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ايران بررسىتالشهايمسعودرجوىبرايدستيابىبهحاكميتدر

اصغرحيدرى
مقدمه

جهت سازمانمجاهدينخلق، رهبر بررسىتالشهايمسعودرجوى، به اينمقاله در
اصلى و اوليه رهبران ــدام اع از بعد وىكه ايرانميپردازيم حاكميتدر ــتيابىبه دس
بر كوشيد خالىديد، براىخود را پهلوىميدان ــطرژيم سازمانمجاهدينخلقتوس
بيشتر بهعنواننردبانىجهترسيدنبهقدرتهرچه آنرا رهبرىسازمانچنگزندو
باالترينمراتب درحسرترسيدنبه و مراتبپايينقدرتراضىنبود به او گيرد كار به
ايران ــتگىهايملتمسلمان جانگذش از با انقالباسالمى زمانىكه آنميسوخت
اعضاىسازمان مراحلنهايىپيروزىرسيد، به س تحترهبرىحضرتامامخميني
رژيم ابد زندانهاي در ــيدن پوس از ــى زندانيانسياس ديگر همراه نيز مجاهدينخلق
برداشتن براىخيز آنهنگاممسعودرجوىبهترينموقعيترا در پهلوىرهايىيافتند
نوعىجنون دچار كه اينزمينهحريصبود چناندر و بهسوىحاكميتبهدستآورد
موجودىخودشيفته به را او خورد كيششخصيتگره با كه اينجنون قدرتگرديد
اگرشخص، ــتو ميخواس براىخود همهكسرا و تبديلكردكههمهچيز خودكامه و

ايرانشناسى كارشناسارشد
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تقابلوحذفآنها رسيدنشبهقدرتميديددر وهوسو مانعهوا وحتىدولتىرا گروه
گذاشته رهبرىاو اختيار در آخرتشانرا و دنيا افرادشدين، توسطسازمانىمخوفكه
ميليتاريستى خشنو ــيار بس عملكرد نميداد راه خود بودندكوچكترينترديدىبه
اوضاععجيبو مقابلنظامجمهورىاسالمى، فرماندهىرجوىدر رهبرىو سازمانبه

تحليلفوقاست مؤيد اشرفعراقو پايگاه بر حاكم شگفتآور

    
اشتغال استو مشهد اهلشهر راضيهجالليان، رجوىفرزندحسينرجوىو مسعود
رجويدر مسعود شهرهاىمتعددشد در آنها ثبتموجبزندگيكردن اداره در او پدر
و فارابىكاشمر دبستان در تحصيالتابتدايىرا آمد دنيا شهرطبسبه در سال
در و رساند پايان به مشهد شهر در دانشبزرگنيا دبيرستان در را تحصيالتمتوسطه
حسين سال در تهرانگرديد دانشگاه رشتهحقوقسياسىوارد در سال
عضوگيرىكرد رجوىرا نخستيناعضاىسازمانمجاهدينبود، از احمدىروحانىكه
مركزىسازمان كميته وارد آموزشى، مسئوالن از يكى عنوان به سال از رجوي

گرديد
باجمعى بهدفاعايدئولوژيكپرداختوهمراه دادگاه دستگيرشدودر اودرسال
علىباكرى علىميهندوست، اعضايكادرمركزىسازمانبهاسامىناصرصادق، از ديگر
يك پسازگذشتمدتىاعالمشدكهرجوىبا بهاعدامگرديد ومحمدبازرگانىمحكوم
اسنادسال از چنانكه علتاصلىاينامر، است؛ درجهتخفيفبهحبسابدمحكومشده
اينسازماندرشناسانيدنكاملسازمان همكارىوىبا ساواكآشكارميگردد،
ساواك اختيار ميدانستدر آنچه هر او است بوده مركزىآن اعضايكادر مجاهدينو

حتىاعدامشدند و شكنجه دستگير، اعترافهاياو زيادىبا افراد و داد قرار
به وادار را مبارزانمسلمان از يكى براىاينكه ــال س در رئيسزندانقزلقلعه
نشان او به رجوىرا ــعود اعترافهايمس و پرونده داد ــتور دس اعترافكند، همكارىو
در او بود تبريز اهلشهر دارد، نام حاجمحمدحسنعبديزدانى كه مذكور مبارز دهند

خاطراتشميگويد
ــت رجوىاس ــعود اعترافاتمس ديدم كردند ــاز ب تا و آوردند را ــده پرون
را كه رجوىهر ديدم بلندشد كلهام از دود ــدىقاخدى توس باشيمدان
تاريخومحلوخيابانوكوچه و ميشناختهلودادهوچندكروكىهمكشيده
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است معرفىكرده بيشتر جهتاعترافگيرى را منابع حتى مشخصو را
مركزى اعضايكادر از بديعزادگان ــنو محس سعيد سلولعمومىبه در
اعترافكرده گفتمكه رجوىمراقبباشندو مسعود از كه رساندم سازمان

است داده لو را جملهحنيفنژاد از و بچهها بسيارىاز و
موفق اوينمشاركتداشتو زندان ــخير تس در بهمن آقاىعبديزدانىروز
حضرت اقامتگاه دفتر به پروندهها انتقال ضمن و ــاند برس زندان بايگانى به را خود شد
رجوى، پرونده فتوكپىاز تهيه وىبا دارد نگه بيابدو رجوىرا پرونده ، س امامخميني
گسترش با سال اواخر در ــتىتحويلداد آيتاهللابهش شهيد به را پرونده اصل
چاپو تبريز ــهر ش اعترافاترجوىدر پرونده از ــدصفحه چن فعاليتهايمجاهدين،
بهمن بازرگانى، محمد وىمكان بازجويىهايرجوى، چهارم صفحه در ــد ش منتشر

است داده كشيدنكروكىمحلسكونتچنينلو با را محمدحنيفنژاد بازرگانىو
آبىپالكآن در ازسمتچپ كوچهسوم خانهمحمداست، محلضربدر،

دارد قرار گاراژ از بعد در نميدانم را
سنحدود سبزه، تقريباً چهره قدمتوسط، اهلآذربايجان، ترك بهمن
شكلىزياد نظر از نميدانم را آدرساو ــكى مش تقريباً مو ــاله، س
خويشنزديك و قوم يا باشد بايد او عموى پسر احتماالً است محمد شبيه
البته وزارتاقتصادديدهام بههنگامخروجاز زمستانگذشته در را او يكبار
بازرگانى محمد بود، كارىرفته براىانجام يا ميكرده كار آنجا نميدانمكه

بشناسد بايد را او
مو و چشم آدرسنميدانم، اهلآذربايجان، سيهچرده، كوتاه، قد بهروز،
بازرگانى محمد باشد مهندسبايد احتمالقوىفارغالتحصيلو به مشكى

بشناسد را او بايد
عينك گاه چشممشكى، بلند، قد اهلآذربايجان، كشيده، چهره محمد،
رنگپوست اجارهداشت مندرمنزلمهدىفيروزياناتاقىدر با قبًال ميزد
مرا مدتىنقشمسئول و اوايلميشناختم همان از را او من سبزه و سفيد
خيابان مسير در ــتم داش قرار او با ــتگيرىساعت دس روز در داشت
پمپبنزين از بعد كوچه سر اميرآباد از بالعكسو و اميرآباد سمت آريامهر
انقالباسالمى، اسناد مركز تهران، ، خاطراتمحمدحسنعبديزدانى اعداممكنيد محمدحسنعبديزدانى

،ص
همان،ص
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بستهاي كه مالقاتاينبود هدفاز نيامد البته كه آريامهر بهسمتخيابان
است خودم خانه منظور بدهم او به خانهحفظكنم در نميخواستم كه را
دقيقاً هم خودم كه بود ــيايى اش مداركو و ــناد اس حاوىيكسرى بسته
توقيفو را بسته تمام آمدند من براىدستگيرى افرادىكه و بودم نديده
و سعيد بود ارسالشده خارج از مداركآن احتماالً آوردند بازداشتگاه به
كجا تا نميدانمكه هم باز البته ــند ميشناس را مزبور نامبرده محمد ناصر،

امضا رجوى، مسعود ميدانند را مشخصاتدقيقاو
محمد مورد مشروحاطالعاتدر س

بود بااليما افرادسطح از ميشناختم را سالپيشاو الي حدود ج
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مانند اعضاىاصلىمجاهدين از ديگرى تعداد بازجويى، صفحههايبعدى رجوىدر
در معرفىو مصطفىماليرىرا داورىو ابراهيم هوشمندخامنهاى، بديعزادگان، اصغر

چنيناعترافميكند صفحهايديگر
نيزنوشتهامدرگروهسياسىومسئولتبليغاتبودم اينجانبچنانكهقبًال
هم اينگروه در ــه جلس دو حتىبراىيكيا و انتها تا ابتدا از كه افرادىرا و
زمرديان، عليرضا نوشتهامازجملهآقايانسعيدمحسن، شركتكردهاندقبًال

امضا رجوى، مسعود رضايىوصمدساجدى رضا
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زمانتحتعنوان آن در ــازمانمجاهدينكه س اوليه ــران س و اعضا محاكمه ايام در
تبريزچون ــان روحاني ــىاز برخ بودند، ــده ش ــهور مش آزاديبخشايران ــازمان س
سيداحمد نصراهللاشبسترى، حسنانگجى، محمدغروىتبريزى، سيديوسفهاشمى،
مرحومميالنى، آياتعظاممرحومگلپايگانى، ارسالنامهايخطاببه با خسروشاهىو
آنانخواستندكهجهتجلوگيرى كاظمشريعتمدارىاز سيد مرعشىنجفىو مرحوم
افراد از نامه اين در آزاديبخشايرانتالشنمايند ــازمان اعضاىس اعدام و محاكمه از
به آياتعظام ــخ پاس بود شده ياد حافظقرآن متدينو جوانان عنوان با ــازمان س

، ،سندش انقالباسالمى، اسناد مركز تهران، آيتاهللاشريعتمدارىبهروايتاسناد، اصغرحيدرى،
ص
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آيتاهللا پاسخ در ــدگانميباشد برايآزادىدستگيرش تالشآنان بيانگر مذكور نامه
است گلپايگانىآمده

برخالف را اينسختگيرىها و متأثر بسيار مسلمان گرفتارىجوانان از حقير
تضعيف بهعناوينمختلفهدينرا وضعفعلىكهدستگاه با مصالحكشورميدانم
اثر ترتيب علما تذكراتخيرخواهانه به و ميدهد ــاعه اش را منكرات و فحشا و

نمايم اقدام نميتوانممستقيماً نمىدهد
درخصوصگرفتارىجوانان فرمودهاند مرقوم پاسخخود آيتاهللامرعشىنجفىدر

خواهمكرد و كرده اشتراكىاقدام انفرادىو مؤمنبهطور
بود نوشته آيتاهللاميالنىنيز

نگرانى ابتالوفشارنسبتبهجوانانمذهبىبسىموجبتأثرو از واصله اخبار
استخالص براىنجاتو ــد ميرس نظر به نحوىكه هر به تاكنون و گرديده

است اقدامشده آنان
خصوصزندانيانسياسىمذكور در حقير آقايشريعتمدارىميخوانيم پاسخ در

نمىباشد اثر خالىاز فضلالهىكه به اميد و اقداماتمكررىنمودهام
و عواطفپدرانه مرحمتو مورد را زندانيان كه خواهشنمود شاه از تلگرافى وىطى
تقاضاىآقايشريعتمدارى به پاسخ در مخصوصشاه دفتر اما دهد قرار عفو مشمول

چنيننوشت
جرح، ــكابقتلو علتارت به موجبآراىمحاكم به ــانىكه كس درباره
اشتراكىو داشتنمرام حكومتو عليه قيام بمب، انفجار سرقتمسلحانه،
و استدعاىعفو مباركملوكانه پيشگاه از محكوميتيافتهاند ديگر جرايم
مبارك وجود و مربوطبهشخصشخيصشاهانه آنچه بود بخشايششده
ولى دادهاند مشمولبخشايشقرار گناهكارانرا و فرموده عفو بوده ملوكانه
مرتكبسرقتمسلحانه و قتلرسانيده به مربوطبهكسانىكهعدهاىرا امر
جرايمعمومى اشتراكىو داشتنمرام عليهحكومتو قيام و انفجار ايجاد و
موضوعى اعترافكردهاند، علناً افرادشدهاندو وابستهبهحقوقجامعهو ديگر
عفو مورد و فرمايند اتخاذ تصميم آن درباره ذاتمباركملوكانه نيستكه

همان،ص
همان،ص

همان
همان،ص
همان،ص
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معلوم ــت، ايندرخواس انجام ــرضامكان ف بر و ــوند ش داده اغماضقرار و
خداوندجوابگوىخونبيگناهانخواهدشدكه پيشگاه نيستچهكسىدر
و زن عفو گذشتو رضايتو كىميتواند و ــده ش ريخته دستاينعده به
آراىمحكوميتاز اينكه مضافاً بهدستآورد مقتولينرا خانواده فرزندانو

است شده طرفمحاكمصادر
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و زندانيان خانواده تعدادىاز نپذيرفت را زندانيان ــتعفو درخواس اينترتيبشاه به
از نيز نامهاي نوشتن با وى و آقايشريعتمدارىتحصنكردند خانه در محكومشدگان
بود ايننامهچنينآمده بخشىاز در نمود را زندانيان پهلوىتقاضاىعفو محمدرضا

ابالغ با دامتعظمته آريامهر اعليحضرتهمايونشاهنشاه معظم پيشگاه
عنايت لطفو بهشرفعرضملوكانه احترام تقديممراتبتعظيمو و سالم
ايراننسبتبهمراجعدينىبهخصوصدرموردحقيردر مخصوصشاهنشاه
كثرتمراجعات اخير زندانيان به راجع است مسلم و محرز مردم عموم نزد
نصابگذشت حدو از ناحيههمهطبقاتبهخصوصعلماىشهرستانها از
حدودىنتيجه تا بهعرضبرسدقطعاً طرفحقير از اگر داشتندكه عقيده و
تقاضاىيكدرجه و ــه ملوكان محضر ــرافبه عرضتلگ با لذا داد خواهد
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حقير بدانند اعليحضرتهمايونصالح ــخصىكه ش هر مورد تخفيفدر
نخواهمداشت و خيرخواهىنداشته از هيچنظرىغير

خانوادههاي كه ــد ش ــريعتمدارىخواسته ش از و بود منفى ــاه ش ــخ پاس نيز اينبار
بود آمده مخصوصشاه پاسخدفتر بخشىاز در كند ارشاد را تحصنكننده

و ترور و قتل به ارتكاب عالوهبر ــانىكه كس به مربوط تقاضاىعفو قبول
اعترافكردهاندكهماركسيسمهستند اجنبىصريحاً ارتباطبا اخاللنظمو
ساير طرفحضرتعالىو از آنهم مذهبنيستند دينو به بنابراينمعتقد و
اال و شوند ارشاد داللتو ميرفتكه انتظار استو نبوده انتظار آقايانمورد
توجه مورد قطعاً مقرراتجارىمملكتىباشد عرفو و شرع حدود در آنچه

ميگيرد قرار
تالشبراىآزادى و ــام آياتعظ به تبريز ــگارىروحانيان نامهن از پهلوى محمدرضا
نامه نويسندگان داد ساواكدستور به و عصبانىشد ناراضىو محكومشدگانسازمان،
دستور و آياتعظام گزارشپاسخهاي از ساواكبعد نمايند دستگير را آياتعظام به

است چنينمنعكسساخته ژاندارمرىرا نظر اعالم دستگيرى،
بولتن بهموقعدر بهعالوه و زمانشده اينكهموضوعشاملمرور به توجه با
نبوده نيزچندانمؤثر تحريكاتعلماىتبريز استو عرضگذشته از درجو

كهصالحاستعملشود طور هر تا مراتببهعرضميرسد لذا است،
البتهسندىبيانگردستگيرىياعدمدستگيرىنويسندگاننامهبهآياتعظامبهدست
به تنها بازگشتو خود نظر از ــاه ش گويا گزارشساواك، قسمتآخر به توجه با و نيامد

كرد اعضاىسازمانمجاهدينبسنده مورد در مجازاتدادگاه اجراىاحكام

       
رجوىوسازمانمجاهدينمدعىبودندوهستندكهتالشهايسازمانعفوبينالمللجان

درنامهايازسوىسازمانعفوبينالمللچنينآمدهاست ازاعدامرهانيدهاست اورا
بازداشتو اوت سياسىدر علوم ــيه ليسانس ساله رجوى مسعود
سپساينمحكوميتوسيله و محكوم اعدام نظامىبه يكدادگاه وسيله به

همان،ص اصغرحيدري،
همان،ص
همان،ص
همان،ص



هار
ب

اره
شم

تم
هش

سال
سوم

وره
د

رت
قد

ون
جن

ايرانتبديلبهحبسابدگرديد اعليحضرتشاه
شركتدر بودند، اتهام سه مهمتريناتهاماتاو

ــاهزاده يكش ــودن رب ــده عملىنش ــه نقش
ــرف اش ــر پس ــهرام ــقش ناموف ــودن رب ايرانى

؛ پهلوى
هوايى يكتاكسى ربودن ــده عملىنش طرح
به آن انتقال و ــى دب از ايرانى هواپيماى ربودن
هدف پهلوىبا رژيم بر ــار فش جهتايجاد بغداد

؛ زندانيانسازمان آزادىجمعىاز
مخالفرژيم تعلقبهيكگروه

ــت اس بوده زندان در اوت ــاه م رجوىاز
سازمانعفو بهخاطرحفظعقيدهاشزندانىاستو ــتكه ــخصىاس ش او
اعليحضرت از ما تحتحمايتخودگرفتهاست ازسال را بينالمللاو
عفوىكه ــم، داري رجوىرا ــعود آزادىمس و ــو تقاضاىعف ايران ــاه پادش

باشد زندانيانسياسىايران آزادىهمه خبردهنده
توسطبرادر ــور كش از خارج در مجازاتاعدام برايرهايىرجوىاز تالشها ــتر بيش
بينالمللى ــىحقوق ــتيتوىعال انس هيئتعلمى عضو و كاظمرجوىمتولد او
توسطدكتركريم پيروزىانقالبابتدا وىپساز ژنوسوئيسصورتميگرفت دانشگاه
ايران سمتسفير به بازرگان، دولتموقتمهندسمهدى خارجه امور وزير سنجابى،
منصوبشدو ژنو اروپايىسازمانمللدر دفتر نمايندگىدايمىايراندر و سوئيس در
مسعود پرونده انقالباسالمىدر پيروزى از بعد سنگالگرديد ايراندر سپسكاردار
بهخوبىآشكار را تالشهاياو رجوىسندىيافتشدكهساواكىبودنكاظمرجوىو

مجاهد نشريه نوشته به ساخت

نيز و ، ص ، ش ارگانرسمىسازمانمجاهدينخلق، مجاهد، نشريه در و ش سند
رجوى مسعود مورد ايراندر زندانيانسياسى از سوئيسىدفاع نامههاىكميته از مورد چند ، فوقالعاده شماره

است بدونترجمهچاپشده البته
، جبههمليونايران، لندن، ، خاطراتسياسىدكتركريمسنجابى نااميدىها و اميدها كريمسنجابى،

ص
مؤسسه تهران، پژوهشگران، بهكوششجمعىاز ، فرجام پيدايىتا سازمانمجاهدينخلق؛

، ،ص مجاهد،ش ؛ ص ، ج ، پژوهشهاىسياسى، مطالعاتو
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ــاىكمالخرازى امض به ــماره ش طىحكم ــخ تاري در
وزارتخارجه كاظمرجوىدر بهخدمتدكتر وزارتخارجه وقت معاون
ساواكصحبت با رابطه اتهام از او با صحبتتلفنى بعددر و شد داده خاتمه

گرديد
با تاريخ به رجوى ــاواكىبودنكاظم س حالمتنسند هر به

اينشرحاست طبقهبندىسرىبه
منبعميرزا موضوع

معروضميدارد محترماً
سوئيس كشور تقاضاىنمايندگىساواكدر مورد در كسبدستور منظور

ميباشد تحتپيگرد منبعفوقكه برادر پيرامونكمكبه
مقررىماهانهيك با فروردينماهسال از منبعمذكور خالصهپيشينه
همچنين هدفانجمنهاياسالمىدانشجويانو ــوئيسدر فرانكس هزار
سوئيس ساواكدر ــطنمايندگى ايرانىتوس ــجويان كنفدراسيوندانش
به نياز اهدافمورد آنتاريخمنبعموصوفتالشهايزيادىدر از استخدامو
مسعود نام به اينمنبع برادر نمايندگى، اينكطبقاعالم است عملآورده
توسطبخش ً اخيرا چريكىاستكه بهيكگروه وابسته افراد رجوىيكىاز
سر بازداشتبه در اعضاىگروه ــاير اتفاقس به هماكنون و ــتگير دس

مجازاتميباشد برادرشجهتتخفيفدر خواهانكمكبه او و ميبرد
ــخصگرديده مش ــولمنبعمزبور معم پرونده ــورد م در اينكه ــه ب توجه با
به قابلبهرهبردارىبوده اهدافموردذكرارزشمندو فعاليتهاياينمنبعدر
بازداشتمسعودرجوىنفوذودسترسىاودرزمينهكسب انتشارخبر با ويژه
كاظمرجوى از دفاع ــنادىبه چاپاس با نشريه همينشماره ــازمانمجاهديندر س همان،ص مجاهد،

است پرداخته
اينبخش پهلوى؛ رژيم سازمانهاىمسلمانمخالفبا روحانيانضددولتىو امور بخشمسئولرسيدگىبه
كل اداره اين كلمىنويسد اداره اين مورد ــتدر فردوس ارتشبد ساواكبود كلسوم اداره بخشهاىاصلى از
داراىگستردهترينتشكيالت مهمترينادارهكلعملياتىساواكومسئولامنيتداخلىكشورمحسوبمىشدو
سرتيپ از ترتيبعبارتبودند ــاواكبه س كلسوم اداره مديران ــت مىگش ــاواكاداره رئيسكلس نظر زير و
اهميتويژهاى يكم اداره ــوم، كلس اداراتاداره ميان در ثابتى پرويز و مقدم ــرهنگناصر س مصطفىامجدى،
براندازىمنطقهاىومحلى يا تشكيالتبراندازىدرسطحكشور و كشفسازمانها مهمترينوظايفآنرا داشتو
اينعنوانجاى پهلوىدر محمدرضا ــىمخالفبا هرگونهحركتسياس تشكيلمىداد تجزيه خودمختارىيا
رويهضدسلطنت و مرام با تشكيلگروه تا سياسىگرفته فعاليتهاىساده از درجاتمختلفىداشت مىگرفتو
و دواير و بخشها مسائلتخصصىجانبىبه و خود ــبموضوعاتكار برحس نيز يكم اداره ترور و مسلحانه قيام تا

ص ، ج فردوست، خاطراتارتشبد شعبتقسيممىشد
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ازطرفىادامههمكارى گرديد خواهد نظرمنتشر اهدافمورد اطالعاتاز
اقداماتىدر درصورتتصويبازطريقبخش مشاراليهثمربخشاست

منوطبهرأىعالىاست زمينهكمكبهمسعودرجوىبهعملآيد
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از زندانقزلقلعهبهسرميبرددرخاطراتشبعد در آقاىعبديزدانىكهدرسال
اشارهبهاعدامكادراصلىسازمانمجاهدينورهايىمسعودرجوىازحكماعدامميگويد
رجوىهنگامقدمزنىدرحياطزندانبهمنگفتبرادرمدرسفارتايراندر
شاه از آنجا به بود وقتىاعليحضرترفته اتريشمسئولتشريفاتاستو

كنند آزادم كه خواسته
خطاببهرياستادارهدادرسىنيروهاىمسلح نامهبهتاريخ ساواكدردو
است نصيرىرئيسساواكچنيننوشته امضاىارتشبد با و دادستانى شاهنشاهى

رجوىفرزندحسين مسعود درباره
اعداممحكوم به اداره آن نظر تجديد دادگاههايبدوىو در باالكه نامبرده

ص همان، محمدحسنعبديزدانى،
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ازهمكاراناينسازمانبودهكهدرجريانكشفسازمانآزاديبخش گرديده
مراتبجهتآگاهىاعالم است مؤثرىداشته و ايرانهمكارىهايارزنده

نصيرى ارتشبد امنيتكشور رئيسسازماناطالعاتو ميگردد
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( )         
ابدهمچنان حكم با اعضاياصلىسازمان از برخىديگر رجوىو ــعود حالمس هر به
تاريخ در ــدند ش آزاد زندان ــروزىانقالباز پي از اندكىقبل و ــد باقىماندن زندان در

بود ساواكگزارشكرده
ضمنتجليل خمينى ما رهبر اعالميهايتحتعنوان مجاهدينخلقدر
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كليه در را اقداماتقهرآميز صورتلزوم، در وىخاطرنشانساختهاندكه از
داد ادامهخواهند و شروع نقاطكشور

زنداندر از آزادى از ــد بع ــى ــىخيابان موس رجوىو ــعود مس بهمن اول در
اعظمحضرت ــد مباركمجاه محضر ــوان عن با س خميني ــام ام پيامىخطاببه
را پهلوى رژيم ابد زندان از آزادىخود ما نوشتند چنين آيتاهللالعظمىخمينى
الهاماتآن پرتو ايراندر ستمكشيده و جانفشانىهاىخلقرزمنده مديونمجاهدتو

هستيم سازشناپذير و استوار زعيم
چريكهايفدايى، پهلوىمانندمجاهدين، ــازمانهايمخالفرژيم اينكهسرانس با
مرگرا هنگام تا آن نپوسيدندر و زندانهايابد از آزادىخود دموكراتكردستانو
اين از اما بودند، س رهبرىامامخميني انقالباسالمىملتايرانبه مديون مرهونو
آنهيچكوششى پيشبرد پيشرفتو راه در و نبودند اهدافمتعالىآنخشنود انقالبو
براساس لذا تابعخودسازند انقالبرا انقالبكوشيدند آنانبهجاىپيوستنبه نكردند
احزابشانوجذب و سازمانها بهسازماندهىديگرباره ملتهببهمن انقالبىو جو
رأساينگروهها در رسيدنبهحاكميتپرداختند قدرتو هدفدستيابىبه جوانانبا

داشت قرار منافقين سازمانمجاهدين
به و سالهاي مانند مجاهدين سازمان آنكه براى خميني امام حضرت
در انقالبحركتنمايد، و اسالم مسير در و نشود بىدينىگرفتار و گردابماركسيسم
تهران، راعى، تدوينسجاد ، ايران بازگشتبه تا ــه فرانس هجرتبه از روايتاسناد مبارزاتامامخمينىبه

،ص انقالباسالمى، اسناد مركز
آقاىمحمدحسنعبديزدانى مرحومشيخمحمدخيابانىبود نوه و محلهخيابانتبريز بزرگشده وىمتولدو
نقشمشورتىوفكرىداشتوكارشبهزندانوشكنجه مبارزانمسلمانكهدرتشكيلسازمانمجاهدينخلق، از
بهكل تبريزشكلگرفتو سازمانمجاهديندر موسىخيابانىمىگويد خاطراتشدرباره در ساواككشيد، در
داشت قرار ما همسايگىمنزل مغازهاشدر كه خيابانىحاجسيفاهللاكرهفروشبود پدر گسترشيافت كشور
كه حنيفنژاد به را منگزارشاو قبولشد، دانشگاه كنكور خيابانىاز وقتىكه مىشناختم بچگىخيابانىرا از
مؤثر نيمسالعضو يكو از بعد او خيابانىقابلجذباست كه افزودم و دادم نزديكبودم همفكر دوستو او با
تربيت ولىچونآموزشو نقشبسزايىداشت بغداد بردنبه دبىو ربودنهواپيماىساواكاز در سازمانشدكه
گفتوگو مقدارىبحثو با كمونيستهمنشينمىشود الحادىو افراد با زندان وقتىدر بود عوامانه مذهبىاو

همان،ص محمدحسنعبديزدانى، متزلزلمىشود
، خرداد تا ــاه دىم از ايران ــنخلق ــىمجاهدي موضعگيرىهاىسياس و اعالميهها مجموعه
غنىبلوريانازسرانحزبدموكرات ،ص ج ، بهار بهمن تهران، سازمانمجاهدينخلقايران،
زندانهاى از دردوشكنجه، رنجو پسازسالها ومىگويد كرده اينحقيقتاشاره كردستاننيزدرخاطراتشبه
ترجمه بلوريان، خاطراتغنى ؛ برگسبز كوك ئاله بلوريان، غنى شديم آزاد ايران مردم قيام پهلوىبا رژيم
زندانهاىمخوفو از ــود رهايىخ ــى، زندانيانسياس تمام ص ، ــا، رس تهران، ــق، خيرىمطل رضا
كه آنها هستند و رهبرىامامخمينىبوده به ايران ــالمىمردم انقالباس مديون پهلوىرا شكنجهگاههاىرژيم

كردند؟ همينمردمچه با بودند، ايران مديونمردم و وامدار
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شهر در خيابانىرا رجوىو جمله از رهبرانسازمان از جمعى ارديبهشت ششم
اطالعات و ــان روزنامههايكيه در اينديدار خبر پذيرفتند حضور به قم

آنان خطاببه امام سخنان مورد در خيابانىبعدها ــد چاپش خالصه بهصورتبسيار
چنينگفت

اماهروقتكهببينم خمينىگفتمنتاكنونعليهشماحرفىنزدهام، امام
برابر در خالصهوچكيدهصحبتما شماخارجازاسالمهستيدخواهمگفت
خمينىضمنسفارش امام مقابل در آزادىو از خمينىعبارتبود امام
بر را ماركسيستها عليه مبارزه خواستتا لفافه در اسالم، به اصطالح به ما

بگذارد دوشما
سرانمنافقينبهصورتپنهانى اما ومتنرسمىتهيهنشد نوار وگفتوگو اينديدار از
حالى در س خميني ضمنگرفتنعكسامام و داشتند خود با دوربين ضبطصوتو
سپس ضبطكردند را بودندگفتوگوها طرفايشاننشسته دو خيابانىدر كهرجوىو
كيواننژاد رضا گوشدهند نوار اين به يافتند اجازه ــازمان س بلندپايه اعضاى از برخى
بود كسانى از بود پيوسته سازمان به زندان در سال از اعضاىمهمسازمانكه از
رهبرى كادر خطاببه صحبتهايامام وىبخشىاز گفته به گوشداد نوار اين به كه

سازمانچنينبود
بايددستبه ــدهاند متحولش ما مردم و ــده انقالبش االن جوانيد، ــما ش
برطرفكنيد اشكاالتتانرا ميتوانيد شما براىسازندگىو بدهيم همديگر
و اصالحكنيد را برويدخودتان ــت اس گذشته مربوطبه اشتباهىبوده اگر
باشيد، مردم با برويد و تبليغكنيد برويد اشتباهتان اصالح به توجه با بعد

همكمكتانمىكند خدا
ــتباههاي اش حالىكه در و ــتباهها ــازمانمجاهدينبدوناصالحاش ــفانهس متأس اما
موضعخشنوضدآن و ــتاد ــالمىايس انقالباس برابر بزرگترىمرتكبمىگرديددر
براىخودميخواستندودچارجنون ازجملهحاكميترا و واقعهمهچيز آناندر گرفت
اينموردمينويسد مركزىسازماندر كادر سعيدشاهسوندىعضو بودند قدرتشده

اعضاىمسلحغيرنظامى ادعاىسازماندرداخلخودوبراىاليههايميليشيا
ــالمىدرگيرىنظامى نزديكباجمهورىاس آينده اينبودكهدر ــازمان س

، ش مجاهد،
،ص ج ، دادستانىانقالباسالمىمركز، تهران، اوين، زندانيان مناظره سياه؛ كارنامه
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زمان ــروزىانقالب، اوايلپي تحليلهاياوليهدر ــتوحتىدر خواهيمداش
ماهبعدازانقالبدانستهوبعدهمگفتهميشدكه درگيرىراسهماهوسپس

تمامخواهيمكردوحكومتراخواهيمگرفت ماههكاررا درآنصورت
در نيز رجوى مسعود به نزديكان از و سازمان بلندپايه اعضاى از هادىشمسحائرى

مينويسد اينمورد
ــارزاتو ــالبمديونمب پيروزىانق ــه ك اينتصور ــا ــازمانمجاهدينب س
حكومتپهلوى با مبارزه در آنها ــتكه وخونهايىاس ازجانگذشتگىها
خمينى امام اينكه از مالكحكومتميدانستندو صاحبو را دادهاندخود
از ــونتو خش ــتندبا بهخودميپيچيدندومىخواس غصبكرده را حقآنها
خمينىدرآورندورهبرىمردم امام ازچنگ موضعقدرت،حكومتخودرا
آنموقعاكثراًجوانانىبىتجربهو سازمانمجاهدينكهدر بهدستگيرند را
بهمعنىقبضهكردنحكومتميدانستندو تنها را غيرسياسىبودندمبارزه
نفوذدردرونرژيم رخنهو استراتژى با و بهمردم بدوناتكا ازهمانابتدا لذا
ازطرفىدر داشتندو تصاحبقدرترا و هياهووصحنهسازىقصدكودتا با و
رژيم با براىبرخوردمسلحانه را خود اينطرح، ــتدر صورتاحتمالشكس

اينازچشمرژيمپنهاننبود آمادهميكردندو
فكر بودنددر داده سياسىنام بدانفاز دورهايكه سازمانمجاهديندر
از تصاحبقدرت امكان ــورت ص در ارتشو در رخنه و باال از قدرت انتقال

بود طريقكودتا
رژيم، با براىمبارزه را خود بهمن همانفرداى مجاهديناز
رژيمضدآزادى اينبابتكه از اينزاويهكهحكومتحقآناناستنه از تنها

مىكردند آماده ؟ است نامشروع و سركوبگر و
اعضاىسازمان با ــال س چند ــتانكه رهبرانحزبدموكراتكردس از بلوريان غنى
بهصورتكاملآشنايىداشت روحياتآنها با و بود برده سر به يكزندان مجاهديندر

قدرتخواهىآنانميگويد مورد در نيز
قدمبهقدم نتوانستند كمترىداشتند سياسىسابقه نظر از مجاهدينچون
اطالعات، پژوهشهاىسياسى، ــهمطالعاتو مؤسس تهران، انوشيروانلطفىوسعيدشاهسوندى، از مقاله دو

،ص
،ص كشور، از چاپخارج مرداب، هادىشمسحائري،

همان،ص
همان،ص
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را صدساله ره مىخواستنديكروزه آنها حركتكنند بهسوىاهدافخود
اينخيالخامدستبهاسلحه با آنها دردستبگيرند طىكنندوحكومترا
ايراناز مردم تا حكومتپرداختند با مقابله به خيابانهايشهرها در بردندو

بود خودشان بهضرر بيشتر حركتهاىآنها پشتيبانىكنند آنها

     
تير در دقتتمامتدوينگردد، ــالمىبا قانوناساسىنظامجمهورىاس براىاينكه
اليحهقانونىانتخاباتمجلسبررسىنهايىقانوناساسىازتصويبشوراىانقالب
افتتاح مرداد در انتخابات، انجام اينمجلسبعدازثبتنامداوطلبانو گذشتو
البتهطرحمقدماتىقانون ــود نم آغاز ــىبود كهتدوينقانوناساس را كارخود گرديدو
ايشانتوسطآقاىدكترحسن بهدستور زمانتبعيدامامخمينيو پاريسدر اساسىدر

نيزموردتوجهقرارداد ومجلسخبرگانقانوناساسىآنرا بود حبيبىنوشتهشده
مجلسخبرگان نامزد منافقين سازمانمجاهدين رجوىرهبر مسعود اينميان، در
انحرافىوخطرناكخودوسازمانش بتواندانديشههايالتقاطى، تا قانوناساسىگرديد
تالشاحزابو كوششو تمام با اما نمايد وارد ــالمى اس اساسىجمهورى قانون در را
رأى از بيشتر هوادارانسازمان، و اعضا تبليغاتدامنهدار و او اشخاصموافقبا
مخالفت همينشكستعاملىدر نيافت اساسىراه قانون مجلسخبرگان به و نياورد

آنمجلسگرديد تدوينشده قانوناساسىتنظيمو و مجلسمذكور با سازمان
براى روزنامههايكشور متنآندر انتشار قانوناساسىو مجلسخبرگان پايانكار با

ص همان، ، برگسبز ئالهكوك غنىبلوريان،
صورتمشروح براىمطالعهمشروحمذاكراتمجلسخبرگانقانوناساسىوچگونگىتدوينقانوناساسىرك

،چهارجلد مجلسشوراىاسالمى، تهران، مذاكراتمجلسبررسىقانوناساسىجمهورىاسالمى،
ابوالحسن دولتموقتمهندسبازرگان آقاىصباغيانوزيركشور مصاحبه از ؛ ،ص كيهان،
قانون ترجمه ــا ب حبيبى دكتر ــشمىگويد خاطرات در مىبرد ــر س پاريسبه در ــال س در كه بنىصدر
احمدصدر و ابوالحسنبنىصدر برادر همراهىفتحاهللابنىصدر با را اساسى پيشنويسقانون اساسىفرانسه،
انتشارات خاطراتابوالحسنبنىصدر، خمينىقرارگرفت امام اختيار پاريسنوشتكهدر حاجسيدجوادىدر
دكتر پاريسبه در امام مرحوم آقايمنتظرى گفته به ص ، شهريور ، كشور از خارج انقالباسالمى
اصل در را كمكبرخىآقايانآن با ايشانهم و بنويسند اساسىرا پيشنويسقانون بودندكه حبيبىگفته
خاطراتآيتاهللامنتظرى، ــت نوش ــىفرانسه اساس قانون از الهام با را آن وىاصلهايىاز بودندو تنظيمكرده
بنياد در ايرانشناسى، ارشد كارشناسى دوره تحصيلدر هنگام به زمستانسال در و ص ، ج
پاريس در اساسىرا قانون مقدماتى اوليه ــخه نس ايشان آيا حبيبىپرسيدم آقاىدكتر ــتاد اس از ايرانشناسى

ايشانمثبتبود پاسخ نوشتهاندكه
اولمرداد ، ص ، مجاهد،ش

،ص و ،ص كيهان،
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نيزبعضى و وقمى برخىازشخصيتهايدينىچونآقايانشريعتمدارى اطالعمردم،
از برخى يا اساسىو قانون تدوين سير برابر سازمانمجاهدين گروههايسياسىمانند
رجوى مسعود دستور به مجاهدين سازمان مخالفگرفتند منفىو مواضع آن قوانين
زمانى تا افزود مفادهفتگانهايمنتشرساختو آبان تاريخ طىاعالميهايدر
قانوناساسىرأى به متنقانوناساسىمراعاتنگردد در آنها پيشنهادهاىهفتگانه كه

از عبارتبودند هفتگانه اينمفاد داد مثبتنخواهند
چارچوبقرآن؛ تصرفدر نمودنحقوقمالكيتو محدود

منوطكردنبهرهورىاززمينومحصولبهكسىكهبرروىآنكاركردهاست؛
تصريححاكميتمردمكهجملگىخليفهوجانشينخدادرزمينبودهواراده

اسالمىبيانميكنند؛ انقالبىو يكقانونواحد ازطريقيكمجلسو تنها را خود
طريقشوراهاىواقعى؛ از كشور امور تصدىكليه و اداره

امور كليه اداره تعيينسرنوشتو مبنىبر اقدام و ملتها حقوقهمه اعاده
كشور؛ چارچوبتماميتارضىخدشهناپذير داخلىشاندر

گروهها؛ تضمينآزادىاحزابو
ــتگىهاي وابس همه قطع ــتعمارىو اس ننگين قراردادهاى ــام تم الغاى

تهران، ايران، حزبخلقمسلمان حيدرى، اصغر اساسىرك قانون با مخالفتآقايشريعتمدارى مورد در
ــايت س در نگارنده قلم به واليتفقيه ــريعتمدارىو آيتاهللاش مقاله نيز و ص ، ج ، كيهان،

دى انقالباسالمى، اسناد اينترنتىمركز
است ــده درجش تاريخ اطالعاتدر روزنامه مصاحبهوىبا ــىدر قانوناساس مخالفتقمىبا
گفتههاىاودرمصاحبهمذكورچيزىبيشازفحاشىعليهانقالباسالمىونهادهاىانقالبىوپريشانگويىنيست
همانشماره جوابسكوتكردند در امام و امامخمينىبيانداشتم محضر در را همينحرفها وىمىگويد
امامخمينىازچندسالپيشترشروع مخالفتآقاىقمىبا البدمعنىسكوتامامخمينىمشخصاست روزنامه

چنينمىخوانيم تاريخ گزارشخيلىمحرمانهساواكبه در بود بهاطالعساواكنيزرسيده و شده
آيتاهللاقمى و ــوصخمينىبود بهخص ــتاهللاقمىبحثدرخصوصجرياناتاخير آي منزل در نوروز ايام در
حجتاالسالمسيدمحمد اجازهمىدهدازخمينىاسمبردهشود دولتاينقدر نيستچرا معلوم اظهارمىداشت
مخالفان از فعًال كه ــتيد هس ــما خمينىش با براىمبارزه ــيله بهترينوس آيتاهللاقمىگفت روحانىخطاببه
بكنند را استفاده خمينىحداكثر با مبارزه در شما وجود از بايستى حكومت اينها و سرسختخمينىهستيد
دولت لذا تأييدمىنمايند خمينىرا ــاتخارجى، چونمقام بود وىمعتقد تأييدكرد آيتاهللاقمىاينمطلبرا
لباسخودشبا زبانو با بهترينوسيلههستمكه قمى االمن و كند مبارزه او با شايد بايدو كه نمىتواندآنطور

مخالفم او با شرعىهم لحاظدينىو از كنمبهخصوصكه مبارزه او
آيتاهللا ياسيدمحمدروحانى، و پسرآيتاهللا ناحيهسيدمحمودقمى بتواندبهطريقىاز چنانچهدستگاه نظريه
مطلوب نتيجه و خمينىمىباشد با براىمبارزه بهترينوسيله خمينىهدايتنمايد مخالفتبا مسير در قمىرا

عايدمىشود
انقالب اسناد مركز تهران، تدوينغالمعلىپاشازاده، ، نجف دورانتبعيددر مبارزاتامامخمينىبهروايتاسناد

،ص سندش ، اسالمى،
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مربوط سهام و ملىكردنكليهسرمايهگذارىها امپرياليستىو
نهايت متنآندر ازكارمجلسخبرگانقانوناساسى، س پشتيبانىامامخميني با اما
آراىموافق با بههمهپرسىگذاشتهشدو آذر و روزهاى در تدوينگرديدو

تأييدملتايرانرسيد به آراىاخذشده، مجموع رأىاز

       
فروردين و روزهاى ايرانبهجمهورىاسالمىدر رأىقاطعمردم پساز

مراحل ، س اعالمرسمىبرقرارىنظامجمهورىاسالمىتوسطحضرتامامخميني و
برگزارى براساسآن ــىو اساس تصويبقانون تدوينو انقالب، و ــىتثبيتنظام اساس
قبلاز كه بااهميتبود انتخاباترياستجمهورىچنان انتخاباترياستجمهورىبود
رياستجمهورىمطرحشدند؛ نامزد عنوان افرادىبه ــى، اساس تصويبقانون تدوينو

تاريخ ــه مصاحبهايب ــازرگانرئيسدولتموقتدر مهندسب چنانكه
از كه ــتاهللاطالقانىنيز آي مرحوم و ــتجمهورىنفىنكرد براىرياس را نامزدىخود
نامزدىبراى مرداد در ميشد، چهرههايشاخصبراىرياستجمهورىشمرده

نپذيرفت انتخاباترياستجمهورىرا
درپيشنويسقانوناساسى،مهمترينوظايفواختياراترئيسجمهورعبارتبودنداز

اصل مجريه؛ و قضاييه مقننه، قوه برقرارىارتباطسه
اصل هيئتوزيران؛ و توسطرئيسجمهور مجريه اعمالقوه

قانون اجراى ــئول مس روابطبينالمللىو داخلىو امور ــمىدر رس باالترينمقام
اصل مجريه؛ رياستقوه اساسىو

اصل توشيحقوانين؛
اصل مجلس؛ قوانيناز در نظر درخواستتجديد

اصل اليحه؛ يا همهپرسىبراىتصويبعهدنامه پيشنهاد
اصل انتخابنخستوزير؛

اختالف مقننه و مجريه بينقوه كه طريقاعالنهمهپرسىآنگاه انحاللمجلساز
اصل توافقممكننگردد؛ و آيد بهوجود

،ص اطالعات،
،ص ج همان، صورتمشروحمذاكراتمجلسبررسىنهايىقانوناساسى،

اطالعات،
همان،
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اصل تصويبمجلسشوراىملى؛ عمومىپساز اعالنعفو
اصل عناوينافتخارى؛ و اعطاىنشانها

اصل اعالنجنگومتاركهآنوپيمانصلحپسازتصويبمجلسشوراىملى؛
اصل باشد ايران تابع ايرانىاالصلو بايدمسلمان، رئيسجمهور

مهمتريناختياراترئيسجمهور براساسفصلنهممتنقانوناساسىتصويبشده، اما
از عبارتبودند

رهبرى؛ مقام پساز رسمىكشور عالىترينمقام
مسئولاجراىقانوناساسى؛

مجريه؛ رياستقوه
دولتها؛ ساير با قراردادهاىايران و موافقتنامهها امضاىمقاولهنامهها،

استخدامىكشور؛ ادارىو امور و بودجه و برنامه امور مسئول
عزلوزرا؛ بهمجلسو معرفىوزرا

كشورهاىديگر؛ تعيينسفراىايراندر
رياستشوراىعالىامنيتملى

مورداشاره درضمنبهشرايطرئيسجمهورعالوهبرايرانىاالصلوداشتنتابعيتايران
داراىحسن مدبر، مدير، اضافهگرديد زير موارد پيشنويسقانوناساسى اصل در

مؤمنومعتقدبهمبانىجمهورىاسالمىومذهبرسمىكشور تقوا، امانتو سابقهو
متن با اساسى پيشنويسقانون در اختياراترئيسجمهور مقايسه از كه همانگونه

طبقاصل رئيسجمهورىسلبو از اختياراتزيادى ميآيد، بر آن تصويبشده
تنظيم فرمانهمهپرسى، مانند است، گرفته رهبرىقرار مقام اختيار اساسىدر قانون
موازيناسالمىپساز حدود تخفيفمجازاتمحكوماندر يا عفو روابطقواىسهگانه،
مسئلهانحاللمجلسنيزدرمتنقانون پيشنهادرئيسقوهقضاييهواعالنجنگوصلح

ثبتنگرديد درجو اساسىتصويبشده
پيشنويسآنكمتر ــىاز اساس متنقانون در اختياراترئيسجمهور اينكه وجود با
تشنگان مسئوليتداشتكه و اندازهاياختيار به ــتجمهورى رياس مقام هنوز اما بود

، ج همان، اساسى، قانون نهايى ــى مذاكراتمجلسبررس ــروح صورتمش ،ص همان،
ص

قانوناساسىمصوب فصلنهم
قانوناساسى اصل
قانوناساسى اصل
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و تكاپو به ــبآن رجوىبراىتصاح ــعود قدرتىچونمس
تالششديدىبپردازند

( )      
ــتجمهوري رياس تصاحبمقام دنبال به رجوى اگرچه
امامخميني ــرد ك ــنهاد ــيطنتىعجيبپيش ش در اما بود
تلويحي اهدافمنافقانهايهمچوناشاعه اينامر در او يقيناً بپذيرد رياستجمهورىرا
رجوى بهدستور مجاهد نشريه داشت نظر در را قدرتطلبىامام رياستخواهىو اتهام

نوشت اينمورد در
احوالسياسى، و اوضاع مجموعه به توجه با ايران سازمانمجاهدينخلق
شرايطملى ــائلو مس گرفتنكليه نظر در با و فرهنگىموجود اجتماعىو
شايستهترين ــخصرهبرىانقالبامامخمينيرا بينالمللىميهنمانش و
دررأىگيرى انتخاببراىتصدىمقامرياستجمهورىدانستهوآراىخودرا
متذكرميگرديمقبلازرحلتپدر توضيحاً آيندهبهشخصايشانخواهدداد
زحماتامام جانبپدر، اينمسئوليتاز احراز با كه اينبود ما طالقانىاميد
كنيمبه استدعا امام ازحضور ناگزيريمكه ليكندرشرايطحاضر كمترشود
بهخاطرممانعت خاطروحدتكلمهضدامپرياليستىتمامصفوفخلقمانو
ازپيشرفتمجددسرمايهدارىوابستهوپايگاههايليبرالشوبهمنظورتأكيد
ــارهاىمضاعفرا فش مليتهايوطنمانزحماتو مناطقو برحقوقهمه
نظر به تقبلنمايند شخصاً ــتجمهورىرا مسئوليترياس و شده پذيرا نيز
جانباماموجمعشدنمسئوليتهايرهبرى ــئوليتاز تقبلاينمس با ما
نقايصقانوناساسىمبنىبر يكىاز ــان، رياستجمهورىدرشخصايش و
آن عواقببازدارنده و ــده خنثىش عملكرد تصميمگيرىو دوئيتمراكز
بديهىاستبرادراحمدخمينىحسبالمعمولازمدد منتفىخواهدگرديد
يا اجرايىدريغنكردهوخواهدتوانستبهعنوانمشاور امور امامدر نمودنبه

كاهشدهد زحماتايشانرا مقدارىاز دستيار
اميدواريمبايكىشدنمسئوليتهايرهبرىورياستجمهورى بنابراينما
در گرفتنبيشتر قرار و تهران به قم شهر از ايشان انتقال و شخصامام در
وسازمانهايانقالبى،وحدتضدامپرياليستى نيروها دسترسعموماقشارو
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انقالب نهايى پيروزى ــايل وس و ــده تأمينش ــتر بيش چه هر نيروها تمام
تكميلگردد زودتر هرچه اسالمىما رهايىبخشضدامپرياليستىو

    
دىماه دوم هفته در گرديد نامزدهاىرياستجمهورىآغاز ثبتنام آذر از
ــن ابوالحس از انتخاباتىعبارتبودند فعاليتهاي ــاز آغ روزهاى در چهرههايمطرح
اين در ــنحبيبى حس ــىو فارس جاللالدين مدنى، احمد داريوشفروهر، بنىصدر،
بهعنواننامزد دى در ميانسازمانمجاهديننيزرهبرخودمسعودرجوىرا

رياستجمهورىمعرفىكرد
از نفر اسامى اطالعيهاي، صدور با معاونسياسىوزارتكشور دى در
البته كرد اعالم رياستجمهورىرا نامزدهاىواجدصالحيتبراىانتخاباتاوليندوره
سوى بهداليلگوناگوناز نفر اينميان از بودندكه نفر ثبتنامكنندگان تعداد

وزارتكشورحذفشدند
عالقهمندانشخواست و هواداران كليه از اطالعيهاي ــار انتش با مجاهدين ــازمان س

نفعرجوىبهحسابشماره تبليغاتبه ــبرد جهتپيش را كمكهايمالىخود
كنند پيچشميرانواريز بانكصادراتشعبه

جهت از رياستجمهورى ــىصالحيتداوطلبان اساس قانون اصل بند طبق
شوراى تأييد به انتخابات از قبل بايد اساسىدرجشده قانون در بودنشرايطىكه دارا
با اما ميرسيد رهبرى تأييد به اول دوره در و بود ــده نش تشكيل هنوز كه نگهبان
دىماه خمينيدر امام رياستجمهورى، اوليندوره داوطلبان زياد حجم به توجه
مرقوم ــتجمهورى رياس انتخابات در ــدى ــركتج براىش ايران ــت مل از دعوت با

فرمودند
ملتتصديق ناحيه از اساسىمصوب بهحسبقانون ايندوره در اينكه با
به اينجانباست، عهده به ــرايطاو بودنش واجد و صالحيترئيسجمهور
ــتثنايى اس وضع آنجمله جهاتالزمالمراعاتاز بعضىمصالحو ــطه واس

و ،ص ، ش اول، سال مجاهد،
،ص ، ش اول، سال همان،

اطالعات،
همان،ص مجاهد، همان،
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طرفى از نشود تأخير حياتى مهم امر اين ــتدر اس الزم دارد، ــور كش كه
اين در تأخير استو زمانىطوالنى به محتاج نفر بيشاز ــايى شناس
جهاتديگر اينجهتو به ــت نيس كشور ملتو حالتاستثنايىبهصالح
سرنوشت خود كه نمودم ملتواگذار به انتخابرا صالحيتو اينجانبامر

تعييننمايند خويشرا

      
شركت با مجاهدينخلق مطبوعاتىسازمان مصاحبه نامزدىرجوى، اعالم دنبال به
مهدىابريشمچى، عباسداورى، خيابانى، مركزىمانندرجوى، اعضاىكادر گروهىاز
اين در شد ترتيبداده دىماه ــانىدر محمدسيدىكاش مهدىفيروزيان،
براى ــورىرجوى كانديدات از ــازمان هدفس مورد ــىخيابانىدر موس ابتدا مصاحبه

رياستجمهورىگفت
انقالبخلقمانو به ــيدن بخش تداوم ــتاز عبارتاس ما نظر هدفمورد
از ــشبراىجلوگيرى كوش ضدامپرياليستىو جهتگيرىدرستمبارزه
و بوده وفادار است نوبتامريكا شاه از بعد انقالبى شعار به ما انحرافات
قانون رفراندوم از بعد وقتى رياستجمهورى مسئله مورد در ما هستيم
اساسىدرزمينهتصميمگيرىهايسياسىمسئلهانتخاباترياستجمهورى
بعد بحثهايكافىو و دقتها از بعد مطرحشد؛ عنوانمهمترينمسئله به
نيروهاىسياسى كليه كه رسيديم نتيجه اين به جوانبامر بررسىهمه از
قانون رفراندوم آنهايىكهدر بهعبارتديگرچه جامعهومنجملهخودمانو
هر از صرفنظر يا و شركتنكردند آنهايىكه چه و اساسىشركتكردهاند
فضاىسياسىحاكم و آنجايىكهجو تا بايد مخالف، دادندموافقيا رأيىكه
انتخاباترياستجمهورى امر با فعاالنه و ــند بكوش ميدهد اجازه جامعه بر
براى فرد مناسبترين و انتخابشايستهترين با بتوانيم ما تا كنند برخورد
ــىمصوب، اساس قانون همين كادر در ــدور حتىالمق ــاس، حس اينمقام
به بيشترىرا چه ضدامپرياليستىهر پيروزىهايانقالبىو و ــرفتها پيش
اغتشاش و خوزستانو كردستان، آذربايجان، فتنهگروههاىتجزيهطلبدر به توجه با اوضاعكشور به اشاره
استعفا امريكا تسخيرجاسوسخانه از دولتموقتهمبعد ؛ چريكهاىفدايىو گروههاىسياسىچونمنافقين،

مىكرد اداره را شوراىانقالبكشور و داد
،ص اطالعات،
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اعالميهاىشخص طى قبًال ما بياوريم دست
رياستجمهورىدر مقام براى را خميني امام
كانديد ايران رياستجمهورى انتخابات اولين
و اوضاع در كه بود اين اصلىمان دليل كرديم
كسىاستكه خمينيتنها امام احوالكنونى،
وحدت بيشتر چه جهتتأمينهر در ميتواند
از جلوگيرى و ما طبقاتجامعه و ــار اقش تمام
ما بشود حايز را اينمقام ــتتها تش و تفرقهها
بازهم معتقديمكه ايننظرهستيمو االنهمبر
انتخاباست شايستهترين مناسبترينو امام
ندارندشخصاً بنا امام گويا كه شديم متوجه اما
همان ادامه در ما ــذا ل و كنند احراز را اينمقام
ــتجمهورى رياس امر ــركتفعاالندر خطش

برادرمانمسعودرجوى معرفىكنيمو برآمديمكانديداىديگرىرا درصدد
كرديم نامزد را

ــوىبراىنامزدى رج ــعود مس اينكهچرا مورد ــخنانشدر س بخشديگرىاز وىدر
گفت است، رياستجمهورىمعرفىشده

آرمانهاي و را ــالبخلقما انق فردىكه انقالبىبوديم، طالبيكفرد ما
ــالتمكتبى يكرس بار بتواند و ــد باش درككرده عميقاً را انقالبىخلقما
اينبودكهكانديداىرياستجمهورى شرطديگر بهدوشبكشد اسالمىرا
شناخته را دشمناصلىخلقمان انقالبى، بينشعلمىو با كسىباشدكه ما
باشدوهمچنينبهتضادهاوتناقضاتموجوددرجامعهاعمازمسئلهمليتها،
مسئلهمذاهبومسائلاقشارمحرومجامعهباالخصكارگرانو مسئلهزنان،
انقالبىو چارچوبآرمانهايرهايىبخشو بتوانددر و دهقانانواقفباشد
كانديدمحبوب متناسبباشرايطكنونىجامعهيكبرنامهكارىداشتهباشد
انقالبى،ضدامپرياليستودرخدمت مكتبى، ميبايستفردىصاحبنظر، ما
پسداده ميدانعملامتحانخودرا در اقشاروطبقاتمحرومجامعهباشد
عملى ــيلهالزمجهتتضمينصحت، بايدوس اينفرد طرفديگر از و باشد

همان،ص مجاهد،
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اجراىچنين وسيلهايكه باشدو داشته همهجانبگىبرنامههايشرا بودنو
همانسازمان ما نظر از اينوسيله باشد داشته تضمينبكند برنامههايىرا
در را وقتىبررسىكرديماينها است سازمانمجاهدينخلقايران انقالبى
برادرمان كه بديندليلبود و جمعديديم رجوى مسعود برادرمان وجود
بهاعتقادماسازمانمجاهدين نامزدمقامرياستجمهورىكرديم مسعودرا
برادر كردن كانديد با خود مبارزه سالموجوديتو مدت ايراندر خلق
مجاهدمسعودرجوىقدمديگرىدرمسيرتحققآرمانهايانقالبىخلقمان

برمىدارد
ــخنان س با ــوىمتعاقبمجلسگرمى رج ــعود مس خيابانى، ــخنان س پايان پساز

آنگفت با ضرورتمبارزه ضدامريكايىو
ــتجمهورىمبينيك انتخاباترياس صحنه مجاهديندر ما فعال حضور
انتخابات اين حيث هر از ــىكه آزمايش هست، نيز آزمايشبزرگتاريخى
كيفى تمايز يكتفاوتو ميكند؛ ممتاز ــورهاىديگر كش نظايرشدر از را
تاريخسازمانهاي در شايد چراكه ــاز سرنوشتس و تعيينكننده شايدهم
برحسب تجربهاياستكه اينجديدترين معاصر، تاريخ در انقالبىمسلح
شهرىپارتيزانى مبارزه ــلطنتىبه دورانديكتاتورىس در آنسازمانىكه
ــىكانديداىرياستجمهورى مبارزاتسياس ميدان در ــته داش ــتغال اش

بشود
داشت اعالم اينشرح به را سپسرجوىبرنامههايانتخاباتىخود

اقتصادىبه و مختلفسياسى امور اداره براى تشكيلشوراهاىمردمى
مردم؛ بر تأمينحكومتمردم منظور

طريق تأمينوحدتضدامپرياليستىتمامخلقاز
زمينههاي ــتىدر امپرياليس ــارتبار قراردادهاىاس كليه لغو و ــا افش الف

فرهنگى؛ نظامىو اقتصادى، سياسى،
ملىكردنتمامسرمايههايوابسته؛ ب

وابستگى با صنعتىبراىمقابله ــاورزىو كش از توليداتملىاعم ــد رش ج
اقتصادى؛

شاه ــترداد اس فقطبه نبايد ــم امپرياليس عليه ما مقطعكنونىمبارزه در د
همان
همان
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بايد اينمبارزه بلكه است ما يكىازخواستههايحقه اينتنها محدودشود
يابد ادامه امريكا رأسآن در امپرياليسمو به وابستگىها قطعكاملتمام تا
و سرنوشتشان بر ايران تأمينحاكميتمردم تماميتارضىو استقالل،

باشد؛ استوار تعهد مبناىعدم بر دقيقاً بايد سياستخارجىما
كليه ــزابو اح مطبوعات، ــم، قل بيان، ــده، آزادىكاملعقي ــن تضمي

مرام؛ و عقيده هر صنفىبا اجتماعاتسياسىو
كردستان؛ جمله از مناطقكشور كليه در تأمينحقوقمليتها

چريكنيموقتمردمىبراى ميليشيا ميليونىخلقيا تشكيلارتش
؛ تهديدهاىامپرياليستى حمالتو تودهايبا مقابله

سياسىمساوىبراىزنان اجتماعىو حقوقاقتصادى، تضمينشرايطو
مردانكشور؛ و

رفعتبعيض برادراناهلتسننو استقرارمساواتاسالمىميانشيعيانو
اديانتوحيدى؛ مذاهبو ساير تسننو تشيعو از اعم ايران اتباع بينكليه

زير اجراىموارد كنونى ــه مرحل در براىكارگر كار براىدهقان، زمين
ضرورىاست

پيشينبه تحميالترژيم كليه دولتو به بدهىهايدهقانان همه لغو الف
دهقانان؛

شرايطالزم ايجاد منظور به دهقانان به مالى و تضمينكمكهايفنى ب
توليدكشاورزى براىرشد

نظر با كار قانونجديد ــن تدوي مقرراتضدكارگرىو قوانينو همه لغو ج
كارگران؛ خود

به بهداشتبراىعموممردم آموزشو معيشت، مسكن، تأمينحقكار،
كارمندانكمدرآمد؛ اصنافو پيشهوران، دهقانان، خصوصكارگران،

مردم؛ تأمينآسايشاجتماعىهمه و هرجومرج با مبارزه
ــتعمارىو ضداس ــتبدادى، تمامجنبشهايانقالبىضداس حمايتاز

ضداستثمارىخلقهايجهان
پايانرجوىراجعبهضمانتاجرايىبرنامههايانتخاباتىاشگفت در

براىتحقق ــه ك دارم اختيار مجاهدينخلقدر نام ــكلىبه ــازمانمتش س
اطالعات، همان،ص
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برازنده پاكباز، جوانانى از ــازمان اينس داشتو خواهم اتكا آن به برنامهها
نميهراسند و خلقنهراسيده و ــالم اس راه هيچمشكلىدر از كه ــرربار ش و

است تشكيليافته

     
بررسىاست تحليلمحتواىبرنامههايانتخاباتىرجوىمواردىقابلدقتو در

داوطلب هر كه معيشتىبودند ــوىرجوىاصولىكلىو س از ارايهشده برنامههاي
جو در و ــرحكند مط را آراىمردمىآنها ــتآوردن دس ــتبراىبه انتخاباتميتوانس

معطوفسازد بهسوىخود را ذهنها و چشمها پرتنشسال و پرتالطم
قانون اصولمتعدد ــتىناقصاز توسطرجوىبرداش ارايهشده برنامههاي ــتر بيش
؛ اصل از برداشتى اول برنامه نمونه عنوان به ــت؛ اس ــالمىبوده اساسىجمهورىاس
، اصلهاى برداشتىاز چهارم برنامه ؛ و ، اصلهاي ــتىاز برداش برنامهسوم
برنامههشتمبرداشتىاز ؛ و ، ، اصلهاي برنامههفتمبرداشتىاز ؛ و ،
دوازدهم برنامه و و ، ، ، اصلهاي برداشتىاز دهم برنامه ؛ و اصول
داشتكه نظر بايددر اينميان در است قانوناساسىبوده اصل برداشتىناقصاز
كرده اعالم نشريات، و روزنامهها تبليغاتدر با و ــكارا آش منافقين سازمانمجاهدين
استفاده برنامههايانتخاباتىرجوىبا بيشتر اما قانوناساسىرأىندادهاند، به بودندكه
قانوناساسىجمهورىاسالمى در ازطرفديگر بود همانقانوناساسىتدوينشده از
شعارهاىسبكو از كاملتر و جامعتر بسيار اجتماعىمردم اقتصادىو حقوقسياسى،

است شده توضيحداده رجوىدرجو فريبكارانه
هدف آنانهميشه ــتكه داش بيان خوبى به مجاهدين آينده و ــته گذش عملكرد
ميكند اقتضا ــان منافعش هنگام هر و ميدانند و ــتند ميدانس وسيله توجيهكننده را
برخالف يا و ــد عوضميكنن را اهدافخود و ــعارها حيايىش و ــرم ش بدونهيچگونه
همواره را آنانخود نمونه عنوان به قبلىحركتمينمايند؛ اهدافاعالمشده و شعارها
همواره كشور از فرار از بعد اما ميشناسانيدند، امريكا امپرياليسم دشمنسازشناپذير
اينگروه يقين به ــازند س برقرار روابطيگرم امريكا ــم امپرياليس همان با كوشيدهاند
اكنون و برخوردارند امريكا نظامى مالىو اطالعاتى، ــى، كمكهايسياس تروريستاز
در ــدهاند ش عراقماندگار در حمايتامريكا با آنها واداده ــىو باقىماندههايافيون نيز

همان،ص مجاهد،
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سازمانشو و رجوى ــگفتآور رذالتش و خصوصپستى
مزدورى و حكومتجهنمىصدامحسين با بندوبست نيز
بلندپايگان رجوىو مذاكراتمحرمانه مطالعه حزببعث،
امنيتىرژيمصدام و اطالعاتى ــد ارش مقامهاي با سازمان

سودمنداست بسيار
آزادىاحزاب، ــورد م رجوىدر ــعارهاىفريبكارانه ش
برخالف مرامى و ــده عقي هر با مطبوعات و بيان عقايد،
به است ــرعىبوده قوانينش ــىو ــلمدموكراس اصولمس
احزابفاشيستىو به نمو و ــر نش ــىاجازه يقيندموكراس
اسالم شرع و نميدهد را و هرجومرجطلب آنارشيستى
كفر، مبلغ حامىو كه ــىرا مطبوعات احزابو و گروهها نيز
غيرالهى مذاهبباطلو شيطانپرستى، تروريسم، جنايت،

مفسر مؤمنبهآنو را خود منافقين اسالمىكهمجاهدين آرى، نميداند آزاد باشندرا
از بعد ــروزىانقالبو پي از مجاهدينقبل نميداد ايننتيجه از بهتر ــتند آنميدانس
مطبوعاتمخالف احزاب، تحملگروهها، به حاضر كه ثابتكردند عمل پيروزىآندر
كه نشانميدهد مجاهد شمارههاينشريه به نگاهىگذرا نيستند خود حتىمنتقد و
خاطره هنوز ــاتكوبيدهاند ــنگينترينكلم س با انتقادىرا يا مخالفتو گونه آنانهر
ستونهاي افرادىكه ــازمانىمجاهدينعليه وحشتناكدرونس تسويههايخونينو
سرانسازماندر عملكرد اعتراضبه و انتقاد اتهام به اصلىسازمانبهحسابميآمدند

است يادها
سازمان از شدن جدا اعضاىمركزىسازمانمجاهدينپساز هادىشمسحائرىاز

است كتابمعروفشمردابچنيننوشته در
احزاب انقالبيونو بهحالنشاندادهكهدلشبهحالسركوبساير رجوىتا
بلكه نميسوزد و نسوخته مخالفجمهورىاسالمى سازمانهايديگر و
خدا از و دلدارد جمهورىاسالمىدر اندازه همان به را دشمنىآنها و كينه
عنوان به براىخودشان ميدان تا ــد نباش ــان تنش به سر آنها كه ميخواهد
سايتاينترنتى متناينكتاباز ــتان تابس لندن، اينترلينك، ايران انجمن براىقضاوتتاريخ، رك

اينترلينكقابلدريافتاست انجمنايران
مكانهاي در را تكه هر و كردند تكهتكه را او شده بدنسوخته و آتشزدند قتل، از بعد جسدشريفواقفيرا

دستاست شدندر پيدا از بعد او جسد باقيمانده تصوير مختلفدفنكردند
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رجوى فراهمشود جانشينجمهورىاسالمى آلترناتيو
و رفسنجانى با كه مقدار آن از ــتر انقالببيش اول روزهاى
رقيب را چوناو بنىصدرضديتداشت، با بهشتىضدباشد
را او رياستجمهورىميدانستو اسالمشناسىو در خود
خوشكرده جا اروپا در كهمدتها ــوار موجس يكمفتخور
بودتحليلميكردكهاكنونبراىميوهچينىخونهايىكه
آنمقدار بيشاز است ايرانآمده به بودند مجاهدينداده
با رژيمجمهورىاسالمىدشمنىميورزند كهمجاهدينبا
روزنامههايمجاهدين در رژيمضديتدارند گروههايمخالف اپوزيسيون
گروههاي احزابو عليه ــزا ناس روزنامههايرژيمميتوانفحشو از بيشتر

كرد مشاهده جمهورىاسالمى مخالفرژيم
بدون بهسازمانىانقالبىكهجوانانىپاكباز، اتكا مورد رجوىدر تأكيدهاىچندباره
برنامههاي اينسازمانجهتپيشبرد از استفاده و تشكيلدادهاند را آن شرربار ترسو
نامزدرياستجمهورى هرفردىكه آيا مفهومسياسىايداشت؟ چهمعنىو اعالمشده،
آن بر نظامىميداشتكه يا ــبهنظامى سازمانىش بايد ميرسيد مقام آن به يا ميشد
اينهمان ــد؟ نباش جوابگو هيچكسديگر به او از غير به هم ــازمان اينس و كند تكيه
بيرونآمد عنوانميليشيا با دلآنعقربجرار از ميليتاريسمىبودكه عملبه انديشهو
مقتولساخت مضروبو ايرانرا مسلمان مردم ــيارىاز بس گرم، و سالحهايسرد با و
اختصاص توصيفميليشيا تعريفو به را مجاهد ــريه نش فوقالعاده سازمانيكشماره
خون ثمره ــبآزادىو ــكرانهكس عالىترينش ــياىمردمىرا ــكيلميليش تش و داد
ابزارىو استفاده درجسخنانايشانبه امامخمينيو چاپتصوير با دانستو شهيدان
دهشتناك واقعىو چهره خرداد نظامىمجاهديندر فاز فريبكارىپرداخت
هادىشمسحائرىدرخصوص ساخت بهخوبىآشكار اينميليتاريسمميليشيايىرا

نظامىگرىمجاهدينمينويسد شدتخشونتو
قدرت به اگر كه نيرويىهستند خطرناكترين بنيادگراترينو مجاهدين
بىرحمىدستامثال خونخوارىو در كنند پيدا ــنا آبىبراىش و ــند برس

پشتخواهندبست از را هيتلرها
و ، ص همان، هاديشمسحائري،
،ص ، ش اول، سال مجاهد،

همان،ص هاديشمسحائري،
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آنكشور، اصلىمنافقيندر مقر ــرف، اش پايگاه و عراق در سالها شمسحائرىكه
ووحشيگرىهاي مواردفراوانووحشتناكىازسختگيرىها فعاليتكردهاست، زندگىو
انتقادىبهعملكردرهبرىداشتند سازماننسبتبهنيروهاىخودىكهاندكاعتراضيا

است ساخته بازگو را

   
سوى از برنامههاياعالمشده براىتبليغ اولينميتينگانتخاباتىسازمانمجاهدين
و شركتهواداران با تهران ــگاه دانش در دى پنجشنبه روز رجوىدر مسعود

موسىخيابانىگفت اينميتينگابتدا در گرديد اعضاىسازمانبرگزار
روى از نه و شدهايم اينصحنه وارد وظايفمان و برحسبمسئوليتها ما
هميشه ما نبود ــته بس روىما به درها اهلجاهطلبىبوديم اگر جاهطلبى
ــىتحملهمين ــىيكانقالبىيعن زندگ ــلميكنيمچون تحم را رنجها
گذراندنكوران خاطر كانديداىمنتخبسازمانمجاهدينخلقبه رنجها
برنامههايي اگر و ميفهمد معنىحرفهايشرا مبارزاتىسالهايگذشته،
شدن مشكالتپياده الزاماتو به و ميداند را ارايهميدهدمعنىاينبرنامه

آنواقفاست
رجوىخطاببهجمعيتچنينگفت مسعود سخنانخيابانى، پساز

يكى تعقيبميكنيم؛ دوهدفرا انتخاباتشخصاً شركتخودماندر با ما
سياسى زمينه در اجتماعى تاريخىو زمينه ديگرىدر سياسىو زمينه در
امپرياليسموپايگاههايداخلىاش ايجاديكثقلانقالبىبهمنظورمواجههبا
نيروهاى تمام ــزىجبههاياز پىري منظور تاريخىبه اجتماعىو زمينه در
ضدامپرياليستبراىبهثمررساندنخطوطضدامپرياليستىامامخميني

تاريخسازمانهايانقالبىمسلحجهان كهمنميدانمايناولينباردر آنجا تا

در و استانديالهعراق عراقىخالص كيلومترىشمالشهر پادگاناشرفدر قرارگاه اشرفيا شهر
پسازخروج پادگاناشرفدرسال دارد قرار استانكرمانشاه ايراندر كيلومترىمرز كيلومترىبغدادو
معسكر نام به محلى همكارىارتشعراقدر با بعثعراق رژيم دامان به شدن پناهنده پاريسو از رجوى مسعود
رجوىبهسرعتنيروهاي ــد ش رجوىاهدا مربعىبه متر هزار اينزمين لطفصدام با و گرديد خالصايجاد
بعثىعراقسازمانتروريستىخود تداركاتاهدايىرژيم سالحو پول، با و عراقآورد به فرانسه از را سازمانيخود

پادگاناشرفسازماندهىنمود در را
هاديشمسحائري، همچنينرك ــت اينترنتقابلدريافتاس از كتابمذكور همان؛ هاديشمسحائري،

بنبست،تهران،كيهان،
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مبارزه دورانديكتاتورىبه استكهيكسازمانانقالبىكهدر تاريخمعاصر
كانديداى حاالخودشرا شرايطىنظير در داشته شهرىاشتغال مسلحانه
ابعادبينالمللىهم رياستجمهورىميكند،پسمسئلهفراترازداخلكشور

بكنند؟ انقالبيوناداره بايد انقالبرا ايناستكه جز آيا دارد
درباره ــود ــادهايخ م ــه برنام ــريح تش ــخنانشبه س ــر ــشديگ بخ رجوىدر

بازگوساخت هيجان با را اينجمله پايان، در رياستجمهورىپرداختو
مكتب درخونو تطهيرشده و جوانانپاكباز متشكلاز بهسازمانىانقالبىو
بدون و شرربار عهدىخونينو با و ندارند نظر در حبىرا خلق، و كهجزخدا

دارم هيچترسىاتكا
براى نامزدىرجوى از ــخاصضدانقالب اش و گروهها از ــيعى اينميانطيفوس در
حزب از اشخاصعبارتبودند و اينگروهها از برخى رياستجمهورىحمايتكردند
و ناميدند ــيطان حزبش را خمينيآن امام همانگروهىكه ــتان دموكراتكردس
انقالبىزحمتكشانكردستان، ــازمان س داشتند حذر بر آن از را مسلمانكرد مردم
سازمان سازمانكموله، مبارزانخلقعربخوزستان، ايران، سوسياليستهاي جامعه
ــيخعزالدين ش و و فرهنگىخلقتركمنصحرا ــى كانونسياس چريكهايفدايى،
بود مهاباد پهلوىامامجمعهشهر محمدرضا ــتور دس به ساواكىكه حسينىروحانى،

اين در است مورد بر بالغ مجاهد نشريه اشخاصدر و عناويناينگروهها اسامىو
خارجى وجود عناوينگروههايىاستكه و نامها ــتدرج ــگفتىاس ش مايه آنچه ميان
و شده اعضاىسازمانساخته و افراد ــط رجوىتوس طبقدستور نامها اين و نداشتند
گروههايسياسى كه شود نشانداده تا ــدهاند ابالغش و ارسال تهران به شهرستانها از
كاملى نمونه امر اين واقع در جانبدارىميكنند نامزدىرجوىحمايتو از ــيارى بس
اين از برخى حسابميآمد شخصرجوىبه مجاهدينو فريبكارىسازمان و نفاق از

از عبارتبودند گروههايساختهشده
انجمنكارگران ــادان، كارگرانصنعتنفتآب از جمعى ــورى، آش جوانان

،ص ، ش اول، سال مجاهد،
همان

همان،ص غنىبلوريان،
،ص اطالعات،

كهتوسطدفترپژوهشهاى ايران طرحهاىتقسيموحركتهاىتجزيهطلبانهدر نگارندهدركتابايرانستان
نقشعزالدينحسينىدرحركتتجزيهطلبانهدركردستان مؤسسهكيهاندرحالآمادهسازىبراىچاپمىباشد،

است داده ارايه را او ساواكىبودن اسناد و
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مسلمان كاركنان كليدبر، دهقانان ــلمان، مس
انجمندانشجويان كلكشاورزىهمدان، اداره
گرگان، ــى طبيع منابع ــكده دانش ــلمان مس
انجمن بابل، نورىمقيم ــلمان دانشجويانمس
شامخى علوم ــكده دانش مسلمان دانشجويان

كاشانو
پيروزى، اعترافاتاعضاىتشكيالتىسازمانمانندرضا در
اسامىگروههاي پيرامون مقدم محمد ــينو افش منوچهر
ــىرجوىدر حام عنوان به مجاهد ــريه نش در ــده درجش

انتخاباترياستجمهورىچنينميخوانيم
شهرستانها ــئوالن مس از تلفنى صورت به ما
تحت را بلندبااليى ــت ليس كه ــتيم ميخواس

انجمنجوانان عنوانهاياينطورى مثًال بفرستند و عناوينمختلفتهيه
مسلمان انجمنجوانان ــلمانطوس، مس انجمنجوانان گزمك، مسلمان
جوانان اينصورت به يا تربتجام ــلمان انجمنجوانانمس ماهشهر، بندر
جوانانمسلمانپارسآبادمغان، جوانانمسلمانرشكال، مسلماناسپهكاله،
و نباشد عناوينمثلهم سعىميكرديم و مسلمانمشكينشهر جوانان

گافندهيم
عجيب عجيبنيست دورويىبود، فريبو نفاق، از چنيناعمالىازسازمانىكهسرشار
خطايننفاقو كند شفافبرخورد نشاندهدو بود چنانكه را سازمانخود كه بود آن
افرادنزديك شمسحائرىاز نشئتميگرفت مسعودرجوى، منافقبزرگ، فريبكارىاز

رجوىمينويسد به
زبانكشتهشدگان از صبحوصيتنامههايجعلى ــبتا پاريسش رجوىدر
ى زبانشهدا از را رهبرىخود ــعىميكرد س آنها در سازمانمينوشتو

كند فرو مغزها به سازمان؟
ادعاى ــازمان زندانىس ــران پس كه هزاررويىبود ــتايهمينخطنفاقو راس در باز
اعضاى هدايتىاز رضا واقعشدنميكردند تجاوز ادعاىمورد دختران، شكنجهشدنو

،ص ، ش اول، سال مجاهد،
،ص ج همان، فرجام، پيدايىتا سازمانمجاهدينخلق؛

همان،ص هاديشمسحائري،
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براىاثبات زندان نظامىدر فاز در ــت اس اعترافاتشنوشته ــازماندر تشكيالتىس
بسوزانيم را پاىخود و كمر چاقو يا سيگار با كه بود خطاين شدنمجاهدين شكنجه

مجروحكنيم يا
بهعنوانآثارشكنجه آنرا بودو سيگارسوزانده با بدنشرا از نقطه محمدمحمديان
با دستشويىزندانيان، ــبهنگام ش سه در است اعترافكرده خود او ــانميداد نش

ميسوزاندم را كمرم دستو و پا سيگار،
برگزار نيز برنامههايشميتينگهايديگرىرا سازماننفاقجهتتبليغبرايرجوىو
آراى مظلومنمايىبراىبهدستآوردن ــونتو خش خطدرگيرى، آنها همه در كه كرد
مورد مىگرديد قانونىبرگزار بدونكسباجازه كه اينميتينگها دنبالميشد مردم
وزارتكشور مورخ نامه در ميگرفت قرار وزارتكشور تذكر اعتراضو

چنينميخوانيم مجاهدچاپشده، نشريه در سازمانمجاهدينكه خطاببه
سازمانمجاهدينخلق

بعدازظهر در وزارتكشور از الزم ــبمجوز ــازمانبدونكس آنس واصله، اطالع برابر
مبادرت تهران دانشگاه محوطه برگزارىميتينگدر نسبتبه مورخ
كه استهمانطور خواهشمند عليهذا است داده برخوردهايىرخ كهضمنآن نموده
گرديده ارتباطجمعىمنتشر وسايل طريقمطبوعاتو از كه اعالميههايصادره طى

حداقل ميتينگمراتبرا راهپيمايىيا برگزارىهرگونه صورتتمايلبه ــتدر اس
برگزارى نسبتبه الزم جواز صدور بررسىو پساز تا اعالم وزارتكشور به ساعتقبل
آزادى امنيتو هماهنگىالزمجهتحفظنظمو و راهپيمايىمبادرتگردد ميتينگيا

مصطفىميرسليم طرفسرپرستوزارتكشور، از گيرد انجام

       
فعاليتهايتبليغاتىسازمانمجاهدينبراىپيشىگرفتنرجوىازسايركانديداهاى
به اهدافمشكوكو تبليغات، نحوه گستردهايدنبالميشد طور رياستجمهورىبه
سوى آناز آشكار اعالم قانوناساسىو ــازمانمجاهدينبه س رأىندادنرجوىو ويژه
بهشدتنگرانساخت انقالبىرا نيزمردممسلمانو مسئوالنانتخاباتونظامو سازمان،
اساسآنرئيسجمهور بر ــىكه اساس قانون اصل به توجه با آنانميپرسيدند

همان،ص فرجام، پيدايىتا سازمانمجاهدينخلق؛
همان

ش سند
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مهمترينمبانى قانوناساسىاز ــالمىباشدو مبانىجمهورىاس به معتقد بايدمؤمنو
افتخار با و آشكارا پذيرشرا اينعدم و نپذيرفته قانوناساسىرا كسىكه آيا است، نظام
مؤمنومعتقدبهمبانىجمهورىاسالمىاست؟درصورتپيروزىچنين اظهارميكند،

قانوناساسىادارهخواهدكرد؟ كدام با را وىكشور انتخابات، شخصىدر
نويسندگانبىسوادوفريبكارنشريهمجاهدبهدستوررهبرىسازماندربرابرايننگرانىها
آيابدونشركتدررفراندومقانوناساسىمعرفىكانديداى وپرسشهاطىمطلبىباتيتر
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سيستمحاكمازنظرسازمان پسازذكرايننكتهكه رياستجمهورىكارىاصولىاست؟
مجاهدينبهدونوعسيستمكامًالضدخلقىمانندرژيممنفورپهلوىوسيستمحاكمبرآمده
ازيكانقالبهمهجانبهتقسيمميشودكهسازمانبهمبارزهجهتبراندازىسيستماولى
،بهسفسطهونفاقپرداخته ميپردازدوسيستمدومىراتأييدميكندودرآنذوبميشود

ودربازىباكلماتچنيننوشتند
ازهميننوع بعضىمواردمسئلهبهاينسرراستىنيستوشرايطفعلىما در
يعنىشرايطىكهضمننفىشدنسلطهسياسىامپرياليسم،نظامحاكم است
نيزازديدگاهاصولمكتبىيكسازمانانقالبىنميتوانديكپارچهموردتأييد
دراينشرايطمسئلهرابطهاينسازمانانقالبىباسيستم آنسازمانقرارگيرد
سازمانماپسازپيروزىانقالب حاكمازپيچيدگىهايخاصىبرخورداراست
ضدديكتاتورىبهرهبرىامامخمينيبههمينپيچيدگىتوجهداشتوبااتكا
سالهاشميدانستكه تشكيالتى بهاصولمكتبىخودوتجاربسياسى
ازهمان ما توجهبهشرايطخاصعملكند با هوشيارىو اينزمينهبا بايددر
مصلحتگرايانه حفظكرده، انتقادىخودرا ضمناينكهمواضعاصولى ابتدا
ــى سياس فرصتىضمنتأييدعملىو هر عينحالدر در نكرديم، فدا را آنها
يارىسيستمحاكم به اينزمينهها در قوا تمام با اقداماتترقىخواهانه كليه
اينراهبسيجكرديمو در شتافتيموتمامامكاناتمادىومعنوىناچيزخودرا
سربازانناچيز يادآورشديمكهدرخطوطاصلىضدامپرياليستىامام،خودرا
جانبركفىميدانيمكهتاآخرينقطرهخوندراينراهبهپيكارادامهخواهيم

سازمانباسيستمحاكمسرجنگندارد داد
به جمهورىاسالمى عنوان هم غريبحتييكبار اينتوجيهاتعجيبو طول در
اينكهسازمانبهجمهورىاسالمىرأىمثبت ذكر نشريهمجاهدسپسبا نرفتهاست كار
چنينمينويسد است، قانوناساسىشركتكرده انتخاباتمجلسخبرگان در و داده
نارسايىهاي دليل به را ــده ارايهش اصول اساسى، قانون رفراندوم مورد در
خاطر ــه ب ــتيم نتوانس ديديم آن ــىدر ايدئولوژيك ــاظ لح ــه ب كه اصولى
و بارها نيز ــورد اينم در و ــم رأىمثبتدهي آن ــىبه ضرورتهايسياس
مجلسخبرگان ــا ي ــوراىانقالبو ش امام، ــگاه پيش تلگرافبه با چه بارها
يادآورشديم ميشد قانونگنجانده كهميبايستدر را نقطهنظرهاىخود

،ص ، ش اول، سال مجاهد،
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پايگاه دليل به كه ــتيم هس روبهرو نظامى با ما
مردمىوموضعگيرىهايضدامپرياليستىاش
بنابرايندر نداريم ستيز و قهر سر آن با هرگز
اصولى ــتجمهورىشيوه انتخاباترياس مورد
ــتكهضمن اس ــتوار اس اينمبنا بر ما برخورد
كوچكترين از ــان انتقادىم ــع ــظمواض حف
اهداف پيشبردن دموكراتيكبراى ــرايط ش
آگاهكردنتودهها نيز ضدامپرياليستىانقالبو
حسنايننوع كنيم ــتفاده اس همينرابطه در
دچارسكتاريسم اوالً موضعگيرىايناستكه
با ثانياً ــود، نميش تودههايمردم ــىاز جداي و
خطوطانقالب مواضعاصولىاشيا پافشارىبر
آگاهى ــاگرى، افش با يا و ــد ميكن تصحيح را
ــصاقدامات نواق مورد در را ــردم م تودههاي

توانانقالبى اينترتيبباعثافزايشپتانسيلو به ميدهدو مسئولينارتقا
ميشود تودهها

بهلحاظاصولىموضعانتقادىخود عيناينكه در ما تكيهبههمينشيوه با
را ــايىهايآن نارس و ــىحفظكرديم قانوناساس به رأىمثبتندادن با را
نزديم باز انتخاباترياستجمهورىسر شركتدر از كرديمولىهرگز ذكر
صورت اساسىدر كانديداىمجاهدينخلقضمنپذيرشچارچوبقانون
از بتواند را نقطهنظرهاىانقالبىخود اوالً ــدنتالشخواهدكرد انتخابش
ازفرصتهايقانونى ثانياً كانالبرخىاصولهمينقانوناساسىاعمالكند،
باقىگذاشته متمم مواد تصويبرسانيدن به براى اساسى قانون همين كه

برد خواهد بهترينوجهىسود به
روبهرو اينسؤالهايمهم با را خود ــازمان، غريبس عجيبو اينتوجيه خوانندگان

البتهجوابهايقانعكنندهايدريافتنميكردند و ميديدند
برطبقاصل ناقصميداند، آنرا و قانوناساسىرأىنداده به كانديدايىكه چگونه
سكتاريسم آنها ديد از مىبرند؛ كار به ــتها كمونيس و چپىها بيشتر را SECTARISME سكتاريسم واژه

خلق از تبديلشدنبهيكدستهجدا و تودهها از يعنىبريدن
همان
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باشد؟ قانون آن پاسدار كه قانوناساسىقسمخواهدخورد
اختياراتقانوناساسى حدود در طبقاصل راهها كدام با و اينشخصچگونه

فعاليتخواهدكرد؟
عهده بر ــئوليتاجراىقانوناساسىرا مس طبقاصل بر چنينفردىچگونه

خواهدگرفت؟
مقام يقيندر به بود نپذيرفته را آن ــتو ناقصميدانس را اساسى قانون شخصىكه
و اينصورتتكليفكشور در نميكرد اجرا را بهانههايمختلفآن رياستجمهورىبا
كيششخصيتشده جنونقدرتو بهشدتدچار رجوىكه مسعود مردمچهميشد؟
از انقالبىمتشكل سازمان همان بر تكيه با رياستجمهورى به صورترسيدن در بود،
و تعظيم با و قلعوقمعميكرد را مخالفانخود معترضانو تمام شرربار نترسو جوانان
حاكميتخشنطبقهكارگر پرولتاريا كرنشبهاربابشرقىاشكهحكومتخونين
در ميساخت برقرار را مجاهدتاريا خونين نيزحكومتخشنو او بود تشكيلداده را
سهمگين، اينخطر برابر در خمينىعزيز كبير، امام بزرگانقالب، معمار نيز اينزمان

ايرانشد ناجىملتزجركشيده

        
كهطبققانوناساسىصالحيت س امامخميني ازمحضر دى روزشنبه در
قانون به صالحيتكسانىكه درباره ايشانميرسيد، تأييد به بايد اول دوره داوطلبان
بودندكسبتكليفگرديد انتخاباترياستجمهورىشده نامزد اما اساسىرأىنداده

فرمودند جوابمرقوم ايشاندر
اساسىرأىمثبتندادهاند قانون به كسانىكه بسماهللالرحمنالرحيم

ايرانشوند رئيسجمهور صالحيتندارند
هوشيارى با نامزدىرياستجمهورىكنارگذاشتهشدو اينترتيبمسعودرجوىاز به
تهديد نظامجمهورىاسالمىرا انقالباسالمىو درايتامامخمينيخطرعظيمىكه و
گذاشته كنار از بعد رياستجمهورى، كانديداىمشهور بنىصدر، مرتفعگرديد ميكرد
گذاردن كنار با و بوده مردمى پايگاه رجوىداراى ــعود مس كه كرد شدنرجوىاعالم
آراى ــازمانمجاهدينو حمايتس اينترتيبسعىكرد وىبه ــت اس مخالفبوده او

،ص اطالعات،
،ص و ،ص كيهان،
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بهخودجلبكند هوادارانآنرا
اطالعيهاي انتخاباتدر از بركنارىرجوى و امام نظر انتشار از بعد سازمانمجاهدين

چنيننوشت دى تاريخ به
ايران نامخلققهرمان به و نامخدا به

نفى خمينيمبنىبر متعاقبفرمايشامام ايران مجاهدينخلق سازمان
نامزد كنارهگيرى اساسىرأىمثبتندادهاند، قانون به نامزدىكسانىكه
از سازمان ميرساند عموم اطالع به رجوىرا ــعود مس برادر انتخاباتىخود
درسطوحباالىمملكتى تحقيقاتومشورتهايالزمرا پيشتماممراحلو
ايننتيجه به و ــوده مجاهدمانطىنم كانديدايىبرادر ــكان ام با رابطه در
دادن كاملبهجمهورىاسالمىو اعتقاد با نامزدىفردىكه كه بود رسيده
است اكنونآماده و قانوناساسىشركتنكرده رفراندوم رأىمثبتبهآندر
هرحيثبالمانعاست از بپردازد كار قوانينمصوببه چارچوبهمان در تا

موضوعيتندارد ديگر امام اخير نظر ابراز با اكنون مطلبىكه
رجوىبدونمهر مسعود ــنامه فتوكپىشناس شده اشاره ايناطالعيه ــىاز بخش در
براىانتخاباترياستجمهورى ثبتنام هنگام ــىدر اساس قانون رفراندوم ــركتدر ش
جزء وىرا نام ــور وزارتكش اينوجود با ؛ ــت اس شده تحويلداده ــور وزارتكش به
مقاماتوزارت امر، اين به ــئولجوابگوى مس البته كرد اعالم قبول كانديداهاىمورد
اساسىرأى قانون به ــكارا آش نامزدىفردىكه چگونه كه دولتموقتهستند كشور
خطير مهمو جهتمقام را نبود ــالمى مبانىجمهورىاس به معتقد مؤمنو لذا و نداده

رياستجمهورىپذيرفتند؟
شركت رجوىبراىرياستجمهورى، دليلردصالحيتمسعود سازمانمجاهدينبه
هدفاصلى ــاختكه س ــكار آش امر اين تحريمكرد ــتجمهورىرا انتخاباترياس در
شعارهاى و قضايا ساير و رياستجمهورىبود مقام به كانديداىخود رسيدن سازمان،
فريبكارى ظاهرسازىو بيشاز حقوقاساسىآنها از دفاع حمايتو و مردم طرفدارىاز
بهدليلكنارهگيرى اعالمداشت دى يكشنبه روز اينسازماندر است نبوده
انتخاباترياستجمهورىشركت در ــازمان س رجوى، مسعود واقعردصالحيت در

نخواهدكرد

و ،ص ، ش مجاهد، ،ص اطالعات،
همان،ص مجاهد، همان،ص اطالعات،
همان،ص مجاهد، همان،ص اطالعات،
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ملتايرانچنيننوشت پيامىبه در همانروز رجوىنيز مسعود
مفهومىتاريخىبهخودمىگيرد چنانچهازپيشروشنبود، كانديدايىمن،
اين اگر بگويمكه بهشما بايستىخاضعانه استكه هميننقطه درستدر و
مىدانمهيچيك گرچه مننيستم باشد، بازندهاىداشته انتخاباتى، مبارزه
نمىنگريد ــئله مس به ــدن ش دوم اولو بردوباختو ديدگاه با نيز ــما ش از
جانب از ــمگير چش ــىخلقىو جوشش به اتكا نبودن، بازنده از منظورم اما
وحتىاعتراضاتما آرمانها با مردمماناستكه بخشهايبسياروسيعىاز
بردبارى تمناىحداكثر فردفردشما بههميندليلاز همگاماند و همعقيده
انقالببيشاز امر ــاسدارم اينشرايطحس در انقالبىرا خويشتندارى و
سرنوشت و قبالخدا در مسئوليتىبسعظيم پيشنيازمندصبورىاست
ناشدنطرق مسدود وقتىبه تا كه تمايلهرجومرجطلبانه هر از فارغ خلق
اكنون است باحداكثرمتانتومسالمتهمراه قانونىاميدمىرود معقولو
بزرگترين از يكى كه ــيم ــتانقالبىميانديش سرنوش به چيز هر بيشاز
برادرانم بردوشمنوسايرخواهرانو تاريخىخودرا مسئوليتهايخطيرو
قراردادهاى كليهروابطو هنوز چرا اعتراضميكنيمكه ما است گذاشته
محققنشده مليتها حقوقهمه چرا ــت؟ اس نشده الغا و امپرياليستىافشا
قانون رفراندوم مندر ــود؟ ــوراهاىواقعىتشكيلنمىش ش چرا مانده؟
موضعى از نه اما ــيدهاينبود پوش اينهمچيز بودم اساسىشركتنكرده

خواستن اسالمىتر و انقالبىتر و بيشتر چه دليلهر به انحرافىبلكه
همه، زيرا نميگرفت؛ پذيرشهيچشخصىقرار هيچقانونىمورد اينتوجيهرجوى، با
نقصنبود؛ عارىاز مطلقو يقينهيچقانونىكامل، به و بهترميخواستند و قانونىبرتر
ــخيصضعفقانون مالكتش طرفديگر، از رأىمثبتداد ــد قانونىنباي هيچ پسبه
منبعميتوانستباشد؟ اسالمىتركدامشخصو و درخواستقانونىانقالبىتر اساسىو
مالكو التقاطىشان، اسالم با هرجومرجطلبىو ــكار، نفاقآش با سازمانمجاهدين آيا
منبعاينتشخيصبودند؟كداماصلدموكراسىوحقوقبشرىميپذيردكهرأىمنفى
ميليونىملتىقدروقيمت برابرآراىمثبت يكياچندگروهحداكثرچندهزارنفرهدر
نپذيرفتنقانونتوسطگروهىباعثابطال اگر باعثابطالقانوناساسىگردد؟ و داشته
و مخالفبپذيرد گروه اينبار و ــود ش انتخابگذاشته به قانونىديگر دوم بار و آنگردد

همان،ص مجاهد، ،ص اطالعات،
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انتخاباتىديگربرگزاركرد؟اين بايدقانونىديگرو گروههاوقشرهاىديگرملتنپذيرندآيا
ادارهشده و برخوردكرده نظاموكشورىاينگونه كدام خواهدايستاد؟ باطلدركجا دور
انتخاباترياستجمهورىنيزسرانفتنه تاريختكرارميشود؟دردهميندوره آيا است؟
انقالبىتر و هرچهبيشتر منافقانهمجاهدينخلقيعنى و براساسهمانبرهانپوسيده
گروهىدر سازمانو گويىهركسيا نپذيرفتند؛ انتخاباترا ــتن ــالمىترخواس اس و
يكىاز در شايد تا باشد چندباره و انتخاباتىدوباره دنبال به بايد نگرديد انتخاباتپيروز

بپذيرد انتخاباترا نتيجه آنگاه و برندهشود آنها

     
ستاد بهمن، برگزارگرديدوروزسهشنبه بهمن انتخاباترياستجمهورىدر
اين به را خارجكشور و كشور سراسر در نتايجقطعىشمارشآرا انتخاباتوزارتكشور

داشت اعالم شرح
رأى خارجكشور داخلو در كلآراىاخذشده

رأى ابوالحسنبنىصدر
رأى سيداحمدمدنى

رأى حسنحبيبى
رأى داريوشفروهر

رأى صادقطباطبايى
رأى كاظمسامى

رأى صادققطبزاده
رأى كانديداها بقيه

ــد ش برگزيده ايران اولينرئيسجمهور عنوان به ــنبنىصدر اينترتيبابوالحس به
بهسوىخود را مردم ايننفاق، با نفاقداشتو باطنوظاهر مانندرجوىدر نيز بنىصدر
برگزارىانتخاباترياستجمهورىبه تبليغاتو ايام امامخمينيدر جذبوجلبكرد
بيمارستانقلبتهرانبسترىبودندوهمينامرشانسبنىصدر دليلناراحتىقلبىدر
ــت، اس موجود نيز تصويرىآن فايلصوتىو خاطراتشكه در وىخود افزايشداد را

وىميگويد است؛ بيانداشته رياستجمهورىاشرا با مخالفتامام
ــتجمهورى انتخاباترياس در نامزدىام ــه ب راجع آقاىخمينى با قم در

،ص اطالعات،
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رئيسجمهورشوى، بهسهدليلنميشود شما ايشانگفت صحبتكردم
مخالفمالكيتخصوصى اينكه دوم هستى، مخالفواليتفقيه اينكه يكى
اگرشما دولتباشدو اينكهمخالفاينهستىكهروحانيتدر هستىوسوم
از جمعكنىو را پايشان ميخواهىدستو را اينآخوندها بيايىروىكار،
رفتبه آقا اين كه اينبود آورديم ما ــىكه شانس حاال اداراتبيرونكنى
انتخابات باشركتمندر بيمارستاننميرفت به نميدانماگر بيمارستان
مخالفتميكرديانميكرد؟شبانتخاباترياستجمهورىآقاىرفسنجانى
ميگويد امام احمدخمينىگفتكه گفت ــوراىانقالبو ش بهجلسه آمد
علميه حوزه مدرسين برود، حبيبىكنار حسن دكتر سود به بنىصدر
نخستوزير بشود بعد برود نفعحبيبىكنار به بنىصدر گفتهاند امام به قم
مردم نميآورد رأىهم درصد حبيبى گفتم بيشتره اختيارشهم كه

بهمنرأىدادند درصد

1358     
سرانسازمان ــتجمهورى، انتخاباترياس از رجوى ــعود بركنارىمس واكنشبه در
نظامى بازوهاىاجرايىو و انقالبتثبيتنشده تا كه نفاقطرحكودتايىتنظيمكردند
سر رهبرىبه آينده و امام سالمتى نگرانىاز التهابو در نيز كشور و نگرفتهاند قوام آن
عمليات عنوان اينطرحبا اقدامهايخشنوخونينبهدستگيرند با قدرترا ميبرد،
زندان ــتوزيرى، نخس تلويزيون، و راديو مهمىچون مراكز ــغال اش بر مبتنى بزرگ
اينترتيب به و بود توسطنيروهاىسازمانمجاهدين و قلبتهران بيمارستان اوين،
ــندى س و بهصورتنامه اينطرحكه ميآوردند در اجرا مرحله به را كودتاىخود آنها
مصاحبه انقالبدر ــتانكل دادس آيتاهللاقدوسى ــهيد توسطش و بود درونگروهى

چنينبود گرديد، افشا اسفند مطبوعاتىچهارشنبه
ايران نامخلققهرمان به و نامخدا به

باشند ــته داش را ــيجالزم بس آمادگىو بچهها كه لحظه عملياتبزرگهر
نخستوزيرى تلويزيونو و راديو ــت نيس درنگجايز ، شروعخواهدشد

تحقيقاتتاريخشفاهى انجمنمطالعاتو برلين، احمدى، ــشحميد كوش به ابوالحسنبنىصدر، خاطرات
،ص ايران،

فخارزاده محمود نام به منافقين ــازمان نفوذىس بمبگذارىعضو با شهريور آيتاهللاقدوسىدر
دادستانيانقالباسالميبهشهادترسيد كرمانىدر
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نيروهاىانقالبىمسلماندر ــخير تس به همزمان بهطور بايد اوين زندان و
جلوگيرىاز منظور ــه ب نيز قلبتهران ــتانمهدىرضايى بيمارس بيايد
نيروهاى كامل محاصره به بايد ــى خمين امام احتمالىبه گونهصدمه هر
نخستوزيرى، تسخيركننده واحد عمليات، شروع لحظه در انقالبىدرآيد
ــت؟ اس چطور امروز همين ، رمزى اصطالح خودشبردارد همهمراه مرا

شود انقالبىتسخير نظاميان وسيله به ارتشبايد ستاد
قرائتتمامسند از لزومپيگيرىآن، شهيدآيتاهللاقدوسىبهدليلحساسيتمسئلهو

مذكورخوددارىكرد
نظامى ــنو طرحهاىخش ديگر و اينكودتا تا ــد باعثش عللى چه اينكه بيان در اما
ترورهاى و خرداد خونين فتنه تا و سال دو مجاهدينخلقدر

داد قرار توجه مورد را زير مىتوانموارد بماند، عقيم متعاقبآن
جهت نظام هوشيارىمسئوالن و آن شدن سوخته نتيجه در و مذكور كشفطرح

كودتاهاىاحتمالىگروههاىمسلح؛ برابر آمادگىدر
سطحوسيع هوادارانسازماندر و اعضا جهتمسلحساختن نداشتنفرصتالزم

رخداد؛ خرداد در آنچه مانند براىحركتنظامىگسترده
و بود زده رياستجمهورىتكيه بر كه بنىصدر باارزشىچون مهره داشتنبه اميد

تقسيمقدرت و كودتا اهدافمشترك به جهترسيدن او تعاملنزديكبا
كفايت عدم عزلو فرماندهىكلقوا از امام حكم با بنيصدر خرداد وقتىدر
منافقينحركت سوختلذا اينمهره واقع در تصويبرسيد، مجلسبه سياسىاشدر
و مجاهدينجهتمخفىكردنبنىصدر اقدام شروعكردند انقالبرا عليه نظامىخود
تعاملنزديكبنىصدر رجوى، مسعود بههمراه كشور از سپسخارجساختنپنهانىاو

بهخوبىنشانمىدهد؛ سازمانمجاهدينرا با
نظام اتخاذسياستصبرجهتازدورخارجشدنگروههايمسلحديگردردرگيرىبا

صورتپيروزى مدعياناحتمالىتقسيمقدرتدر شريكانو از خالىشدنميدان و
بهنتيجه نظرداشتكهاگرخداىنكردهطرحكودتاىمجاهديندرسال بايددر
امام عملياتپزشكىمخصوص قلببا تصرفبيمارستان در بودند قادر آنان مىرسيد،
حبس زنداندر آن در كودتا نياز نيروهاىمورد از ــى بخش ــتكه اينلحاظاهميتداش از اوين زندان گويا

بودند
ص ، اطالعات،

همان
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پرچم امام فرزندانمجاهد واهى عنوان با خود و شهادتبرسانند به را س خميني
دهند انجام آنچهمىخواهند و بهدستگيرند خونخواهىرا

    
سازمانتحتامرشبا و او ــتجمهورى، انتخاباترياس ردصالحيترجوىدر از بعد
را بيشترينتالششان مجلسشوراىاسالمى اوليندوره انتخاباتى فعاليتهاي شروع
نشريهمجاهددرشماره نامزدهاىسازمانبهمجلسنمودند ساير يافتنخودو وقفراه
عزمجزمدر قوا، تمام انتخاباتمجلسشوراىملىبا شركتدر عنوان مطلبىبا در

چنيننوشت بنىصدر از حمايتآشكار با احقاقحقوقخلق
اعالم ميگفتند انقالبنيز اول روز از ــه انقالبىهمچنانك نيروهاىاصيل
آقاى از ــان حقطلبانهش انقالبىو چارچوببرنامه در ــا ت آمادگىميكنند
فاصلههاينظرى آقاىبنىصدر آرزومندندكه آنها استقبالكنند بنىصدر
قله تا عملنيز در قاطعانه ــانداده قطبراستنش و تاكنونبينخود كه را
مهمترينهدف اثباتبرساند و بروز امحايكاملستمهايامپرياليستىبه
انتخاباتمجلس برداشتهاند جانبآنخيز به اكنون نيروها همه كنونىكه
البته است انقالبىضدامپرياليستى يكخيز ما خيز ــت اس شوراىملى
حتىنمايندگانبهخالف است محدود ــيار بس اختياراتنمايندگىبسيار
از ما اينهمه با ولى نيستند برخوردار مصونيتنيز ــىقبلىاز اساس قانون
احقاقحقوق باعزمىجزمدر اعشارحقوقخلقماننيزنميگذريم عشرىاز
روشهاي با حاال يكزمانباسالحوخونو هرشرايطىميكوشيم خلقدر
اينآزمايشهمتحققپذيرد بگذار عملدموكراتيك طرز سياسىو اساساً
خيلىچيزها كه كنارمانميزنند راه نيمه در باز يا نيست، حالخارج دو از
به كرسىمجلسرا اينصورتهر در ميرويم آخر به تا يا و روشنميشود
انقالبىرهايىبخشو برنامه براىتكتكمواد سنگرىتبديلخواهيمكرد

براىافشاگرى نگذاشتند هم اگر
مجاهدين بود، ومجلسىتأسيسنگرديده انتخاباتىشروعنشده اينكههنوز به توجه با
ديد از امور اين و مجلسميكوبيدند خشونتدر درگيرىو تشنج، ايجاد طبل بر خلق
خمينىبه امام براساسدستور بود ــوراىملى مجلسش اساسىمصوب قانون عنوانمجلسدر

يافت مجلسشوراىملىبهمجلسشوراىاسالمىتغيير نام ، سال شوراىبازنگرىقانوناساسىدر
،ص ، ش اول، سال مجاهد،
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مسعود مانند خود بلندپايه اعضاى از برخى ــازمان س نبود پنهان ايران مسلمان مردم
علوىطالقانى، عذرا هزارخانى، منوچهر يعقوبى، پرويز محمدسيدىكاشانى، رجوى،
همسر اشرفربيعى عباسداورى، مهدىابريشمچى، يزدانحاجحمزه، محمدملكى،
عضدانلو قجر مريم ــانهچى، ش حاجمحمد رضايى، فاطمه ماهمنير ، رجوى ــعود مس
تهرانبراى از را عباسآگاه آذرشو غالمرضا عبدالكريمالهيجى، ، فعلىرجوى همسر
مانندرحيم اعضاىخود همچنيناينسازمانجمعىاز نمايندگىمجلسمعرفىكرد
اروميه ،جعفرصمدىتكالووخليلعزيزىثالثاز آذربايجانشرقى بناب بناباز آقاپور

نمود تبليغ معرفىو تعيين، شهرستانها، عنوانكانديدايمجلساز به را
سازمانمجاهدينشكستسختى ، نيمهدوماسفند انتخاباتمجلسدر انجام با
در نرسيد آن خشونتدر تشنجو ايجاد مجلسو در براىحضور آرزوىخود به و خورد
دوم دور به كه ــازمانمجاهدينبود كانديدايس رجوىتنها انتخاباتمجلس، اول دور
خطاببهملتايران امامخمينيپيامروشنگرانهايرا دوم، دور در اما يافت انتخاباتراه

بود آنآمده در كه بيانكرد
و اسالم احكام به معتقد انتخابكنندكهصددرصدمسلمانو ــانىرا كس
به بايد باشند جمهورىاسالمى به معتقد انحرافىو مكتبهاي مخالفبا

رأىندهند آنانميرود انحرافدر احتمال اشخاصىكه
رجوىرأى به خميني، امام ــدار هش فرمايشو به عمل ايراندر واليتمدار مردم لذا
اينسومينشكست بهدستنياورد براىنمايندگىمجلسرا وىاكثريتآرا و ندادند
قانون طبقاصل بر ــت اس انتخاباتهمگانىبوده ــازمانشدر س رجوىو معنىدار
كنندكه امضا قرائتو بايدقسمنامهايرا نخستينجلسه اساسىنمايندگانمجلسدر

است آنآمده در
كه ميكنم ياد ــوگند س متعال قادر خداوند به مجيد قرآن برابر مندر
حفظ و اعتالىكشور و استقالل به همواره و رعايتنمايم را تقوا امانتو
نوشتهها و گفتهها در قانوناساسىدفاعكنمو از باشم، پايبند حقوقملت
مدنظر را آنها تأمينمصالح و آزادىمردم و استقاللكشور نظرها، اظهار و

باشم داشته
ناقص آنرا و قانوناساسىرأىندادند سازمانمجاهدينبه اينكهمجموعه به توجه با

ص ، ، ش همان،
،ص ، ش همان،

،ص كيهان،
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مجلس به ــازمان نامزدهاىس از برخى صورتورود در ــتند، قابلقبولميدانس غير و
مينمودند؟ دفاع آن از سان چه به و ميكردند امضا قرائتو را متنسوگندنامه چگونه
را پنهانخود و نفاقآشكار از نشانديگرى ميكردند، امضا قرائتو را قسمنامه هم اگر

ميدادند بروز
كانديداهايشان ورود بهدستآوردنرأىملتايرانو موفقيتسازماننفاقدر عدم با
به راجع ــازمان ــخنگوىس س و انتخاباتكوبيد تقلبدر طبل بر ــازمان س مجلس، به

چنيناستداللآورد انتخابات، در تقلبهايگسترده
اسمكانديداهاىسازماننوشتهميشد؛ به كردنورقههايرأيىكه پاره
ى ــطمأمورانمشخصكميتهها توس ليستبراىبىسوادان كردن پر

؛ انقالباسالمى
كانديداى نام استو مخصوصاسالمىها اينحوزه اينمطلبكه اعالم

نمينويسيم؛ مجاهدينخلقرا
كميتهها؛ توسطافراد حوزهها اداره بعضاً دخالتو

جابهجايىصندوقها؛
فرماندار؛ نماينده رأىگيرىبدونحضور

و
نتيجهايبهدستنياورد نيز ايندسيسهخود از نفاق سازمان

   
هدايت با نيروىهوايى ويژه به نيروهاىنظامىو افسران از تعدادى تيرماه در
مقدماتكودتايىرا پهلوى، رژيم ــتوزير آخريننخس بختيار شاپور و حمايتامريكا و
در آوردند بهحكومتفراهم ــتبختيار بازگش ــرنگونىجمهورىاسالمىو هدفس با
درصورت اما ايرانحاكمميگرديدند بر ديگر بار امريكا و بختيار صورتپيروزىكودتا،
نيروى ويژه به كودتا در نيروهاىنظامىشركتكننده ضربههايىكه با شكستكودتا،
نظامىايراندر قدرتدفاعىو ــالبميخوردند انق به نيروهاىوفادار و مردم هوايىاز
اول طرح بهشدتضعيفميگشت ــهريور ش نيروهاىعراقىدر حمله آستانه
ــتكودتا صورتشكس در و بود كودتا انجام ايرانهمان بر براىحاكميتدوباره امريكا
اعالم و بختيار ورود طرح، دو هر در انجامميگرفت نظامىعراقبود طرحدومكهحمله

،ص ، ش مجاهد،
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نيروى از استفاده ثقلكودتا مركز بود ــده ش اشغالىگنجانده مناطق در آزاد ايران
اقامت محل جماران، جمله از ــاسپايتختو حس كوبيدنمراكز هوايىبراىبمبارانو

بود امامخميني،
براىانجامعملياتبهپايگاهىهوايىنيازداشتند افسرانهوايىشركتكنندهدركودتا
هوايىشهيد پايگاه لذا ــد؛ باش نزديكتهران داراىهواپيماهاىجنگىبمبافكنو كه
قبلاخبارى ماه دو از نيروهاىاطالعاتىكشور شد مناسبتشخيصداده همدان نوژه
همراهى از خلبانان از يكى تير در بودند دريافتداشته شكلگيرىكودتا حاكىاز
را جريان و كرد منزلحضرتآيتاهللاخامنهايمراجعه به و كودتاچيانپشيمانشد با
براىعزيمتبه كودتاگران تجمع مركز ــئول، مقامهايمس سريع دستور با داد اطالع
ــت تحركىبازداش گونه هر آنانقبلاز جمعىاز و تهرانمحاصره پاركالله همداندر
بهحالتآمادهباشدرآمدندوجمع نيز نوژه شهيد پايگاه و سپاه نيروهاىكميته، شدند
شكست كشفو خبر ــامگاه ش كردند ــتگير دس را كودتاگران از ديگرى

رسيد مردم اطالع به رسانهها از كودتاىنوژه
ــازمان س او تبع به رجوىو ــعود ــركتمس ش ــت، اهميتاس اينميانحايز در آنچه
رابط فنىنيروىهوايىو افسر ركنى، ناصر ستوان ميباشد كودتاىنوژه مجاهديندر
اطالعاتزيادىاز كه كودتا شبكه نيروىهوايىبا عناصر و بختيار ميانهوادارانشاپور

مينويسد بازجويىهايخود در داشت، اجراىكودتا نحوه اهدافو نيروها،
ميداشتكه بهمناظهار نظامىكودتا رئيسشاخه سرهنگبنىعامرى
مقابل در بيمآنميرود سرانگروههايمختلفكه تعدادىاز كودتا روز در
رجوى آقاىمسعود اسم حتىصريحاً خواهندشد، بايستنددستگير كودتا
نيز تيممخصوصاينكار داشتكه اظهار و كرد ذكر نيز موسىخيابانىرا و
حدوديك تعيينشدهومحلآنهاشناسايىشدهوميبايستدستگيرشوند
شاخهسياسىكودتا عضو ــيبانى پروينش خانم از تاريخكودتا قبلاز ماه

حر پايگاه پيروزىانقالببه پساز مىشد شاهرخىناميده پايگاه انقالب، قبلاز نيروىهوايىتا سوم پايگاه
امام فرمان صدور و مرداد در پاوه ــهر ش به ضدانقالبكردستان نفوذ پاوه واقعه دنبال به يافت نام تغيير
يارىشهيد به نوژه نام به حر، انقالبىپايگاه خلبانانمؤمنو يكىاز ــتان، پاكسازىسريعكردس خمينىمبنيبر
هدف تاريخبا آن از كمكخلبانبهشهادترسيد همراه سقوطهواپيماىجنگىاشبه در دكترچمرانشتافتو

يافت نام تغيير نوژه شهيد پايگاه به حر پايگاه بزرگداشتاو
پژوهشهاىسياسى، مؤسسهمطالعاتو كودتاىنوژه، راجعبهكودتاىنوژهرك براىكسباطالعاتبيشتر

ج ، انقالباسالمى، اسناد مركز تهران، خاطرهها، محمدمحمدىرىشهرى، ؛ تهران،
ص ، ج همان، خاطرهها، محمدمحمديرىشهرى،



بهار
شماره

سالهشتم
دورهسوم

مقاالت

برقرار فداييانخلق ــازمانمجاهدينخلقو س با تماسهايى كه ــنيدم ش
آيا كه مشخصشود و بفهميم كودتا انجام ــبتبه نس را آنها موضع تا شده
سرهنگ جلساتشوراىنظامىكودتا، يكىاز در نه؟ توافقهستيا امكان
با ــراتخيلىمهمى هماكنونمذاك ــبختانه خوش ــتكه بنىعامرىگف
توضيحى دادناست حالانجام فداييانخلقدر سازمانمجاهدينخلقو
و مهديون تيمسار به ــىكودتا سياس ــاخه رئيسش مهندسقادسى كه
كه اينترتيببود به ميداد نظامىكودتا سران از تن دو محققى تيمسار
براى تمايلى فداييانخلقزياد با درحالمذاكرههستيماما گروه هردو با ما
بهايننتيجهرسيدهايم مجاهدينصحبتكردهايمو با اما نداريم همكارى
احتماالً كفايتميكندكه همينقدر نشوند كار وارد نفعما به آنروز در كه
وارد عليهما اسلحهبهدستنگيرندو اينها صادرشد عليهكودتا فتوايى اگر
ميگفت كفايتميكند همينبراىما سنگيننكنند، را ما كار تا نشوند كار
در بىطرفبمانند آنروز ــه مجاهدينخلقگرفتهايمك از را ــول اينق كه
نوع هر و باشند آزادىفعاليتسياسىداشته دادهايمكه عوضبهشانقول

بدهند نهايتآزادىانجام در بخواهند فعاليتسياسىكه
طى مرداد در ــران، كودتاگ محاكمهكننده ــهرىرئيسدادگاه آقاىرىش

داشت اظهار و كرد اشاره عامالنكودتا ارتباطسازمانمجاهدينبا مصاحبهايبه
ملى، جبهه ــتها، پانايرانيس امثال ــكارىگروههايى هم تحقيقات، در
محققى شد آشكار مجاهدينخلق سازمان و فدايى سازمانچريكهاي
كردهاند ــرآورد ب كودتا گردانندگان حضور با ــهاي جلس در اعترافكرد
سازمانچريكهاي و نفر تهران مجاهديندر ــازمان قدرترزمىس
سازمانمجاهدين با مطرحشدكه جلسه، در ــت اس نفر فدايىخلق
و كارىكنند ما نفع به نه بوديم قولگرفته آنها از و بوديم شده مذاكره وارد
اختيار پيروزىيكامتيازاتىدر از وقتبعد آن عملشوند، وارد ما عليه نه

بگذاريم آنها
گروه اعضاىمسلحدو تعداد و ارقام همان ــابه، اعترافىمش در نيز ركنى ناصر ستوان
ــازمان س با هماهنگىكودتاگران در ــه البت ــت اس كرده ذكر فداييانرا ــنو مجاهدي

همان،ص كودتاىنوژه،
،ص جمهورىاسالمى،
همان،ص محمدمحمديرىشهرى،
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مسعود به پستى موضعگيرىسازمان، مقابلعدم در كه بود ــده مجاهدينموافقتش
شاملميشد را هيئتدولتكودتا عضويتدر يقيناينپستتا به گردد رجوىواگذار
حاكميتچنگ مراحلمهمىاز ــتشبه ــازمانتحترياس س اينترتيبرجوىو به و
به تجربه ميساختند حاكميتمطلقهموار به ــيدن رس در را خود راه و ميانداختند
آنيعنىشخصمسعودرجوىقابليت بتواره استكهسازماننفاقو خوبىثابتكرده
هدف نظرشانهميشه به و دارند حركتهايزيگزاگىآن ــكىقدرتو اس عجيبىدر
امكان حتى نظامىكودتا ــاخه سرهنگبنىعامرىرئيسش ميكند توجيه را وسيله
كودتا روز در سالح صورتكمبود در را مجاهدين ــازمان س از مهمات و دريافتسالح

بود بررسىكرده
با مجاهدين همكارىسازمان از پرده نيز تلويزيونى مصاحبه ركنىدر ناصر ــتوان س
در مجاهد نشريه داد دستور برافروختكه چنانرجوىرا امر اين برداشت كودتاگران
را كودتا شبكه با همكارىسازمان و ــازد س فوقالعادهايمنتشر شماره شهريور

بود آمده مذكور نشريه بخشىاز در تكذيبكند
قضاياى تمام ــز ري از ركنى ناصر ضدانقالبى ــر افس اينكه تعجبآورتر
اقصىنقاطكشور درجهداراندر ايالتيا براى حتىميزانپولىكه و كودتا
چه با و كجا بهمجاهدينكهرسيدنگفتكهكىو داشت، خبر پرداختشده
به بايد الحقكه و گذاشتهاند قرار و وعده و شده برقرار ارتباط آنان از كسى
سادگىميتوانند اينچنينبه ــنتگفتكه احس تنظيمكنندگانمصاحبه
را آنها و ــتبازگردانيده بهخطدرس را ــون ظرفمدتكوتاهىضدانقالبي
خروس بهاصطالحدم كه ديد بايد منتها ــازند س و ــتگو راس و اسالمپناه

انقالبميگذارد قباىضد چهكسىدر مجاهدينرا ضديتبا
چنين كودتا همكارىبا انكار ــازمانمجاهديندر ادعاهاىس به پاسخ ركنىدر ناصر

نوشت
گفته مندروغ اگر تعجبكرد بايد اينبود جز اگر و هيچتعجبىندارد
امكان آيا ــود، ب ــده ش پيشتنظيم از تلويزيونىمن مصاحبه اگر و بودم

همان،ص كودتاىنوژه،
همان محمدمحمديرىشهرى،

،ص شهريور فوقالعاده شماره مجاهد،
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نقاب ــازمان س مربوطبه فالنخانه در تاريخو فالن بگويمدر ــتكه نداش
بگويم يا و كرده ــره مجاهدينخلقمذاك فالنكساز ــا نقابب فالنكساز
بودكهچنينمطلبىرا اينخيلىساده بودهام خودميكطرفاينمذاكره
حال هر به چون ميشدم، تكذيبمجاهدينخلقروبهرو با بگويمحتىاگر
گوبلس گفته فراموشنكنيد و ــد ميش تكذيبروبهرو با ميگفتم چه هر
هر دروغ ــت اس گفته كه معاصر عصر در ــان تبليغاتچىجه بزرگترين
اوالً ولىچنيننكردمچون است ــانتر كردنشآس باور باشد بزرگتر چه
ثالثاً نهدروغ، گفتنحقايقبود منظور، ثانياً نبود، مصاحبهمنازپيشساخته
خودم شاهدصدقگفتار را نميتوانستمخداوند اينجا چنينصورتىدر در

بگيرم
داشتم، خبر همهچيز از من بله ايناستكه رابطه همين در مطلبديگر
جزيياتمذاكره از كه ــد نش ايندليل ولى بودم آگاه عملياتنظامى ريز از
توسطشاخه اينمذاكره زيرا باشم، آگاه نقابنيز سازمان مجاهدينخلقبا
نظامى شاخه منعضو حالىكه نقابصورتميگرفتدر سياسىسازمان
فقط باشم ــتىمطلع نميبايس نيز اينمذاكرات جزييات از بالطبع و بودم
خاطر به آنهم ميرسيد ما اطالع به ــتآمده بهدس نتايج رئوسمطالبو
نيروهاى از و هماهنگكنيم عملياتخودمان با را ــرفتها پيش اين اينكه
سياسى شاخه كمااينكه بكنيم را استفاده اختيارمانحداكثر در و موجود
فقطصورت و ــتند عملياتنظامىاطالعىنداش و ــهها جزيياتنقش از نيز
سياسىبلكه شاخه افراد همه نه آنهم ــتند ميدانس كلىمسائلنظامىرا

آن مهمترينافراد
ندارد وجود اينكههيچسندىدرموردهمكارىمجاهدينباشبكهكودتا پاسخبه در اما

ركنىمينويسد ناصر ستوان
مدركىو ــچ هي برنامهريزىكودتا ــرفتو پيش و ــم تنظي مراحل تمام در

تشكيالتهوادار ظاهر، اينسازماندر ــت اس بزرگ ايران قيام سازمان از برگرفته ناميرمزىو نقاب
نقابشامليك سازمان بود ايران ــالمى انقالباس عليه امريكا ــازمانكودتاىنظامى س واقع در و بختيار دكتر
محمد نظامىتقسيممىشد سياسىو شاخه دو به كه بود ايران در يكستاد و رياستبختيار پاريسبه در ستاد
نوژه، كودتاى نقابرك ــازمان س به راجع بيشتر براىكسباطالع ص همان، محمديرىشهرى،

همان،ص
تا ازسال ناسيونالسوسياليستآلمانىاستكه سياستمدار پاوليوزفگوبلز

بود تبليغاتحكومتآلمان سالوزير بهمدت
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بود قرار استثناىاعالميههايىكه به چيز همه و نوشتهايبرجاىنميماند
در اينكه ادعاى بنابراين بود شفاهى قرائتشود تلويزيون و راديو طريق از
و درخواستلغو بدهيد مدركارايه كودتا با ــازشمجاهدينخلق س مورد

دارد شواهدوجود داليلو بيهودهاياستمنتها
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وزارت از نقاب، سازمان هماهنگىبا و سازمانكودتا توافقبا سازمانمجاهدينپساز
روزشروعكودتا پنجشنبه دهندروز اجازه درخواستمينمايدكه كشور
اين به اشاره با ركنى ناصر نمايند راهپيمايى تظاهراتو مبادرتبه ــور كش سراسر در

ميسازد آشكار بدينگونه را موضوعهدفاصلىسازمان
جريانتوطئهكودتا قبلدر مدتها از ميكند ادعا عجيباستسازمانىكه
از قبل روز چند كه كرده ادعا و ــد ميدان نيز را آن انجام تاريخ حتى و بوده
كه دارد اطالع و است رسانيده مقامهايكشور اطالع به را آن كودتا انجام
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در استبمبارانشود، قرار تهران از چنديننقطه تاريخ در
دلشانميخواستكه آيا چرا؟ ــتراهپيمايىميكند، درخواس روز همان
چنين نه، بروند؟ بين از بمباران زير در نيز مجاهدينخلق اعضاىسازمان

است صورتگرفته منظور دو ايندرخواستراهپيمايىفقطبه نيست
در اما ــشراهپيمايى، پوش زير ــاندر هواخواه و اعضا ــيج بس منظور به
با رابطه ــتنآمادگىكاملدر داش همكارىو همگامىو منظور حقيقتبه
بتوان اينكهدرصورتكشفكودتا و داشتنهمانجاىپا بهمنظور كودتا
فالن در ميداند ــىكه عاقل ــازمان س يا فرد كدام بگويند گفت بتوانند
بر دليل پسهمين گرفتراهپيمايىميكند؟ بمبارانصورتخواهد روز
حقيقتدرخواستاينراهپيمايىبراى در ــت اس كودتا از ما اطالع عدم

گرفتهميشد كار فريبهاىبعدىبه
كشميرى مسعود جمله ــازمانمجاهديناز نفوذىس عوامل نيز ضدكودتا ــتاد س در
انفجار عامل قديرى جواد و شهريور ساختماننخستوزيرىدر انفجار عامل
داشتند حضور ــدنحضرتآيتاهللاخامنهاى مجروحش و تير در ابوذر مسجد
كودتاچيانرا با گفتوگوهاىسرانسازمان نوار ــفاهىمانند ش كتبىو اسناد معدود و
با رياستجمهورىبنىصدر همكارىبرخىاعضاىدفتر سرقتكردند يا بينبردند از

شد افشا مدتىبعد نيز كودتاچيان
آزادىافراددستگيرشدهدر در آقاىرىشهرىطىمصاحبهايراجعبهنقشبنىصدر
كودتاى اينرابطه در كه نفر بايدعرضكنم متأسفانه داشت اعالم جريانكودتا

آزادشدند آقاىبنىصدر قانونىبهدستور بدونمجوز بودند، دستگيرشده نوژه
حمايتبنىصدردرموضعرئيسجمهورازسازمانمجاهدين،ازبينرفتناسنادهمكارى
منافقينباكودتاچيانتوسطعواملنفوذىسازماندرستادضدكودتاوآغازجنگتحميلى
ــرايطتوقفپيگيرىنقش ش ــفوخنثىسازىكودتا، بعدازكش ماه ايراندو عراقعليه
فراهمكردوفضاىمناسبىبراىتجديدفعاليتورويارويى دركودتا سازمانمجاهدينرا
گريختنرجوىو آن، مقابلهبا ابعاداينشورش، نظامىوشورشمسلحانهآنانپديدآورد
بنىصدرازكشوروپيگيرىكردارهاىضدانقالبىتوسطآندودرخارجكشور،درمقالهاي

ديگربررسيخواهدشد
سندش

،ص تابستان ، ش سالپنجم، سوم، دوره خرداد، فصلنامه
،ص جمهورىاسالمى،

رت
قد

ون
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