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   » و من ياسناد مکاتبات مسعود رجو« 

  سعيد شاهسوندي
  همراه با گزارش پليس آلمان و فرانسه

  گوشه اي از تاريخ معاصر ايران به روايت عضو پيشين سازمان مجاهدين خلق ايران

  :م به يتقد

  فرزندان ايران ، نسل جوان ميهنم

  . مادر زنده است کسانى که آينده در آنان همچون جنين در بطن

  چه خواهد شد ؟: آنها که از سروش غيب نمى پرسند 

  " خرد " و " دانايى " ، " سخاوت " ، " شهامت " بلکه از 

  چه خواهيم کرد ؟: خويش مى پرسند 

  به اميد آن که راه هاى پر سنگ پاهايشان را بيش از اندازه زمخت نکند 

  .و شجاعتشان کمتر از درد ما نباشد 
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  :ي مقدمه به جا

  
  

در سطح جهانى است ، " انقالبى گرى " و " راديکاليسم "  دهه اوج گيرى 1340 يا معادل ايران آن دهه 1960دهه 
مبارزه و پايدارى شجاعانه و قهرمانانه مردم ويتنام عليه تجاوز آشکار و امپرياليستى آمريکا ، بر متنى از مبارزه 

، ويتنام را به قلب تپنده و الهام بخش اين راديکاليسم تبديل کرده قدرت ميان ابرقدرت ها جهت تقسيم جهان 
  . بود 

ضربات اين قلب تمامى وجدان بشريت آگاه را در بر گرفت ، دفاع از مردم ويتنام به صورت آرمانى همگانى در آمد 
دگاه بين المللى ، از افکار عمومى مردم آمريکا و تظاهرات ضد جنگ دانشجويان در آن کشور گرفته تا تشکيل دا

  " .برتراندراسل " جهت محاکمه آمريکا توسط 

گرفته تا مبارزين آمريکاى التين ، از خاور دور و حتى ژاپن تا خاورميانه و تا " ساتر " از روشنفکران فرانسوى چون 
انقالب فرهنگى شمال آفريقا همه و همه تحت تأثير قرار گرفتند ، پيروزى انقالب کوبا ، پيروزى انقالب الجزاير و 

  .در چين هر کدام به شکلى بر ضربان اين تپش جهانى افزودند 

پيامبر بزرگ اين دهه به الگوى تمام عيار عاطفى ، سياسى ، مبارزاتى و ايدئولوژيکى نسلى تبديل شد " چه گوارا " 
  .که در جستجوى آزادى ، عدالت اجتماعى ، استقالل و هويت ملى بود 

ى آمد طبابت را رها کرد ، در کوبا و کوهها و جنگل هاى آن لباس رزم پوشيد ، اما به پيروزى او که از آرژانتين م
انقالب در کوبا و وزارت در آنجا بسنده نکرد ، همه را در پى ايجاد ويتنام هاى ديگر و انقالبى مستمر و جهانى رها 

"  اگر چه پايانى بر انقالب دهقانى بود اما کرد و به بوليوى رفت ، شکست او در بوليوى که به کشته شدنش انجاميد
  .به اسطوره اى بزرگ تبديل کرد " عمو هو " را همانند " چه 

نفرين شدگان " معروفترين تئوريسين خشونت و انقالب ، براى نجات " فرانتس فانون " در گوشه ديگرى از جهان 
ه و سپس به الجزاير رفت و از رهبران و نظريه جزائر مارتينيک در آمريکاى مرکزى را رها کرده به فرانس" زمين 

  .پردازان جبهه آزاديبخش الجزاير شد 

براى انقالبى مستمر و انقالب در انقالب به جنگل هاى " چه گوارا " فرانسوى کوله بار بر دوش همراه " رژى دبره " و 
در . ريکاى التين را فرا گرفت بوليوى رفت ، موج مبارزات پارتيزانى اعم از روستايى و چريک شهرى سراسر آم

به پيروزى هاى بزرگ " توپاماروها " نظريه پرداز جنگ چريک شهرى شد و در اوروگوئه " کارلوس ماريگال " برزيل 
  .دست يافتند 

 در 68نظريه پردازان و اکتيويست هاى انقالبى شورش هاى مه " رودى دوچکه " و " دانيل کهن بنديت " در اروپا 
، در آلمان ) اکسيون ديرکت ( در ژاپن بريگادهاى سرخ ، در فرانسه عمل مستقيم . مان شدند فرانسه و آل
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، در ايتاليا بريگادهاى سرخ پا به عرصه وجود گذاشته و به ) معروف به بادر ماينهوف ( فراکسيون ارتش سرخ 
  .عمليات مسلحانه ، هواپيما ربايى و آدم ربايى روى آوردند 

اصالح طلب سخن مى " مارتين لوتر کينگ " بودند که به جاى " آنجال ديويس "  پلنگان سياه در آمريکا نيز اين
در خاورميانه اين کانون تاريخى جنگ و خشونت و درگيرى ، بعد از سومين شکست اعراب از اسرائيل در . گفتند 
  " . سازمان آزاديبخش فلسطين "نيروى تازه نفس ديگرى سر بر آورد  ) 46 برابر با خرداد 67ژوئن (  روزه 6جنگ 

آنچه که با زور گرفته شده است ، جز با ( با استراتژى مبارزه مسلحانه قهر آميز ، ما اخذ بالقوه الياخذوا اال بالقوه 
 68 ماه بعد از شکست ژوئن با پيروزى در نبرد کرامه در مارس 9، نيرويى که ) زور نيز پس گرفته نمى شود 

 15000ون نوين اميد و اعتماد ملت عرب تبديل سازد ، به نحوى که به فاصله چند روز توانست خود را به کان
  .داوطلب را ثبت نام نمود 

يک کانون شورش و قيام صرفاً محلى نبود ، براى تمامى اعراب از محافظه کارترين تا راديکال ترين " فلسطين " 
به مسئله اى محورى " مسئله فلسطين " شمال آفريقا ، اقشار ، از حاشيه جنوبى خليج فارس تا درياى مديترانه و 

  .تبديل شد 

حتى مسئله ملى خود اين کشورها و ملت ها نيز از کانال مسئله فلسطين عبور مى کرد ، چه بسيار رؤساى جمهور 
و سالطين محافظه کار و وابسته به بيگانه عرب که تحت فشار افکار عمومى ملت خود مجبور به حمايت مادى و 

  .معنوى از مبارزات مردم فلسطين شدند 

چه بسيار رهبران راديکال عرب در مصر و سوريه و جاهاى ديگر که تالش کردند به عنوان قيم و پدر خوانده ملت 
فلسطين عمل کنند و از اين طريق رهبرى جهان عرب را به دست آورند ، زيرا فلسطين به سمبل مبارزه و رهايى 

  .ملت عرب تبديل شده بود 

فلسطين اما يک کانون شورش و قيام صرفاً عربى نبود ، فلسطين سرزمين مقدس مسلمانان و جايگاه اولين قبله 
آنان بود ، از اين رو از شيوخ االزهر در قاهره گرفته تا آيت اهللا هاى ايرانى در نجف و قم و مشهد ، از مسلمانان هند 

اى سياه همه و همه فلسطين را به نحوى از آن خود و آرمان و پاکستان گرفته تا سنگال و ديگر کشورهاى آفريق
  .رفته بود " غصب " خود مى دانستند که به 

فلسطين و مبارزه مردم آن از جانب راديکاليسم و انقالبى گرى جهانى نيز هر چند با تأخير ، مبازره عليه بقاياى 
ميانه و مبارزه براى ايجاد ويتنامى ديگر در منطقه استعمار ، مبارزه عليه سر پل امپرياليسم جهانى در منطقه خاور

  .تلقى گرديد 

انگيزاننده ، اما فلسطين امکانى عملى و در دسترس " چه گوارا " به ديگر سخن اگر ويتنام صرفاً الهام بخش بود و 
ى فرانسوى و در اختيار مى گذاشت ، تصادفى نبود که از سراسر دنيا از بريگادهاى سرخ ژاپنى ، تا اولترا چپ ها

  .آلمانى از ارتش آزاديبخش ايرلند تا فدايى و مجاهدى ايرانى به فلسطين روى آوردند 

بدينسان فلسطين نيز در اين سوى جهان به کانون و قلب تپنده ديگرى تبديل شد ، کانونى که در آن قوميت عرب 
  .هم گره مى خورد ، با انترناسيوناليسم اسالمى و انقالبى گرى جهانى تالقى مى کرد و به 
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بحران شديد . رويه ديگر گسترش چنين راديکاليسمى نبرد قدرت ميان ابرقدرت ها و بلوک بندى هاى جهانى بود 

درون جهان سرمايه دارى ، حاکميت محافظه کارترين ، مرتجع ترين و تجاوز کارترين جناح ها از جمله نمايندگان 
بر متنى از مبارزه ميان ابرقدرت ها عامل مؤثرى در رشد ) پنتاگونيست ها (نظامى _ مجتمع هاى صنعتى 

  .راديکاليسم بود 

خطر " و ديگرى تحت عنوان " خطر کمونيسم " به عبارت ديگر اينان در مدارى بسته ، يکى تحت عنوان 
کوب قرار هر گونه حرکت استقالل طلبانه ، آزادى خواهانه ، اعتدالى و دمکراتيک را مورد حمله و سر" امپرياليسم 

  .داده و از اين طريق به پالزيسيون و قطبى شدن اردوگاه ها کمک مى کردند 

پالزيراسيونى که به نوبه خود باعث تشديد راديکاليسم مى شد ، از اين رو اغراق نيست اگر گفته شود که در اين 
يسم و شبح انقالب شبح راديکالدهه شبحى سراسر جهان را فرا گرفته است ، اين شبح نه شبح کمونيسم که 

  .است

 و شکست جنبش ملى و ضد 1332 مرداد 28در ايران نيز در پى مداخله آشکار بيگانگان در جريان کودتاى 
 ، نسل 1342 خرداد 15استعمارى مردم به رهبرى دکتر محمد مصدق و بعد از شکست مقدر جنبش توده اى 

  .جديدى از مبارزان پا به عرصه گذاشتند

يرات ، خواهان آزادى و عدالت اجتماعى ، نسل جوانى که از سويى زخمى و مأيوس از رهبران نسلى خواهان تغي
سنتى و محافظه کار اپوزيسيون و نيز تشکيالت و رهبران وابسته به منافع بيگانگان بود و از سوى ديگر تحت تأثير 

  .ر داشت راديکاليسم جهانى و باالخص راديکاليسم منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرا
  

  :سنتز چنين فرايندي 

" سنتى ، اقداماتى نظير ترور حسن على منصور نخست وزير و تشکل هاى نظرى _ در بخش مذهبى  .1
 .بود " حزب ملل اسالمى " و " هيئت مؤتلفه اسالمى 

سازمان مجاهدين خلق " مذهبى ، فراکسيونى از جبهه ملى با مشى مسلحانه و باالخره _ در بخش ملى .  .2
  .است " ن ايرا

و چندين گروه کوچک ديگر و " آرمان خلق " در بخش مارکسيستى گروهى موسوم به فلسطين ، گروه  .3
  .مى باشند" چريک هاى فدايى خلق " باالخره سازمان 

بررسى جامع و تحليلى سه دهه گذشته و چگونگى پيدايش هر يک از اين جريان ها و به خصوص بررسى 
مقدمه کنونى صرفاً .  ايران موضوع دفتر دوم از اين مجموعه خاطرات است تاريخچه سازمان مجاهدين خلق

  .جهت ايجاد فضاى آن سالها نوشته شده است 

* * * *  
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در چنان سال ها و چنان فضايى و در پى چندين تجربه مقدماتى است که من نوجوانى تازه وارد دانشگاه شده ، 
وص مردم فلسطين که در زير چادرها و در آوارگى به حيات و مبارزه متأثر از فضاى انقالبى جهانى و منطقه ، به خص

خود اداه مى داد ، متأثر از نابسامانى ها و بى عدالتى ها در جامعه خود خواهان عدالت اجتماعى و آزادى ، خواهان 
  .هويت فردى و غرور ملى وارد فعاليت هاى مشخصاً سياسى مى شوم 

 عضويت در 1348مذهبى و سرانجام در سال _ ه هاى کوچک سياسى ابتدا چند تجمع محفلى ، سپس هست
  .سازمان مجاهدين 

  

  

  
 1347 در شيراز متولد شدم ، دوران کودکى و نوجوانى را در همان شهر سپرى کرده و در سال 1329در فروردين 

سازمان " به نام وارد دانشکده مهندس دانشگاه شيراز شدم ، يک سال بعد به عضويت تشکيالتى مخفى که بعدها 
  .بر آن گذاشته شد در آمدم " مجاهدين خلق ايران 

 توسط مجاهد فرهاد صفا از مسئولين شاخه شيراز ، کانديداى اعزام به فلسطين شدم که به دنبال 1349در سال 
ل کشور ماجراى دستگيرى عده اى از افراد سازمان در دبى و هواپيما ربايى بعد از آن ، آموزش هاى مربوطه در داخ

  .انجام گرفت 

در پى اولين يورش بزرگ ساواک به خانه هاى مخفى و پايگاه هاى سازمان در سراسر کشور که به ضربه شهريور 
 معروف است ، موفق به فرار شده و به تهران آمده و در ترکيب هاى تيمى کامالً مخفى به فعاليت و مبارزه 50

  .پرداختم 
  

 و در کنار مجاهدينى چون احمد رضايى ، کاظم ذواالنوار ، مجيد شريف واقفى  همراه1354 تا 1350طى سال هاى 
  .و مرتضى صمديه لباف به طور تمام وقت و حرفه اى رد شهرستان هاى مختلف ايران فعاليت داشتم 

به ) عضو مرکزيت سازمان (تحت مسئوليت زنده ياد مجاهد مجيد شريف واقفى  : 54 تا 52در طول سال هاى 
سازمان پرداختم ، وظيفه اين گروه تهيه و ساخت دستگاه هاى شنود ساواک که " گروه الکترونيک "  در فعاليت

  .معروف شد ، بود " صامت " بعدها به 

راديو " تهيه بخش هايى از نشريه سياسى داخلى سازمان ، تهيه اخبار و ارسال آن به خارج کشور از جمله براى 
  .مستقر در بغداد از ديگر فعاليت هاى اين دوره است " روحانيت مبارز راديو صداى " و " ميهن پرستان 

 همراه و در کنار مجاهد مجيد 53در پى بروز اختالفات ايدئولوژيکى درون سازمانى و تشديد آن در زمستان 
هسته و مجاهد مرتضى صمديه لباف يار و هم گروه تشکيالتى ام ، اولين ) يکى از سه عضو مرکزيت ( شريف واقفى 

 1مقاومت اصولى در برابر جريان توتالير و سرکوبگر درون سازمانى را تشکيل داده و از اين رو به خائن هاى شماره 
   ) 1فصل ضمائم ، شماره .( بود " اعدام انقالبى "  ملقب شديم ، خائنين به خلق که سزايشان 3 ، 2، 
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نارفيقان ، غياباً محکوم به اعدام شد ، حکم اعدام  توسط 1 شريف واقفى به عنوان خائن شماره 54در ارديبهشت 
 16 بعدازظهر روز 3انقالبى به ناجوانمردانه ترين شکل در يکى از کوچه هاى جنوب شهر تهران در ساعت 

 توسط کسى که مجيد بارها او را از خطر مرگ نجات داده بود به اجرا در آمد ، عاملين براى 1354ارديبهشت 
  . خود جسد او را نيز سوزاندند پوشاندن جنايت مسلم

نيم ساعت قبل از اين جنايت مجيد با من قرار داشت ، ما بعد از صحبت درباره کارهاى روزمره و جارى تشکيالت از 
يکديگر خداحافظى کرديم ، من به دنبال انجام کارهاى تعيين شده رفتم و او بر سر قرار نارفيقان سازمانى ، قرارى 

  .ود ب" قربانگاهش " که 

  .طى بيست سال گذشته و تا هم اکنون من آن صحنه را نخواستم و نه توانستم به فراموشى بسپارم 

 شب مرتضى صمديه لباف در سر قرار سازمانى ديگرى مورد حمله مسلحانه قرار گرفت ، 8همان روز در سالت 
او زخمى از خنجر نارفيقان . رد مرتضى در اين حمله شديداً مجروح شد ، اما توانست موقتاً جان سالم به در ب

  .گرفتار چنگال ساواک شد تا در بهمن همان سال و بعد از تحمل شکنجه هاى فراوان تحويل جوخه اعدام گردد 

جالب اينجاست که جريان سرکوبگر حاکم بر سازمان در آن موقع درست همانند رجوى امروزى مرتضى را که 
ين شکنجه هاى ساواک قرار داشت عامل و همکار رژيم در لو رفتن توسط خودشان مجروح شده و در زير شديدتر

     )2فصل ضمائم ، شماره .( سايرين اعالم کردند

بدينسان اولين زخم خنجر رفيق بر پشت و بر گرده هاى من فرود آمد ، زخمى که آثار روانى آن همانند آثار 
ناميده شدنم " شاگرد جالد " و " خائن "  زخمى که با جسمى بعد از سال هاى متمادى و تا هم اکنون نيز وجود دارد ،

  .اين بار اما توسط رجوى هنوز تازه است 

  امان از اين همه رهزن امان از جاى صد دشنه ميان چاک پيراهن 

بدين ترتيب من دستگير شدم ، يک سال را در شکنجه گاه کميته مشترک ساواک به سر برده و سرانجام به حبس 
 سال به عنوان عامل مشدده محکوم شدم ، دوران محکوميت در زندان شاه عمدتاً در اوين و سپس 45ابد به عالوه 

  .در زندان هاى قزل حصار و قصر گذشت 

 يک ماه قبل از پيروزى انقالب از زندان آزاد شدم ، بيانيه زندانيان سياسى آزاد شده توسط من در 57 ديماه 21در 
   ) 3فصل ضمائم ، شماره .( نجا شروع به فعاليت کردم مقابل قصر قرائت گرديد و از هما

 بهمن در تسخير دژ استبداد يعنى زندان اوين نقش فعال داشتم و سپس جهت تأسيس و راه اندازى 22در 
تشکيالت سازمان مجاهدين به شيراز زادگاه خود رفتم ، در جريان انتخابات خبرگان اول و سپس مجلس اول 

  .ى سازمان مجاهدين براى شهر شيراز شدم توسط خود رجوى کانديدا

اين انتخاب مورد حمايت سازمان هاى چريک هاى فدائى ، شاخه فارس و چند سازمان اپوزيسيون ديگر قرار 
گرفت ، بدين ترتيب در استان فارس به عنوان تنها کانديداى اپوزيسيون در مقابل کانديداهاى حکومتى در آمدم ، 

   ) 4فصل ضمائم ، شماره .(  رأى به دور دوم انتخابات رسيدم 46000از در اين انتخابات با بيش 
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پس از آن به تهران رفته و در بخش آموزش به تنظيم جزوات تئوريک و آموزشى و نيز اداره شمارى از کالس هاى 
 در 60آموزشى سازمان پرداختم ، با تأسيس نشريه مجاهد به آن بخش منتقل شده و تا آخرين شماره در تيرماه 

  .قسمت تحريريه و تفسير سياسى آن مشغول بودم 

 و تعطيلى نشريه به منظور تأسيس راديو 60 خرداد 30با شروع مبارزه مسلحانه سازمان عليه جمهورى اسالمى در 
مجاهد و تماس با حزب دمکرات کردستان ايران در ترکيبى چهار نفرى به عنوان گروه بنيانگذار صداى مجاهد 

  .ن شديم عازم کردستا

در گروه مؤسس راديو مجاهد ، مسئوليت اصلى من تهيه خبر و نوشتن تفسيرهاى سياسى روز بود ، اما عالوه بر 
  .اين در قسمت گويندگى و همچنين تأسيسات فنى ايستگاه راديو نيز فعال بودم 

جود است ، همچنين نوار تفسيرهاى سياسى که من گوينده و نويسنده آن بودم هنوز در آرشيو صداى مجاهد مو
و کليه تأسيسات استوديويى راديو مجاهد از زمان تأسيس تا سال هاى ) فرستنده ها ( کليه ايستگاه هاى راديويى 

توسط اينجانب ) يعنى تا زمانى که راديو مجاهد هنوز از فرستنده بخش فارسى راديو بغداد استفاده نمى کرد ( بعد 
  .تهيه گرديد 

کتر قاسملو و زنده ياد دکتر شرافکندى و ساير مسئوالن آن موقع حزب دمکرات کردستان مذاکره با زنده ياد د
 جهت تهيه فرستنده هاى راديويى قويتر از 60ايران از فعاليت هاى ديگر گروه اعزامى بود ، در زمستان سال 

) کاک سعيد ( کندى در اين سفر دکتر صادق شرافن. طريق کردستان ايران و عراق به فرانسه و نزد رجوى رفتم 
  .معاون دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران جهت پيوستن حزب به شوراى ملى مقاومت نيز همراه من بود 

سپس به بغداد بازگشته و در آنجا طى چندين مالقات با هانى الحسن نماينده سازمان آزاديبخش فلسطين و البته 
  .تحويل تجهيزات نظامى و فرستنده اهدايى آنان را ادامه دادم وابسته پيوند رجوى و عراق ، مذاکره درباره 

در آخرين روز مذاکره و يک روز قبل از تحويل دستگاه ها معلوم گرديد که فرستنده مزبور متعلق به وزارت 
اطالعات و تبليغات عراق است ، يعنى در واقع اولين هديه غير رسمى دولت عراق بود و نه هديه سازمان 

  .فلسطين آزاديبخش 

مسافرت هاى متعدد به يوگسالوى ، فرانسه ، اتريش ، آلمان و بلژيک جهت تهيه ايستگاه هاى راديويى و سپس 
  .حمل آن تجهيرات از طريق کوه هاى صعب العبور کردستان عراق به کردستان ايران محصول اين دوران است 

باعث اولين اعتراض جدى درون سازمانى توسط  1354سابقه طوالنى همراه با سياليت تشکيالتى و زخم جانکاه 
 در کردستان ايران گردد ، مضمون اين اعتراض روابط غير دمکراتيک ، تبعيض آميز و طبقاتى 61من در آذر ماه 

درون سازمان و نيز روابط غير دموکراتيک و ناصادقانه سياسى با متحدين آن موقع ، به خصوص حزب دمکرات 
  .کردستان ايران بود 

 ماه در 6 پى اين اعتراض و اعالم جدايى من که اسناد آن همگى موجود است ، من به ترکيه اعزام شده و مدت در
  .آنجا معطل نگاه داشته شدم ، همسر من در اين ايام عضو و از مسئولين تشکيالت بود 
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ه تشکيالت بود و در بعد از توقفى طوالنى در ترکيه که هدف آن خسته و فرسوده کردن من جهت بازگشت دوباره ب
پى اعتراض مجدد من به سازمان ، با دعوت نامه رسمى وزارت خارجه فرانسه و با نام مستعار مهدى اصفهانيان که 

   ) 5فصل ضمائم ، شماره . ( به فرانسه رفتم  ) 83ژوئن  ( 62توسط سازمان براى من انتخاب شده بود در خرداد 

انتقادى مسئوليت تدارکات منطقه کردستان و نيز مسئوليت تدارکات ويژه  با حفظ مواضع 63 تا آذر 62از خرداد 
 در پايان يک دروه پروسه نزديکى مجدداً به راديو مجاهد در بغداد بازگشتم ، 63را بر عهده داشتم ، در آذر 

  .بالفاصله مسئوليت خبر ، تفسير و گزارشات سياسى بر عهده من گذاشته شد 

 ماجراى موسوم به انقالب ايدئولوژيک در سازمان به راه افتاد ، از 64ه آن بهار و تابستان  و ادام63در زمستان سال 
نتايج اوليه و کوتاه مدت آن ماجرا يکى هم کاهش و يا بهتر گفته شود سرپوش گذاشتن موقت و مسکن وار بر بى 

توضيحات . (ون تشکيالت بود اعتمادى هاى درون تشکيالتى از طريق ايجاد نوعى روابط ظاهراً دمکراتيک در در
  ) مشروح در دفتر چهارم از اين مجموعه 

من نيز بعد از زخم ده ساله ناشى از ماجراى محاکمه و اعدام انقالبى مجيد شريف واقفى براى اولين بار و البته 
مرکزيت رده تشکيالتى من در اين موقع . مدتى کوتاه در وحدت تشکيالتى و ايدئولوژيک با رجوى قرار گرفتم 

   ) 6فصل ضمائم ، شماره. ( سازمان بود 

( اعتماد من به رجوى اما بيش از چند ماه به طول نيانجاميد ، ماجراى محاکمه درون تشکيالتى على زرکش 
آن هم تنها چند ماه بعد از انقالب ايدئولوژيک و انداختن گناه تمامى شکست ها و بن بست هاى ) جانشين رجوى 

 به گردن وى ، صدور حکم اعدام براى زرکش توسط 60 شروع مبارزه مسلحانه در خرداد استراتژيک ناشى از
رجوى در حومه شمالى پاريس و بعد هم تحت الحفظ زندانى کردن او در بغداد ، خاطره احکام اعدام انقالبى سال 

  . را براى من زنده کرد 1354

د ، دوباره َآش همان آش است و کاسه همان کاسه ، اين محاکمه نشان داد که در بر همان پاشنه هميشگى مى چرخ
  .اما نه اين بار فاجعه اى با ابعاد و اثرات بسيار بزرگتر در پيش روى داشتيم 

تنها اعتراض درون تشکيالتى نسبت به انجام اين محاکمه و صدور حکم اعدام براى على زرکش توسط من صورت 
 مواضع تشکيالتى ام بود ، من اين کار را با اشراف کامل به کليه گرفت ، امرى که معناى آن تنزل کامل از کليه

عواقب آن با وجدانى آسوده انجام دادم و جلسه محاکمه را ترک کردم ، اين يکى از افتخارات زندگى سياسى من 
  .است 

 خبر را بر در عين تنزل رده ، من مدتها در جايگاه سازمانى مرکزيت در بخش راديو تهيه ، تفسير سياسى و تهيه
  .عهده داشتم ، اما اکنون ديگر مواضع انتقادى خود را در هر زمان و هر مکان که امکان پذير باشد بيان مى کنم 

اين شيوه برخورد من ، مشکالت جدى را در روابط تشکيالتى سازمان و بخش راديو باعث گرديد ، در نتيجه 
"  جهت جلوگيرى از 65نسه بيشتر نياز هست ، من را در سال سرانجام با تمهيداتى نظير اين که به کار تو در فرا

  .فرستادند ) اوور سور اواز ( از راديو مجاهد به دفتر سازمان در فرانسه " آلوده و مسئله دار شدن ساير اعضاء 
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در اين زمان اعتراضات و مسئله دار شدن افراد در رده هاى گوناگون که بازتاب شکست هاى درون و برون 
تى بود ، رفته رفته سر باز مى کند و شدت مى گيرد ، رجوى مى خواهد بر ماجرا سرپوش گذاشته و تا آنجا تشکيال

مراجعه کنيد به مقاله دو تاکتيک . ( که امکان دارد به لطائف الحيل افراد معترض را در چنبره تشکيالت نگه دارد 
  )ساده و در عين حال مزورانه رجوى 

دار و معترض به نوبه خود خطرناک و مضر است ، چرا که ايشان مى توانند بقيه افراد را اما حضور افراد مسئله  
افراد مسئله دار را از منطقه خطر يعنى منطقه تأثير گذارى : مسئله دار کنند ، راه حل از نظر رجوى اين است که 

  .دور نمائيد و در مکانى ديگر تحت کنترل قرار دهيد 

فراد مسئله دار به فرانسه و تجمع آنان در دفتر پاريس يعنى اوور سور اواز ، انجاميد ، و چنين رهنمودى به اعزام ا
  .چرا که با دست خود معترضين را دور هم جمع نمود . اين بزرگترين اشتباه رجوى بود 

عدها افراد او وقتى متوجه اين موضوع شد که يک روند را باخته بود ، رجوى اين اشتباه را ديگر تکرار نکرد ، او ب
معترض را به گوشه و کنار جهان پرت کرد و سرانجام وقتى که اين روش هم مؤثر واقع نشد ، زندان هاى انقالب در 

  .بغداد را بر پا نمود 

 را در فرانسه گاه در دفتر پاريس و گاه در محل شوراى ملى مقاومت با آزادى تشکيالتى 67 و 66من سال هاى 
کيالتى که امکان مطالعه ، تفکر و تعمق و نيز ديدن و تجربه اندوختن از ديگران را براى نسبى گذراندم ، آزادى تش

  .من فراهم آورد 

و به خصوص اسناد منتشره از درون پوليت بورو و کميته مرکزى ) پروسترويکا و گالسنوست آن ( تحوالت شوروى 
  .حزب کمونيست شوروى با زمينه هاى ذهنى من هم خوانى يافت 

 بيانيه جدايى و اعالم مواضع خود را که در فصل اول اين دفتر آمده است نوشتم ، 67ترتيب در خرداد بدين 
 ساعت بعد 48اهميت اين بيانيه و مطالب مطرح شده در آن چنان بود که با پيک مخصوص آن را به بغداد رسانده و 

  . به بغداد است رجوى کتباً به آن پاسخ مى دهد ، هدف رجوى از پاسخ سريع کشاندن من 

صدور حکم اعدام درون تشکيالتى براى على زرکش ، خود کشى ها و قتل هاى درون تشکيالتى ، امامت و واليت 
، بن بست کامل استراتژى مبارزه مسلحانه ، آن هم با پول و " رهبر عقيدتى " مطلقه مسعود رجوى تحت عنوان 

 ، فرستادن معترضين به اردوگاه هاى عراقى ، زندگى اشرافى تجهيزات عراقى ، فقدان روابط و مناسبات دمکراتيک
رجوى و بانو در بغداد ، از عناوين مهم بيانيه اعالم مواضع است که طى موارد مشخص و مستند مستقيماً خطاب به 

  .خود رجوى نوشته شد 

  ."سعيد شاهسوندى خائن است : " عکس العمل نيز غير منتظره نبود 

  دريغا 
  

  استيم جهان را مهربان کنيم ما که مى خو
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  .خود نتوانستيم مهربان باشيم 

  "برتولت برشت " 

  

  

  

  
  :دفتر اول در چهار فصل ، يک ضميمه و سخن آخر ، به شرح زير تنظيم شده است 

  " فروغ جاويدان " مکاتبات من و مسعود رجوى قبل از عمليات موسوم به : فصل اول • 

  . خالصى از زندان جمهورى اسالمى و عکس العمل هاى سازمان در اين رابطه بيانيه هاى من بعد از: فصل دوم • 

اسناد همکارى هاى اطالعاتى سازمان مجاهدين با ارگان هاى اطالعاتى غربى عليه من و ساير جدا : فصل سوم • 
  .شدگان و نيز مجموعه اى از فحاشى ها و لجن پراکنى هاى آنهاست 

  ....نى اينجانب در دانشگاه هامبورگ و گزارشى از سخنرا: فصل چهارم • 

  چند سند و تصوير : فصل ضمائم • 

  ...... "در پايان يک راه که خود آغازين نوين است : " سخن آخر • 

  چگونه زيبايى گسيخته شد ؟

  نه يکباره که رفته رفته

  براى ما بسى دشوار بود که

  بپذيريم دوستى به ما خيانت مى کند

  ريبمان مى دهدزنى که دوستش داريم ف

  و انديشه آزادى طلبى نقاب چهره جبار مى گردد و

  آگاه شدن فرايندى است آهسته و پيچ در پيچ

  .ما نيز خود شريک گناه خطاها و توهمات و پندارهايمان هستيم 
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  )اوکتاويو پاز ، در خطابه استکهلم به هنگام دريافت جايزه نوبل در ادبيات ( 

  

  فصل اول 

  ضع سعيد شاهسوندى بيانيه اعالم موا

  خطاب به مسعود رجوى 

   ) 1988ژوئن  ( 1367مورخ خرداد 

  قبل از عمليات موسوم به فروغ جاويدان 

  :انگيزه و علل نگارش 

  

  

  

  .مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران ، سالم ! مسعود رجوى 

  ."همه راهها به رم ختم مى شوند : " اين روزها در اينجا و آنجا اين ضرب المثل به طنز و جدى کم شنيده نمى شود 

به منشاء اين ضرب المثل فکر مى کردم ، زمانى دور همه امور و تصميمات منجمله زندگى و مرگ انسان ها با جهت 
سرزمين هاى دور بود ، او سخن خود را " فاتح کبير " و " استراتژ "انگشت تعيين مى شد و در يد پر قدرت سزار 

  " .حق هميشه با سزار است : " نص صريح قانون مى دانست و از جمله مى گفت 

از اين رو ظاهراً همه راهها به رم ختم مى شد ، بديهى است که در چنان نظامى هر گونه مخالفت و بعدها حتى فکر 
تلقى مى شود و سزاى متمردين از قانون و عرف و نظم عمومى هم که " ون مخالفت با قان" مخالفت با سزار هم 
  .پيشاپيش معلوم بود 

و باز روشن است که در آن ميان حتى نه مخالفت که هر گونه تصفيه حساب درونى و جنگ قدرت هم تعبير خاص 
خود را دارد ، اما نتيجه يکى به عنوان آن کار ندارم ، در هر زمان و هر مکان نام خاص ( خود را پيدا مى کند ، 

  .)است

مثال هاى تاريخى از قديم االيام يعنى از قرون وسطى تا قرن حاضر و تا همين پنجاه سال پيش منجمله در کنار 
عقب گردى " هم با . گوش خودمان فراوان است ، راه دور نرويم در ميهن غرقه در خون و رنج و فرياد من ؛ ايران 
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مه امور در دست امام است ، نماينده مجسم خدا بر روى زمين ، مالک جان و مال و مهمتر از ظاهراً ه" ضد تاريخى 
بدين اعتبار است که شايد بتوان گفت در آنجا همه راهها " واليت مطلقه " با " ولى فقيه " آن انديشه انسان ها 

  .ختم مى شود " قم " ظاهراً به 

اجتماعى افراد و گروه ها نيز ، اما _ مراحل تاريخى و ماهيت سياسى زمان مى گذرد ، نام شهرها تغيير مى کند ، 
" ، " پدر خلق هاى جهان " ، " خطاپذير : " همچنان به جاى مى مانند و همراه با آنها صفتها نيز " روش ها " متأسفانه 
  ......و " تاريخ ساز " ، " کبير " ، " ، رهبرى داهيانه " پدر ملت 

تکرار مى کنم به عنوان و اسم و رسم کارى ندارم ، نتيجه خواه ناخواه يکى ( ى آنها يک نفر روش هايى که بر مبنا
که " ولى فقيه " و " امام " خود را عقل کل ، نماينده خدا ، پيشوا و رهبر کبير ، رهبرى تاريخ ساز و باالخره ) است 

جتماعى ، سياسى و يا اقتصادى هم نسخه از همراه است مى داند و براى هر معضل ا" واليت مطلقه " هميشه هم با 
  .نام دارد " فتوا " پيش تعيين شده اى دارد که فرمان ، امريه و يا 

روش هايى که بر مبناى آنها ديگران رعاياى حقير ، گوسفندان مؤمن خدا ، شهروندان درجه چندم ، عوام کاالنعام 
  .ه مى شوند و اخيراً هم با صفت هاى سياسى و غير سياسى جديد شناخت

دستورات باال است و بس ، البته در اين ميان زخم هاست که بر " * اجراى " عده ديگرى هم بزرگترين افتخارشان 
  . روح و روان مى ماند و خون هاست که بالمآل از پيکر مردمان ستمديده جارى مى شود 

__________________  
دفتر "  مجاهدين که بعد از انحالل سلسله مراتب تشکيالتى در سازمان" هيئت اجرايى " اشاره است به عنوان * 

توسط مسعود رجوى بوجود آمد ، در توضيح انتخاب اين عنوان صريحاً گفته شد که رهبرى " مرکزيت " و " سياسى 
" در ايدئولوژى است ، پس ما يک " شرک " به طور اخص از آن مسعود و مريم است و شرکت در رهبرى به مثابه 

  .که مجرى تصميمات رهبرى است " هيئت اجرايى " داريم و يک " رهبرى 

  

اجتماعى که اين عقول کل ، اين باصطالح رهبران ، پرچمداران و پيشوايان _ راستى آن همه فتنه و فساد سياسى 
 کافى کبير و تاريخ ساز و اين واليان فقيه ببار آورده اند براى گذاشتن نقطه پايان هميشگى بر اين گونه روش ها

  نيست ؟

آيا دوران تاريخ جهالت مصلحتى و يا موسمى که در آن اين باصطالح کبير ها ، امام ها ، امامزاده ها براى صغيرها و 
ضعيف ها تعيين تکليف مى کنند به پايان نرسيده است ؟ آيا هنوز هم بايد در انتظار ظهور ابرمردهايى که بايستى 

 آيا کماکان بايد با بى قرارى جاهالنه ، مشتاق تفويض آزادى و اختيار خود در زير سايه شان آرام گيريم نشست ؟
  بود ؟" قهرمانان " به اين 

آن هم در شرائطى که به گواه تمام تجارب تاريخى هيچگاه نخواهيم توانست آنچه را که داده ايم باز پس بگيريم ، 
ق ها هنوز هم بايد دوران معجزات ، کشف و شهود آيا در آستانه ورود به قرن بيست و يکم در عصر کبير آگاهى خل

  ، ساحرى و يا پرستش خدايان آن هم به گونه اى کامالً سازمان يافته و هدايت شده ادامه پيدا کند ؟
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) به اين اعتبار که همين چند روز پيش هم آن را شنيدم ( آيا آن اصل خشک و جزمى که مى گفت و مى گويد 
  هميشه بر حق است ، هنوز هم بايد اعمال شود ؟..... هميشه حق با حزب است و يا 

آيا تجربه جارى در ميهن خودمان که تا کنون يک قم به بهاى خون و رنج و شکنجه هزاران شهيد و اسير مجاهد و 
 _ 54مبارز و آوارگى و دربدرى چند ميليون نفر در يک کالم نابودى حرث و نسل انجاميده و يا تجربه سال هاى 

  را چند ده بار ديگر بايد آزمود؟براى دفن هميشگى اين روش ها کافى نيست ؟ آزموده * ان  سازم53

___________________  
در ارديبهشت اين سال جريان مارکسيست ، استالينيست سازمان به رهبرى تقى شهرام با خائن ناميده شدن * 

و اعضاء سر شاخه وى ، به عنوان خائنين مرتضى صمديه لباف و من معاون ) عضو مرکزيت ( مجيد شريف واقفى 
  . شروع به حذف فيزيکى معترضين و مخالفين خود کرد 3 و 2 و 1شماره 

  
  

کوره هاى تاريخ و بن بست آفرين را که به دروغ، شاهراه هاى نجات و رستگارى و پيشرفت و ترقى ناميده بودند تا 
ار بايد گزيده شد ؟ آيا تالش ها و دستاوردهاى بشرى بر کى و تا کجا لجوجانه بايد طى کرد ؟ از يک سوراخ چند ب

نبايد به علوم ) خواه مادى و خواه معنوى ( و بهره بردارى دسته جمعى ) شورايى ( مبناى کار دسته جمعى 
  اجتماعى ، و باالخره به امر انقالب و مبارزه هم راه برد ؟

بشريت تاريخ رشد مداوم از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادى تاريخ " آيا نمى خوانديم و نمى نوشتيم و نمى گفتيم که 
هر چند ( ؟ گمان نمى کنم هيچ عقل سليمى حتى همان عقول کل هم " است و اين پروسه را هرگز انتهايى نيست 

  .جرأت انکار و اعالم مخالفت با اين بديهيات را داشته باشند ) در ظاهر 

د ، بعضى اوقات نامشان را صريحاً و با افتخار مى آورند ، به عنوان اما متأسفانه روش ها همچنان اعمال مى شون
" ، بعضى اوقات بدون نام و زمانى هم با نام هاى مستعار اما به هر حال * تشکيالتى _ آخرين دستاوردهاى انقالبى 

  .اعمال شوند " بايد 

____________________  
نظامى به _ شکيالتى خود ، از يک سازمان و حزب سياسى سازمان مجاهدين تغيير مناسبات و سلسله مراتب ت* 

تشکيالتى مى داند ، رجوع شود به _ سلسله مراتب مريد و مرادى واليت فقيه را به عنوان دستاورد بزرگ انقالبى 
   .10نوشته مسعود رجوى در همين کتاب بند 

  
  

اين است ، چون ما و تنها ما منافع چون ما يعنى همان عقول کل مى خواهيم که اعمال شود ، چون تشخيص ما 
  .ميهن و مردم را تشخيص مى دهيم و سلسله اى از اين گونه داليل و تئورى ها 
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هميشه هم کسانى که تمامشان فرصت طلب نيستند براى تدوين تئورى روش هايى که پيشاپيش اعمال شده اند 
و پرس " سؤال " تن ، سر خم نکردن و در يک کالم حضور دارند ، همان گونه که هميشه هم کسانى براى زير بار نرف

  .و جو کردن با تمام عواقب چنين گستاخى هاى بزرگ 

خوشبختانه من هيچگاه نسبت به خودم تا اين حد متوهم نشده ام که خود را در زمره آن خدايان و کبيران کذايى 
خواه صادق و خواه فرصت ( ا و تئورى بافان بدانم ، اما اگر ميان دو گروه بعدى يعنى مجيزگويان ، جاده صاف کن ه

از يک سو و گستاخان شورشگر از سوى ديگر مخير ) طلب و نان به نرخ روز خور که باز نتيجه عمل يکى است 
شوم، همان گونه که طى بيست سال اخير زندگى ام و در اين اواخر اين طور شد بى ترديد گستاخى و شورشگرى 

  .......بهايش را هم مى پردازم ، هر آنچه که باشد را انتخاب مى کنم و البته 

باز هم خوشبختانه هجده ، نوزده سال سابقه مبارزاتى در سازمان يعنى شرکت چندين ساله و فعال در مبارزه 
همراه و در کنار مجاهد شهيد مجيد ( مسلحانه عليه رژيم شاه ، مقابله اصولى با جريان انحرافى اپورتونيستى 

  .بعد هم سال هاى زندان و بازجويى ) شريف واقفى 

از بخش آموزش گرفته تا نشريه و صداى مجاهد و ( و سپس در رژيم خمينى مسئوليت هاى گوناگون در سازمان 
" و اما مهمتر از همه آمادگى براى گذشتن از هر گونه ) کارهاى ديگر که فکر مى کنم خودت بهتر از همه مى دانى

 اکنون وبال گردن بسيارى است و همين طور آمادگى براى آوارگى مجدد و زيستن در که متأسفانه" نام و مقام 
گناهان " عسرت ، حداقل اين استحکام را به من بخشيده که رک و صريح حرفهايم را بزنم هر چند که اين عمل از 

  .و غير قابل بخشش تلقى شود " کبيره 

رنده آنچه در عرف ، انتقاد از خود ناميده مى شود کم ننوشته از سوى ديگر مى دانى که من نامه هايى که در بر گي
ام و خودم را به حق و يا به نا حق کم به زير تيغ نبرده ام، نامه هايى که در آنها با توجه به فضاى به وجود آمده آن 

( يز به پاى بوست آمدم ، خواندم و عمالً ن" امام " هم کم ستايش نکرده ام ، تا جايى که متأسفانه تو را " تو " موقع از 
  ) پاى بوسيدن واقعى را مى گويم 

اکنون فکر مى کنم همه آنها به من اجازه و باالتر از آن حق مى دهد که امروز نيز درباره آنچه که از گذشته و از 
  .حال درست و صحيح نمى دانم با همان صراحت بگويم و بنويسم 

ينى ، قابل خطا و انحراف و درست به همين دليل قابل اصالح و باز به البته اکنون نمى دانم از آن مسعود رجوى زم
همين دليل پذيرفتنى که من مى شناختم چه باقى مانده است ، در اين که سمت حرکتت به طرف آسمان است 

همان گونه که تو هم مى توانى سمت حرکت من را به جانب قعر زمين بدانى ، ) خودت خواسته اى ( ترديدى ندارم 
  .از گوشه و کنار هم اين ندا شنيده مى شود 

با القاب آن چنانى عريض و طويل که نام اصلى معموالً در ميان آنها گم مى " جبابره " با اين همه اگر نخواهى مثل 
کارى که هم اکنون ( که مثل آنها در حضورت رفتار شود ) واقعاً نخواهى ( شود از تو نام برده شود ، اگر نخواهى 

  .از اين نوشته نه تنها نبايد ناراحت شوى بلکه بايد خوشحال ، ممنون و عميقاً سپاسگزار باشى ) است رايج 
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" من هنوز همان سعيد باقى مانده ام ، با همه بدى ها و خوبى هايم ، پس من اين مطالب را به تو به عنوان ! مى بينى 
ورد سؤال و پرس و جو قرار گيرد مى نويسم ، آخر يعنى کسى که بايد پيش و بيش از همه م" مسئول اول سازمان 

نه مزاياى مادى و معنوى و نه تشخص اجتماعى " مسئول بودن " از ) و نه عقل بازارى ( عقل زمينى و شورشگر من 
آن گونه که مهدى ابريشمچى طى سخنرانى علنى در * ( و نه پاسخ داده به آسمانى ها ) حتى نوع پيچيده آن ( 

که توانايى مورد سؤال قرار گرفتن و آمادگى پاسخ دادن آن هم به زمينى هاى فضول و ) يم گفت مورد تو و مر
  . حقير را مى فهمد 

  
_________________  

  .مهدى ابريشمچى طى سخنانى در درون سازمان گفت که رهبرى تنها به خدا پاسخ گو است و بس* 

  
  

نمى دانم در ." آنها بيش از اين کوپن ندارند : " ه هايى گفتى زمانى در يک سخنرانى ضمن پرداختن به افراد و گرو
  ارم و آيا اصالً کوپن دارم يا نه؟ دستگاه ارزش گذارى کنونى سازمان که تو مسئول اول آن هستى من چقدر کوپن د

يد از ريشه و با) خواه نوع اقتصادى و خواه نوع سياسى آن " ( نظام کوپنى " اما اين را مى دانم و خوب مى دانم که 
محصول رژيم خمينى است ، آن ) هم سياسى و هم اقتصادى " (نظام کوپنى " بنياد برافتد و بر آن مصمم هستم ، 

به ياد بياوريم که نخست وزير خمينى در ابتداى صدارتش اين جمله را ( جمله تو نيز از چنان فرهنگى متأثر بود 
  .)بسيار تکرار مى کرد 

نمى خواهم ديده شود که نه تنها در جلسات و نشست هاى بزرگ که در خلوت و در برابر تک بنابراين از آنجا که 
تک خواهران و برادران و حتى در محيط خانواده ، همان گونه با احتياط سخن گفته شود که در حضور جواسيس و 

  . *چشم و گوش هاى دشمن ضد بشرى 

  
________________  

انجام مى گيرد ، " گزارش نويسى به مسئول " مسران از يکديگر تحت عنوان جاسوسى افراد سازمان و حتى ه* 
اين مسئله از زمان انقالب ايدئولوژيک ابعادى بسيار گسترده يافت و هم اکنون با شدتى به مراتب بيشتر اعمال مى 

  شود

مى کنيم بدانيم و از آنجا که از آنجا که نمى خواهم بزرگى آسمان را تنها به همان اندازه که از دهانه چاه مشاهده  .
نمى خواهم از همسايگان مان و تجربيات شان فقط آواز خروس ها و يا عوعوى سگهاى آنها را بشنوم و از آنجا که 

به سرنوشت انقالب هاى شکست خورده بيانجامد و پيش از آن که ما ) سازمان و انقالب (نمى خواهم سرنوشت ما 
ها به تجربه اى ديگر در تاريخ بدل شويم و باالخره از آنجا که نمى خواهم همه راه از تجربيات ديگران بياموزيم تن

  .، به تهران و يا به هر جاى ديگر ختم شود ، اين مطالب را برايت مى نويسم " قم "يا به " رم " ها تنها به 
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هى دنيا بر روى تو اگر به سخنان هر دو طرف گوش فرا د: " باشد تا مصداق گفته آن فيلسوف نگردى که گفت 
توجه کنى آن ) در اينجا طرف اصلى خودت هستى (روشن خواهد شد ولى هر گاه فقط به گفته هاى يک طرف 

  ."وقت در جهل و تاريکى ابدى خواهى ماند 

باشد ، اما از من " ندانستن "و " دانستن " گرچه ترديد دارم که مشکل تو در حال حاضر تضاد علم و جهل يعنى 
  .ال تو خود دانى و مسئوليت ها و پاسخ هايت گفتن ، ح

   

  

  

  : هدف از مبارزه 

  امامت مسعود رجوي ، نه آزادي و نه عدالت اجتماعي

  .....اما بعد 

  
  

ما انسانيم و بايد خود را بسازيم همچنان که فرد من و شما را : " آيا اين خود تو نبودى که در جايى گفتى و نوشتى 
  " ى تواند آزاد کند ؟ هيچ کس غير از خودمان نم

آيا هنوز هم بر آن گفته خود هستى ؟ هيچ کس به راستى هيچ کس است ، منجمله خود تو را هم شامل مى شود ؟ 
اگر اين طور است هاله نورانى دور سر تو براى چيست ؟ آن همه ستايش و تمجيد خدا گونه که بيرون از خودمان 

  ر کرده و مى کند براى چيست ؟تنها بخشى از آن را مى بيند و البته فرا

يکى تو را تنها پاسخگو به خدا مى داند ، ديگرى از اولياء و انبياء و سومى مى گويد اطاقى که در آن عکس تو 
نباشد نماز ندارد ، آن همه قرآن به سر گذاشتن ها در شبهاى احياء و همچون امامان و پيغمبران نام تو را بر زبان 

آن همه پا بوسيدن ها ، آن همه در گوش بچه هاى تازه به دنيا آمده نام * گفتن ها "  به مريمٍ به مسعود و" آوردن و 
  .کرده ايم " رجعت " تو را خواندن براى چه است و چه معنى دارد ؟ در زمينه هايى به بيش از بيست سال پيش 

_____________________  
حاجت از خدا از طريق آنها ، توضيح اين که در بخشى از يعنى سوگند دادن خدا به مسعود و مريم و تقاضاى * 

مراسم سنتى شيعه در شبهاى احياء ماه رمضان قرآن به سر گذاشته مى شود و نام چهارده معصوم شيعه به ترتيب 
  .... به محمد ، به على ، به فاطمه و : خوانده شده و خدا را به آنها سوگند مى دهند 
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 ساختمان موسوم به سعادتى در بغداد در مراسمى با حضور عباس داورى ومحمد  در1364در ماه رمضان سال 
حياتى اعضاء دفتر سياسى آن موقع سازمان و چند صد نفر از اعضا و کادرها بعد از خاموش کردن چراغ ها و قرآن 

افراد در خلسه به سر گذاشتن و خواندن دعاهاى سنتى در پايان نام چهارده معصوم در حالى که قرآنها به سر و 
و " به مسعود و به مريم : " ناشى از دعاها و تاريکى مطلق فرو رفته بودند از ميان جمعيت اين صدا برخاست که 

آنگاه جمعيت با احساسى مضاعف نسبت به ساير امامان به گريه و زارى و به سر و روى کوبيدن و تکرار اين کلمات 
  .پرداختند 

شروع شد چه بود ؟ " به نام خلق و به نام خدا " و نه " به نام تو " نى هاى داخلى که مهمتر از همه آنكه همه سخنرا
در روند تکالم تاريخ گمنام بماند و نام هاى " خلق " آيا مى شود گفت از آنها بى خبر بوده اى ؟ آيا باز هم قرار است 

  مستعار حامل نيروهاى محرکه تاريخ به شمار آيند ؟

 را اطرافيان بدون اجازه تو مرتکب مى شدند يا خودت فرمان مى دادى و مى دهى ؟ مى آيا آن همه ستايش ها
دانى و خودت بارها گفته اى که تئورى شاه خوبست اطرافيان بدند ، درست نيست ، زيرا هر شاه و امامى خود 

  .مشاوران و اطرافيان خود را انتخاب مى کند 

  . *  کردى 1350دت انتقاد نمى کنى ، نظير آنچه که بعد از شهريور اگر اين طور است چرا صريحاً و رسماً از خو

_______________________  
مسعود رجوى در طول حيات سياسى خود تنها يک بار رسماً و علناً از خود انتقاد کرده است ، آن هم بعد از * 

ان هنوز زنده بودند مضمون اين  در زندان در حالى که بنياگذاران و رهبران اوليه سازم1350ضربه شهريور سال 
انتقاد از خود که رجوى بعدها مانع از انعکاس گسترده آن شده بود اين بود که وى صراحتاً اذعان مى کند که داراى 

  .گرايشات رهبرى طلبانه و موضع طلبانه بسيار قوى است 

  
  

رم اجتماعى را حل مى کرد ؟ و حل راستى اين کار چه ضرورتى داشت ؟ امام شدن تو را مى گويم ، کدام مسئله مب
تو که قبل از آن هم کامالً ( را به خاطر ناشناخته ماندن آن " مسئله رهبرى " کرد ؟ شنيده ام که بارها گفته اى 

  .به عنوان مسئول اول ، به عنوان سخنگو و حتى به عنوان رهبر مجاهدين ) شناخته شده بودى 

 جريان و آثار منفى و بن بست آفرين در سطوح اجتماعى و حتى در درون و بروز* آيا گذشت سه سال از آن ماجرا 
  تشکيالت کافى نيست ؟

____________________  
  
  .سه سال با توجه به تاريخ نگارش اين مطلب است * 

  
و من معتقدم که پايين بايد بتواند بدون ترس و لرز و بدون اين که صد بار در ذهنش با خودش براى گفتن يا نگفتن 
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يا براى چگونگى گفتن مطلبى دست و پنجه نرم کند ، بدون اين که القاب آنچنانى نثار وى شود ، بدون اين که لجن 
  مال ، له و خورد شود ، بدون اين که سرکوب تشکيالتى شود ؛

 اين بدون اين که موضع تشکيالتى اش بالفاصله مورد ترديد و سؤال قرار گرفته و در گام بعدى تنزل کند ، بدون
که به عنوان يک شيوه کالسيک يعنى تا همين اواخر از محل کارش به آشپزخانه ، گاهى اوقات به تلفن خانه و يا به 

  له اردوگاه رمادى عراق منتقل شود؛و اخيراً هم به جاهاى ديگر منجم* ترابرى و در مواردى هم آخراالمر به مدرسه 
  

____________________  
ه مدرسه تبعيد کرده بودند ، به عنوان ناظمه مدرسه ، که نه تنها خود فرزند نداشت و از اين يک مورد خانمى را ب* 

  .نظر کامالً بى تجربه بود ، بلکه صريحاً مى گفت من از بچه متنفرم 

  
  
، ) که توسط مهدى ابريشمچى توضيح داده شده و نوار آن هم موجود است خبر دارى " اردوگاه " حتماً از بحث ( 

انتقادات اساسى " بدون اين شمشيرهاى داموکلس تشکيالتى که بعضى از آنها را بر شمردم ، پايين بايد بتواند آرى 
  .بيان کند ) نه خرده ريز که گفتن و نگفتنش يکى است ( خود را " 

ر مى آنچه کادرهاى پايين ت: "در گذشته هاى دور که تو هنوز زمينى بودى ، مى خوانديم و آموزش مى ديديم که 
گويند ممکن است صحيح يا غلط باشد ، ولى ما در هر حال بايد آنها را مورد تحليل قرار دهيم ، ما بايد نظرات 

  ."درست را بپذيريم و به نظرات نادرست هم گوش دهيم ، اشتباه است چنانچه به آنها اصالً وقعى نگذاريم 

درباره .  تنها در محيطى دمکراتيک امکان پذير است تربيت انبوه کثيرى از افراد شايسته: " و باز مى خوانديم 
هيچ کس را از جهت " و باالخره ." آنچه که مى دانيم سکوت اختيار نکنيم و گفتنى ها را براى خودمان نگه نداريم 

  ."حرفى که زده است گناهکار ندانيم ، بلکه از گفته هاى او پند بگيريم 

 و روابطش حاکم است ؟ سرنوشت دهها نفر از اعضاى دفتر سياسى ، آيا واقعاً اکنون چنان فضايى بر سازمان
نبوده " !! ناباب " که خود تو ليست کاملى از آنها را دارى و همگى هم مثل من افراد .... مرکزيت ، معاونين مرکزيت و 

  .ب منفى مى دهند و هر کدام با توجيه و تمهيدى از مواضع خود طرد و يا پايين کشيده شده اند ، به اين سؤال جوا

راستى آن گونه جابجايى ها ، آن گونه سياه و سفيد کردن کارها ، قبل از همه توهين به خواهران و برادرانى که با 
صدق و صفا و در منتهاى خلوص و اعتماد در قسمت هاى گفته شده به کار و تالش شبانه روزى مشغولند نبوده و 

  نيست ؟ 

  ؟اعزام به اردوگاه هاى عراقى باشد با ما است ؟ حتى اگر علت اين باقى ماندن ترس از باقى ماندن افراد" هدف " آيا 

  .به جاى مى مانند " روش ها " اما متأسفانه .... گفتم که زمان مى گذرد 
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يعنى از آن موقع که تو ( تا کنون * از اين رو است که من اکنون و براى بار ديگر به صفتى که از گذشته هاى دور 
جزء افتخاراتم بوده منتسب ) ى بودى و به همين دليل در زندان شده و من در خيل مجاهدين بيرون زندان زمين

  .مى شوم 

  
____________________  

، ) 3خائن شماره  (1354استالينيست در سال _ اشاره اى است به خائن ناميده شدنم توسط جريان مارکسيست * 
  .کليشه آن اطالعيه در قسمت ضمائم 

  
  
مى ." سزاى خيانت در سازمان هاى انقالبى اعدام است ، اما ما اعدام نمى کنيم : " و بعد هم گفته مى شود " خائن " 

تنزل محکوميت به حبس ابد همان گونه که در زمان شاه اتفاق افتاد ، گويا باز هم روش هاست که به جاى ! بينى 
  .مى مانند 

طور بيشتر لبخندى آرام و رضايت بخش بر لب دارى و يا واقعاً دارى تعجب دقيقاً نمى دانم ، هنگام خواندن اين س
که بايد پرسيد اولين صادر کننده آن کيست ، هم براى من و هم " اوور " مى کنى ، اما صدور اين حکم غيابى در 

  .براى سازمان از جهات گوناگون جالب است 

 _ 1354چهارده سال پيش يعنى در سال هاى _ ما سيزده مى دانى ، من اصالً به تکرار تاريخ معتقد نيستم ، ا
در آن " اوور " در آن جلسه شنبه *  شاهنشاهى ، آن گونه که نمايندگان تو 2503 _ 2504نه سال هاى (  و 1353

مفتخر شده بودم ، " خائن " هم يک بار به لقب ) سال ها تاريخ را اين گونه مى نوشتند و مى خواندند و مى زيستند 
  .در آن موقع هم سزايشان اعدام بود !! و بر حسب تصادف ! ئن هايى که از فضا خا

  
__________________  

 بهمن کمترين 22مقصود حسين مهدوى نماينده وقت شوراى ملى مقاومت در پاريس است ، وى تا قبل از انقالب * 
زمان مجاهدين به استاندارى زنجان سابقه فعاليت سياسى نداشت ، بعد از انقالب بدون ارتباط ارگانيک با سا

  . منصوب شد 

  
  

 ماه از شروع مبارزه مسلحانه مجاهدين به مجلس 7 يعنى بعد از گذشت 1360به گفته خودش تا آذر سال 
جمهورى اسالمى تردد داشته است ، در زمستان همين سال به کردستان آورده شد و سپس مدتى را در طيف 

  .انيا گذراند نيروهاى هوادار سازمان در اسپ

پيدا شد ، خصيصه بارز وى گوش به " مرکزيت " سر و کله او يک دفعه در ماجراى انقالب ايدئولوژيک به عنوان 
  .فرمانى چاکر منشانه است ، يعنى تيپ کالسيک مورد نياز مسعود رجوى 
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تا آنجا که به من ) غيابى البته باز هم ( نمى خواهم مقايسه کنم و همانند هم نيست ، اما اعطاى مجدد اين مدال 
 هستم 53 _ 54مربوط است بيانگر اين موضوع مى باشد که مى بينم هنوز هم همان گستاخ و شورشگر سال هاى 

و هنوز هم آماده ام بر عدم قبول چيزى که آن را غير اصولى و انحراف از اصول مى دانم بهايى تا حد ملقب شدن به 
  .را بپردازم " خائن " لقب 

نه بهتر است به جاى سازمان حرف نزده و آن را طبق معمول به خود تو واگذار کنم ، در اينجا با ..... اى سازمان اما بر
از صميم قلب آرزو مى کنم : " تفاوتى که گفتم بين دادگاه اين بار و آن بار مى بينم چيزى ندارم جز اين که بگويم 

  ."اى کاش من به خطا رفته باشم و نه سازمان 

کدام برايت پذيرفتنى : اگر هم اکنون و بعد از آنچه که طى اين مدت بر من روا شد باز هم از من بپرسند !  کن باور
  .تر است ؛ خائن ناميده شدن خودت ؟ يا به اين روز افتادن سازمان ؟ حتماً دومى را انتخاب نمى کنم 

د تو که متأسفانه سازمان مترادف تو شده آخر انحراف من خودم و طيف محدودى را در بر مى گيرد ، اما در مور
  .است ، مطلوب يا نامطلوب به سرنوشت و آمال و آرزوهاى تعداد بسيارى لطمه مى زند 

هم از اين رو است که طى يک سال و چند ماه تبعيد اجبارى از راديو مجاهد به کمک عدم صداقت ، دروغ و کلک 
  .اش اشتباه کرده باشم آشکار بر من تحميل شد ، بارها آرزو کردم اى ک

اما هر روز که گذشت و به خصوص در اين اواخر مى ديدم و مى بينم عالئم و نمونه ها بسا فراوان تر از آن است که 
  .حتى با خوش بينانه ترين باورها هم بشود آنها را ناديده گرفت 

ه ظلم و تبعيض ، براى مساوات ، براى آخر ما و منجمله من براى آزادى ، براى عدالت اجتماعى ، براى امحاء هر گون
برابرى ، براى برادرى ، براى مبارزه با امپرياليزم ، براى استقرار جامعه اى دمکراتيک ، آزاد و مستقل و باالخره براى 
نفى نهايى استثمار انسان از انسان عليه رژيم شاه و بعد هم عليه رژيم خمينى شوريده و به آنها نه گفته و به جنگ 

  . رفته بوديم شان

است ، " خمينى " توسط " مسعود "اما اکنون به نظر مى رسد ، دعوا آن هم تمام دعوا تنها بر سر رهبرى غصب شده 
  .شعارها و روش ها که اين گونه مى گويند . همين و بس 

  
   

 


