي بود 4.از آن زمان تا  ،1350سازمان ،نامی نداشت و اعضا از آن بهعنوان
«تشكيالت» یا «جمع» یاد میكردند (جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج.)488 - 89 ،1
طی این سالها ،كار عمدۀ مجاهدین ،مطالعه متون ایدئولوژیك ،كوهنوردي و
جامعهگردي بود .كتابهایی نظير قرآن و نهجالبالغه ،پرتوي از قرآن و مالكيت در اسالم از

آیتاهلل طالقانی و تكامل از دكتر یداهلل سحابی ،خدا در اجتماع ،عشق و پرستش و كار در
اسالم از مهندس مهدي بازرگان ،انسان موجود ناشناخته ،اصول مقدماتی فلسفه از ژرژ

پُليتسر ،دربارۀ پراتيك (عمل) و دربارۀ تضاد از مائو ،مزد ،بها ،سود و مسائل كشورهاي
4

) بعدها پس از ابتالي عبدي به بيماري و سپس ازدواج و كنارهگيري اش از فعاليت سياسی ،علیاصغر بدیعزادگان
در1348به مركزیت سازمان اضافه شد .برخی از اعضا و اسناد سازمان ،ماركسيستشدن او را دليل كنارهگيري اش
عنوان كرده و گزارش كردهاند كه وي داراي گرایشهاي «قوي مذهبی» نبوده است (سازمان مجاهدین خلق ایران،
.)45 :1354
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آسيایی و آفریقایی از كارل ماركس ،اصالح سبك كار حزبی و كتاب سرخ و چند كتاب دیگر
از آثار مائوتسه تونگ .چه باید كرد؟ ،چپروي و برخی دیگر از آثار لنين از جمله این منابع
بوده است (نجات حسينی.)415 - 414 :1379،
سازمان البته نسبت به رویكرد مسلحانه بیاعتنا نبود .در  1348شش نفر از اعضا براي
كسب آموزش نظامی از چریكهاي سازمان الفتح ،به دبی میروند كه در بازار این شهر مورد
سوءظن پليس قرار گرفته و بازداشت می شوند .اما به هر ترتيبی كه شده خود را به اردن و
لبنان میرسانند .5این افراد توانستند پس از كسب آموزشهاي الزم ،مقداري اسلحه و
مهمات با خود به ایران بياورند .سازمان تا این زمان دست به عمليات مسلحانه نزده بود و
اساساً بخشهاي نظامی آن مثل «گروه تداركات»« ،گروه شيمی و مواد انفجاري» و «گروه
آموزش نظامی» همگی مدتی بعد و در اوایل  1350تشكيل شدند (جمعی از پژوهشگران،
:1386ج .)412 - 413 ،1تا اینكه در19بهمن 1349گروه جنگل 6باقيمانده از گروه جزنی،
با هدف نجات سه تن از همرزمانشان ،به پاسگاه ژاندارمري سياهكل حمله میكنند.
مركزیت و بدنۀ سازمان مجاهدین -كه از این اقدام غافلگير شده است -تصميم میگيرد در
مراسم جشنهاي 2500ساله ،طی عملياتی ،هم رسماً اعالم موجودیت نماید و هم فضاي
مبارزه عليه رژیم پهلوي را یكسره به جریانهاي چپ و ماركسيستی واگذارنكند .تالش براي
بدست آوردن تجهيزات و مهمات ،موجب نفوذ ساواك به سازمان از طریق شاهمراد دلفانی

7

شد .و به ضربۀ اول شهریور 1350انجاميد .طی این ضربه ،اغلب اعضاي مركزیت (از جمله
بنيانگذاران آن) و بيشتر اعضاي عادي سازمان ،بهجز آنها كه در خارج از كشور بودند ،در
تور امنيتی ساواك گرفتار آمدند و دستگير شدند.
5

) محسن نجاتحسينی كه خود جزء همان بازداشتی ها بوده ،ماجراي هواپيماربایی براي نجات و جلوگيري از
استردادشان به ایران را در كتاب خاطراتش شرح داده است.
 )2این گروه بعدها در پيوند با گروه احمدزاده/پویان ،هستۀ اوليۀ سازمان چریكهاي فدایی خلق ایران را تشكيل دادند.
7
) در بعضی منابع اهللمراد دلفانی هم آمده است.
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سرگرداني و خوديابي
پس از این ضربۀ كاري به سازمان ،احمد رضایی در بيرون از زندان اقدام به جمعآوري
دوبارۀ نيروها و بازسازي تشكيالتی میكند .گریختن رضا رضایی در آذر 1350و پيوستن
مجدد او به سازمان هم ،كمك شایانی به روند بازسازي مینماید .دو سال بعد یعنی در
اردیبهشت ،1352محمدتقی شهرام بههمراه یك عضو گروه ماركسيستی ستارۀ سرخ با نام
حسين عزتی كمرهاي و با كمك ستوان اميرحسين احمدیان چاشمی از زندان ساري
میگریزد؛ و این آغازي میشود بر تغيير ایدئولوژي ،تصفيههاي درونی و پوستاندازي خونين
سازمان .از پایيز 1352تقی شهرام ،كارگردان تغيير ایدئولوژي سازمان مجاهدین ،اولين سري
از نشریۀ داخلی سازمان را با هدف ایجاد شبهه در اعتقادات مذهبی اعضاي مسلمان در قالب

پرسشهایی بیپاسخ ،منتشر میكند 8.در نيمه پایيز 1353نيز شهرام با انتشار مقالۀ پرچم
مبارزۀ ایدئولوژیك را برافراشتهتر سازیم خبر از پرداختن به «معایب و مشكالتِ» ناشی از

«زندگی طبقاتیِ» اعضاي سازمان داد و درنهایت در مهر 1354جزوۀ بيانيه اعالم مواضع
ایدئولوژیك سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل و خارج از كشور منتشر میشود .بدین
ترتيب سازمان رسماً اعالم میكند كه اسالم را كنار گذشته و «ماركسيسم-لنينيسم» را
بهعنوان «عِلم مبارزه» و ایدئولوژي سازمان برگزیده است .نویسندگان بيانيه ،آن را با این
جمله به پایان میرسانند «:برقرار و پيروز باد ماركسيسم-لنينيسم تنها ایدئولوژي طبقۀ
كارگر» (سازمان مجاهدین خلق ایران20 :1355 ،و 4و احمدي .)315 :1389 ،در پیِ این
چرخش ایدئولوژیك ،درگيريهاي عقيدتی و خونباري ميان اعضاي ماركسيست و مذهبی
سازمان درمیگيرد كه در نتيجۀ آن ،گروه دوم ابتدا تصفيه و پس از باال گرفتن اعتراضات و
علنیشدن خشونتها ،منزوي شده و سپس دست به انشعاب میزنند.
8

) این مطالب ،به دليل آنكه اولين شمارۀ آن بر روي كاغذ سبزرنگ چاپ شده بود ،با نام جزوۀ سبز مشهور شد و انتشار
آن تا تابستان 1353ادامه یافت (سازمان مجاهدین خلق ایران.)95 :1355 ،

 /122فصلنامه

 ،دوره  ،2شماره  ،1بهار 1394

آغاز ترورها و خشونت هاي داخلي
شاید در وهلۀ اول اینطور بهنظر بياید كه همۀ ترورها و خشونتهاي درونی سازمان
پس از علنیشدن تغيير ایدئولوژي در سال 1354صورت گرفته است؛ اما اسناد ،مدارك و
خاطرات بازماندگان نشان میدهد این خشونتها دو سال پيش از آن تاریخ آغاز شده بود .ما
در این مقاله این خشونتها را در سه دسته مورد بررسی قرار دادهایم.
اول) فشار و سركوب عقیدتي :مرتضی صمدیه لباف كه خود از مشهورترین قربانيان
خشونت درونی طی این سالهاست در اعترافاتش نوشته است[ «:9سازمان] بدون اینكه به
آنها [تازهواردها] بگوید ما داراي چه نوع اعتقادي هستيم و چه فلسفهاي مورد پذیرش ماست
ابتدا آن فرد مذهبی را كه نسبت به گروه داراي اعتماد بود ...عضوگيري میكرد و سپس
سعی میكرد انگيزههاي مذهبی او را سست كرده و بعد با دادن كتابهاي ماركسيستی از
قبيل ماتریاليسم دیاليكتيك و غيره ،فردي كه قبال كامالً مذهبی بود به یك فرد ضدمذهبی
و كمونيست تبدیل شود[ ...در مورد] افرادي كه در داخل گروه بودند[هم] ...اگر
نمیپذیرفتند ،به حيله متوسل میشدند؛ [به این ترتيب كه] ابتدا سعی میكردند روحيۀ او
را خرد كرده نقطهضعفهاي او را گرفته و شدیداً بزرگ میكردند و بعد میگفتند باید از
خودت انتقاد كنی .وقتی از خودش انتقاد میكرد میگفتند این ضعفها ناشی از تفكر تو و
پذیرش فلسفۀ الهی یا بهقول آنها ایدهآليستی توست و باید خودت را اصالح كنی و اصالح او
جز با پذیرش ماركسيسم چيز دیگري نبود...كسی حق نداشت جز كتاب ماركسيستی كتاب
دیگري بخواند( »...جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج .)12 ،2طاهره باقرزاده از اعضاي مؤثر
سازمان در مشهد نيز نقل میكند كه «مسئولاش» بارها از او خواسته نمازش را ترك كند.
بهعالوه اینكه «عمداً» به او در موقع نماز مأموریتهاي بيهوده واگذار میكرده و درنهایت هم
9

) نظر به اهميت موضوع ،عين اظهارات لباف را با اندكی تغيير ویرایشی آوردهایم.
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او را تهدید به مرگ كرده است «:فقط یك راه داري و آن اینكه نمازت را ترك كنی ،در غير
اینصورت من بنا به دستور تشكيالت تو را بهعلت تمرّد محكوم به اعدام میكنم» (باقرزاده،
.)47 - 46 :1388
دوم) رها كردن و لو دادن عضو مسألهدار :اعضاي ماركسيست سازمان ،در مقابل
انعطافناپذیري برخی از اعضاي مسلمان ،پس از پاككردن ارتباطاتش او را بدون اسلحه،
سيانور ،اوراق هویتی و مكانی امن ،رها میكردند و این یعنی «سوزاندن چریك» .نمونۀ این
روش دربارۀ محمد غرضی در اواخر  1354اجرا شد؛ هرچند كه او توانست خودش را به
خارج از كشور برساند .افزون بر این ،به اعضاي ماركسيست «خط داده شده بود» كه اگر
دستگير شدند و نتوانستند مقاومت كنند اول «مذهبیها» را لو دهند (كریمی.)80 :1384 ،
در ترفندي دیگر ،عضوِ «مسألهدار» كه با «دستورات» عقيدتی یا اقدامات خشن سازمان
مخالف بود ،پس از پاك كردن ارتباط هایش طی قرارهاي «ناسالم» با یك تلفن (به صورت
ناشناس) به ساواك لو داده میشد؛ از جمله كسانیكه این روش در مورد آنها به اجرا گذاشته
شد میتوان به علیاكبر نبوي نوري ،محمد باقرزاده ،10حسين كرمانشاهی اصل

11

و

محمدحسن ابرار جهرمی اشاره كرد (باقرزاده72 :1388 ،؛ كریمی 80 :1384 ،و جمعی از
پژوهشگران :1386 ،ج86 ،2و.)89
سوم) خشونت و ترور :اولين قربانی ترورها جواد سعيدي (پورسعيد) است كه در
پایيز 1352بهقتل رسيد 12.سعيدي از اعضاي گروه روحانيت و بازار بود كه توسط حنيفنژاد
عضوگيري شده و پس از ضربۀ 1354متواري شده بود (مهرآبادي .)137 :1384 ،احمدرضا

10

) دو مرتبه درسال هاي  1355و. 1360
11
) كه پيشتر عضو حزباهلل بوده و بهشدت دربرابر باند ماركسيست شدۀ مركزیت مقاومت میكرد .
12
) در همه منابعِ در دسترسِ نویسنده ،ضاربِ سعيدي ،بهرام آرام معرفی شده است؛ به جز یك اثركه مجيد
شریفواقفی را عامل ترور او میداند (كریمی. )40 :1384 ،
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-از اعضاي باسابقۀ سازمان -نارضایتی سعيدي از فضاي حاكم بر سازمان را

اینگونه روایت میكند كه سعيدي خطاب به مسئولش -محسن فاضل  -گفته است «:كار در
سازمان دست بچهها افتاده؛ من دیگر نمیخواهم با شما باشم» (كریمی39::1384 ،و جمعی
از پژوهشگران :1386 ،ج .)585 ،1حسين روحانی ،از اعضاي وقت مركزیت سازمان معتقد
است سعيدي را ترور كردند چون میخواست خودش را «به ساواك معرفی كند» (روحانی،
 .)105 :1384این ادعاي روحانی از چند جهت قابلتردید است؛ چراكه اوالً هيچ منبع موثق
دیگري این ادعا (قصد سعيدي براي معرفی خودش به ساواك) را نقل نكرده است .ثانياً
روحانی در آن زمان خارج از كشور بوده و لذا هر آنچه نقل میكند با احتمال زیاد ،پس از
بازگشتاش ،از مركزیت ماركسيست شنيده است .بهعالوه از اسناد و مدارك بهجاي مانده از
ساواك ،بهدست میآید كه پليس سياسی شاه هيچگونه اطالعی از سعيدي پس از
دستگيرياش در خرداد1342نداشته كه او بخواهد خودش را تسليم نماید .از اینرو ترور
جواد سعيدي را (كه كامالً شبيه ترور شریفواقفی بوده است) میتوان در زمرۀ ترورهاي
ایدئولوژیك سازمان بهشمار آورد (جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج.)590 ،1
دومين قربانی ترورها علی ميرزاجعفر علّاف است كه در اواخر سال 1353یهقتل میرسد.
حسين روحانی ترور او را نيز به بهانۀ «شك پليسی» توجيه میكند (روحانی.)105 :1384 ،
محمدِ طاهررحيمی ،قتل اورا اینگونه روایت میكند؛ سازمان از تالش همسر ميرزاجعفر
براي جلب و جداكردن او از مجاهدین خلق باخبر میشود؛ از اینرو تالش میكند ضمن
پيادهكردن نقشهاي غيراخالقی ،به همسر ميرزاجعفر و خانوادهاش بقبوالند كه علی با منيژه
اشرف زاده كرمانی (از اعضاي سازمان كه بعدها ماركسيست شد) رابطه دارد و بدینترتيب
زمينههاي طالق ،انزوا و در نهایت ناپدید شدناش فراهم میآید .احمد دليل اصلی ترور
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ميرزاجعفر را مقاومت در برابر تغيير ایدئولوژي ،تصميم به جدایی از سازمان و خروج از كشور
و اطالع از برخورد با مذهبیها میداند (جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج159-153 ،2؛
مهرآبادي 147 :1384 ،و احمد 320،321 :1387و.)363
قربانی بعدي محمد یقينی است 14.پروژۀ قتل او چندان پيچيده نيست :دالیل سازمان
دربارۀ ترورهاي پيشين ،یقينی را قانع نمیكند و مركزیت هم حكم به حذف او میدهد
(كریمی 80 :1384 ،و جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج .)166 -161 ،2با اینحال برخی از
منابع دالیل دیگري ذكر كردهاند :مبارز نبودن ،كوشش براي تجزیۀ سازمان و بهراه انداختن
یك جریان در مقابل سازمان آن هم در خارج از كشور و كمك او به خروج رضا رئيس
طوسی( 15مهرآبادي.)134 :1384 ،
دو ترور مهم دیگر هم در سال  1354رخ میدهد .صبح و بعدازظهر 16اردیبهشت،1354
وحيد افراخته از سوي مركزیت ماركسيست ،مأمور حذف مجيد شریفواقفی (كه آن زمان
عضو مركزیت بوده است) و مرتضی صمدیه لباف میشود .ترور شریف با موفقيت همراه است.
اما لباف -كه «دست به اسلحهاش» در سازمان زبانزد بود -جان به در میبرد و در
بيمارستان سينا دستگير میشود .جنازۀ شریفواقفی -آنطور كه سيد محسن سيدخاموشی
در مرداد 1354در مقابل دوربين هاي تلویزیونی در حضور خانوادۀ شریف واقفی روایت كرده
است -سوزانده ،قطعه قطعه و در بيابانهاي مسگرآباد تهران دفن میشود (مهرآبادي:1384 ،
 .)124 - 123با بررسی بيشتر منابع موجود ،به فهرست اعضایی كه بهشكل مرموز و
پيچيدهاي ناپدید شده و كشتهشدهاند ،افزوده میشود :حسن حسنان ،مرتضی هودشتيان،
سرگرد علی محبّی ،فاطمه فرتوكزاده ،اكرم پریداري ،رفعت افراز و محبوبه افراز؛ اما بهدليل
14

) در منابع مختلف تاریخ ترور وي متفاوت ذكر شده است :كریمی( :)1384زمستان54؛ جمعی از پژوهشگران(:)1386
پایيز.55؛ مهرآبادي( :)1384تابستان.55
15
) رضا رئيس طوسی به اتفاق حميد نوحی ،اعالميهاي با امضاي گروهی از اعضاي سازمان مجاهدین خلق ایران در
شهریور 1354در پاسخ به ادعاهاي بيانيۀ اعالم مواضع در سطح خارج از كشور منتشر كرده بودند.
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كمبود منابع موثق ،از پرداختن به آنها و قرار دادنشان در زمرۀ ترورهاي ایدئولوژیك،
صرفنظر میكنيم (نك به جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج166 ،2و ،190 - 173كریمی،
 61 - 60 :1384و مهرآبادي.)146 :1384 ،
افشاي خشونتهاي درونی سازمان (با پخش اعترافات سيدمحسن سيدخاموشی در
تلویزیون) ،بازگشت برخی از اعضاي باسابقه از خارج از كشور و باالگرفتن اعتراضات آنها و
اعضاي مذهبی ،به خشونتها پایان میدهد .مركزیتِ ماركسيستِ سازمان نيز به جدایی
مسالمتآميز اعضاي ناراضی تن میدهد؛ بدین ترتيب – بهویژه درسالهاي 57و-1356
گروههایی چون مهدویون (شاهكرمیها) ،فریاد خلق ،منصورون ،توحيدي صف ،توحيدي بدر،
موحّدین ،فالح ،فجر اسالم و فلق ،شكل گرفتند (مهرآبادي )15 - 14 :1384
پاسخهاي غیرموجه
اكنون سؤالی كه مطرح می شود این است كه چرا سازمانی مبارز ،با اعضا و بنيان-
گذارانی ازخودگذشته و مذهبی ،بهجایی میرسد كه اعضاي خود را وادار میكند یكدیگر را
«تصفيه كنند»؟ آنهم به شكلی بسيار خشونت آميز و كمسابقه .ممكن است در پاسخ به
این پرسش ،الزامات امنيتی و تشكيالتی متناسب با مبارزۀ مسلحانه ،بهعنوان دليل بنيادین
این تصفيهها معرفی شود .بهعنوان نمونه محمد بازرگانی از اعضاي اصلی سازمان میگوید«:
شاید كسی كه براي مبارزه آمده بود و میخواست كنار بكشد ،باید كشته میشد .این مسأله
آن موقع رواج داشت چون مسأله امنيت و اسرار مطرح بود» (گفتگو با بهمن بازرگانی؛

جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج .)307 ،1در پاسخ باید گفت كه در همان دوران ،سازمان
چریك هاي فدایی خلق ایران هم علیرغم اختالفات درونی ،با بيش از  300كشته 4 ،دوره
ضربه و بيش از  5مرحله انشعاب (پيش و پس از انقالب) ،دوش به دوش سازمان مجاهدین
عمليات میكرد و دست به حمالت مسلحانه میزد (هرچند در مقياس كوچكتري)؛ اما
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هيچگاه دستخوش چنين تصفيههاي خونينی نشد (بهروز .)192 - 188 :1380 ،افزون بر
این ،ممكن است مشی خشن ماركسيستی نهفته در ایدئولوژي سازمان مجاهدین ،دليل
اصلی این خشنونت ها معرفی شود .در پاسخ می توان دو نكته را عنوان كرد؛ اول آنكه آشكار
است كه در جزوات متعدد منتشرشده از سوي سازمان پيش از اعالم تغيير موضع

ایدئولوژیك ،رگههایی از چپگرایی وجود دارد؛ براي نمونه آخرین جمالت جزوۀ اقتصاد به
زبان ساده نوشتۀ محمود عسگريزاده (عضو مسلمان مركزیت) اینگونه پایان مییابد «:اميد

است در آیندۀ نزدیك ،كارگران و دهقانان كليه كشورهاي جهان بتوانند ...حكومت خاص
خود را كه حافظ حق و عدالت باشد بهوجود آورند» (عسگريزاده .)1357 ،ضمن آنكه
تحليل هاي طبقاتی ،استناد به مراحل تاریخی از منظر ماركس (از كمون اوليه تا
سرمایهداري) ،تضاد و دیاليكتيك نيروها و حذف عنصر ضعيفتر ،در صفحات متعدد جزوۀ
شناخت بهچشم میخورد (سازمان مجاهدین خلق ،بیتا 25،28،50،55 :و .)...اما همچنانكه
مازیار بهروز عنوان میكند ،درك عناصر ماركسيستشدۀ مجاهدین از ماركسيسم ،در
مقایسه با چریكهاي فدایی خلق یا نظریهپردازان برجستۀ حزب توده «در بهترین حالت،
كودكانه ،سطحی و كممایه» بوده است (پيشين .)136 :1380 ،بهعنوان مثال مسعود رجوي
خطاب به موسوي بجنوردي از رهبران حزب ملل اسالمی در زندان میگوید «:از نظر ما،
ماركسيسم لنينيسم علم است .علم اجتماع و علم مبارزه است درست مثل قوانين فيزیك؛
ربطی به دین و اسالم ندارد .ما نمیتوانيم بگویيم فيزیك اسالمی یا فيزیك سرمایهداري
فيزیك ،فيزیك است و قوانين خودش را دارد .ماركسيسم هم همينطور» (موسوي
بجنوردي .)147 :1381 ،ضمن آنكه شماري از اعضا «یك شَبِه» ماركسيست میشدند و
بسياري هم حتی فرصت خواندن تمام و كمال بيانيۀ اعالم مواضع ایدئولوژیك سازمان را هم
پيدا نكردند (باقرزاده .)44 :1388 ،از این منظر ،شاید بتوان تقليد كوركورانه و فهم ناقص
مبانی نظري ماركسيسم را دليل موجّهتري دانست؛ بهرام آرام از اعضاي مؤثر
ماركسيست شدۀ سازمان ،در پاسخ به انتقاد روحانی از تصفيههاي درونی ،به حسّاسبودن
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خطر و ضرورت برخورد فوري و سریع با این مسأله سخن اشاره كرده و پس از استناد به
نحوۀ برخوردهاي استالين با «منحرفين» حزب كمونيست شوروي فریاد میزند :زنده باد
استالين! (روحانی .)104 :1384 ،دوم آنكه این ترورها و خشونتها  -چنانكه پيشتر گفته
شد -دو سال قبل از انتشار بيانيۀ اعالم مواضع یعنی از سال 1352و در زمان حاكميت
مركزیت مسلمان شروع شده بود .ضمن آنكه نمونههایی این نوع برخوردهاي حذفی با

مخالفان عقيدتی و تشكيالتی را میتوان پس از انقالب و در دوران برپایی شوراي ملی
مقاومت و همچنين طی اقامتِ سازمان در عراق ،مشاهده نمود .جالب آنجاست كه این
برخوردها ،هم در مقابله با نيروهاي «حزباللهی» و هم در قبال اعضاي «مسألهدار» صورت
گرفته است .خودكشی ،جدایی و یا افشاگري افرادي چون علی زركش ،حسين محرابی،
سعيد شاهسوندي ،هادي شمس حائري ،مجتبی ميرميران و ،...خروج ابوالحسن بنیصدر از

شورا در20اسفند ،62خروج حسن ماسالی نماینده جنبش دمكراتيك-انقالبی زحمتكشان
(گيالن و مازندران) درخرداد ،62خروج حزب دمكرات كردستان ایران و حزب كار ایران در
اردیبهشت ،64خروج شوراي متحد چپ براي دمكراسی و استقالل به نمایندگی مهدي
خانبابا تهرانی در فروردین ،61در اعتراض به روابط «غيردمكراتيك و هژمونيستی» حاكم بر
شورا (راستگو )221 - 134 :1384 ،و برقراري زندانها و بازداشتگاههاي متعدد در عراق،16
گویاي ادامۀ این روند در این سازمان است.
ريشهيابي خشونتها
هانا آرنت ،در كتاب توتاليتاریسم به بررسی ریشههاي فلسفی و اجتماعی
تماميتخواهی در نازیسم و استالينيسم میپردازد .او صفت توتاليتر را به رژیمی اطالق
16

) زندان ميهمانسرا ،زندان ،Debesزندان ،Hزندان پذیرش ،زندان دانشكده و زندان( 400راستگو:1384 ،
371تا.)379
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میكند كه بهدنبال نظارت تمامعيار بر كليۀ امور اجتماعی ،اقتصادي و انحصار قدرت سياسی
از طریق سركوب هرگونه مخالفت باشد .آرنت در بخش پایانی كتاب با عنوان «ایدئولوژي و
وحشت» ،17ساز و كار تثبيت و مقبوليت حكومتهاي توتاليتاریستی را در چارچوب «جامعه
تودهاي» و با استفاده از مفهوم ایدئولوژي (و متعاقب آن ارعاب و انزوا-ذرهاي شدن) تشریح
میكند .ما در این بخش ،ضمن آنكه به تفاوتهاي ماهوي رژیمهاي سياسی با گروههاي
مبارز چریكی توجه داریم ،خشونتهاي درونی سازمان مجاهدین خلق ایران در پرتو آراء هانا
آرنت تحليل میكنيم.
اول) ايدئولوژيك بودن :ایدئولوژي سياسی ،در قامت «بزرگترین نيروي محرك
تودهها ،با هدف تأثيرگذاري سياسی» ،بهشكل همهجانبهاي ،تعهد و اطاعت را در ميان
پيروان خود نهادینه میكند ،پيچيدگی هاي واقعيت را نادیده میگيرد ،سعی در سادهنمایی
راه حل مشكالت دارد ،مدعی است به حقيقت رسيده و در نتيجه تنها خود را برحق میداند
(عليخانی و همكاران .)11 - 10 :1384 ،آنطور كه آرنت بيان میكند ،هرچند یك
ایدئولوژي سياسی از یك ایدۀ ساده (یا ساده شده) آغاز میشود ،اما بهتدریج دامنۀ ادعاها و
دستوراتی كه از آن استنتاج مینماید ،گسترده شده و در قامت یك مذهبِ نوساخته،
مجموعهاي از گزارههاي مطلق و غير قابلتغيير را به پيروانش ارائه میدهد .ایدئولوژيها به
زودي مدعی میشوند كه «رازهاي فراگرد كلّی تاریخ را میدانند» و از «رازهاي گذشته،
پيچيدگیهاي كنونی و عدم قطعيتهاي آینده» باخبراند (آرنت .)323 :1363 ،در سازمان
مجاهدین خلق نيز ،مركزیتِ آن ،خود را برحق میدانست و هيچگونه مخالفت عمدهاي را
برنمیتابيد؛ چراكه مواضع ایدئولوژیكِ جدید را نتيجۀ تكامل منطقی ایدئولوژي گذشتۀ
سازمان تلقی كرده و خود را وارث همۀ آنچه به سازمان مجاهدین خلق ایران تعلق داشت،
میدانست .درنتيجه هيچ حقی براي كسانیكه همچنان بر مواضع گذشتۀ سازمان استوار
17
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بودند ،قائل نبود .نگاهی به ادبيات بيانيۀ اعالم مواضع نشاندهندۀ عمق خودبنياديِ حاكم بر
سازمان طی دوران تغيير ایدئولوژي است... «:سختسران ،اصالحناپذیران و كجاندیشانی كه
بر مواضع نادرست و انحرافی خود اصرار میورزیدند ...غيرصادقترین ،تغييرناپذیرترین و
منفعتطلبترین ...مشغول به توطئه چينی...خائن شمارۀ یك[شریفواقفی] ...چون ماري
افسرده از زخمهاي شمشيرِ تيزِ مبارزۀ ایدئولوژیك ،نيشهاي مسموم و زهرآگين خود را...
خائن شمارۀ دو [لباف] ...خائن شمارۀ سه [شاهسوندي] ....تصفيه و احياي ایدئولوژیك
سازمان» (سازمان مجاهدین خلق ایران4 :1355 ،و .)6كار بهجایی میرسد كه نویسندۀ
بيانيه –كه ظاهراً تقی شهرام است -در پاورقی ،ماجراي كشتهشدن یك مأمور ژاندارمري را
كه در مسجد هاشمی به صمدیه لباف مشكوك شده و طی درگيري كشته شده بود ،لو
می دهد تا جرم لباف كه در آن زمان در اختيار ساواك بود و تا آن موقع مقاومت كرده بود،
سنگين شود (پيشين .)56 :مركزیت سازمان ،حسين روحانی را به ایران میكشاند تا در
صورت لزوم مشابه شریف واقفی با وي برخورد شود .اما او در آن زمان ماركسيست شده بود؛
هرچند انتقاداتی هم داشت .اما همين مسأله كافی بود تا به كارگري فرستاده شود (روحانی،
.)105 :1384
دوم) توتالیتاريسمِ تشکیالتي و عقیدتي (ذرهاي شدن اعضا) :آرنت در توصيفی
گویا از یك نهاد توتاليتر میگوید «:سازمان توتاليتري مبتنی بر اصولی كامالً متفاوت است:
اصل رهبري ،ایدئولوژي و ترور ...فقط ترور میتواند اختيار و قدرت كافی به رهبران بدهد تا
اهدافشان را محقق كند».او براي تبيين اینكه این «روایت توتاليتري از واقعيت» چگونه و در
چه بستري عمل میكند ،توجه ما را به «تودهاي از جمعيت بیساختار و اتميزه» جلب
میكند؛ تودهاي كه «انزوا و انفراد و فقدان روابط اجتماعی» ویژگی اصلی آن است (لسناف،
 .)119 - 116 :1389سازمان مجاهدین از همان ابتدا ،اعضایش را چشم و گوش بسته و
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مطيع تربيت می كرد .اعضا تمام زندگی و وجودشان را در گرو همكاري و اطاعت از دستورات
مسئوالن ردهباال میدیدند .بدین منظور با خانواده ،دوستان و درنهایت جامعه ،قطع ارتباط
میكردند؛ جامعهاي میشد كه سوداي تغيير و بهروزي آن را در سر داشتند (نجات حسينی،
 .)50 :1379ترس از اخراج از سازمان –كه معادل از دست دادن هویت بود -و دچارشدن به
سرنوشت شوم معترضان ،احتمال هرگونه انشعاب جدي و مؤثر ،یا شورشی مسالمتآميز
عليه مركزیت خودكامه را تقریباً به صفر رسانده بود .این ترس ،از انزواي اعضا ناشی میشد.
آرنت بهخوبی این روند را شرح میدهد «:ارعاب تنها میتواند بر انسانهایی فرمانروایی مطلق
پيدا كند كه از یكدیگر و عليه همدیگر منزوي گشته باشند ...انزوا را باید آغاز ارعاب
دانست ...نشانۀ انزوا ناتوانی است ....انسانهاي منزوي بنا به این تعریف» قدرتی ندارند .او در
جاي دیگري مینویسد «:توتاليتاریسم با رشتۀ آهنين ارعاب ،تكثر انسانها را نابود میسازد
و انسان واحدي كه از این رهگذر پدید میآید ،چنان وفادارانه عمل میكند كه تو گویی خود
بخشی از سير تاریخ یا طبيعت است» (آرنت331 :1363 ،و.)319
بدینترتيب منزوي ساختن اعضا  -از جامعه و دیگر اعضا -زمينه را براي پيشبرد
بیدردسر ارادۀ مسئوالن رده باالي سازمان فراهم كرده بود .در یك نمونۀ مهم ،پيش از وارد
آمدن ضربۀ اول شهریور ،1350اعضاي سازمان در پاسخ به یك نظرسنجی داخلی كه «فكر
میكنيد سازمان چند عضو دارد؟» پاسخهاي جالبی میدهند «:یك نفر گفته بود 5ميليون
نفر كمترین ميزانی كه گفته بودند 50هزار نفر بود؛ درحالیكه سازمان آن زمان [تنها]
150نفر عضو داشت!» (جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج .)425 ،1هرچند بخشی از این
ذرهايشدن و منزوي ساختن اعضا الزمۀ كار تشكيالتی مخفيانه است ،اما این امر پيامدهاي
قابل پيشبينی دیگري نيز بهدنبال دارد .از جمله اینكه كمتر عضو مؤثري حاضر به
ایستادگی در مقابل نقشههاي مركزیت میشود .از جمله روشهاي مؤثر براي حمله به
فردیتِ تازهواردها و آمادهكردن آنها براي قبول دستورات تشكيالتی و اعتقادي« ،انتقاد از
خود» بوده است؛ انتقاد از تلفكردن وقت ،خوردن یك غذاي غيرضروري ،هوس نوشيدن یك
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چاي معطر ،وسوسۀ داشتن یك كاالي تجمّلی ،احساس مالكيت بر چيزي ،افكار جنسی،
راحتطلبی و خواب زیاد و( ...نجات حسينی .)56 :1379 ،هرچند برخی از این
پرهيزكاري هاي فردي و رعایت اصول آهنين تشكيالتی ،از مقتضيات مبارزۀ مسلحانه و
مخفيانه عليه رژیم پهلوي بهحساب میآید ،اما خاطرات منتشرشدۀ اعضاي سازمان نشان
می دهد كه این اوامر و اصول ،در بسياري از اوقات ،تنها در قبال ردههاي پایينی به اجرا در
میآمده است .سازمان سه اصل تشكيالتی مهم داشت )1 :سانتراليسم دمكراتيك  )2انتقاد و
انتقاد از خود و )3رهبري جمعی و مسئوليت فردي .بهمن بازرگانی در مورد اولين اصل
میگوید «:ما در عمل ،سانتراليسم دمكراتيك نداشتيم .هميشه نظرات از باال به پایين می-
رفت و از پایين فقط اطالعات جمع میشد» [با تلخيص] .عبداهلل محسن دربارۀ اجراي اصل
دوم میگوید« :انتقاد ما در چه حد بود؟ مسئول ما باید میآمد ولی نمیآمد ،ما انتقاد
میكردیم كه چرا نيامد! دیر میآمد ،انتقاد میكردیم كه چرا دیر رسيده است!» .درمورد
اصل سوم هم از ابتداي تشكيل سازمان ،سایۀ محمد حنيفنژاد بر مركزیت سنگينی داشته و
پس از او هم تقی شهرام ،با كمك یاران وفادارش ،یكّهتازي میكرد (جمعی از پژوهشگران،
 :1386ج .)380 ،1حسين روحانی دیگر عضو مؤثر آن سالهاي سازمان مینویسد  «:اصوالً
صحبتی از مركزیت دمكراتيك و مشاركت اعضا در تصميمات ...وجود نداشت ...روابط عموماً
از باال به پایين و به اصطالح یك جانبه بود و حتی در مركزیت نيز تقی شهرام ،نقش اصلی را
ایفا ميكرد ...هيچگاه امكان شكلگيري مواضع مخالف و بحث دربارۀ آنها در درون تشكيالت
وجود نداشت» (روحانی.)159 :1384 ،
توتاليتاریسم عقيدتی در سازمان هم به شكل گستردهاي وجود داشته است .طاهره
باقرزاده میگوید یكبار «مسئولاش» از او پرسيده « از چه كسی تقليد میكنی؟ گفتم از
آقاي شریعتمداري .گفت [از حاال به بعد] از من تقليد كن» (باقرزاده  .)26 :1388روابط
درونیِ سازمان ،اجازۀ هيچگونه ابراز نظر مخالف در مورد تحليلهاي مركزیت را به اعضا
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نمیداد .افراد مجبور بودند مثل یك سرباز ،همۀ دستورات را بدون چونوچرا انجام دهند و
مواضع سازمان را حتی اگر نفهميده باشند به زور «قورت» دهند .اگر تحليلی و عملی هم
اشتباه بود ،هيچ مسئولی مؤاخذه نمیشد .چراكه هميشه مطرح میشد «رهبري معصوم
است و اشتباه نمیكند» (راستگو .)12 - 11 :1384 ،نتيجه آنكه در چنين سازمانی ،هر
كسی كه كمتر اعتراض میكرد و به تعبيري زودتر در سازمان «حل» میشد ،سریعتر «رده»
میگرفت و پستهاي باالتري بهدست میآورد :از جمله وحيد افراخته ،محسن خاموشی،
حسين سياهكاله و ( ...باقرزاده.)181 :1388 ،
سوم) خصوصیات فردي مركزيت :عالوه بر مناسبات ایدئولوژیك و تشكيالتی سازمان
مجاهدین ،ویژگیهاي فردي و اخالقی مركزیت سازمان كه پروژۀ اِعمال خشونتها و تغيير
ایدئولوژي در سازمان را پيش برد ،نيز میتواند از عوامل تأثيرگذار بهحساب آید .براي نمونه،
وحيد افراخته دربارۀ خصوصيات فردي شهرام میگوید «:فردي است مغرور و جاهطلب،
بهسختی به عيوب افراد حمله میكند و عيوب خود را پنهان میسازد» و یا عبداهلل
زرینكفش اظهار میدارد «:تقی غرور خاصی داشت و به چيزي كمتر از رهبري قانع نبود»
(جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج .)555 - 554 ،1صمدیه لباف نيز در اعترافاتاش ،پس از
تبيين چگونگی تغيير ایدئولوژي سازمان ،دليل اصلی مركزیت ماركسيستشده را در اِعمال
خشونت عليه مخالفان اینگونه خالصه میكند «:چون رهبران گروه موقعيت خود را در خطر
میدیدند» (پيشين :ج .)12 ،2تصادف شهرام با اتومبيل و فشار و توصيۀ نزدیكاناش به
كنارهگيري موقت ،این امكان را فراهم میآورد كه برخی از اعضا دست بهكار شوند و تصميم
به «دور زدن» شهرام در مركزیت بگيرند .اما او پس از گذراندن دوران نقاهت ،با زیركی
خاصی متوجه این نقشه شده و از توطئهگران میخواهد در جلسهاي براي حل اختالفات
شركت كنند .آنها هم «از آنجا كه به روحيۀ تقی شهرام و اتوریتۀ او آشنایی داشتند و
می دانستند روبرو شدن با او كار آسانی نيست و چه بسا...خطرات جانی هم براي آنها داشته
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باشد ،در این جلسه شركت نمیكنند و با برجا گذاشتن یك نامۀ كوتاه حاكی از اختالف نظر
با تقی شهرام و ترس از ترور شدن خود...پا به فرار گذاشتند» (روحانی .)161 :1384 ،از این
جهت چندان دور از انتظار نيست سازمانی كه در رأس مركزیت خود ،از «محمد نوحه» 18در
 1344به «تقی قمپز» 19در  1352میرسد ،رویههاي پسندیدۀ اخالقی كنار گذاشته شده و
مخالفان ،به جرم مخالفت یا حتی به اتهام تالش براي انشعاب و جدایی ،بهقتل برسند.
چراكه رهبريِ خودبنيادِ سازمان ،هرگونه زمزمۀ مخالفی را ،به مثابۀ حملهاي زیركانه به
جایگاه خود تلقی میكند.
نتیجهگیري

پرسش اصلی این پژوهش این است كه ترورها و خشونتهاي داخلی سازمان مجاهدین
خلق ایران سالهاي 1356 - 1352خورشيدي ،چرا و چگونه صورت گرفتهاند .بهدنبال یافتن
پاسخ این پرسش ،ابتدا به شكلگيري سازمان و ماجراي تغيير ایدئولوژي در آن پرداخته و
سپس نظري به خشونتها و ترورهاي انجامشده در تاریخ موردنظر انداختيم .آنگاه تالش
نمودیم در پرتو آراء هانا آرنت به چرایی این مسأله پی ببریم .در نهایت دریافتيم كه
رخدادهاي خشونتبار داخلی سازمان مجاهدین در دورۀ مذكور ،تا اندازۀ قابلتوجهی در
چارچوبی جاي میگيرد كه آرنت از یك تشكيالت ایدئولوژیك ،توتاليتر و با اعضایی منزوي
و ذرهايشده ترسيم میكند .بهعبارت دیگر ،تلقی ایدئولوژیك از محيط ،وقایع و پدیدههاي
اطراف ،ساختار تشكيالتی توتاليتر ،انزواي فردي اعضا و خودخواهی مركزیت ،به همراه
وضعيت ویژۀ مبارزۀ تشكيالتی مسلحانه ،همه و همه در كنار یكدیگر قرار گرفتند تا سازمانی
18

) لقبی كه یاران محمد حنيفنژاد به دليل زمزمۀ نوحه هاي عاشورایی و انقالبی در زیر لب و شركت فعال در جلسات
مذهبی به او داده بودند (جمعی از پژوهشگران :1386 ،ج.)276 ،1
19
) لقبی كه برخی از اعضاي سازمان به دليل خودبزرگبينی و خودمحوريهاي تقی شهرام به او داده بودند (پيشين،
 :1386ج.)553 1
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كه توسط جوانانی پرشور و مذهبی براي سرنگونی بناي استبدادي پهلوي دوم شكل گرفته
بود ،بهتدریج در دام استبداد داخلی و تصفيههاي درونی بيفتد .و بدینسان باوجود انشعاب
اعضاي ماركسيست و شكلگيري سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر ،بهدليل رسوب
رویههاي تماميتخواهانۀ نظري و عملی در ذهن اعضا و مركزیتِ بهظاهر ماركسيستنشده،
در سالهاي پس از انقالب اسالمی نيز شاهد رفتارهاي خشونتآميز و برخوردهاي حذفی از
سوي سازمان مجاهدین خلق ایران باشيم.
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خلق ایران.
 .12عليخانی ،علیاكبر و همكاران ( .)1384ج .1اندیشۀ سياسی در جهان اسالم .تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی.
 .13كریمی ،احمدرضا ( .)1384شرح تاریخچۀ سازمان مجاهدین خلق ایران و مواضع آن،
تهران :مركز اسناد انقالب اسالمی.
 .14لسناف ،مایكل ( .)1389فيلسوفان سياسی قرن بيستم .ترجمۀ خشایار دیهيمی .تهران:
نشر ماهی.
 .15موسوي بجنوردي ( .)1381مسی به رنگ شفق تهران :نشرنی.

 .16مهرآبادي ،مظفر ( .)1384بررسی تغيير ایدئولوژي سازمان مجاهدین خلق ایران در
سال .1354تهران :مركز اسناد انقالب اسالمی.
 .17ميالنی ،محسن ( .)1388شكلگيري انقالب اسالمی .تهران:گام نو.
 .18نجات حسينی ،محسن ( .)1379بر فراز خليج .تهران :نشر نی.

