
 
 و بھ خطر انداختن جان مجاھدین» جانبازی«از » فرار«مسعود رجوی سھ دھھ 

 ایرج مصداقی

 

ای کھ بھ آن تعلق داریم با دیدی انتقادی   دھد بھ مجموعھ ی ما اجازه نمی گرایانھ متأسفانھ فرھنگ مطلق
تقدس بھ   ی  در چنین بستری ھالھ. نگاه کنیم و یا سخن دیگران را بشنویم و یا انتقادشان را تاب بیاوریم

شوند و بر  تاریخی از جنس دیگری میھای خاص   ھا با استفاده از موقعیت شود و آن دور افراد ایجاد می
شوند کھ با دوراندیشی و تعقل امکان پرھیز از  فروشند و عامل بروز فجایعی می زمین و زمان فخر می

 .ھا وجود دارد آن
شان در  دھند کھ با واقعیت وجودی ای نشان  سازد خود را بھ گونھ ی تقدس، این افراد را قادر می ھالھ

ی گذشتھ چنین مسیری را پیموده  یکی از کسانی است کھ در طول چھار دھھمسعود رجوی . تضاد است
. ی تقدس پیدا کرده است  از یک موقعیت تاریخی ویژه برای پیروان و ھوادارانش جنبھ  و با استفاده

بینند و انسانی فرازمینی از او  ای می العاده ھای خارق اش در او توانمندی برخالف شخصیت وجودی
 .فروشد کند و بر زمین و زمان فخر می او در این توھم در ابرھا سیر میسازند و  می

ی مجاھدین بھ  ھرچند در سال ھای اخیر با توجھ بھ اخبار و اطالعاتی کھ از مناسبات تو در تو و بستھ
دار شده و سؤاالت زیادی پیرامون  شدن او از انظار، این چھره خدشھ بیرون درز کرده و غایب

 .خواند مطرح شده است  می» شیر ھمیشھ بیدار«ود را شخصیت او کھ خ
  کنند، از خودگذشتگی و آمادگی  ای کھ پیروان مسعود رجوی در ارتباط با او مطرح می ترین ویژگی مھم

ھای ایدئولوژیک مسعود رجوی بھ   کوشم با توجھ بھ آموزش نوشتھ می  در این. وی برای فداکاری است
در ارتباط با خود وی » حرام بودن نفس«و » گریختن از جانبازی«و » گریختن از عملیات«موضوع 

 .بپردازم و در مورد این بخش از وجود وی توضیح دھم
  
  

*** 
  

ی یک مجاھد خلق خطاب بھ اعضای این سازمان از موضع رھبر  مسعود رجوی در تبیین وظیفھ
  :گوید عقیدتی می

  
از عملیات گریختھ باشد، اگر شخصاً و فرداً از  ھر رزمنده ارتش آزادی و ھر مجاھد خلق اگر«

وقتی کھ نفس کشیدن و زندگی آدمی ناشی . اش ناشی از یک تقصیر است جانبازی گریختھ باشد، زندگی
جا و مکان . ... کھ در فکر چاره باشد مگر این. تباه است. اش حرام است از یک تقصیر باشد، پس نفس

ما مطابق یک سازماندھی کھ پاسخگوی نیازھامان باشد حرکت . کنیم مأموریت را خودمان تعیین نمی
اش بھ این خاطر باشد کھ آگاھانھ و بھ عمد از مرگ گریختھ  اش، ادامھ زندگی اگر کسی زندگی.کنیم  می

ای کھ تحت  زیرا شکنجھ، تیرباران، زندان، اعدام، واجب است بر ھر انسان شریف و آزاده. باشد

http://www.irajmesdaghi.com/


بھ طریق اولی اگر مجاھدین مدعی داشتن . خواھد آن سیطره سرنگون شود ی خمینی است و می سیطره
 »یک ایدئولوژی ھستند بر فرد فرد ما مثل نماز، جھاد ھم واجب است 

  
https://www.youtube.com/watch?v=hLasA7fKyPk ) ثانیھ ۳۰و  ۴از دقیقھ( 

  
 :راند کھ را کسی بر زبان می» انسان شریف و آزاده«بودن مرگ برای ھر » واجب«

شخصاً حضور نداشتھ » شھری چریک«ی  ی مسلحانھ و شرایط مخفی ناشی از مبارزه گاه در مبارزه ھیچ
ی چریکی و زندگی در  ھای مبارزه است؛ تنھا رھبر یک سازمان نظامی است کھ خود مطلقاً با سختی

فرسای حاصل از آن کھ کوچکترین غفلتی بھ دستگیری و شکنجھ و مرگ منجر  شوار و طاقتشرایط د
 شود آشنا نیست؛ می

در ھیچ سطحی، در ھیچ میدان نبردی در ایران و عراق در پیش و بعد از انقالب حضور مستقیم نداشتھ 
 و مشکالت آن را لمس نکرده است؛

ھای  ھا و سنگر ھا، مقر العاده امنیتی و ستاد  فوقاش در عراق از امکانات  در طول دوران زندگی
 زمینی با استحکامات ویژه برخوردار بوده است؛ زیر

گاه حاضر نشده در نوار مرزی حضور یابد و بھ دیدار مجاھدین در  بھ خاطر پرھیز از خطر، ھیچ
 ھا از نزدیک آشنا شود؛ سنگرھای مرزی برود و با مشکالت آن

ی فرماندھان  وره آموزش نظامی ساده را طی نکرده است اما خود را فرماندهھای یک د گاه سختی ھیچ
 داند؛ بشری را در حد خود نمی اند و ھیچ بنی د نظامی می

ھا  سوز عراق را متحمل نشده است و در حالی کھ نیروھای مجاھد سختی گاه سرما و گرمای طاقت ھیچ
ھترین امکانات غذایی، بھداشتی، درمانی و شدند او ھمیشھ از ب و شداید گوناگونی را متحمل می

برخالف شعارھایی کھ بر علیھ بورژوازی . ھای رفاھی و تفریحی ویژه برخوردار بوده است سرویس
کوشید ادای شاھزادگان  دھد از باالترین امکانات بورژوازی برخوردار بوده، و بھ اتفاق ھمسرش می می

 .را در آورد
گاه شخصاً بھ رویارویی با  ھای چریکی و مسلح در عمرش ھیچ هبرخالف دیگر رھبران نظامی گرو

 ۳۳تن نداده است؛ و در ... اللھی و  چی، حزب دشمن اعم از ساواک، ارتش، شھربانی، یا پاسدار، کمیتھ
ای نبوده کھ احتمال   سال گذشتھ مطلقاً بھ دلخواه و بھ انتخاب خود، حاضر بھ حضور در محل و صحنھ

 .خطر در آن رود
  

تنھا عملیاتی کھ مسعود رجوی در عمرش در آن شرکت داشتھ، عملیات فرار از کشور بھ منظور نجات 
ی امکانات  صدر بوده است کھ با پشتیبانی حداکثر و تمام عیار کلیھ جانش بھ ھمراه ابوالحسن بنی

کھ اطالعاتی، امنیتی، عملیاتی سازمان مجاھدین و بھ خطر انداختن جان بسیاری صورت گرفت 
اگر بتوان تالش . ی اعدام سپرده شدند ھای بسیار بھ جوخھ بالفاصلھ دستگیر و پس از تحمل شکنجھ

تر  شده صدر بھ خاطر شناختھ نامید، ابوالحسن بنی» عملیات قھرمانانھ«در بردن از مھلکھ را  بھ برای جان
ی قدردانی  تھاش، ریسک و خطر بسیار بیشتری نسبت بھ مسعود رجوی کرده و شایس بودن چھره

 .بیشتری است
کند کھ  در حالی دیگران را بھ ضعف و وادادگی در مقابل ساواک و رژیم جمھوری اسالمی متھم می

ی مجاھدین در اولین  شده و سازماندھی   علیرغم میل او و بسیج گسترده(ی ساواک،  اسناد محرمانھ
دلیل نجات ) پرونده بھ دست رژیم افتاداش، این  یابی بھ پرونده روزھای سقوط رژیم سلطنتی برای دست

او از اعدام را ضعف و سستی در بازجویی بیان کرده است و پرویز ثابتی مقام امنیتی سابق آن را تأیید 
قلعھ،  ھای تعقیب و مراقبت و شنود ساواک و عضو سابق کمیتھ قزل کند و پرویز معتمد رئیس تیم می

کند کھ مسعود  تأکید می» رادیو صدای مردم«خود با  ۱۳۹۳آبان  ۲۸اوین و کمیتھ مشترک در گفتگوی 
پرویز . کرده است ساواک شرکت می  رجوی پس از دستگیری، یک ماه در اختیار او بوده و در گشت

ی تیمی مجاھدین شرکت داشتھ  در یک خانھ... نژاد و محمد حیاتی و  معتمد در دستگیری محمد حنیف
اش با آقای پرویز معتمد در پاریس را تکذیب  متعدد سال گذشتھ ھای قطعاً مھدی سامع مالقات. است
 .کند نمی
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اش بود کھ وقتی در مناسبات مجاھدین دست  یی شخصیت  رجوی در واکنش دفاعی نسبت بھ ھمین نقیصھ
ای پرداخت کھ سوابق درخشانی در  ی زندانیان سیاسی باز پیدا کرد و حاکم مطلق شد بھ دشمنی با ھمھ

ھا را خرد کند و برعکس با زندانیان  ھای مختلف کوشید آن زیر فشار و شکنجھ داشتند و بھ شیوه
 .داد ھای بزرگ می ھا مسئولیت و بھ آن ی خوبی داشت شکستھ رابطھ درمانده و درھم

آمیز خود شخصاً  ترین زندانیان، بھ شکلی ھیستریک و جنون فشارگذاشتن مقاوم  او حتی برای تحت
. گرفت انداختند را بھ عھده می شان لنگ می ھای تفتیش عقاید قرون وسطی پیش ھدایت جلساتی کھ دادگاه

ھا در سلول انفرادی گوھردشت مقاومت کرد و پس  کھ سالبھ عنوان مثال در ارتباط با سیامک نادری 
گردان بود و از او  اش بالفاصلھ بھ مجاھدین پیوست خود صحنھ با پایان یافتن محکومیت ۶۷از کشتار 

می خواست کھ اعتراف کند کھ در زندان تیرخالص زده است و وقتی سیامک حاضر بھ چنین اعتراف 
. است شکستھ سیامک امروز در آلبانی بیمار و درھم. ن فشارھا بردندتری دروغی نشد او را بھ زیر شدید

 .ایجاد کرد» اشرف«است کھ مسعود رجوی در   او محصول مستقیم سیستم جھنمی
  

امرش کھ از ھمسر و خانھ و خانواده محروم ھستند او نھ  برخالف اعضای مجاھدین و نیروھای تحت
بایستی در کابین او  نداشت کھ بگوید دیگر زنان مجاھد نیز میتنھا در کنار ھمسرش بود بلکھ ھیچ ابایی 

کھ بھ تأیید سعید » رقص رھایی«از موضوع . داد باشند و اقدامات عملی در این زمینھ صورت می
گذرم،  جمالی یکی از اعضای سابق مرکزیت و از فرماندھان سابق نظامی مجاھدین رسیده است می

بق کمیتھ مرکزی مجاھدین کھ خالق بیشتر ترانھ سرودھای مجاھدین اسماعیل وفا یغمایی دیگر عضو سا
کھ در حضور مریم رجوی و فھمیھ اروانی  ۷۲است در مورد دیدارش با مسعود رجوی در سال 

مسعود رجوی با پیژامھ و پیراھن یقھ باز و با دمپایی و پای بدون جوراب : صورت گرفت بھ من گفت
ای زیادی در اتاق بود فھمیھ اروانی در حضور مریم رجوی روی در مالقات حاضر شد و با آن کھ ج

فھیمھ اروانی بھ عنوان زیباترین زن . ی مبل و در کنار مسعود رجوی بھ شکل خیلی راحتی نشست دستھ
در داخل تشکیالت مجاھدین در تاریخ یاد شده بھ تازگی از مسئولیت دستگاه زیراکس بھ مسئول اولی 

ردیفی مشمول شئون خانوادگی نیز  از قرار معلوم این ھم. م رجوی رسیده بودمجاھدین و ھمردیفی مری
و ھنوز معلوم نیست در ھزار توی روابط . شد چیزی کھ آن موقع ھنوز زوایای آن مشخص نبود می

 .گذشتھ است درونی مسعود رجوی چھ می
  

*** 
  

و پای جانفشانی و فداکاری بھ شود  ی نبرد، در زمانی کھ اوضاع تنگ می فرار مسعود رجوی از صحنھ
من عالوه بر این . سؤالی است کھ ذھن بسیاری بھ دنبال یافتن پاسخ مناسب برای آن است  آید میان می

ناشی از «کند  مسعود رجوی آنگونھ کھ خود تببین و تشریح می» زندگی«خواھم بپرسم آیا  سؤال، می
آگاھانھ و بھ عمد «شود یا خیر؟ آیا وی  نیز می شامل او» حرام بودن نفس«ھست یا نھ؟ آیا » یک تقصیر

 شود یا خیر؟ گوید شامل خودش ھم می چھ او می گریختھ است یا نھ؟ آیا آن» از مرگ
او ھر بار از جانب خودش » جا و مکان مأموریت«. البتھ مسعود رجوی پاسخ این سؤاالت را داده است

بماند و از خطر دور باشد و دیگران را بھ کشتن شود کھ او مجبور است زنده  می» تعیین«ای  بھ گونھ
را   ی نزدیکان مسعود رجوی در موارد خطر این است کھ بکوشند او وظیفھ. دھد و طلبکار باقی بماند

ھا بھ جای او جانفشانی کنند تا بلکھ او کشتی انقالب را  قانع کنند جان خود را نجات دھد و اجازه دھد آن
 .بھ سر منزل مقصود برساند

ھا، رنج بیشتری از شھیدان و  ماندنش در این سال کند کھ گویا بھ خاطر زنده ای تبلیغ می او بھ گونھ
 .ی تقدیر مضاعف است ھایش شایستھ شدگان متحمل شده و بھ خاطر فداکاری شکنجھ

نمایی و  گندم«گویی و قلب واقعیت، جزیی از ذات او شده است و  دانم کھ وارونھ این را ھم می
 .ی کار او شیوه» شکر نمایی«و » سرکھ فروشی«و » جوفروشی

ھای متعدد  اویی کھ در دوران حاکمیت صدام حسین و حزب بعث با اشاره بھ تسلط استخبارات و دستگاه
کرد  ھایش، کف بر دھان، با خشم و خشونت و تروشرویی عنوان می تامنیتی عراق با نشان دادن مش
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شوند و بھ ھمین خاطر  روبرو می» مشت آھنین«کسانی کھ خواھان خروج از روابط مجاھدین ھستند با 
ھای جمعی لھ کرد و در  صدھا نفر را بھ زندان و سلول انفرادی و شکنجھ کشید و یا در نشست

شوند و ھر کس کھ » مجاھد«گفت راه خروج نداریم و بایستی ھمھ  ھای عمومی بھ صراحت می نشست
سال را در زندان ابوغریب  8ھای سازمان و بعد ھم  قصد خروج دارد ابتدا بایستی دو سال در زندان

عراق سپری کند و چنانچھ زنده ماند شاید پایش بھ دنیای خارج برسد، امروز در انظار عمومی بھ 
کند تا کسانی  بن علی در شب عاشورا چراغ ھا را خاموش می  سی از حسیندروغ مدعی می شود بھ تأ

ھای مبارزه را ندارند بدون شرم مجلس را ترک کنند و کیست کھ نداند ھر بار کھ  کھ توان کشش سختی
چراغ خاموش شد او و ھمسرش اولین کسانی بودند کھ از تاریکی استفاده کرده و فرار را بر قرار 

  .ساحل عافیت گزیدندترجیح دادند و 
  

65754.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
  

بندند و دم از مجاھدت و  بینند و دم فرو می گی و تزویر و دروغ را می بیچاره کسانی کھ چند چھره
ھا  آن. اند زنند، بھ چھ سقوطی دچار شده ی حق و حقیقت و عدالت میفداکاری و مبارزه در راه برقرار

 :ی تمام نمای شعر نغز نظامی گنجوی ھستند  کھ امروز آینھ
  
 خواری خلل درونی آرد«

 »بیدادکشی زبونی آرد
  

 ۱۳۵۷تالش مسعود رجوی برای فرار از کشور در سال 
  

یگر کھ جزو آخرین گروه زندانیان سیاسی زندانی د ۹۰بھ ھمراه  ۱۳۵۷دی  ۳۰مسعود رجوی غروب 
) آزرم -م(مان نعمت میرزازاده  در گفتگویی کھ با شاعر بزرگ میھن. بودند، از زندان قصر آزاد شد

دی  ۳۰چھ ھنگام آزادی زندانیان سیاسی در مقابل زندان قصر در غروب  داشتم پس از توضیح آن
 :فتگ۱۳۵۷اش از روز اول بھمن   گذشت، در مورد خاطره

ھا  روز بعد از آزادی مسعود رجوی برای دیدار با او و دیگر مجاھدین آزاد شده بھ منزل رضایی... «
بھ محض ورودم، مسعود رجوی از جای برخاست و در حضور رھبران . رفتم» ملک«در خیابان 

مجاھدین  کرد و خطاب بھ  مجاھدین درحالی کھ در آغوشم گرفتھ بود از من بھ عنوان استاد خود یاد می
ھرگاه در زندان و یا در گفتگوی با شما از استادم یاد کردم منظورم ایشان بودند و سپس با خنده : گفت
 )۱. (ھا حرفی نزدم استاد من از شما در بازجویی: گفت

ی مجاھدین را کھ پیام بھ خمینی و یاسر عرفات بود مطالعھ کرده   او سپس از من خواست کھ دو اطالعیھ
ھا امضا شده بود از طرف مجاھدین آزاد شده، مسعود  در زیر اطالعیھ. ھا بگویم بھ آنو نظرم را 

اید سازمان مجاھدین خلق ایران؟ مسعود  چرا امضا نکرده! بھ او گفتم مسعود! رجوی و موسی خیابانی
من گفتم درست است کھ بھ لحاظ عینی . سازمانی در کار نیست! استاد: رجوی آھستھ در گوشم گفت

 .د ندارد اما بھ لحاظ معنوی کھ وجود داردوجو
ھای کثیراالنتشار، بالفاصلھ با مسئوالن  در ھر صورت برای انتشار دو اطالعیھ در روزنامھ

ی عصر زیر چاپ بودند از  ھای کیھان و اطالعات تماس گرفتم و در حالی کھ ھر دو روزنامھ روزنامھ
ھا ضبط  من دو اطالعیھ را از پشت تلفن خواندم و آن. دھندرا نیز انتشار    ھا خواستم این دو اطالعیھ آن

 .کرده و بھ ھمان شکل در کیھان و اطالعات منتشر کردند
جا بھ  در آن. با عجلھ بھ حیاط رفتم! کنند  در ھمین حین متوجھ شدم مسعود در اتاق نیست و مرا صدا می

شدم متوجھ سھ ماشینی شدم کھ جلوی خانھ وقتی از خانھ خارج . من گفتھ شد کھ بیرون با شما کار دارند
مسعود رجوی در داخل ماشین بود و با معرفی . ھا ھدایت کردند مرا بھ یکی از ماشین. پارک شده بودند

ی اسناد رسمی ھستیم تا  استاد ما عازم دفترخانھ: بھ من گفت) ھوشنگ رجوی(فردی بھ عنوان برادرش 
خواھم کھ ھمراه ما  از شما می. ام اقدام کند  ی دریافت شناسنامھمن بھ برادرم وکالت دھم او در مشھد برا

 .بھ دفترخانھ بیایید تا امضای من را گواھی کنید

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-65754.html


. کند استاد سرم درد می: مسعود در این گیرو دار چھ نیازی بھ شناسنامھ داری؟ او در پاسخ گفت: گفتم
 ». ز کشور سفر کنمام بھ خارج ا قصد دارم با گرفتن پاسپورت برای درمان بیماری

ھای عضو شورای ملی مقاومت تکرار کرده  ھمین خاطره را ھوشنگ رجوی در گفتگو با شخصیت
 .است

  
 طراحی سفر بھ خارج از کشور و محل امن از درون زندان

  
گذرد و او بھ عنوان اولین  ساعت از آزادی مسعود رجوی از زندان می ۲۴کمتر از  ۱۳۵۷  اول بھمن

 .دریافت شناسنامھ و پاسپورت برای خروج از کشور است اقدام در صدد
) ھوشنگ رجوی(گمان فکر دریافت شناسنامھ و پاسپورت و حاضر و آماده کردن برادر بزرگتر  بی

تا بعد از ظھر اول بھمن  ۱۳۵۷دیماه  ۳۰و فتق این امور، چیزی نیست کھ از غروب   برای رتق
 .بھ ذھن مسعود رجوی خطور کرده باشد ۱۳۵۷

تقریباً تمامی . زندانی سیاسی در اثر مبارزات مردم ایران از زندان آزاد شدند ۱۱۲۶روز دوم آبان 
ی زندانیان سیاسی نیز بھ مرور آزاد خواھند شد؛ بھ ویژه کھ در  فعاالن سیاسی معتقد بودند کھ بقیھ

ھای  تظاھرات پانزدھم آبانماه نطق عذرخواھی شاه از تلویزیون پخش شد و پس از آن کشور شاھد
 .و خروج شاه از کشور بود ۵۷میلیونی تاسوعا و عاشورای 

توان حدس زد مسعود رجوی از ھمان موقع در ذھن خود بھ رویای آزادی از زندان شکل داده و  می
سال گذشتھ  ۳۶او چنان کھ در . بود مرور کرده است  ھا اقداماتی را کھ پس از آزادی نیاز بھ انجام آن

سازی  ریزی و زمینھ پیش برنامھ  ھا نگری است و برای کلیھ اقداماتش از مدت د آیندهنشان داده فر
 .کند می

ی خروج از کشور و رسیدن بھ ساحل امن از ھمان موقع در ذھن او برجستھ شده و  بھ احتمال زیاد نقشھ
بسیاری از  هللا سحابی و هللا منتظری، عزت چرا کھ او از سفر آیت. مقدمات آن را طراحی کرده بود

بھ ویژه کھ در ھمان ایام عباس . ھای سیاسی و مذھبی بھ فرانسھ پس از آزادی از زندان آگاه بود چھره
 .داوری یکی از رھبران مجاھدین نیز بھ خارج از کشور سفر کرده بود 

  
 )آزرم –م (دلیل انتخاب نعمت میرزازاده 

  
را انتخاب کرده بود و با حساب و کتاب موضوع دریافت پاسپورت و » آزرم - م«مسعود رجوی آگاھانھ 

ھریک از مجاھدین و یا ھر . خروج از کشور بھ قصد درمان بیماری را با وی در میان گذاشتھ بود
توانست امضای مسعود رجوی را گواھی کند و نیازی بھ  ھمراھش بود می  فردی کھ شناسنامھ

در دستگاه فکری و عقیدتی مجاھدین مطلقاً غریبھ نبایستی . راخواندن یک غریبھ بھ زعم مجاھدین نبودف
ای کھ ربط مستقیم بھ مسعود رجوی دارد  گذرد با خبر شود بھ ویژه مسئلھ چھ در درون سازمان می از آن

 .مگر این کھ مصلحتی در آن باشد کھ تنھا مسعود رجوی صالحیت تشخیص آن را دارد
زد اقدام او برای دریافت شناسنامھ و پاسپورت دور از نظر ساواک نخواھد  مسعود رجوی حدس می

ی فعال  یک چھره  ی فرھنگی، در آن روزھا نعمت میرزازاده عالوه بر برخورداری از وجھھ. بود
ی مسعود رجو. شد ھای متعدد سیاسی و روشنفکری و مذھبی نیز محسوب می سیاسی مورد اعتماد گروه

او . و آمدھا و ارتباطات او زیر نظر ساواک است شوند و ھم رفت ھای او شنود می دانست ھم تلفن می
جا در محافل سیاسی و روشنفکری موضوع را  جا و آن این» آزرم«داد و یا امیدوار بود کھ  احتمال می

او . آگاه شود ی وی برای دریافت شناسنامھ و پاسپورت مطرح کرده و غیرمستقیم ساواک از انگیزه
اش از دریافت شناسنامھ و پاسپورت بھ گوش ساواک  ی غیرسیاسی خواست ھر طور شده انگیزه می

ھای احتمالی وی را در نظر نگرفتھ و مزاحمتی برای او ھنگام خروج از کشور  گیری برسد تا موضع
ازمان مجاھدین، حتی ی منفی تبلیغاتی برای س ھا علیرغم جنبھ او برای کم کردن حساسیت. ایجاد نکند

 .ھای ساواک بکاھد کرد تا از حساسیت ھای مطبوعاتی انکار می وجود سازمان را در اطالعیھ
سازمان «بینی او پیروز شد، بالفاصلھ تحت نام  اما درست سھ ھفتھ بعد کھ انقالب برخالف پیش

زمانی کھ وجود نداشت گویا در طول این سھ ھفتھ او قادر بھ تشکیل سا. اطالعیھ صادر کرد» مجاھدین
 .شده است



قطعاً رجوی بھ ھمقطارانش در مجاھدین دلیل تالش برای خروج از کشور را نھ درمان بیماری بلکھ 
ھا بھ  کرد تا آن عنوان می... انداختن مجاھدین و تضمین آینده این سازمان و  انجام وظایف انقالبی و جا

 .خروج وی از موضع یک انقالبی بزرگ رضایت دھند
کوشید  ھای سخت نیست و در آن لحظھ نیز می  ی گذشتھ نشان داده شده او مرد لحظھ چنانکھ در چند دھھ

او با این توجیھ کھ . ی تالش برای تجدید حیات و سازماندھی مجاھدین از کشور بگریزد بھ بھانھ
ھای اصلی  رهبایستی برای مدتی چھ سازمانی وجود ندارد و برای تشکیل و تضمین حیات سیاسی آن می

تواند آینده سازمان را بیمھ کند، از زیر ضرب بیرون برده شده و بھ خارج از  ی اصلی کھ می و یا چھره
 .کوشید جان خود را از مھلکھ نجات دھد کشور اعزام شود می

ھای  سوخت و جوخھ این ھمان طرحی است کھ دو سال و نیم بعد در حالی کھ ایران در آتش و جنون می
ھا  سلطنتی زندان بستند و نسل برآمده از انقالب ضد تھ دستھ نوجوانان و جوانان را بھ رگبار میاعدام دس

کرد توسط وی اجرا شد و او با دستاویز قرار دادن تشکیل و جا انداختن آلترناتیو و قول  را پر می
  .ماھھ رژیم برای نجات جان خویش از کشور گریخت ۶فروپاشی 

دان بر اساس تحلیل مسعود رجوی، مطلقا معتقد بھ پیروزی زودرس انقالب مجاھدین آزاد شده از زن
ھا با  کردند مبارزه برای مدتی طوالنی ادامھ داشتھ و احتماال آن ھا تصور می آن. سلطنتی نبودند ضد

ھا و بھ ویژه شخص مسعود رجوی احتمال دستگیری  در نگاه آن. شرایط خطیری روبرو خواھند شد
مسعود رجوی در چنین . رفت ھای مرگ ساواک در بیرون از زندان می ر توسط جوخھدوباره و یا ترو

. اندازی بھ دنبال حضور در ساحل امن بود و درمان بیماری را بھانھ کرده بود شرایطی و با چنین چشم
بعد رژیم شاھنشاھی سقوط کرد و او فرصت عملی   منتھی سرعت تحوالت آنقدر سریع بود کھ سھ ھفتھ

اما از ھمان موقع سفر بھ خارج از کشور و ساحل امن بھ عنوان یک . رحش را پیدا نکردکردن ط
شکستھ  ی ساواک در ھم و ھیمنھ  او پس از آزادی از زندان و در حالی کھ سیطره. پروژه در ذھن او بود

بود و سنگ روی سنگ بند نبود ھم شھامت این را نداشت کھ بکوشد مخفیانھ از کشور خارج شود و 
داد این کار بصورت قانونی و با نظارت ساواک و دستگاه امنیتی صورت گیرد تا مبادا در  ترجیح می

 .راه خروج گزندی بھ او رسد
  

 مسعود رجوی و موضوع بیماری و شکنجھ 
  

ترین روزھای  مسعود رجوی برخالف رضا رضایی و تقی شھرام کھ پس از فرار از زندان در سخت
ھای  را ترک نکردند، از فردای آزادی از زندان و در حالی کھ تمامی چھرهی چریکی کشور  مبارزه

سیاسی و فعاالن کنفدراسیون درصدد بازگشت بھ کشور بودند در فکر فرار از کشور و نجات جان خود 
ترین شرایط مبارزه چریکی، بھ خاطر تور پلیسی  این در حالی است کھ رضا رضایی در سخت. بود

ود جلسات کادر مرکزی مجاھدین را در عقب یک فولگس واگن کھ بصورت شدیدی کھ در شھر ب
و یا حمید . کرد ھای تھران برگزار می شدند و در حال حرکت در خیابان کارگر ساختمانی سوار آن می

اش را شخصاً  ی ساواک گریختھ بود و شاه دستگیری و قتل ھا تور گسترده اشرف در حالی کھ از ده
ام امکانات ساواک برای دستگیری و یا قتل وی بسیج شده بود و بھرام آرام کھ در کرد و تم پیگیری می

سال فرماندھی بخش نظامی مجاھدین را بھ عھده داشت با ھیچ توجیھی  ۵ترین شرایط در حدود  سخت
 .نھ تنھا حاضر بھ ترک کشور نشدند بلکھ بھ آن فکر ھم نکردند

تگیری کسانی کھ بھ نوعی در ارتباط با رضا رضایی مسعود رجوی در طول دوران زندان، پس از دس
 بودند بارھا این

پرسش را مطرح کرده بود کھ چرا رضا رضایی پس از فرار از زندان بھ خارج از کشور نرفت؟ این 
دھد کھ او در طول دوران زندان این دغدغھ را داشت کھ چنانچھ آزاد شود بالفاصلھ از  مسئلھ نشان می

خواست بھ زعم خود اشتباه رضا رضایی و حمید  او نمی. را بھ ساحل امن برساند کشور خارج شده خود
 .اشرف و بھرام آرام را تکرار کند

داشتھ و بھ دنبال درمان آن در خارج از کشور بوده، نھ   حتی اگر بپذیریم مسعود رجوی واقعاً بیماری
دھد رجوی در شرایطی کھ  کھ نشان میچرا . افزاید کاھد بلکھ بر ابعاد آن می تنھا از قبح ماجرا نمی

برد و موجودیت مجاھدین در خطر بود و مسئولیت از  ترین روزھای خود بھ سر می کشور در حساس
بارید بھ محض آزادی از زندان نھ بھ فکر حل و فصل مسائل جنبش و پیشبرد مبارزه  در و دیوار می



ای کھ  در خارج از کشور بوده، بیماریاش  ساده  بلکھ رسیدگی بھ مشکالت شخصی و درمان بیماری
شدن خطر  و چنانچھ مشاھده کردیم پس از پیروزی انقالب و مرتفع. مطلقاً اورژانس و فوری نبود

ی درمان بیماری در خارج از کشور را کھ کلید آن در اولین  ساواک و دستگیری و ترور، او پروژه
 .روز آزادی از زندان خورده بود بھ کناری نھاد

ھ وی بالفاصلھ پس از پیروزی انقالب نیز در فکر حل و فصل مسائل شخصی خود با شعارھای البت
پرطمطراق و ھیاھو بود و از ھمین روی در اولین قدم بھ فکر ازدواج و تشکیل خانواده افتاد و آن را 

. نامید» فسادکانون «را   البتھ بعدھا دیگران را از آن محروم کرد و خانواده. گامی بھ سوی توحید خواند
بھ تعویق افتاد بھ خاطر تعلل اشرف ربیعی در پاسخ بھ  ۱۳۵۸اگر تحقق ازدواج وی تا تیرماه 

 .درخواست ازدواج وی بود
او دچار سردردھای میگرنی بود کھ بھ سادگی در کشور . برد مسعود رجوی از بیماری عجیبی رنج نمی

برای ... ی بیماری و ضعف و  ز آزادی از حربھالبتھ او در زندان و پس ا. قابل کنترل و درمان بود
گران ساواک  تأثیر قرار دادن اطرافیان و یا عارض بودن ضعف و سستی در مواجھھ با شکنجھ تحت

کرد با  او با الگوبرداری از مصدق کھ در دوران کھولت و بیماری در مواردی سعی می. کرد استفاده می
ی   کوشید با توسل بھ حربھ سالگی می ۳۰تا  ۲۵کند در سنین  نمایی منافع مردم ایران را تأمین مظلوم

ھا نیز موضوع  بادمجان دورقابچین. بیماری و ضعف برای خود مظلوم نمایی کرده و کسب وجھھ کند
. ی ساواک حادث شده است ھای وحشیانھ  دادند کھ گویا در اثر شکنجھ می  ای جلوه میگرن او را بھ گونھ

)۲( 
نمایی اقدام بھ خودکشی  ندان از مرکزیت مجاھدین کنار گذاشتھ شد نیز برای مظلوماو حتی وقتی در ز

 )۳. (نمایشی کرد
  ی ھای شاھدان عینی، مسعود رجوی مورد شکنجھ شد کھ بر اساس گفتھ این ادعاھا در حالی مطرح می

اعمال در ارتباط با  ۵۹تنھا سندی کھ مجاھدین در سال . ھولناک و مرسوم ساواک قرار نگرفت
داد وی  ی کارت بھداری زندان بود کھ نشان می ھای ھولناک ساواک روی او انتشار دادند ارائھ شکنجھ

مجاھدین کھ تحت فشار قرار گرفتھ . ی مشخص ھفت بار بھ بھداری مراجعھ کرده است در یک دوره
ی ھولناک ساواک ھا ی او بھ بھداری زندان را ناشی از شکنجھ بودند با تردستی و عوامفریبی مراجعھ

در حالی کھ ھر ! اند زدند گویا کھ بازجویان برای نجات جان مسعود رجوی او را بھ بھداری برده جا 
زندانی سیاسی در صورت مراجعھ بھ بھداری زندان حتی برای یک سرماخوردگی ساده، تاریخ 

ھای ادعایی  ھدر ضمن شکنج. ھای ھولناک نداشت شد و ربطی بھ موضوع شکنجھ اش ثبت می مراجعھ
 .گرفت و کارت بھداری او مربوط بھ زندان اوین بود در کمیتھ مشترک صورت می

ھایی کھ بر مسعود احمدزاده، بھروز دھقانی،  رجوی در دفاع حقوقی خودش در دادگاه نیز از شکنجھ
 ھایی کھ روی خودش اعمال گوید و ھیچ صحبتی از شکنجھ رفتھ سخن می  نژاد عباس مفتاحی و حنیف

کرد و  در صورتی کھ اگر مورد شکنجھ واقع شده بود مانند ھر متھم دیگری آن را بیان می. کند شده نمی
او درس حقوق خوانده بود . دانست ی قضایی تشکیل شده می عدالتی دستگاه قضایی و پرونده ی بی نشانھ
مھ علنی، بسیار چھ نسبت بھ خودش اعمال شده در دادگاه نی دانست ارزش شھادت در مورد آن و می

 .ی اعمال شده روی دیگران است  بیشتر از اشاره بھ شکنجھ
. ھای چریکی کمترین فشار و شکنجھ را متحمل شد واقعیت این است کھ رجوی در میان رھبران گروه

ی رھبران سازمان  ای کھ بسیاری از آن غافل شدند این است کھ وی در دادگاه از شکنجھ اما نکتھ
زادگان یکی از بنیانگذاران  اصغر بدیع ی فجیع علی گوید اما از شکنجھ خلق میھای فدایی  چریک

گوید، چرا کھ  مجاھدین کھ بھ شدت توسط اطالعات شھربانی سوزانده شده بود و نیمھ فلج بود نمی
تر ھنگامی کھ این  از ھمھ مھم. ورزید  زادگان را بھ دل داشت و بھ وی حسادت می ی بدیع ھمچنان کینھ

خواست بھ او پوئنی  زادگان ھمچنان زنده بود و مسعود رجوی نمی شد بدیع یات در دادگاه مطرح میدفاع
زادگان  طلبی با بدیع و جاه  ی شاھدان عینی در سفر بھ لبنان وی بھ خاطر خودخواھی بھ گفتھ. داده باشد

 )۴) (۴۲دفاعیات مسعود رجوی ص . (کرد قھر بود و با او صحبت ھم نمی
  
--archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh-http://www.iran
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ن و بنیانگذاران آن در توزی خود را حتی در جایی کھ پای شأن و اعتبار مجاھدی او بھ این ترتیب کینھ
توانست در تاریخ ثبت شود و بھ اطالع افکار عمومی  بودن دادگاه می  میان بود و بھ خاطر نیمھ علنی

 .دھد جھان برسد نشان می
ھای قدرت را  ای وقتی رھبر عقیدتی شود و تمامی اھرم تصورش را بکنید چنین فردی با چنین روحیھ

کشی  آورد و تا کجا بھ دنبال کینھ در دست گیرد چھ بر سر افرادی کھ اختیار جان و مالشان را دارد می
» اشرف«ش را بھ در بھ ھمین دلیل است کھ او بسیاری از مجاھدین قدیمی و ھمقطاران. رود ھا می از آن

 .بھ خاک سیاه نشاند و لھ کرد
  

 نگاھی بھ احضارھای مسعود رجوی بھ کمیتھ مشترک 
  

ھای اوین، مأموران ساواک ھر از  ھا و مجاھدین در تپھ و کشتار فدایی ۵۴ی سال  پیش و پس از ضربھ
ھای  خصوص در سال بھ«گویند  گاھی او را بھ کمیتھ مشترک برده و برخالف ادعاھای مجاھدین کھ می

ھای دژخیمان ساواک بھ حدی رسید کھ توان فیزیکی وی را بھ صفر رسانده  ، شدت شکنجھ۵۳ـ  ۵۴
با او بھ گفتگو و تبادل نظر …» کرد بود اما او با پایداری و صالبتش ساواک را تحقیر و منکوب می

توان  رت گرفتھ باشد کھ نمیالبتھ این احتمال ھست کھ در این میان ضرب و شتمی ھم صو. پرداختند می
کھ » دژخیمان ساواک«اند  ھا توضیحی نداده مجاھدین در طول این سال. ھای ادعایی خواند آن را شکنجھ

و  ۵۳چنانی قرار ندادند در سال  ی آن او را مورد شکنجھ ۵۰ھنگام دستگیری مسعود رجوی در سال 
اند چنانچھ ساواک از  این پرسش ساده نداده خواستند؟ ھمچنین مجاھدین پاسخی بھ چھ چیز از او می ۵۴

ی  در زمره ۱۳۵۴چنانی بھ مسعود رجوی داشت چرا او را در فروردین  حساسیتی این ۵۳سال 
ذواالنوار و مصطفی جوان   ھای اوین بھ قتل رساندند قرار نداد و بھ جای وی کاظم مجاھدینی کھ در تپھ
ھای فدایی خلق کھ دادگاھش در  رھبر سازمان چریکچرا در کنار بیژن جزنی . خوشدل را قرار داد

انعکاسی گسترده در سطح جھان داشت، مسعود رجوی رھبر سازمان مجاھدین خلق در  ۱۳۴۶سال 
ای در  ھای گسترده زندان را قرار ندادند؟ منوچھر کالنتری دایی بیژن جزنی نیز کھ حقوقدان بود فعالیت

 .المللی تبدیل شده بود  ای بین م داده بود و او بھ چھرهالمللی بھ نفع بیژن جزنی انجا سطح بین
  

بازجوی ) ناصر نوذری(ھایش مدعی است کھ رسولی  خود مسعود رجوی بدون توجھ بھ تبعات گفتھ
و بعد از کشتار فداییان و  ۵۴سال (» نما ھای چپ اپورتونیست«ی  ای کھ پس از ضربھ ساواک در مجادلھ

ی تغییر مواضع مجاھدین بھ قلم تقی  ا او داشت راضی شد کھ کتاب بیانیھب) ھای اوین مجاھدین در تپھ
طبق روایتی کھ مسعود . ی آن را داشتھ باشد شھرام را یک شب تا صبح بھ او بدھد تا وی امکان مطالعھ

کند او بعد از حضور در بند کتاب را بھ مجاھدین داد تا با برگ برگ کردن آن بھ  رجوی تعریف می
  .کرده و دوباره صحافی کنند و صبح روز بعد تحویل نگھبان دھند رونویسی سرعت آن را

  
در مورد  ۵۳ای از سال  منوچھر یزدیان یکی از زندانیان چپ و مسئول کتاب زندان قصر خاطره

 :کند کھ شنیدنی است مسعود رجوی تعریف می
  

 ۱۳۵۳پائیز  -در زندان قصر» منشاء حیات«سرنوشت کتاب 
  

زندان قصر، کھ بیشتر زندانیان قدیمی در آن قرار داده شده  ۶و  ۵و  ۴در بندھای  ۱۳۵۳در پائیز 
در طیف چپ دو کمون پر نام . را داشتند ھای خودشان ھای مختلف ھر کدام کمون ھا و جمع بودند، گروه

ریت کھ عمدتاً از زندانیان موسوم بھ چپ کھ ھواداران فدائیان در آن اکث" کمون بزرگ"وجود داشت، 
 .ی سرخ تشکیل شده بود کھ بیشتر از ناراضیان فدائیان و ستاره" کمون کوچک"داشتند بود و 

. بود" فرا کمونی"ای از امکانات  عالوه بر وسائل و امکاناتی کھ ھر کمون در اختیار خودش داشت پاره
انیشان نخورده بود، روی پیش" زیر ھشتی"بھ این معنی کھ آن امکانات در اختیار تمام زندانیانی کھ مھر 

 .گرفت قرار می
 .بند مذکور بود ۳نیمھ مخفی  –ی نیمھ علنی  خانھ ھای کتاب  یکی از این امکانات کتاب



زدنی دو  سراغ من آمد و در طول قدم پرویز نویدی کھ مسئول کمون بزرگ بود بھ ۱۳۵۳ماه  آذر یا دی
ی مشترک را  خانھ کتاب  مسئولیت" کمون بزرگ"عنوان عضوی از  نفره بھ من پیشنھاد کرد کھ بھ

او بھ من توضیح داد کھ مجید فیاض از جانب مجاھدین . عھده بگیرم ھا بھ عنوان نماینده ی دست چپی بھ
ام  سالھ ۴کھ دو سھ ماھی بیشتر از موعد محکومیت  من. و تو از جانب طیف چپ  انتخاب شده است

اما او بھ من پیشنھاد کرد کھ راجع بھ پیشنھادش فکر . مباقی نمانده بود پیشنھاد پرویز نویدی را رد کرد
 .کنم و بعدا در مورد آن صحبت خواھیم کرد

من بیژن را از زندان . زدن در حیاط بند بودم کھ بیژن جزنی بھ سراغم آمد یکی دو روز بعد در حال قدم
فدائی نبودم اما در طیف  ۵۰شناختم و با وجود آن کھ از ھمان سال  می ۱۳۵۰آباد در سال  عشرت 

کنم مرا  ای را کھ دارم تعریف می یکی دو ماه قبل از این واقعھ. رفتار بیژن با من ھمیشھ دوستانھ بود
. ای مفصل بھ سلولی انداختند کھ بیژن جزنی، بیژن امینی و یک زندانی دیگر در آن بود بعد از شکنجھ

ھایش لطفی بود بسیار با  ھا و توصیھ من مدت کوتاھی در آن سلول بودم اما دیدار بیژن و دلداری
 .ارزش

. ام پرسید او جویای حالم شد و از وضعیت پرونده. در آن روز عصر بیژن برای قدم زدن ھمراه من شد
در " بھمن تھرانی"اسفند باید آزاد شوم ولی  ۲۹یا  ۲۸حساب مدت محکومیتم قاعدتا روز  او گفتم بھ بھ

ای کھ آزاد شوی پشت در زندان دوباره دستگیر  ھمان لحظھ" جریان بازجوئی اخیر تھدید کرده کھ
فرصت را غنیمت . کرد ھائی می داد و گاھی توصیھ ھایم با دقت گوش می بیژن بھ حرف". خواھی شد

دار شدن را در میان گذاشتم و گفتم صالح  دانستھ و بھ او جریان پیشنھاد پرویز نویدی در مورد کتاب
کند اما شما  بیژن گفت کسی مجبورت نمی. بھ آن پیشنھاد جواب مثبت بدھمنیست کھ من در این وضعیت 

دھند و حاال ھم کھ  کنید کھ شما را در کارھای مشترک زندان دخالت نمی کارھا ھمیشھ انتقاد می سیاسی
بیژن گفت اگر کس دیگری را . خواھد مسئولیتی را بگیری دلیلی برای رد آن داری کمون می

 .کردند ی آزاد شدن ھستی پیشنھاد نمی کنند مطمئن باش بھ تو کھ در سایھتوانستند پیدا  می
 .پس از شنیدن استدالل بیژن، روز بعد تصمیم گرفتم بھ درخواست پرویز نویدی جواب مثبت بدھم

کار ما، لیست کردن . مجید فیاض و من بھ عنوان مسئولین کتاب مشغول کار شدیم  کھ حاصل آن
ھای رزرو شده توسط زندانیان  ھای خوانده شده و تنظیم لیست کتاب تن کتابگرف ھای جدید، پس کتاب

 .بود
منشاء "خواھد کتاب  بھ سراغ من آمد و گفت می" کمون کوچک"یکی از افراد » م–م «مدتی بعد 

پس از مدتی جستجو بھ اتفاق مجید فیاض بھ این نتیجھ رسیدیم . را برایش رزرو کنم) اوپارین" (حیات
ھای پلیس کتاب مزبور ضبط شده  حدس زدیم شاید در یکی از یورش. اب در زندان نیستکھ این کت

او با تمسخر . سراغ رفیقی کھ درخواست رزرو کتاب را کرده بود رفتم و جریان را بھ او گفتم بھ. باشد
 .گویند کتاب نزد مسعود رجوی است بھ من گفت دروغ می

بعد از . قرار شد او در مورد آن کتاب از مسعود سوال کندجریان را با مجید فیاض در میان گذاشتم و 
گذشت چند روز از مجید فیاض شنیدم کھ کتاب منشاء حیات متعلق بھ شخص رجوی است و جزء 

ھای  ی کتاب من بھ مجید گفتم ھمھ. شود و ربطی بھ بقیھ زندانیان ندارد وسائل شخصی او محسوب می
چھ اشکالی دارد اگر مسعود کتاب خودش را مثل . ھ شده استخواندنی زندان توسط خود زندانیان تھی

 .دیگران در اختیار بقیھ بگذارد
را در اختیار دیگری قرار  خواھد آن بعد از چند روز مجید گفت مسعود مشغول خواندن کتاب است و نمی

وی او بھ من گفت مسعود رج. ی کتاب در میان گذاشتم این موضوع را من با درخواست کننده. دھد
علت  و بھ. اند ی سرخ بھ زندان آورده ھای ستاره این کتاب را بچھ. کتاب مال او نیست. گوید دروغ می

کتاب را با استفاده از ) کھ اسمش را برد(کتاب ورق ورق شده بود کھ یکی از رفقا   خواندن زیاد،
جا خواھیم  ردد ھمھخانھ برنگ اگر این کتاب بھ کتاب. ی شیرینی مینو صحافی کرده است مقوای جعبھ

 .گفت کھ مسعود رجوی کتاب اوپارین را دزدیده است
بعد از مشورت با مجید فیاض قرار شد برای جلوگیری از جار و جنجال کتاب را از مسعود رجوی 

مجید فیاض کھ شکی در . گوید قرض کنیم و با شکافتن جلد آن ببینیم آیا رفیق معترض راست می
ی کتاب مقوای  ای از جلد صحافی شده اب را آورد و با شکافتن گوشھراستگوئی مسعود نداشت، کت

 .شیرینی مینو ھویدا شد



ی مشترک بوده  بعد از این واقعھ مسعود رجوی توضیح داده بود کھ در مدتی طوالنی کھ در کمیتھ
ر آن گرفتھ است و در ھنگام انتقال بھ زندان قص ھا از بازجو و یا مامورین زندان کتاب می بعضی وقت

 .کتاب را با خودش ھمراه داشتھ
جزء وسائل شخصی مسعود رجوی نیست، کتاب » منشاء حیات«با روشن شدن این موضوع کھ کتاب 

 ».حداقل تا زمانی کھ من در زندان بودم. دوباره در دسترس ھمھ قرار گرفت
  

تردیدی نیست وقتی بازجویان در سلول انفرادی کمیتھ مشترک کتابی را کھ در حملھ بھ بندھای زندان 
ی  حسنھ با او دارند و حداقل در شعبھ  ی نسبتاً   دھند، رابطھ اند در اختیار کسی قرار می جمع آوری کرده

در جو شکنجھ . ی ھولناکھا جویی جریان دارد و نھ اعمال شکنجھ بازجویی گفتگو و تبادل نظر و چاره
ھرکسی کھ . کنند با کسی گفتگو و مجادلھ نمی. دھند و ضرب و شتم بھ کسی کتاب برای مطالعھ نمی

 )۵. (داند ی بازجویی و زندان داشتھ باشد این را می ای تجربھ ذره
در  زنجیرانش چند سال بعد زندانی ننر و خودخواھی کھ حتی حاضر نبود کتاب اپارین را با دیگر ھم

ی  زندان تقسیم کند در سازمان مجاھدین بھ مدد یک فرصت تاریخی بھ موقعیتی دست یافت کھ ھمھ
 .اش را ارضا کند ی کمبودھای شخصیتی قدرت را در اختیار خودش داشتھ باشد و ھمھ

  
 سلطنتی سازی برای خروج از کشور پس از پیروزی انقالب ضد زمینھ

  
یزید «سلطنتی ابتدا از ھر طریق کوشید بھ خمینی کھ وی را  ضد مسعود رجوی پس از پیروزی انقالب

نامد نزدیک شود، حتی بھ دیدار او شتافت و القابی را برای توصیف او بھ کار برد کھ  می  »زمان
 .بردند چاکان او نیز در آن روزھا بھ ندرت بھ کار می سینھ

ی او زد و  دست رد بھ سینھ ۵۸ستان ی انتخابات ریاست جمھوری در زم خمینی در جریان اولین دوره
خواند و بھ » منافقین را بدتر از کفار«اش  معروف  در جریان سخنرانی ۱۳۵۹تیرماه  ۴سپس در 

این در حالی است . صراحت گفت کھ دشمن نھ آمریکا، نھ شوروی و نھ در کردستان بلھ در تھران است
حت عنوان کرده بود کسی کھ روحانیت کھ مسعود رجوی دو ھفتھ قبل در سخنرانی امجدیھ بھ صرا

هللا خمینی را ارتجاعی بخواند خود مرتجع  مترقی را ارتجاع بخواند خود مرتجع است و کسی کھ آیت
مسعود رجوی بھتر از ھر کس جان کالم خمینی را دریافت و از ھمان موقع در ) نقل بھ مضمون. (است

 .صدد فرار از کشور برآمد
کس بھ خوبی مسعود رجوی  ھیچ. مجاھدین و شخص مسعود رجوی بود این پیام روشن خمینی بھ

جویی و  بھ ھمین دلیل رجوی از فردای آن بھ فکر چاره. مضمون این پیام و تھدید نھفتھ در آن را نگرفت
دانست دیر یا زود تضاد مجاھدین و  او می. زمینھ سازی برای فرار از کشور بھ وقت مقتضی افتاد

اما . بایستی بھای آن را بدھد گاه او اولین کسی است کھ می ارض خواھد رسید و آنی تع رژیم، بھ نقطھ
ی  بھ ھمین منظور از ھمان موقع بھ فکر تھیھ. مسعود رجوی کسی نبود کھ حاضر بھ پرداخت بھا باشد

  .مقدمات فرار از کشور و پرداخت بھا از جیب دیگران بود
ن مجاھدین را بھ خارج از کشور فرستاد تا امالکی را در در ھمین ایام بود کھ وی تعدادی از مسئوال

خواست جا پای خمینی بگذارد و در واقع او را  او ھمیشھ می. اروپا و بھ ویژه فرانسھ خریداری کنند
سازی تاریخی  وی با الگوبرداری از خمینی و از طریق یک شبیھ. الگوی سیاسی خود قرار داده بود

خمینی را نیز » والیت فقیھ«بعدھا تئوری . انقالب بعدی کند» وفل لوشاتون«را » اورسورواز«کوشید تا 
را در مناسبات مجاھدین و شورای » ی فقیھ والیت مطلقھ«عاقبت تئوری ... العین خود ساخت و  نصب

کرد کھ خمینی حق  ملی مقاومت جاری و ساری کرد و بھ صراحت در تشکیالت مجاھدین عنوان 
 .کنند  وده، غصب کرده و مجاھدین برای احقاق حق رھبری او بایستی مبارزه رھبری را کھ مختص او ب

  
دیداری محرمانھ  ۵۹سازی برای فرار از کشور، خود شخصاً در سال  مسعود رجوی بھ منظور زمینھ

ی بعد بھ تھران بازگشت و در  از پاریس بھ عمل آورد کھ با ھیاھوی رژیم ظاھراً نیمھ تمام ماند و ھفتھ
ساختھ و پرداختھ شده توسط » شایعات«نس مطبوعاتی مجاھدین شرکت کرد تا بھ این ترتیب بھ کنفرا

 !پایان دھد» ارتجاع«
  



 ۱۳۶۰فرار مسعود رجوی در مرداد 
  

در حالی کھ بھ خاطر دو سال و نیم فعالیت علنی امکان مخفی  ۶۰مسعود رجوی پس از سی خرداد 
ر زمانی کھ ھواداران این سازمان از کمترین امکانی ای نبود و د کردن سازمانی بزرگ و توده

بودند و پس ... ھا و  ھا و خیابان  ی کوچھ برخوردار نبودند و بسیاری حتی جای خوابیدن نداشتند و آواره
او این بار با . شدند درصدد فرار از کشور برآمد ھای اعدام می ی جوخھ از دستگیری دستھ دستھ روانھ

رساندن  ی بھ ثمر و وعده... رای ملی مقاومت و کوتاه کردن دست استعمار و توجیھ جا انداختن شو
او این . گذاری کشوری آزاد و دمکراتیک بھ پاریس گریخت ھا و بازگشت سریع بھ کشور و پایھ خون

ای برای توجیھ فرار خود و فریب رھبران سازمان و بھ   بار نیز حساب کار را کرده بود و از ھر حیلھ
 .کرد ی خیابانی استفاده ویژه موس

ھای خصوصی متعدد بھ وی بھ صورت نمایشی اصرار  تا زمانی کھ موسی خیابانی زنده بود او در پیام
داد کھ ما بھ  ھر بار خیابانی بھ او پاسخ می. بھ ایران بازگردد ۱۳۶۰خواھد تا آخر سال  کرد کھ می می

اما پس از شھادت موسی . ور را اداره کنکنیم و تو مناسبات خارج از کش اوضاع داخل رسیدگی می
ی  دید بلکھ بقیھ تاز میدان بود نیازی بھ چنین نمایشی نمی خیابانی نھ تنھا مسعود رجوی کھ حاال دیگر یکھ

مرکزی مجاھدین و ھمچنین اعضا و کادرھای این سازمان نیز با استفاده  اعضای دفتر سیاسی و کمیتھ
در اختیارشان قرار داده بودند بھ خارج از کشور گریختند و ھواداران از امکاناتی کھ مردم و ھواداران 

 .کشید تنھا ماندند و بھ مقاومت خود ادامھ دادند این سازمان در مقابل دیوی کھ تنوره می
مدت رژیم ایجاب  انداختن شورای ملی مقاومت و آلترناتیو بھ منظور سرنگونی کوتاه اگر ضرورت جا

ی اعضای دفتر سیاسی و کمیتھ  پاریس برود فرار بقیھ  برای انجام این مھم بھکرد کھ مسعود رجوی  می
توان توجیھ کرد؟ بھ ویژه کھ این فرار و  توان نامید و چگونھ می مرکزی و اعضای مجاھدین را چھ می

اقدامی برای از زیر ضرب   گرفت و ھیچ صورت می» خلق«جان بھ در بردن با استفاده از امکانات 
 .گرفت دن ھواداران سازمان صورت نمیبیرون بر

  رجوی یک ماه قبل از فرار از ایران برای بھ کرسی نشاندن نظرش مبنی بر لزوم انفجار دفتر حزب
جمھوری اسالمی نیز بھ صورت نمایشی مدعی شده بود کھ حاضر است طی یک عملیات انتحاری این 

 .انفجار را شخصا صورت دھد و بھشتی را بھ قتل برساند
ھای قدرت  و در اختیارگرفتن کلیھ اھرم» انقالب ایدئولوژیک«نیز بھ منظور پیش بردن  ۶۴و در سال ا

مدعی شد چنانچھ اعضای دفتر سیاسی و کمیتھ مرکزی مجاھدین با وی ) ۶(بھ صورت نمایشی 
ی ھمراھی نکنند بھ ھمراه مریم رجوی بھ ایران رفتھ و طی یک عملیات انتحاری دفتر سازمان را برا

 .بندد ھمیشھ می
افتادند و او را از  ھایی بودند کھ بھ دست و پای او می البتھ در چنین شرایطی ھمیشھ بادمجان دورقابچین

 .داشتند عملی کردن تھدیداتش باز می
پس «گفت  نیز وقتی بھ صورت نمایشی می ۱۳۵۹در خرداد » امجدیھ«اش در مراسم  او در سخنرانی

میلیشیای مجاھدین . رفت بر سرش گلولھ ببارد ودش نبود سازمانی بود کھ میمنظور خ» ھا بگیردم گلولھ
گلولھ «گاه در جایی حضور نیافت کھ  سال گذشتھ ھیچ ۳۳او در طول . رفت در خون بغلتد بود کھ می

دیگران را و » پسندد در آتش می«او . ای نماند کھ آتشی در آن باشد گاه بھ اختیار در صحنھ ھیچ. »ببارد
 .ود رانھ خ

  
 صدر  صدر در فرار از کشور و ازدواج با فیروزه بنی ھمراه کردن بنی

  
ی  صدر با خود ھنگام خروج از ایران، استفاده از وجھھ یکی از دالیل رجوی برای ھمراه کردن بنی

سیاسی و حقوقی وی بھ عنوان اولین ریاست جمھوری کشور بود تا امکان معاملھ روی شخص خودش 
 .ھ ایران را از بین ببردو استرداد ب

در . ی جنسی و عاطفی نداشت صدر مطلقاً جنبھ ی بنی بھ نظر من دلیل ازدواج مسعود رجوی با فیروزه
ھرچند مسعود . واقع او از احساسات و عواطف فیروزه برای حفظ جان خود در پاریس سوءاستفاده کرد

در در ائتالف با مجاھدین از طریق ص داشتن بنی  رجوی کوشید دلیل اصلی آن را کوشش برای نگاه
  ای کھ پس از شھادت موسی خیابانی و کردن پیوند خانوادگی جا بزند اما این دلیل اصلی پروژه محکم



اشرف ربیعی کلید زده شد و ھشت ماه بعد عملی شد نبود بلکھ یکی از دالیل این ازدواج کھ کسی بھ آن 
و ایجاد حاشیھ امنیت برای شخص مسعود رجوی و صدر  توجھی نکرد، نزدیکی ھرچھ بیشتر بھ بنی

کرد موضوع استرداد  چرا کھ مسعود رجوی فکر می. جلوگیری از معاملھ و استرداد او بھ ایران بود
داماد رئیس «کشیدن عنوان  او تنھا نیازمند یدک. داماد رئیس جمھور سابق بھ ایران کمی مشکل باشد

 .بود» جمھور
بھ فرماندھی مجاھدین در داخل کشور و  ۱۳۶۰بھمن  ۱۹ی سنگین  دانست ضربھ مسعود رجوی می

ی  ی اجتماعی مجاھدین، نشاندھنده و از بین رفتن مسئوالن شبکھ۱۳۶۱اردیبھشت  ۱۲ی آن در  ادامھ
گران سیاسی و  ضعف و شکنندگی مجاھدین و شکست استراتژی جنگ چریک شھری است و تحلیل

کنند و احتماالً درصدد نزدیکی بھ  خوبی این موضوع را درک میامنیتی خارجی و بھ ویژه فرانسوی بھ 
. تواند یکی از موضوعات مورد معاملھ فرانسھ با رژیم باشد رژیم برخواھند آمد و بھ این ترتیب او می

شھریور و دست گذاشتن روی  ۸تیر و  ۷ی  توانستند با بازگشایی پرونده بھ گمان او رژیم و فرانسھ می
ی استرداد او را فراھم کنند و دامادی  وزیر و رئیس دیوان عالی کشور زمینھ ، نخستقتل رئیس جمھور

 . توانست مانعی در راه تحقق این امر باشد رئیس جمھور برکنار شده می
... و فیروزه و » صدر رئیس جمھور بنی«ھای خانوادگی مسعود رجوی با  این گونه بود که عکس

 . کرد تا بر این مھم تأکید شود انتشار پیدا می
جا ناشی  ھم پیش از گذشت یک سال از مرگ ھمسرش از این تعجیل مسعود رجوی برای ازدواج آن

ا کجا مذموم است اما حاضر نبود برای انجام عملی دانست چنین کاری در فرھنگ ایرانی ت او می. شد می
توانست در تاریخ  او می. توانست تضمین امنیت شخصی او را باال ببرد حتی یک روز صبر کند کھ می

اما . صدر ازدواج کند اما خبر آن را پس از سالگرد شھادت اشرف ربیعی علنی کند یاد شده با فیروز بنی
دامادی «او پس از کسب مقام . صدر آگاه شوند اش با بنی ی از وصلتاو عمد داشت کھ مقامات فرانسو

ی ازدواج با مریم رجوی پیش از طالق رسمی  پروژه  .بھ دنبال جدایی از فیروزه بود» رئیس جمھور
ھای باالی مجاھدین  صدر کلید خورده بود و مسئوالن مجاھدین در جریان آن بودند و در الیھ فیروزه بنی

ای دیگر جلوه دادند  شروع شده بود اما متأسفانھ موضوع را بھ گونھ... ب ایدئولوژیک و ھای انقال بحث
 .و ھمگی در این فریب و نیرنگ شریک بودند

  
 ۱۳۶۵فرار از فرانسھ بھ عراق در سال 

  
حزب سوسیالیست فرانسھ در انتخابات پارلمانی این کشور شکست خورده و ژاک  ۱۳۶۴آخر اسفند 

مسعود رجوی تحوالت سیاسی در این کشور را بر علیھ جان خود . وزیری رسید شیراک بھ نخست
مجاھدین . آمده بیمناک بود او این بار بیش از ھر زمان دیگر بھ خاطر وضعیت پیش. کرد ارزیابی می

ھای سیاسی  ھا و شخصیت  ھا و سازمان گیری بسیاری از گروه صدر و در پی آن کناره پس از جدایی بنی
بردند و  ترین موقعیت خود بھ سر می بھ لحاظ سیاسی در ضعیف ۱۳۶۴ملی مقاومت در سال  از شورای

داشت کھ مبادا دولت فرانسھ  دید و بیم ی امنیت الزم را در فرانسھ برای خودش نمی مسعود رجوی حاشیھ
ا ھای فرانسوی در لبنان و گسترش روابط اقتصادی، در یک معاملھ ب ی گروگان بھ خاطر حل مسئلھ

ی الزم برای حذف او در پاریس را فراھم  رژیم او را تحویل مقامات جمھوری اسالمی دھد و یا زمینھ
 .آورد

ی  ھای اصلی مسعود رجوی پس از پایان یافتن دوران توھم سقوط شتابان رژیم، مسئلھ یکی از دغدغھ
نیای سیاست و بھ ویژه در د. شدنش در پاریس بود  المصالحھ اش در فرانسھ و احتمال وجھ امنیت شخصی

دولت . بسیار مھم و تعیین کننده است» تعادل قوا«آید، موضوع  بھ میان می» منافع ملی«وقتی پای 
ی دنیا قرار دارد و  ترین منطقھ کند کھ در استراتژیک جمھوری اسالمی بر کشوری حکومت می

وی اپوزیسیون آن طبیعی است کسی ر. برد ترین موقعیت بھ سر می اپوزیسیون آن در شکننده
 .کند گذاری نمی سرمایھ

واقعی یا غیرواقعی بودن خطر و یا درستی و نادرستی ارزیابی مجاھدین در اصل ماجرا تغییری ایجاد 
بھایش ھرچھ باشد بایستی . پذیرد کند مسعود رجوی کوچکترین خطر و ریسکی روی جانش را نمی نمی

بود کھ قبل از  او بایستی بھ فکر جایی می. داختھ شودی مجاھدین و مقاومت و مردم ایران پر از کیسھ
. کجای دنیا موقعیتی بھتر از عراق کھ در جنگ با رژیم بود نداشت ھرچیز جانش را تضمین کند و ھیچ



در «اصل برای مسعود رجوی قبل از ھر چیز تأمین امنیت خودش بود، نھ چنان کھ مدعی بود حضور 
 .»تدارک قیام«و یا » ھا آتش در کوھستانبرافروختن «و یا » جوار خاک میھن

عراق . عزیز در پاریس رسماً در عراق حضور داشتند مجاھدین پس از دیدار مسعود رجوی و طارق
تر از پاریس  کند و یا از ھر لحاظ امن کرد جانش را بھتر حفاظت می ای بود کھ رجوی فکر می نقطھ

ھای فردی دیگر حاضر نبود در فرانسھ و  اظ ویژگیاو بھ لح. بخشد است و بھتر بھ رویاھایش تحقق می
 .ھا مقابلھ کند یا اروپا بماند و با تھدیدات جانی روبرو شود و یا با آن

  
با یک ھواپیمای  ۱۳۶۵خرداد  ۱۷این گونھ بود کھ او در میان حیرت تمامی ناظران سیاسی در تاریخ 

خرداد  ۴وی پیشتر در تاریخ . ین شتافتاختصاصی بھ عراق سفر کرد و روز بعد بھ مالقات صدام حس
ی بغداد کرده بود تا نامبرده مقدمات کار را فراھم کرده و ترتیب ورود وی  مریم رجوی را روانھ ۱۳۶۵

خود وی پس از چند روز تأخیر و ممانعت دولت فرانسھ قادر بھ خروج از این . بھ این کشور را بدھد
سازی قرارگاه  برای آماده ۱۳۶۵در عراق از فروردین  نیروھای مجاھدین. کشور و سفر بھ عراق شد

 .ھای مجاھدین برای استقبال از او بسیج شده بودند زادگان و دیگر پایگاه بدیع
  

گیری برای چنین امری برای او مانند دیگر تصمیمات وی در سی سال گذشتھ از آب خوردن ھم  تصمیم
رونی مجاھدین و بھ ویژه پس از محاکمھ و صدور چرا کھ پس از انقالب ایدئولوژیک د. تر بود راحت

عمالً کسی در مجاھدین یارای مقاومت در مقابل  ۱۳۶۴زرکش در پاییز   حکم اعدام برای علی
 .ھای او را نداشت گیری تصمیم

اش اتخاذ کرد اما تالش کرد تا  برای رفتن بھ عراق را شخصاً و بھ خاطر منافع شخصی  او تصمیم
این امر با خود ھمراه کند و بھ ھمین دلیل پای شورای ملی مقاومت را کھ دیگر تبدیل  دیگران را نیز در

اردیبھشت  ۲۳الحیل بھ میان کشید و در اجالس فوق العاده روز  ی مجاھدین شده بود با لطایف بھ زائده
منظور خنثی  اعضای این شورا تصمیم گرفتند کھ مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی بھ ۱۳۶۵

جوار خاک میھن در  دادن نیروھای نظامی مقاومت، بھ ھای رژیم خمینی و برای سازمان کردن توطئھ
 .عراق عزیمت کند

تردیدی نیست کھ مسعود رجوی کوچکترین ارزشی برای شورای ملی مقاومت و تصمیماتش قائل نبود 
مقاومت نرساند چھ  خواست از عراق فرار کند موضوع را بھ اطالع شورای ملی کما این کھ وقتی می

حتی تا ھمین لحظھ، اعضای . اش گذاشتن بھ تصمیمات این شورا در مورد محل زندگی برسد بھ گردن
و ! برد ھای آن حق ندارند بپرسند او در کدام کشور بھ سر می شورای ملی مقاومت و رؤسای کمیسیون

بھ پاریس بازگشت نیز یا چھ تاریخی عراق را ترک کرده است؟ از این گذشتھ وقتی مریم رجوی 
اش  اطالع بودند و خبر حضور او در فرانسھ را پس از دستگیری اعضای شورای ملی مقاومت از آن بی

اش از فرار  اطالعی یکی از دالیل رنجش خانم مرضیھ از مجاھدین، بی. ھا شنیده و خواندند در رسانھ
رئیس «ھدین و بھ خاطر ھمراھی با دید وی بھ توصیھ و اصرار مجا او می. مریم رجوی بھ پاریس بود
با سخت شدن » رئیس جمھور«در سنین کھولت بھ عراق رفتھ و حاال » جمھور برگزیده مقاومت

بھ ھمین دلیل بود کھ مرضیھ . ھا تنھا گذاشتھ و خود بھ فرانسھ رفتھ است اوضاع او را زیر بمباران
افت و یا در جشن آزادی مریم ھنگام دستگیری مریم رجوی در پاریس، در اورسورواز حضور نی

ھا مواردی است کھ اعضای  البتھ این. رجوی از زندان نیز شرکت نکرد و پیامی ھم صادر نکرد
ھا بیشتر بھ فکر موقعیت ظاھری خود  آن. گاه دوست نداشتند بھ آن فکر کنند شورای ملی مقاومت ھیچ
 .ھا نمی خواھند ارباب را از خود برنجانند آن. شوند ھستند ھا نیز تلقی می کار آن نزد مجاھدین کھ صاحب

  
 مریم و مسعود رجوی ۸۲و  ۸۱فرار سال 

  
ی دولت آمریکا، مسعود رجوی  پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان با توجھ بھ سیاست اعالم شده

دن ی نظامی آمریکا بھ عراق و بھ خطر افتا او کھ احتمال حملھ. ی جانش را داشت بیش از پیش دغدغھ
سازی کرد تا یک بار دیگر لزوم فرار از این کشور و نجات جانش را  داد شروع بھ زمینھ جانش را می

 .در ذھن نزدیکانش پررنگ کند



هللا، مسعود رجوی  اش در رام با بھ محاصره افتادن عرفات در مقر مسکونی ۱۳۸۱فروردین  ۱۷در 
 .فرصت را غنیمت شمارد تا خط خود را جا بیاندازد

گرد آورده و ضمن نشان دادن » باقرزاده«ی بخصوصی از مسئوالن مجاھدین را در قرارگاه  یھاو ال
ی محل اقامت عرفات توسط ارتش اسرائیل، گفتگوی تلویزیون  ی ساختمان ویران شده فیلم محاصره

با  عرفات در این فیلم. دھد الجزیره با وی را کھ در زیرزمین محل اقامتش گرفتار آمده بود نشان می
کنید، می  غرور بسیاری در پاسخ بھ این سئوال کھ با کمبود آب و غذا در ساختمان محاصره شده چھ می

فراموش نکنید، . گویید شما با برادر خود یاسر عرفات سخن می. من در غار ھم زندگی کرده ام: گوید
سط شارون با عصبانیت ی پیشنھاد تسلیم و تبعیدش تو  او در پاسخ بھ سئوالی درباره. من عرفات ھستم

 !شھادت! شھادت! شھادت: فریاد زد
پرسد در این شرایط چھ  مسعود رجوی پس از نمایش این فیلم رو بھ مسئوالن مجاھدین کرده و می

 بایستی کرد؟
مسعود . کنند رسد مطرح می ھریک از مسئوالن مجاھدین در پاسخ بھ او موردی را کھ بھ ذھنشان می

بھ دو   خواھد مطرح کند، ای کھ می کھ انگشتش را بھ عالمت مھم بودن قضیھ رجوی در خاتمھ در حالی
 ». حتی اگر شده با کتک و زور. نھ بایستی درش ببرن«: گوید داد می طرف تکان می

  
ی جان من بود حتی اگر من بطور نمایشی اصرار بر ماندن  فھماند چنانچھ خطری متوجھ ھا می او بھ آن

ی چنین کاری را بھ من دھید و اگر شده  و شھید شدن داشتم شما توجھی بھ اصرار من نکنید، نباید اجازه
 .حتی با کتک و زور ھم جان من را نجات دھید و نگذارید شھید شوم

ھای  کرد و در نشست ای احساس مسئولیت در قبال عرفات و جان او نمی کھ او ذره تردیدی نیست
وی نھ تنھا ترک بیروت توسط . درونی بھ وقت مقتضی از ھیچ توھینی بھ او فروگذار نکرده بود

نیروھای فتح و پذیرش طرح دولت آمریکا توسط عرفات بلکھ ازدواج او در دوران کھنسالی را نیز 
 .برد نام می... ار داده بود و از وی بھ عنوان فردی سازشکار و مورد تمسخر قر

  
میالدی لحظھ بھ لحظھ موضوع اوجاالن را دنبال  ۹۰ی  مسعود رجوی پیش از آن در اواخر دھھ

کرد و حتی قرار بود مجاھدین تظاھراتی نیز بھ نفع او در کشورھای اروپایی برگزار کنند کھ بھ  می
 .دلیل نامشخصی دنبال نشد

  
پس از دستگیری اوجاالن و انتقال وی بھ زندانی در ترکیھ، مریم رجوی در نشستی کھ در قرارگاه 

گفتیم سرنگونی  تا دیروز می«اشرف داشت بر اساس دیدگاھی کھ مسعود رجوی ترسیم کرده بود گفت 
 »!بدھیمبرای آزادی ملت ایران، ولی امروز سرنگونی را برای سالم بودن جان مسعود باید انجام 

  
مسعود رجوی شخصاً حسین مشعوفی یکی از اعضای مجاھدین را در نشست  ۱۳۸۰در تیرماه 

او کھ بھ شدت مورد ضرب و شتم و شکنجھ قرار . سراسری در حضور ھزاران مجاھد بھ محاکمھ کشید
 ، با قبول»اشرف«گرفتھ بود متھم شد کھ از فرصت بھ دست آمده استفاده کرده و برای نجاتش از 

ی زیادی از تلفن خط آزاد در اتاق یکی از اعضای شورای رھبری استفاده کرده و با  ریسک و مخاطره
تماس وی توسط استخبارات عراق ردیابی شده و بھ اطالع . اش در آلمان تماس تلفنی گرفتھ است خانواده

 .مجاھدین رسیده بود
جا بودیم با اروپا تماس گرفتی،  یم در اینگوید تو در حالی کھ من و مر مسعود رجوی با تھدید بھ او می

توجھ . این امکان وجود داشت کھ رژیم از حضور ما در این محل مطلع شود و جان ما بھ خطر افتد
برای . کند کھ بھ وقوع نپیوستھ و اساساً ربطی بھ وی نداشت صحبت می» امکانی«داشتھ باشید او روی 

ودش و مریم رجوی و یا بھتر است بگویم جان خودش او جان ھزاران مجاھد مھم نبود بلکھ جان خ
الملل کھ  ی مجاھدین برای فریب عفو بین ی حسین مشعوفی و توطئھ موضوع شکنجھ. اھمیت داشت

 )۷. (ی او اعتراض کرده بود در گزارش این سازمان آمده است نسبت بھ شکنجھ
  
-d618-https://www.amnesty.org/es/library/asset/NWS21/002/2004/es/59063140

1fb85fe8fa05/nws210022004fr.html-bb24-11dd 
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کشاند بھ  ضوع بحث را میگذارد مو نیز مسعود رجوی در نشستی کھ برای مجاھدین می ۶۰ی  در دھھ

از . کند باالترین ارزش در مجاھدین و از اعضا و کادرھای قدیمی سازمان در این رابطھ سؤال می
گذارند، مسعود  ھریک از مسئوالن مجاھدین روی موردی دست می... گرفتھ تا » اعتماد برادرانھ«

باالترین . نیست» ارزش«االترین ھا ب یک از این گوید اما ھیچ رجوی ضمن تأیید موارد گفتھ شده می
شود کھ مسعود دلیلی  پس از این نشست مقرر می. است» حفاظت از رھبری«در سازمان » ارزش«
ھا و دیدارھای با  ی مسعود رجوی ھنگام ورود باالترین کادرھای مجاھدین بھ نشست محافظ ویژه) ۸(

 .ھا را مورد تفتیش بدنی قرار دھد مسعود رجوی بدون استثنا آن
  

ھای احتمالی  ی تنگی اوضاع شده بودند در صدد استفاده از راه سپتامبر مجاھدین کھ متوجھ ۱۱پس از 
ھای مختلف مسیرھای  فرار برای مسئولین این سازمان بودند و در ھمین رابطھ بھ کرات و در پوشش

عنوان طعمھ  در این رابطھ افراد نزدیک بھ مجاھدین را نیز بھ. سوریھ و مصر را امتحان کردند
ھا در تست این  شان ایمان داشتند و ھم اگر مشکلی برای آن ھا و سالمت کردند کھ ھم بھ آن انتخاب می

 .آمد کمترین بھا را می پرداختند مسیرھا پیش می
کھ منجر  ۸۲حضور بعدی ابراھیم خدابنده و جمیل بصام دو عضو قدیمی مجاھدین در سوریھ در بھار 

ھای مکرر اولیھ و تأسیس یک شرکت تجاری در  ھا بھ رژیم شد پس از تست آنبھ دستگیری و تحویل 
نفر از کادرھای مجاھدین از طریق این  ۵۰ھا بھ سوریھ تالش برای خروج  ھدف سفر آن. سوریھ بود
 )۹. (کشور بود

  
 ۱۳۸۱فرار مریم رجوی در دیماه 

  
، یعنی دو ماه و نیم قبل از حملھ 2003برابر با اوایل ژانویھ  1381مریم رجوی در اواسط دی ماه 

ی عاشورا بھ ویالی  نیروھای ائتالف بھ عراق، این کشور را ترک کرد و بھ جای حضور در صحنھ
ی فرار و ورود  این بار نیز او زودتر از مسعود رجوی بھ کشور مقصد رفت تا زمینھ. فرانسھ گریخت

فرانسھ و مقامات این کشور دست مجاھدین را  اما ظاھراً دولت. مسعود رجوی بھ اروپا را فراھم کند
نفر از اعضا و ھواداران  ۱۶۰و دستگیری مریم رجوی و » اورسورواز«خوانده بودند و با حملھ بھ 

مجاھدین در پاریس طرح مجاھدین را نیز با شکست مواجھ کردند و بھ این ترتیب بھ مسعود رجوی پیام 
البتھ دالیل دیگری نیز برای این حملھ . (ک خود نیستدادند کھ فرانسھ حاضر بھ پذیرش او در خا

 .)توان شمرد می
ای برای مجاھدین  آینده  ی نیروھای آمریکایی مواجھ بود و ھیچ در شرایطی کھ عراق با خطر حملھ

متصور نبود حضور مریم رجوی در پاریس چیزی بھ جز فرار از مھلکھ و جان بھ دربردن معنا 
 .نداشت

عام  رتش آزادیبخش از فرار مریم رجوی در شرایطی کھ این نیروھا با خطر قتلاطالع رزمندگان ا
مواجھ بودند مخاطرات جدی برای مجاھدین و فرماندھان ارتش آزادیبخش داشت و معلوم نبود 

شدند قرار نیست  ھا بھ سادگی متوجھ می چرا کھ آن. رزمندگان ارتش چھ واکنشی از خود نشان دھند
این را . را آزاد کنند» ایران زیباترین وطن«دیبخش بھ داخل کشور حملھ کرده و آزا  لشکرھای ارتش

مسعود رجوی بھتر از ھرکس می ٴدانست و بھ ھمین دلیل دستور داد کھ فرار مریم رجوی بھ اطالع 
ھای  اعضا و ھواداران این سازمان و اعضای شورای ملی مقاومت نرسد و در مناسبات مجاھدین دروغ

اش غنوده بود پخش  یز در ارتباط با مریم رجوی کھ در ویالی پاریس با خدم و حشمعجیبی را ن
ھا در  این دروغپردازی. دادند کھ گویا در سنگر است و در زیر بمباران می  ای جلوه کردند و بھ گونھ می

ھای امنیتی اروپایی و آمریکا و رژیم از  گرفت کھ مقامات دولت فرانسھ، سرویس حالی صورت می
 .ضور او در پاریس با خبر بودندح

کوشید پس از ورود خودش بھ اروپا در کنار مریم رجوی حاضر شده و با  چھ بسا مسعود رجوی می
بھ قلب پاریس و آغاز » پرواز انقالب«شیپور فتح و پیروزی موضوع حضور رھبری در فرانسھ و یا 

ی مریم  کما این کھ اخراج محترمانھ. کندھای رژیم را اعالم  توطئھ  جدید و شکست  »ساز تاریخ«دوران 
و فتح بزرگ » آزادی رزمندگان «را بازگشت مریم رجوی بھ میان  ۱۹۹۶رجوی از پاریس در سال 



 ۲۰۰۰تا سال » آغاز دمکراسی در ایران«ی سقوط رژیم و  زدند و وعده» راھگشایی«خوانده و شیپور 
ھای بدون بازگشت فرستادند و مژگان  بھ عملیات را دادند و در این راه تعداد زیادی از مجاھدین را

ی  پارسایی بھ مسعود رجوی قول داد کھ تا سال بعد کسی را در قرارگاه انزلی زنده باقی نگذارد و ھمھ
  .ھا را بھ قتلگاه رژیم روانھ کند آن

را از  مسعود و مریم رجوی با فریب و دغلکاری و نوید سرنگونی رژیم در کوتاه مدت، کوشیدند اذھان
روی بازگشت مریم رجوی بھ عراق و شکست مطلق طرح بازوی سیاسی مقاومت در پاریس کھ 

 .خواند، منحرف کنند مسعود رجوی پیش از این آن را ضرورت استراتژیکی نبرد می
کنیم  داد کاری می در ھمان ایام بود کھ مسعود رجوی فریبکارانھ در نشست جمعی مجاھدین وعده می

پابرھنھ بھ عراق بیاید و بھ مجاھدین التماس کند و در عمل و ھنگامی کھ فرار را بر رفسنجانی   کھ
متصور نبود این او بود کھ بھ رفسنجانی و دیگر جانیان » اشرف«ای برای  قرار ترجیح داده بود و آینده

 »سلم«خواند و از در » حقیر«نامھ نوشت و ضمن آن کھ خود را » خبرگان رھبری«نشستھ در مجلس 
ای را برکنار کنند و اجازه دھند او و  درآمد، ملتمسانھ خواستار آن شد کھ خامنھ» صلح«و » سالم«و 

 .مجاھدین بھ کشور بازگردند
ای نامھ نوشت و التماس کرد کھ رفسنجانی را  این بار بھ خامنھ۱۳۹۲این مسعود رجوی بود کھ در سال 

و بعد عاجزانھ از رفسنجانی خواست با کمک بھ رقابت بر سر انتخابات ریاست جمھوی بازگرداند 
 .ای و دستگاه او قیام کند بر علیھ خامنھ... بازار و 

و در جریان دستگیری مریم رجوی در پاریس در حالی کھ تعدادی از مسئوالن درجھ اول مجاھدین از 
سیدجوادی و مھوش سپھری و تعدادی از مسئوالن درجھ اول مجاھدین آزاد  جملھ شھرزاد صدر حاج

موضوع شده بودند و این بھ مفھوم آزادی بقیھ دستگیرشدگان بود، دستور خودسوزی بھ مجاھدین داد تا 
در . ھا قرار گیرد الشعاع خودسوزی فرار مریم رجوی بھ پاریس و مخفی نگاه داشتن آن از نیروھا تحت

با اعتراضات مجاھدینی کھ   ی مسعود رجوی بھ منظور مقابلھ ھم مسئوالن سازمان بھ اشاره» اشرف«
ال از نیروھای تحت ھای متعدد گذاشتند و با ھیاھو و جنج کاری رھبری شده بودند نشست متوجھ فریب

رجوی بھ . فشار خواستھ شد کھ بھ عنوان اعتراض علیھ دستگیری مریم رجوی تقاضای خودسوزی کنند
  .این ترتیب کوشید صورت مسئلھ را تغییر دھد

  
مراسم تشییع و . ، ابراھیم ذاکری یکی از مسئوالن مجاھدین در پاریس فوت کرد۱۳۸۲دوم فروردین 

در این مراسم . فروردین ماه در گورستان پرالشز پاریس برگزار شد ۸وز خاکسپاری پیکر وی در ر
امنیت و اطالعات مجاھدین   شمار کثیری از اعضای شورای رھبری و مسئوالن سیاسی و بخش

حضور داشتند کھ حاکی از حضور مریم رجوی در پاریس بود وگرنھ وجود این عده در پاریس و در 
و حملھ » ۲فروغ «ی عملیات  آتش قرار داشتند و مسعود رجوی وعدهحالی کھ نیروھای مجاھدین زیر 

 .داد غیرقابل توجیھ بود برای یکسره کردن کار رژیم را می
  کنندگان دستگاه سیاسی این سازمان  المحدثین یکی از مسئوالن مجاھدین و اداره در این مراسم محمد سید

ای مبنی بر این کھ با وجود   خیاالنھ ادعای خامھای غیراقعی و دور ذھن مسعود رجوی  بر اساس تحلیل
جمھوری نیروھای  ھفت میلیون نیروی مسلح مردمی و ارتش تا دندان مسلح عراق و گارد ریاست

آمریکایی در نبرد زمینی شکست سنگینی خواھند خورد و عراق باتالقی بسا عمیق تر از ویتنام برای 
 .را مطرح کرد... ھا خواھد بود و  آمریکایی

تردیدی نبود کھ نھ او و نھ رھبرش مسعود رجوی بھ چنین چیزی باور نداشتند و بھ ھمین خاطر از 
الصحاف وزیر  گویی سعید کردند و ادعاھایشان در سطح یاوه ھای فرار را مرور می  ھمان ابتدا نقشھ

سقوط کرد و  المحدثین بغداد با کمترین مقاومت روز پس از ادعای سید ۱۲  .تبلیغات دولت عراق بود
 .دست آمده در صدد فرار از عراق برآمد مسعود رجوی با استفاده از فرصت بھ

  
 فرار مسعود رجوی پس از فروپاشی عراق

  
حسین بر عراق، قادر بھ ترک این کشور  مسعود رجوی در دوران قدرت حزب بعث و فرماندھی صدام

دالر تسلیحات،   ھای گذشتھ صدھا میلیون الوی طی س. داد ای بھ او نمی صدام حسین چنین اجازه. نبود
ھای نظامی و  سوخت، تجھیزات مختلف، آذوقھ، مواد دارویی، پول نقد را بھ ھمراه باالترین آموزش



اطالعاتی از طریق فرماندھان نظامی و اطالعاتی عراق در اختیار مجاھدین قرار داده بود و حاال 
ی اعضای  بعث و دولتش بھ خطر افتاده و کلیھ پذیرفت در شرایطی کھ موجودیت او و حزب نمی

برند، مسعود رجوی صحنھ را ترک کند و  اش بھ ھمراه رھبران حزب بعث در عراق بھ سر می خانواده
شد، برباد دادن امکانات  این حرکت در نگاه او ضمن آن کھ خیانت محسوب می. جان خود را نجات دھد

 .پوشی کند صدام حسین بھ راحتی از آن چشماین چیزی نبود کھ . شد عراق نیز معنا می
ترین دوستان و  دانست صدام حسین بھ سادگی دستور اعدام نزدیک مسعود رجوی بھ خوبی می

در . ھمراھانش در شورای انقالب، رھبری حزب بعث، ارتش و دیگر نھادھای مھم عراق را داده بود
خروج او از این . ن طالیی قرار گرفتواقع از ھنگامی کھ مسعود رجوی وارد عراق شد در یک زندا

ی استخبارات و بدون ھماھنگی با دولت عراق او امکان  بدون اجازه. زندان بھ اختیار خودش نبود
. ی دولت عراق غیرممکن بود ی خروج از عراق قطعاً بدون اجازه مسئلھ. کوچکترین تحرکی را نداشت

چنانچھ در سال . نبود بھ او تحمیل شده بود انتخاب مسعود رجوی  ماندن در عراق در روزھای حملھ
کھ بعدھا او این  نیز او مجبور بود در سنگرھای بھ شدت حفاظت شده عراق بماند در صورتی ۱۹۹۰

موضوع را احساس مسئولیت در قبال نیروھای مجاھدین و ارتش آزادیبخش جا زد و مدعی شد علیرغم 
جاھدین مبنی بر ترک این کشور حاضر بھ خروج درخواست مسئوالن سیاسی و اطالعاتی و امنیتی م

 .از عراق نشد
اش تا فروپاشی دولت عراق در  باطنی  ی نیروھای آمریکایی علیرغم میل مسعود رجوی در جریان حملھ

این در . گریخت و خود را بھ اردن رساند» زندان عراق«این کشور بود و پس از سقوط بغداد او از 
ی آمریکا بھ عراق،  مجاھدین قول داده بود در صورت وقوع جنگ و حملھ حالی بود کھ او بھ نیروھای

اینبار من و مریم در پیشاپیش ھمھ حرکت خواھیم کرد، اینبار با ھمھ دفعات تفاوت دارد، این شرایط «
شویم و یا ھمگی  تاریخی ھست کھ سالھا در انتظارش بودیم و دیگر قابل تکرار ھم نیست، یا پیروز می

 .»ویمش کشتھ می
  

ی پایان فیلم اسپارتاکوس   صحنھ» صلیب«در بحث  ۱۹۹۰اول در سال » جنگ خلیج«او پس از پایان 
. کشیم  مان را بھ دوش می »صلیب«ی ما و از جملھ من و مریم  را تصویر کرده و مدعی شده بود ھمھ
در . رویم صلیب میی شما ھستیم خود بر باالی  کشیده شدن ھمھ من و مریم در حالی کھ شاھد بھ صلیب

ی نیروھای  حالی کھ مریم رجوی کھ قرار بود پیشاپیش ھمھ حرکت کند دو ماه و نیم قبل از آغاز حملھ
او این بار نیز . ائتالف بھ عراق بھ پاریس گریختھ بود تا مقدمات سفر مسعود رجوی را نیز فراھم کند

 .ی فرار و نجات جانش را انتخاب کرد   بھ جای ماندن، مقاومت کردن و بھ استقبال مرگ رفتن، گزینھ
کل ارتش آزادیبخش در حالی نیروھایش را در مقابل دشمن تنھا گذاشت و فرار کرد کھ نھ تنھا   فرمانده

نیز خیانت   ھای کشتی ھا و ناخدا طبق معیارھای انقالبی بلکھ نظامی و حتی قوانین مربوط بھ خلبان
 )۱۰. (شود محسوب می

کند تا مجبور  او دوران غیبتش را نیز آغاز می. ی جنگ و نبرد نیست ا فرار از صحنھالبتھ این بار تنھ
ی خروج از ایران را نیز ندارد چرا کھ  این بار او بھانھ. شماری کھ ھست پاسخ دھد نباشد بھ سؤاالت بی

تنھا آلترناتیو «نیز متجاوز از سھ دھھ است کھ تشکیل شده و بھ عنوان » شورای ملی مقاومت«
 .با این حال ھنوز زنده ماندن او در اولویت است. جا افتاده است» دمکراتیک

  
 بھ مھلکھ کشاندن کودکان، نوجوانان و جوانان پس از فرار از عراق 

  
ی حائر اھمیت آن کھ مسعود رجوی پس از فرار خود و مریم رجوی از عراق و بھ ویژه پس از  نکتھ

و دستگیری مریم رجوی و بیش از » اورسورواز«رانسوی بھ فروپاشی دولت عراق و حملھ نیروھای ف
ھا نوجوان و جوان را  نفر از اعضای مجاھدین در فرانسھ و در حالی کھ عراق مطلقا امن نبود، ده ۱۶۰

و » اشرف«ھا را در  ی عراق کشاند و آن از اروپا و ایران با انواع و اقسام خدعھ و نیرنگ بھ مھلکھ
 .تعدادی از این نوجوانان ھنوز بھ سن قانونی نرسیده بودند. کشید بھ بند» زندان لیبرتی«

کند کھ خواستار خروج مجاھدین از عراق است اما کشوری  او بھ دروغ نزد ھواداران مجاھدین تبلیغ می
اگر چنین چیزی صحت دارد چرا نوجوانان و جوانان را حتی از اروپا بھ چنین . پذیرد ھا را نمی آن



قرار » لیبرتی«و » اشرف«ھا در زندان  ای برای آن متصور نبود؟ آن اند کھ ھیچ آیندهکش ای می مھلکھ
 است کدام مبارزه علیھ رژیم جمھوری اسالمی را سازمان دھند؟

او در . کند ھا بھ عنوان گوشت دم توپ و باالرفتن آمار استفاده می تردیدی نیست کھ مسعود رجوی از آن
از این کودکان و دیگر کسانی کھ در عنفوان جوانی از  ۹۰ر فروردین ی نیروھای عراقی د جریان حملھ

ھا و  اروپا و آمریکا بھ اشرف برده شده بودند بھ عنوان سپر انسانی استفاده کرد تا بلکھ با کشتھ شدن آن
بھ ی مردم را  دار شده ھا گرفتھ شده بود احساسات جریحھ ای کھ قبالً از آن  شده ھای ھدایت انتشار مصاحبھ

 .سمت خود جلب کند
  

 :برای نمونھ
در ھفده سالگی از  ۲۰۰۳ساناز یکی از کودکانی را کھ با مشکالت شدید خانوادگی روبرو بود در پاییز 

توانید او را ھمراه با تعدادی دیگر  ثانیھ می ۱۳و  ۱دقیقھ . سوئد و از پشت میز مدرسھ بھ عراق کشاند
 .از جوانان ببینید

  
https://www.youtube.com/watch?v=cUPcR8GDLNc 

  
بھ  ۱۳۸۷بھ خاک کشیده شد در خرداد » اشرف«در  ۱۳۹۰فروردین  ۱۹مھدیھ مددزاده را کھ در 

 .عراق کشاند
http://www.mojahedin.org/pages/memorial.aspx?newsid=83832 

  
 .بھ اشرف کشاند ۱۳۸۵جان داد در سال  ۱۳۹۰فروردین  ۱۹اکبر مددزاده را کھ در 

  
?newsid=84177http://www.mojahedin.org/pages/memorial.aspx 

  
 .سالگی بھ عراق و اشرف برده شد ۱۵در سن  ۱۳۸۷بھروز کاظمی فرزند جعفر کاظمی در سال 

  
_http://www.radiofarda.com/content/F8_JAFAR_KAZEMI_CONDEMNS_TO

DEATH/2113552.html 
  

سالھ است ھنگامی کھ کودکی بیش نبود و پدرش عبدالرضا رجبی در  ۱۷اکنون   شقایق رجبی کھ ھم
 .برده شد» اشرف«زندان بود بھ 

  
http://www.youtube.com/watch?v=3aWHvpsMYh8 

  
او در حالی کھ نوجوانی   .در اشرف بھ خاک افتاد ۱۳۹۰ر بیست سالگی در فروردین خواھرش فائزه د

 .بیش نبود بھ اشرف منتقل شد 
  

http://www.mojahedin.org/events/5420 
  

 .بھ اشرف برده شدند ۲۰۰۵سال   پس از... این دو بھ ھمراه مادر و دو برادرشان اشکان و 
  

ی بنازاده  احمدی، برادران رضایی و اعضای خانواده چی، امیر سید ھجرت و فروغ معزی، نرگس دگمھ
کسانی ھستند کھ پس از سقوط دولت عراق و بھ مخاطره ... و ) فرزندان کبری و محمد(امیرخیزی 

و مجاھدین در » اشرف«وشنی برای انداز ر چشم  افتادن جان مجاھدین در این کشور و ھنگامی کھ ھیچ
 .ھمچنان می توان این لیست را ادامھ داد . عراق نبود بھ این کشور برده شدند

» لشکر فدایی«برند و با  در کجای دنیا افراد را برای مبارزه، از دنیای آزاد بھ زندان و قتلگاه می
 .ندکن ھا ھمچنان بر ماندگاری در زندان پر خطر پافشاری می خواندن آن

https://www.youtube.com/watch?v=cUPcR8GDLNc
http://www.mojahedin.org/pages/memorial.aspx?newsid=83832
http://www.mojahedin.org/pages/memorial.aspx?newsid=84177
http://www.radiofarda.com/content/F8_JAFAR_KAZEMI_CONDEMNS_TO_DEATH/2113552.html
http://www.radiofarda.com/content/F8_JAFAR_KAZEMI_CONDEMNS_TO_DEATH/2113552.html
http://www.youtube.com/watch?v=3aWHvpsMYh8
http://www.mojahedin.org/events/5420


انتقال این نوجوانان و . متأسفانھ نیروھای آمریکایی در این اقدام غیرانسانی شریک و سھیم ھستند
المللی  ھای بین گرفت کھ مغایر کنوانسیون با اطالع نیروھای آمریکایی صورت می» اشرف«جوانان بھ 

 .و قوانین داخلی این کشور است
  

 تالفی نیروھای ائ تحرکات مجاھدین در دوران حملھ
  
، مسعود رجوی با صدور پیامی تحت عنوان، ۲۰۰۳مارس  ۷برابر با  1381اسفند  ۱۶روز جمعھ  -۱
، بھ اعضای مجاھدین در عراق »فرماندھی کل ارتش آزادیبخش ملی ایران«، »آماده باش نظامی«

 دستور داد حداکثر تا یک ھفتھ آمادگی جنگی کسب کرده و با فرماندھان خود در نواحی مرزی ایران و
العمل مجاھدین موظف شده بودند چنانچھ آمریکا بھ عراق حملھ  بر اساس این دستور. عراق مستقر شوند

 !کرد بھ سمت داخل ایران پیشروی کرده و رژیم را سرنگون کنند
در پیام مسعود رجوی تأکید شده بود وضعیت عراق نامتعین است و معلوم نیست اوضاع بھ چھ سمتی 

او دستور داده بود چنانچھ در این عملیات . را دریابند» لحظھ طالیی«دین باید خواھد چرخید، اما مجاھ
ھا را ارتش آزادیبخش با ده ھا برابر آتش  نیروھای آمریکایی بھ سمت مجاھدین شلیک کردند، جواب آن

ھا بھ سمت ایران  اما اگر گلولھ ای بھ سمت مجاھدین شلیک نشد، ولی جلوی حرکت آن. تھیھ خواھد داد
اگر بھر دلیلی «وی حتی تأکید کرده بود ! مان، ایران گوییم بھ خانھ روید؛ می ا گرفتند و گفتند کجا میر

نتوانستیم سالحھایمان را ھمراه ببریم یا نیروھای آمریکایی نگذاشتند، ما با ھمان کالشینکف ھایمان 
با چنگ و ناخن و دندان ھم خواھیم رفت و حتی اگر آنرا ھم اجازه ندادند با دست خالی خواھیم رفت و 

 .»کھ شده دمار از روزگار رژیم در خواھیم آورد
رفت او نھ تنھا در مقابل بمباران نیروھای آمریکایی دست بھ اقدامی نزد بلکھ  ھمانطور کھ انتظار می

 )۱۱. (بھ دست نیامد» ی طالیی لحظھ«قدمی بھ سوی مرز نیز برنداشت و تنھا مدعی شد کھ 
سازی شرایط راھی فرانسھ کرده  در صدد فرار از عراق بود و مریم را نیز برای آمادهاو در حالی کھ 

» لحظھ طالیی«و حملھ نھایی و » ۲فروغ «عملیات   بود ذھن اعضا و مسئوالن مجاھدین را بھ انجام
ن ی آ تر انجام گیرد و اذھان متوجھ ھا ساده ی این فضا سازی کاذب فرار آن کرد تا در سایھ مشغول می

 )۱۲. (نشود
  
 ۱۸برابر با  ۱۳۸۱اسفند  ۲۷تا سھ شنبھ  ۲۰۰۳مارس  ۱۴برابر با  ۱۳۸۱اسفند  ۲۳از روز جمعھ  -۲

، نیروھای مجاھدین در عراق، پس از کسب آمادگی، قرارگاه اشرف را با توپ و تانک  ۲۰۰۳مارس 
جلوال و خانقین، ضمن ی شھرھای  ی محدوده ھا ترک کرده و در نواحی مرزی ایران و عراق و در کوه

این نیروھا تا پایان . ھای زیر زمینی مستقر شدند ھا و جانپناه ھا، پناھگاه استتار تسلیحاتشان در سنگر
مجاھدین از این . ی نظامی آمریکا و سقوط صدام حسین در زیر زمین و سنگرھا مستقر بودند حملھ

ھای خود را  ایام مجاھدین مختصات قرارگاهدر ھمین . کنند یاد می» دوران پراکندگی«دوران بھ عنوان 
 .بھ نیروھای ملل متحد در عراق و نیروھای آمریکایی گزارش داده بودند

ی نیروھای ائتالف بھ رھبری آمریکا  حملھ  ۲۰۰۳مارس  ۱۹برابر با  ۱۳۸۱اسفند  ۲۸چھارشنبھ  -۳
 .بھ عراق آغاز شد

بر اساس اخبار انتشار یافتھ مسعود رجوی  ۲۰۰۳برابر با نیمھ اول آوریل سال  ۱۳۸۲در فروردین  -۴
این . و ستاد فرماندھی ارتش آزادیبخش در پایگاه علوی واقع در نزدیکی شھر مقدادیھ مستقر بودند

ھای متعدد و سالن جلسھ و مجھز بھ سیستم تھویھ ضد  قرارگاه دارای سنگر فرماندھی بزرگ شامل اتاق
 .یان اشغال عراق توسط آمریکا، بھ طور کامل منھدم گردیدشیمیایی، میکربی و اتمی بود کھ در جر

  
، پایگاه علوی توسط ھواپیماھای آمریکایی بمباران شد و تعدادی از 2003ی اول آوریل  در انتھای ھفتھ

یکی از مجروحان این بمباران مھناز بزازی . اعضای ستاد فرماندھی مجاھدین کشتھ و مجروح شدند
اطالعات ارتش آزادیبخش بود کھ ھر دو پایش قطع  ن و مسئول سابق ضدعضو شورای رھبری مجاھدی

 .مسعود رجوی از قرار معلوم پیش از بمباران این قرارگاه را ترک کرده بود. شد
ی جلوال بھ علت بھ  طبق اخبار انتشار یافتھ پس از سقوط بغداد نیز نیروھای مجاھدین در ناحیھ

ھدف بمباران . ھای آمریکایی قرار گرفتند شدید جت درآوردن ستون زرھی ھدف بمباران حرکت



دادند  برای ھمین بھ نیروھا فرصت می. نیروھای آمریکایی انھدام ادوات زرھی بود و نھ نابودی نفرات
ھا و نفربرھای زرھی شان فاصلھ بگیرند و در گودال ھا و قسمت ھای ناھموار زمین مخفی  کھ از تانک

دانستند کھ  از قرار معلوم فرماندھان مجاھدین نمی  .فجار در امان بمانندشوند تا از ترکش ھا و موج ان
  .ی آمریکایی قادر بھ ردیابی حرارت اگزوز تانک و نفربر زرھی ھستند جت ھای جنگنده

ھا بھ  ھای مجاھدین در جلوال نیز توسط نیروھای کرد اشغال شده و محافظین قرارگاه بدست آن قرارگاه
 .ندطرز فجیعی کشتھ شد

... ھا را بھ نیروھای رژیم و سپاه بدر و  در ابتدا مجاھدین ضمن تکذیب حمالت نیروھای آمریکایی، آن
دید بھ نیروھای مجاھدین  مسعود رجوی کھ سنبھ را پر زور می ۱۹۹۰این بار برخالف . دادند نسبت می

  .ھا تحویل دھند نیز بھ آن ھایشان را تأکید کرده بود در مقابل کردھا کوچکترین مقاومتی نکنند و سالح
  

 .بغداد سقوط کرد و مسعود رجوی ھمراه با محافظانش بھ اردن گریخت ۱۳۸۲فروردین  ۲۰در 
  

نیروھای آمریکایی، مجاھدین را در  2003آوریل  21برابر با دوشنبھ  1382اردیبھشت 1در تاریخ 
  .جلوال و اشرف خلع سالح کردند

  
گیرد کھ در  در نشستی در قرارگاه اشرف مورد سئوال قرار می زھره قائمی ۱۳۸۲در خردادماه 

را حفظ کند؟ زھره » برادر مسعود«ھا و وضعیت نابسامان عراق آیا سازمان توانستھ امنیت  بمباران
باالخره برادر مسعود بھ جای امنی رسید و دیگر ھیچگونھ نگرانی بابت او وجود : دھد قائمی پاسخ می

 !ندارد
  

گذاری ایران و مشاور عالی کاندولیزا رایس، وزیر خارجھ آمریکا و  سئول تیم سیاستجیمز جفری م
 :بھ صراحت در مورد محل زندگی مسعود رجوی گفت ۱۳۸۵سفیر سابق آمریکا در عراق در آذر 

  
 دانم تا آنجا کھ می. دانیم او ھرگز در بازداشت ما نبوده است تا آنجا کھ ما می. او در بازداشت ما نیست«

 ».او در اروپای غربی یا در خاورمیانھ است، اما در اردوگاه اشرف نیست
  

http://www.radiofarda.com/content/o1_jeffrey_interview/366924.html 
  

وی مجاھدین و شورای ملی مقاومت در آمریکا در پاسخ علیرضا جعفرزاده سخنگ ۱۳۸۷در شھریور 
 :بھ سؤال بیژن فرھودی از صدای آمریکا کھ پرسید

  
توانید بگوئید مسعود  شود کھ آقای رجوی در عراق نیست شما می ھایی می آقای جعفرزاده صحبت«

 »برد؟ رجوی االن در کجا بسر می
 :پاسخ داد

کھ یک تیم  ۲۰۰۳مسلما آقای رجوی االن در عراق نیست چرا بھ این دلیل کھ در ھمان حوالی سال «
 ».ای بھ منظور ترور آقای رجوی اعزام شده بود  ترور از جانب خامنھ

  
http://www.youtube.com/watch?v=_8i4b9YpR7g 

  
2000.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

  
رجوی از عراق را ترس از کشتھ شدن آن ھم از جانب یک تیم ) ۱۳(سخنگوی مجاھدین دلیل فرار 
مطرح بود » تدارک قیام«یگر نھ این بار د. چیز دیگر ای دانست و نھ ھیچ ترور اعزامی از سوی خامنھ

ھم برای نجات جان خود و باقی  بلکھ تنھا فرار بود آن» دادن نیروھای نظامی مقاومت سازمان« و نھ 
 .گذاشتن ھمھ چیز در پشت سر

  

http://www.radiofarda.com/content/o1_jeffrey_interview/366924.html
http://www.youtube.com/watch?v=_8i4b9YpR7g
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-2000.html


در عراق ... نیز تلویحاً آمده است کھ مسعود رجوی و مریم رجوی و ) پوئک(در حکم دادگاه انگلیس 
چون کسانی کھ در عراق بودند . اند سالح مجاھدین را امضا نکرده ی خلع یل تعھدنامھنیستند و بھ ھمین دل

 .ملزم بھ امضای آن بودند
  

در گفتگو » مجلس اعالی اسالمی عراق«نیز سیدمحسن حکیم عضو شورای رھبری  ۱۳۹۱در آذرماه 
 :راق نیستبا ھیات خبرنگاران ایرانی در بغداد بھ صراحت اعالم کرد کھ مسعود رجوی در ع

  
http://www.asriran.com/fa/news/242865 

  
تحت فشار افکار  ۱۳۹۲مسعود رجوی کھ پس از کشتار مجاھدین در قرارگاه اشرف در شھریور 

ترین  نفر از زبده ۱۰۰عمومی و نیروھا و ھوادارانش قرار گرفتھ بود و ھمھ شاھد بودند او چگونھ 
روز با یک سناریوی  ۱۷دفاع در مقابل نیروھای رژیم رھا کرده، پس از گذشت  کادرھایش را کامالً بی

نما وارد میدان شد و فریبکارانھ مدعی شد کھ در این مدت در جنگ و گریز بوده تا از دست  نخ
او در پیام خود بھ مجاھدین . بگریزد ای کھ برای بھ دام انداختن او ساختھ بودند نیروھای رژیم و مھلکھ

  :گفت
  
ھا بودم و روشن شد کھ تا  در ھر حال ھفده روز است کھ رژیم بھ دنبال من و من بھ دنبال گروگان... «

 ».بھ امروز در عراق و در زندان مالکی ھستند
  

http://vimeo.com/75212310 
  

و تحوالت عراق در  ۶۰خرداد   ۳۰ی جنگ پس از  جوی کھ خود یکی از فراریان صحنھمریم ر
اش را ادامھ داد و در سخنرانی  جریان سقوط دولت صدام حسین است نیز سیاست ھمسر و رھبر عقیدتی

  :خود در ویلپنت بھ دروغ مدعی شد
  
 ».ومت بود، ناکامی در ضربھ زدن بھ رھبر مقا۹۲بزرگترین شکست رژیم در سال «
  

http://www.hambastegimeli.com/home/رجوی-مریم-سخنرانی-50752/خبرھا-مھمترین-
 پاریس-ویلپنت،-»آزادی-برای-ھمھ«-درگردھمایی

  
ی جنگ و تنھا گذاشتن نیروھایشان در دھان گرگ واقف  این زوج بھتر از ھرکس بھ قبح فرار از صحنھ

ھا نشان دھند و بھ  سرنوشت با آن کوشند بھ دروغ مسعود رجوی را ھمراه و ھم بھ ھمین دلیل می. ھستند
  ف، وی در پناھگاهی نیروھای رژیم بھ اشر ھا جا بیندازند کھ در ھنگام حملھ طور تلویحی در ذھن آن

شبیھ است، » رامبو«و » زورو«العقولی کھ بھ  العاده و محیر زیرزمینی بوده و طی عملیات خارق
ی نیروھای عراقی را شکستھ و توانستھ از مھلکھ بگریزد و خود را بھ جای امنی  ھای محاصره حلقھ

در سال گذشتھ دستیابی بھ شوند کھ ھدف رژیم از حملھ بھ اشرف  این دو بھ دروغ مدعی می. برساند
 .دانست او در عراق حضور ندارد در حالی کھ رژیم بھتر از ھرکس می! مسعود رجوی بوده است

  
برد و  و امروز در حالی مسعود رجوی در دوران غیبت در محلی امن در خارج از عراق بھ سر می

ھای  رایش فراھم است و عملکند و تمامی وسایل آسایش ب مریم رجوی در فرانسھ و در پرقو زندگی می
اند کھ برخالف ادعاھایشان ھر طور شده ساکنان لیبرتی  کرده دھد و ، عزم جزم مختلف زیبایی انجام می

سخنان . ھا از عراق خارج شوند جا کھ در توانشان ھست اجازه ندھند آن را بھ کشتن بدھند و تا آن
خطاب بھ ساکنان لیبرتی  ۱۳۹۳آبان  ۱۱آمیز مسعود رجوی بھ مناسب عاشورا کھ بھ تاریخ  جنون

 .سازی برای کشتار ھرچھ بیشتر مجاھدین و تحریک دولت عراق بھ خونریزی است انتشار یافت زمینھ
  

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-65754.html 

http://www.asriran.com/fa/news/242865
http://vimeo.com/75212310
http://www.hambastegimeli.com/home/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/50752-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-
http://www.hambastegimeli.com/home/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/50752-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-


  
لکی و جالل الما اند پس از نشان دادن تصاویر نوری در کلیپی کھ از سخنان او مجاھدین خلق تھیھ کرده

ھای رمضان ھم گفتم کھ اگر این بار ھم  در بحث«: گوید طالبانی مسعود رجوی بھ شکلی ھیستریک می
این بار با چنگ و ناخن و دندان . کسی جرأت کند مثل اشرف بھ لیبرتی حملھ کند نباید زنده برگردد

رس جدیدی می دھیم، د. کشم ھرآنکھ خواھرم کشت، ھرکھ برادرم کشت کشم می کنیم، می مقابلھ می
بھ بعد  ۴۶از دقیقھ » .درس کھکشان زھره و حاال پرچم فروغ بھ اھتزاز درآمده است. درس درخشان

  :مشاھده کنید
  

http://www.youtube.com/watch?v=UXtqvzcdtvw 
  

سیاج اشرف مرز سرخ است و کسی حق «داد  ای شعار می النھالبتھ او پیشتر ھم بصورت غیرمسئو
در پی ھمین شعارھا او ھربار مجاھدین را با دست خالی بھ مصاف . »نزدیک شدن بھ آن را ندارد

ھا نفر و صدھا مجروح بھ  فرستاد و ھر بار پس از بھ قربانگاه فرستادن ده نیروھای عراقی می
 .گذاشت ھا گردن می ھای عراقی خواستھ

  
ی  یک انقالب خونبار این است چاره«، »ی کارزار آماده] خون، خون[ثار ثار «زند  او این بار فریاد می

ی یاران و ھمراھان حسین  در عاشورا کلیھ. کند سازی می  او در این سخنرانی عاشورا را شبیھ. »کار
ای بدون حسین و زینب البتھ عاشور. است» عاشورایی«  مسعود رجوی بھ دنبال خلق چنین. کشتھ شدند

پیام او نشانگر ھدف او مبنی بر بھ کشتن دادن مجاھدین در لیبرتی است و نھ خروج بدون . و عباس
 )۱۴. (دردسر نیروھا از عراق

 :در برابر او باید ایستاد و گفت
  
 ور زانکھ شکر نمی فروشید«

 در دادن سرکھ ھم مکوشید
 چون راست نمی کنید کاری

 )لیلی و مجنون –نظامی گنجوی (» اری؟شمشیر زدن چراست ب
  

شکنجھ، «گیرد،  ای کھ بوی خطر از آن بیاید راه گریز پیش می او در حالی کھ خود در ھر صحنھ
نباید بھ او کھ . داند می» واجب«خون را برای مجاھدین   و حضور در آتش و» تیرباران، زندان، اعدام

 .ی قتلگاه کند ار دیگر مجاھدین را روانھبرد اجازه داد یک ب در امن و آسایش بھ سر می
  

 ۱۳۹۳آذر   ایرج مصداقی
  

Irajmesdaghi@gmail.com 
www.irajmesdaghi.com 

  
 :پانویس

  
ترین تعابیر را راجع بھ نعمت  چی در مناسبات درونی مجاھدین زشت مسعود رجوی و مھدی ابریشم -۱

بھ ) فرزاد(ی وی، احمد افشار  این تعابیر بھ ویژه در حضور خواھرزاده. برند میرزازاده بھ کار می
احمد افشار نزد با این حال گاه و بیگاه نمایندگانشان را بھ ھمراه . شود ای تشدید می شکل وقیحانھ

نمایند  چھ می کند مطلقا بھ آن مسعود رجوی و دستگاھی کھ ھدایت می. فرستند میرزازاده در پاریس می
 .کنند ای دیگر عمل می باور ندارند و در خلوت بھ گونھ

  
  :گوید  مھدی ابریشم چی در این رابطھ می -۲

http://www.youtube.com/watch?v=UXtqvzcdtvw
mailto:Irajmesdaghi@gmail.com
http://www.irajmesdaghi.com/


گاھی من . ھا رفت پشت این اعالمیھ اً میکھ ماھا یاد بگیریم مشخص خیلی جاھا خود مسعود، برای این«
آمده بود، شکنجھ شده بود و مریض بود، روی مبل  کھ از زندان  برای این. گرفت خودم واقعاً قلبم می

 ».توانست بگوید و دیکتھ کند دقیقھ یک جملھ بیشتر نمی ۵دقیقھ بھ  ۵افتاد و ھر  می
، انتشارات کتاب طالقانی، ۶۴خردادماه  ۱۱وژیک ی انقالب ایدئول  چی درباره ابریشم  سخنرانی مھدی(

 )۳۴، ص ۶۴آبانماه 
مسعود رجوی بیماری خاصی نداشت کھ چنین . گوید چی دروغ می تردیدی نیست کھ مھدی ابریشم

ھا بعد در حالی کھ دوران  حتی دھھ. ای ناآشناست عوارضی داشتھ باشد و علم پزشکی با چنین پدیده
کرد بدون  ھا و روزھای متوالی پشت سر ھم صحبت می اشت نیز وی ساعتگذ میانسالی را پشت سر می

بند و  در زندان ھم بھ شھادت تمامی کسانی کھ با او ھم! آن کھ دچار کمترین مشکل و ناراحتی شود
 .و مشکلی نبود و یک زندگی عادی و نرمال داشت  سلول بودند دچار چنین عارضھ ھم
  
تر مثل رضا باکری، مھدی خسروشاھی، موسی  ھای پایین بچھ. بود در زندان قصر مسائل مختلفی« -۳

ای، مرکزیتی در داخل درست کرده بودند و مسعود رجوی را  هللا خامنھ  خیابانی، عباس داوری و فتح
جدی نبود و اصالً  –ھرچھ بود  –مسعود رجوی یک اقدام بھ خودکشی ھم کرده بود . کنار گذاشتھ بودند

ھا رجوی را از  در مجموع بھ خاطر تمام مسائل، بچھ. ی آن کار در دسترس نبودای مؤثر برا وسیلھ
چیزی کھ برای من عجیب بود، این بود کھ چرا این قدر بھ . مرکزیت داخل زندان کنار گذاشتھ بودند

سازمان مجاھدین (بھمن بازرگانی یکی از اعضای سابق مرکزیت مجاھدین » .رجوی برخورده بود
 .ھای سیاسی مؤسسھ مطالعات و پژوھش) ۱۳۸۴ -۱۳۴۴(فرجام خلق پیدایی تا 

  
زادگان بر اساس سیاست سوءاستفاده از مردگان، این بار نام او را  مسعود رجوی پس از اعدام بدیع -۴

  .بر قرارگاه مجاھدین و محل استقرار خود گذاشت
  
روی مالقات مسعود رجوی و ھایی ھم از سوی زندانیان سیاسی سابق زن انتشار یافتھ کھ  گزارش -۵

ی   چنانچھ موضوع صحت داشتھ باشد این مالقات بدون اجازه. کنند اشرف ربیعی در زندان تأکید می
ھاست چنین  تواند بوده باشد و برای کسی کھ زیر شدیدترین شکنجھ بازجویان ساواک امکان پذیر نمی

 .روشن نیست صحت و سقم این گزارش برای من. کنند دیداری را کارسازی نمی
  
اسماعیل وفا یغمایی برایم توضیح داد کھ در نشستی کھ او . نمایش بخشی از شخصیت وجودی اوست -۶

من پاھایم در خون «زده  حضور داشتھ مسعود رجوی پای برھنھ روی میزھا می دویده و فریاد می
 .ھا را برانگیزد تا بلکھ احساسات آن» من پاھایم در خون است«، »است

  
ای با امضای حسین مشعوفی ضمن تکذیب شکنجھ و   در نامھ۱۳۸۱مراد  ۱۵جاھدین در تاریخ م -۷

ھا  ی مشعوفی بھ آن الملل و خانواده اجبار وی برای ماندن در قرارگاه اشرف کھ در گزارش عفو بین
خنده وا  ھای بالھت بار کھ مرغ پختھ را ھم بھ وپازدن  از بند بند این دست«اشاره شده بود، مدعی شدند 

دارد، دم خروس وزرات اطالعات و دماغ سوختگی آخوند یونسی و رژیم پابھ گور قرون وسطایی  می
آوردن این قبیل مأموران سوختھ و آبروباختھ،  ھا و بھ صحنھ در پس این داد و فغان. بیرون زده است

بست  آخوندی را در بنمقاومتی کھ رژیم . گیری کرد  توان نتیجھ حقانیت مقاومتی غرقھ بھ خون را می
 ».استراتژیک قرار داده است

  
المحدثین بھ دیدار مقامات صلیب سرخ  مجاھدین حتی حسین مشعوفی را مجبور کردند کھ ھمراه با سید

الملل ضمن تأیید   مشعوفی پس از سقوط دولت صدام حسین در دیدار با نمایندگان عفو بین. برود
ھایش در اثر شکنجھ و بستری شدن در بیمارستان  جدی بھ کلیھ  بی قبلی از آسی ھای منتشر شده گزارش

ای کھ مجاھدین بھ نام او منتشر کردند بھ زور از وی اخذ  وی ھمچنین تأکید کرد کھ نامھ. بغداد خبر داد 
 .شده بود

  



-d618-http://www.amnesty.org/fr/library/asset/NWS21/002/2004/fr/4ecdebb4
1fb85fe8fa05/nws210022004en.html-bb24-11dd 

  
 :ام راجع بھ او توضیح داده  »سرنوشت مسعود دلیلی، یادآور سرنوشت سعید امامی«ی   در مقالھ -۸
  

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/07/183648.php 
  
کھ برای انتقال مجاھدین از  قبل از آن ۱۳۸۲ابراھیم خدابنده و جمیل بصام را آخرین بار در فرودین  -۹

و دستور غیرقابل توجیھ یکی از   این دو در اثر اصرار ابلھانھ. ر بروند دیدمسوریھ بھ اروپا بھ این کشو
مسئوالن زن مجاھدین برای مراجعھ بھ پلیس مرزی سوریھ و تالش برای دریافت دو میلیون دالر وجھ 

ھا گفتھ بود  او بھ آن. نقد مجاھدین کھ یک زن سوری در چمدان از مرز عبور داده بود، دستگیر شدند
خیاالنھ پا در مھلکھ  این دو نیز خام! لیس رفتھ و بگویند ما تاجریم و این وجھ بھ ما تعلق داردنزد پ

 .مجاھدین در قبال دستگیری این دو سکوت اختیار کردند تا آن کھ بھ ایران مسترد شدند. گذاشتھ بودند
  

وفادار بھ مجاھدین زاده یکی از اعضای  ای بھ امضای محمدرضا قاسم مقالھ ۱۳۹۳مھرماه  ۱۸در  -۱۰
گذاشتھ است کھ بھ نوعی بر خیانت مسعود   ی جالبی دست و رھبری آن انتشار یافت کھ روی نکتھ

او در مورد واکنش کارمندان سازمان ملل متحد و یونامی در عراق . گذارد رجوی نیز صحھ می
  :نویسد می
  
اقی در پایانھ دوره مالكی بود كھ اما از یك فاكت دیگر زیاد چشمم آب نخورد و آن شورش عشائر عر«

ھنوز تیر و تیركشی در االنبار و فلوجھ راه افتاده و صدایش ھم بھ سختی بھ اینجا میرسید اما دوستان 
جایگزین كوبلر فلنگ را بستھ فرار را بر قرار ترجیح دادند، در یك صبح بھاری و در لیبرتی با خبر 

شد ھیچی، حاجی حاجی مكھ رفتند كھ رفتند، مبادا تیر و  شدیم كھ جا تر و بچھ نیست، كجا رفتند، چی
دانم آنھا  تا جانیكھ من از قوانین غربی می. تفنگھا پرش فرودگاه را بگیرد آنوقت خر بیار و باقلی باركن

المثل كشتیی كھ در حال غرق  بھ خیلی از قوانینی كھ حالت جھان شمولی بخودش گرفتھ وفادارند فی
كھ بایستی نجات پیدا كند ناخدای كشتی ست، چھ بسا كھ در اخبار چند وقت پیش  شدن است آخرین نفری

دانم ایتالیا بود و یا جای دیگر ناخدا خودش را زودتر از مسافران نجات داده بود كھ بدرستی  حاال نمی
 بازداشت و محاكمھ اش كردند، در مثل نیز مناقشھ نیست و از آنجائیكھ ما اھل لیبرتی در این كشتی
طوفان زده عراق سرنشینان كشتی بودیم و ھستیم و این جماعت نیز كشتیبان ما، امیدوارم روزی 

 ».جوابگو باشند، بھ امید آنروز
  

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4322 
  

ی  زده ؟ ناخدای کشتی طوفان»جا تر و بچھ نیست«در اشرف با خبر نشدند کھ   آیا مجاھدین یک روز
ی مورد پذیرش  آیا طبق معیار مطرح شده  اھدین، مسعود رجوی است یا مأمورین ملل متحد؟مج

 مجاھدین، رھبر عقیدتی این سازمان و بانو نبایستی بھ سرنوشت ناخدای ایتالیایی دچار شوند؟
  

کھ  رضایی در دفتر مجاھدین در استکھلم) محسن(در گفتگوی دو نفره با ابوالقاسم  ۸۱در اسفندماه  -۱۱
نیمھ شب ادامھ داشت، ضمن آن کھ شعارھای مجاھدین مبنی بر استفاده از شرایط عراق  ۲تا ساعت 
را رد کردم بھ او تأکید نمودم کھ حضور مسئوالن » ۲فروغ «ی نھایی علیھ رژیم و عملیات   برای حملھ

وپا و ترکیب ی سمت و سوی مجاھدین برای انتقال بھ ار دھنده طراز اول مجاھدین در اروپا نشان
 .ی حضور فرد خاصی در اروپاست دھنده مسئوالن نشان

کنیم  در دفتر استکھلم صحبت می» ۲فروغ «بھ او ھمچنین یادآوری کردم وقتی من و تو از عملیات 
ی مرزی بسیج کرده و منتظر عملیات است تا دمار از روزگار  قطعاً رژیم تمام نیروھایش را در منطقھ

پای عنصر غافلگیری . دین کھ بھ لحاظ سن و سال مطلقاً عملیاتی نیستند درآوردچند ھزار نیروی مجاھ
داند  گذاشت ھم در میان نیست و خود وی بھتر از ھرکس می کھ مسعود رجوی پیشتر روی آن دست می

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/NWS21/002/2004/fr/4ecdebb4-d618-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/nws210022004en.html
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/NWS21/002/2004/fr/4ecdebb4-d618-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/nws210022004en.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/07/183648.php


ی موارد یادشده را  ام بھ محسن رضایی ھمھ خصوصی  ی تر در نامھ پیش. کھ عملیاتی در کار نیست
 :ام  آورده

  
482.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

  
ی مرگ وی، مجاھدین بھ  در جریان مرگ خمینی نیز رجوی کھ پیشتر مدعی شده بود در لحظھ -۱۲

خواھد آمد علیرغم دود و دم ی نھایی را صورت خواھند داد وگرنھ خط استحالھ رو  ھر ترتیب حملھ
 !اولیھ کھ نمایشی بیش نبود مدعی شد قصد حملھ داشتھ اما صدام حسین اجازه نداده است

  
یک تیم «ی سخنگوی رسمی مجاھدین در آمریکا پس از با خبر شدن از اعزام  کسی کھ بھ گفتھ -۱۳

ی نبرد  ی دیگری در بحبوحھ انھبھ  برای ترور او قالب تھی کرده و بدون ھیچ» ای ترور از جانب خامنھ
ای عجیب از اعضا و   است کھ با کینھ  دھد، سھ دھھ صحنھ را ترک کرده و جان خود را نجات می

ھای نبرد، زندانیان سیاسی از بندرستھ،  صحنھ  کادرھای مجاھدین، فرماندھان عملیاتی، قھرمانان
و » نشدن در مبارزه حل«، »ھای فردی ضعف« ،»خیانت«بایستی  و آنھا می  اید؟ پرسد چرا زنده مانده می
 .ھا بردارد را عامل زنده ماندن خود اعالم کنند تا او دست از سر آن... 
  

در عراق کھ بھ » لیبرتی«خود برای ساکنان کمپ  ۱۳۹۳آبان  ۱۱مسعود رجوی در سخنرانی  -۱۴
کند خواھان خروج  یغ میمناسبت عاشورا صورت گرفت در حالی کھ مریم رجوی بھ دروغ در اروپا تبل

» لیبرتی«ھای آن ھستند، از مجاھدین گرفتار آمده در  از این کشور بوده و حاضر بھ پرداخت ھزینھ
ھا را خاموش کرده  شود چراغ بمانند و مدعی می» لیبرتی«خواھد کھ تعھد دھند ھمچنان در عراق و  می

و عوامفریبانھ حضور بی . جا بمانند در آنتا ھرکس کھ بخواھد این کمپ را ترک کند و بقیھ تا بھ آخر 
خواند اما در مورد این کھ چطور و چگونھ  می» کارزار سرنگونی«سرانجام مجاھدین در لیبرتی را 

 .دھد شود توضیحی نمی اسارت در لیبرتی بھ سرنگونی رژیم منجر می
کند تا  باشد کمک می» لیبرتی«کند بھ ھرکس کھ خواھان ترک  او در ھمین سخنرانی بھ دروغ ادعا می

او ھمچنین در سخنانی جنون آمیز، مخالفان و منتقدان مجاھدین را بھ مرگ محکوم . بھ اروپا منتقل شود
و با خواندن زیارت عاشورا . ھا را بھ قتل برسانند کند کھ آن کرده و بھ پیروانش وصیت می

قرار ... و خولی و عمر سعد و  دھندگان از شورای ملی را لعنت کرده و در ردیف یزید و شمر استعفا
با توسل بھ آن  ۶۰ی  مان در دھھ کند کھ جنایتکاران حاکم بر میھن ای استفاده می او از حربھ. دھد  می

ھا و یا  اللھی ی حزب صدھا نوجوان را بھ خاطر خواندن و فروش نشریھ و یا ریختن چسب در قفل مغازه
زیارت «حاکمان شرع با دستاویز قرار دادن . کردند اقدامات ایذایی از این دست، بھ اعدام محکوم

 .گذارد ھا می و امروز مسعود رجوی جا پای آن. کردند بھ چنین بیرحمی مبادرت می» عاشورا
  

https://www.youtube.com/watch?v=UXtqvzcdtvw 
  

 .ام کھ در لینک زیر آمده است گفتگو با ھمنشین بھار پاسخ داده من بھ ادعاھای او در
iu0Qts-https://www.youtube.com/watch?v=PiAQ 

  
  
  

 :بعد از انتشار
  

برای . زحمت کشیده توضیح زیر را مرقوم داشتند) آزرم . م (شاعر بزرگ میھنمان نعمت میرزازاده 
 .شان تشکر کنم  تدقیق در نوشتھ الزم دیدم عین آن را بیاورم و از ایشان بھ خاطر دقت

س مسعود متولد طب...ھوشنگ رجوی عازم طبس بود و نھ مشھد : پیوند بانقل قولم می خواستم بگویم « 
 »...و مسعود خطاب بھ آزرم نھ ما و نھ فدائیان شمارا لو ندادیم و...ھست

  

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-482.html
https://www.youtube.com/watch?v=UXtqvzcdtvw
https://www.youtube.com/watch?v=PiAQ-iu0Qts


 ایرج مصداقی : منبع

 


