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«مرصاد» پاياني بر دو ادعا 
 

شايد امروز نام «عمليات مرصاد» كمتر به گوش نسل جوان آشنا باشد. آنان كه دوران هشت ساله دفاع ملت ايران در برابر تهاجم 
صدام عفلقي را به ياد دارند هرگز اين عمليات را فراموش نخواهند كرد زيرا مرصاد با ديگر تالشهاي دفاعي فرزندان اين مرز و بوم 

كامالً متفاوت بود. 
همانگونه كه مي دانيم مقاومت هشت ساله ملت ايران در برابر اشغال نظامي بخشهايي وسيعي از كشور موجب شد تا بتدريج صدام 

از خاك ايران به صورت خفت باري بيرون رانده شود و حتي مناطق مهمي نيز از عراق به تصرف ايرانيان درآيد. تامين نشدن نظرات 
محركين و مشوقين صدام در حمله به ايران موجب شد تا به منظور جلوگيري از پيروزي نظامي ملت ايران انواع سالحهاي پيشرفته 

غربي از جمله تسليحات شيميايي در اختيار عراق قرار گيرد. سرازير شدن تجهيزات نظامي از آمريكا، انگليس، فرانسه، اتريش و برخي 
ديگر از كشورها به عراق نيز نتوانست مانع از پيروزيهاي ايرانيان شود. اين مسأله نگراني شديد غربي ها را در پي داشت و بنابراين 

نيروهاي آمريكايي در خليج فارس مستقيماً به نفع نيروهاي اشغالگر صدام وارد عمل شدند. حمله آمريكائيها به سكوهاي نفتي و 
هواپيماي مسافربري ايران در خليج فارس از جمله نمونه هاي فعاليتهاي علني و مستقيم آنان عليه ايرانيان بود. البته تالشهاي آنها براي 

 يكصد و سي و هشت تن از نمايندگان كنگره اياالت 30/3/67تضعيف مقاومت ملت ايران محدود به اين تحركات نبود. در تاريخ 
متحده و چهارده سناتور آمريكايي طي نامه اي خطاب به «جرج شولتز» وزير خارجه وقت اين دولت، از وي خواستند تا به رشد 

«جنبشهاي مقاومت داخلي» در ايران توجه كند. در اين نامه همچنين با صراحت اعالم شد: «استفاده از سازمان مجاهدين خلق كه مقر 
آن در عراق است اكيداً توصيه مي شود...» 

يك هفته پس از صدور اين نامه، تجمعي از اعضاي اين سازمان در برابر ساختمان كنگره تشكيل شد و در كمال ناباوري سخنران 
اصلي اين به اصطالح حركت سياسي عليه ايران آقاي «مروين دايملي» نماينده ايالت «اوهايو» در كنگره بود. اين عضو كنگره پس از 

حمله به سياستهاي ايران و دفاع از گروهگ تروريستي مجاهدين خلق خطاب به تجمع كنندگان در برابر كنگره گفت: «نبايد دست از 
تالش كشيد. مطمئن باشيد كه با كمي صبر و تالش بيشتر، بزودي از مهران به تهران رژه خواهيد رفت.» اتفاقات و رخدادهاي بعدي 

ميزان مشاركت آمريكائيها در برنامه ريزيهاي گسترده براي شكست مقاومت ملت ايران را به نمايش گذاشت. در اين ميان به دليل 
 سازمان ملل را در مورد ترك 598نامه نگاريهاي برخي فرماندهان ارشد نظامي به امام خميني، ايشان به يكباره تصميم گرفتند قطعنامه 

مخاصمه بپذيرند. رهبري انقالب به نظر كارشناسان نظامي بسيار اهميت مي داد. (كما اينكه بعد از بازپس گيري مجدد خرمشهر ايشان 
مخالف ورود به خاك عراق براي دفاع و بازپس گيري ساير مناطق اشغالي بود اما زماني كه كارشناسان اعالم كردند براي جلوگيري از 

تحركات جديد دشمن ناگزير به اين امر هستيم نظر خويش را تغيير داد) به اين ترتيب در ساعت چهارده روز بيست و هفتم تيرماه 
 توسط ايران خبر داد. قبل از اين تاريخ رهبري انقالب پيروزي بر 598 صداي جمهوري اسالمي ايران از پذيرش رسمي قطعنامه 1367

صدام متجاوز را صرفاً در چارچوب اتكاء به توان نظامي ملت ايران پي مي گرفتند. اين استراتژي قدرت و توان ملي را به يكباره ارتقاء 
بخشيد، هرچند نياز به مقاومت و تحمل سختيهاي بسيار داشت. دشمنان استقالل ملت ايران با علم به اين امر كه اگر ايران بتواند خارج 

از معادالت بين المللي امنيت خود را تضمين كند به دستاوردي بزرگ نائل آمده است، تالش داشتند تا در شرائطي كه بخشي از خاك 
ايران در اشغال صدام است ايرانيان را وادار به پذيرش صلح نمايند. چنانچه در چنين شرائطي ترك مخاصمه صورت مي گرفت ايران 

مي بايست براي بازگردانيدن بخشهاي اشغالي سرزمين خود دست به دامان قدرتهاي مسلط بر مجامع بين المللي مي شد و اين آغاز 
روندي بود كه آمريكا و انگليس مايل به شكل گيري آن بودند. بر اين اساس به دنبال تبليغات گسترده صلح خواهانه از طريق رسانه هاي 
غربي، رژيم بعثي عراق و حاميانش مي خواستند جهانيان را به اين باور بكشانند كه اين ايران است كه از برقراري صلح ممانعت مي كند 

و مخالف امنيت و آرامش در منطقه خليج فارس و خاورميانه است. 
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همراه با اين تبليغات و بيشتر شدن فريادهاي به ظاهر صلح خواهانه و اوج گيري محكوم كردن اصرار ايران بر پايان دادن به تجاوز از 
طريق قدرت نظامي و دفاعي ملت براي احقاق حقوق خود، دسيسه هاي آمريكا متنوع تر شد. همانگونه كه اشاره شد ابعاد اين دسايس را 

در شرارت هاي نيروي دريايي آمريكا در خليج فارس و تحت فشار قراردادن ايران از لحاظ اقتصادي از طريق تضعيف صادرات نفتي و 
نيز اقدام به كشتارهاي غيرانساني مردم بي دفاع همچون حمله به هواپيماي مسافربري و ادامه گسترده تر بمباران شيميايي و... به وضوح 

شاهد بوديم. همچنين توسل به يك ابزار قديمي و كهنه شده يعني استفاده از گروههاي تروريستي به طور جدي تري در دستور كار قرار 
گرفت. در اين ميان گروه مجاهدين خلق گرچه چندين سال در حاشيه ارتش صدام آمادگي هاي الزم را براي تامين اهداف آمريكائيها 

پيدا كرده بود اما به شدت در ميان ايرانيان منفور بود. با وجود اطالع از تنفر شديد افكار عمومي از اين گروه، واشنگتن گزينه  ديگري در 
ميان گروههاي ضدانقالب ايران كه توان راه اندازي يك حركت تروريستي وسيع را داشته باشد در اختيار نداشت بنابراين سرمايه گذاري 

محوري خود را متوجه اين گروهك كرد. 
از ديگر سو گفتيم كه فريادهاي امنيت خواهي و صلح طلبي قدرتهايي كه صدام را به جنگ با ايران تشويق نموده بودند، درصدد القاء 
اين باور بود كه گويا اين ايران است كه مخالف صلح است. بدين ترتيب ايران متهم شده بود به اينكه نمي خواهد جنگ را فرو بنشاند و 

منطقه را آرام كند. در كنار اين رويكرد تبليغاتي، بحث ديگري كه با گستردگي زياد طرح مي شد اين كه اتمام جنگ، سقوط جمهوري 
اسالمي را به دنبال خواهد داشت و چون اين حكومت پس از خاتمه جنگ نخواهد توانست به اداره امور داخلي و برآوردن نيازهاي 

مملكت بپردازد، همچنان شعله جنگ را افروخته نگهداشته و آن را توسعه مي دهد. 
 و اتخاذ سياست جديد از جانب رهبري انقالب در حساسترين مقاطع از جنگ و در اوج گسترش 598اعالم قبول قطعنامه 

برنامه هاي مشترك آمريكا و انگليس براي تحميل شكست نظامي به ايران، نه تنها تمامي محافل و قدرتهاي سياسي را غافلگير كرد بلكه 
اجراي نقشه هاي از پيش طراحي شده شان را عقيم ساخت و سردرگمي و خسارت ناشي از اين غافلگيري قبل از همه دامنگير آن نيروي 
بي اتكا و بازي خورده اي شد كه مدتها بود همچون توپ فوتبال در زير چكمه ها و پاس هاي سنگين صدام و قدرتهاي سياسي دنيا براي 
لحظه اي مناسب جهت «شوت» شدن دوام آورده بود و ساده لوحانه باور داشت كه خواهد توانست از قبل برنامه هاي قدرتها عليه ايران 

بهره اي ببرد. 
سازمان مجاهدين، در عرصة انقالب اسالمي ايران كه زماني با شعارهاي ضدآمريكايي و بطور كلي ضدامپرياليستي در ذهن برخي 

 180جوانان پرشور جايي براي خود تدارك ديده بود، در اين ايام در عراق به انجام امور پادويي ارتش صدام مفتخر بود. اين چرخش 
 درجه اي 180درجه اي البته براي همگان روشن بود. در تحليل عواملي كه يك سازمان مبارز و ضدنظام سلطه را دچار يك چرخش 

نموده و به نقطه مقابل شرايط آغازين آن سوق داده است با نظرات متنوعي مواجهيم. برخي، مباني نظري و سير فكري اين گروه را 
عامل اصلي چنين سقوطي عنوان مي كنند. جماعتي، نقش محوري را به خصلتهاي فردي مسعود رجوي مي دهند و ... در نهايت برخي 
نيز همچنان كه در كتاب خاطرات آقاي محمد حسين سبحاني يكي از اعضاي سابق اين سازمان كه در آلمان انتشار يافته است آمده ، 

ترفندهاي خاصالخاص تشكيالتي را عامل باقي ماندن اعضا و سمپاتها در سازماني با شكل و شمايل كنوني مي دانند. 
متأسفانه از آنجا كه بسياري از صاحبنظران و محققان و صاحبان قلم، بعد از پيوند خوردن گروه رجوي با ديكتاتور بغداد و سپس با 
نژادپرستان حاكم بر فلسطين اشغالي، اين گروه را كامالً مضمحل شده و منفور در افكار عمومي ارزيابي كردند، در مقام تجزيه و تحليل 
همه جانبه اين پديده بسيار پندآموز در تاريخ معاصر كشورمان برنيامدند، در حالي كه به نظر مي رسد شناخت دقيق و جامع عواملي كه 

اين گروه را از اوج عزت به حضيض ذلت كشاند براي همه نسلهاي اين مرز و بوم و حتي ساير ملتهاي مبارز مي تواند راهگشا و 
پندآموز باشد.  

در اين مختصر از دو جنبه فكري و سازماني به اين گروه مي نگريم؛ زيرا معتقديم مسائل تشكيالتي را مي بايست از گرايشهاي فكري 
آن كامالً تفكيك كرد هرچند از تأثيرات متقابل آنها بر يكديگر هم نبايد غافل شد. 
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الف- سير گرايشهاي فكري سازمان مجاهدين خلق: همان گونه كه مي دانيم، نيروهاي بنيانگذار اين سازمان به سبب انتقاد از 
گرايشهاي سياسي و فكري جبهه  ملي و سپس نهضت آزادي، از آنان منفك شدند و تشكيالت مستقلي را بنا نهادند؛ بنابراين روند 

 تا به امروز در پنج مقطع 40تحوالت انديشه اي و نظري در اين سازمان را مي توان از زمان عضويت در نهضت آزادي از نيمه اول دهه 
- 2- اعتقاد راسخ به اسالم همراه با علم زدگي و علمي پنداشتن مباني نظري غرب سرمايه داري. 1كامالً متمايز از هم تفكيك كرد: 

- وحدت عملي با نيروهاي ماركسيست و غلتيدن در 3اعتقاد به اسالم همراه با علم زدگي و علمي پنداشتن مباني نظري ماركسيسم. 
- قرار گرفتن در وادي نفاق بعد از مشاهده از 5- پذيرش كامل مباني نظري ماركسيسم و اعالم رسمي خروج از اسالم. 4وادي التقاط. 

دست دادن پايگاه اجتماعي. 
هرچند در اين نوشتار قصد پرداخت مشروح به سير تحوالت فكري اين سازمان را نداريم، اما بايد بر اين نكته تأكيد داشت در آن 

سالها كه جواناني پاك سرشت و اسالم خواه پا در ميدان مبارزات مسلحانه حرفه اي براي ايجاد جامعه اي توحيدي و خارج ساختن ايران 
از زيرسلطه آمريكا و انگليس و عاملشان يعني محمدرضا پهلوي نهادند، به دليل دور نگه داشته شدن دين از حوزه اداره جامعه، فهم و 
درك پاسخ اسالم به بسياري از نيازهاي بشري كار بسيار سختي را مي طلبيد. واقعيتهاي تاريخي به خوبي حكايت از آن دارد كه جوانان 

بنيانگذار سازمان مجاهدين خلق تالش زيادي براي انطباق استنتاجات خود با مباني اسالمي داشتند، اما عالوه بر ضعف ارتباط با 
حوزه هاي ديني، دو عامل مهم موجب شد تا اين حساسيت درست، در مسير خود تداوم نيابد؛ اول اينكه اين جوانان غيرتمند و انقالبي 
- چه قبل و چه بعد از انشعاب از نهضت آزادي - به اقتضاي شرايط آن دوران متأثر از جو علم زدگي شديد بودند. نبايد فراموش كرد 

كه نظريه پردازان نظامهاي سرمايه داري و ماركسيسم با سوءاستفاده از چنين فضايي همه نظريه هاي خود را در حوزه علوم انساني به 
عنوان «علم» از موضعي باال و برتر ديكته مي كردند. متاسفانه روشنفكران ديني در مجامع اسالمي نيز بعضاً مسائل ماوراءالطبيعه و انديشه 
ديني مبتني بر وحي را با چنين «علمي» محك مي زدند. بايد اذعان داشت احساس مرعوب بودن در برابر جو علم زدگي تبعات بسياري 

را در دوران گذار اسالم از انزوا به متن جامعه به بار آورد و اين مسائل، محدود به سازمان مجاهدين خلق نبود. در اين دوران همزمان با 
تالشهاي قابل تقدير روشنفكران وارسته و متعهد به مباني فكري اين مرز و بوم براي احياي انديشه ديني، برخي نيز مالك سنجش 

باورهاي مذهبي يا تبيين مباني ديني را آنچه به عنوان علم عرضه مي شد، قرار داده بودند. تاثير اين فضا بر مجاهدين خلق بويژه بعد از 
روي آوردن بنيانگذاران آن به مبارزه مسلحانه تمام وقت و مطالعه گسترده در جنبشهاي ماركسيستي جهان، كامالً محسوس است. 

عامل دومي كه موجب شد تالش رهبران سازمان براي دور نشدن از مباني اسالمي به تدريج كمرنگ شود، وحدت عملي با 
گروههاي ماركسيستي بود. به منظور تحقق چنين وحدتي، سازمان مطالعاتش را صادقانه؟! به برنامه هاي مطالعاتي گروههايي چون 

فدائيان خلق نزديك ساخته بود تا قرابتهاي الزم به وجود آيد.  
اعتقاد به وحدت بين نيروهاي ضد امپرياليستي و پرهيز از هر عاملي كه اين جبهه را ضعيف سازد موجب افراط هايي در اين زمينه 

شده بود. در همين چارچوب، به تدريج عمده برنامه مطالعاتي خانه هاي تيمي سازمان را مطالعه آثار نظري ماركسيستي يا منعكس كننده 
تجربيات جنبشهاي ماركسيستي، تشكيل داد. يكي از اعضاي مجاهدين خلق در خاطرات خود در اين زمينه مي گويد: «پس از ايجاد 
ارتباط رسمي با سازمان و شروع زندگي پنهان، سپاسي آشتياني ارتباط خود را با ما قطع كرد و فرد ديگري به نام حبيب را به عنوان 

رابط سازمان به ما معرفي كرد. پس از چند روز، سازمان دو نفر را با نامهاي مستعار خسرو و پرويز به عنوان هم تيمي روانه خانه امن ما 
 نفري ما برنامه هاي فشرده خود را با مسئوليت حبيب آغاز كرد. از جمله اين برنامه ها خواندن كتاب و نقد آن بود. كتابهايي 5كرد ... تيم 

مانند «چين سرخ»، «زردهاي سرخ»، «خرمگس»، «مردي كه مي خندد»، «مبارزات»، «چهگوارا»، «الفباي ماركسيسم» و... را در همين دوران 
) 319، ص83خوانديم و نقد كرديم.  »  (خاطرات احمد احمد، به كوشش محسن كاظمي، انتشارات سوره مهر، سال 

اين در حالي بود كه به اعتراف نيروهاي سازمان، چريكهاي فدايي خلق به مباني وحدت از طريق تبادالت فكري پايبند نبوده و هرگز 
حاضر نمي شدند كتب و آثاري را كه داراي گرايش اسالمي بود، در خانه هاي تيمي در دسترس اعضاي خود قرار دهند: «مدتي كه 
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مصطفي نزد ما بود معتقد بود كه فدايي ها اشتباه مي كنند؛ ما بيست جلد از كتاب امام حسين به چريك هاي فدايي داديم، چرا كه 
دستاوردهايمان را منتقل مي كرديم، اما چريك ها گفته بودند اين كتاب ها را نبايد كادرها بخوانند؛ چرا كه ايدئاليستي است». (از نهضت 

) 376، ص2آزادي تا مجاهدين، خاطرات لطف اهللا ميثمي، انتشارات صمديه، ج
همان گونه كه مالحظه مي شود چريكهاي فدايي خلق در چارچوب اين وحدت و همكاريهاي متقابل هرگز حاضر نبوده اند مطالعه 
كتابهاي مذهبي را به اعضاي خود تجويز كنند. به طور قطع آنها نيز اگر اجازه مي دادند آثار اسالمي در خانه هاي تيميشان  مورد مطالعه 
قرار گيرد ترديد نسبت مباني ماركسيستي در ميان اعضايشان ايجاد مي شد. براي نمونه، تشريح اسالم براي خسرو گلسرخي در زندان 

 قصر با كاظم ذواالنوار هم بند بود. كاظم خيلي با او كار كرده 3موجب تغيير اساسي در نگرش وي مي شود: «گلسرخي در زندان شماره 
بود، حتي خطبه هاي نهج البالغه را برايش خوانده بود. گلسرخي مي گفت: «دنياي جديدي در برابر چشمانم گشوده شد و اينها چيزهاي 
خيلي جالبي است.» خودش احتمال مي داد كه آزاد شود. يك روز مهندس عبدالعلي بازرگان تعريف مي كرد كه وقتي با گلسرخي قدم 
مي زدم، مي گفت: اين روشنفكران ما خيلي ذهني هستند. اگر من آزاد بشوم، اولين كاري كه مي كنم، مي گويم روشنفكران بايد نسبت به 

) 344اسالم تجديد نظر كنند.» (همان، ص
اگر نوعي مرعوب بودن بر نيروهاي مذهبي علم زده حاكم نمي شد، نه تنها همه نيروهاي سازمان در معرض آموزشهاي ماركسيستي 
قرار نمي گرفتند بلكه روند تاثيرگذاري در اين ائتالف تشكيالتي معكوس مي شد. اين در حالي است كه مجاهدين خلق از برخوردهاي 

غيراصولي تشكيالتي چريكهاي فدائي خلق با خود مطلع بودند: «بنا بود يك اعالميه مشترك از جانب فدايي ها و مجاهدين منتشر شود. 
ما هم ليست انفجارها را نوشتيم، فدايي ها دو تا از انفجارات ما را ننوشتند. انفجارات خودشان را هم خيلي بيشتر اغراق كردند. خالصه 

)  352خيلي مسئله شد. يادم هست سيد مي گفت ما از اينها خيلي كلك خورديم.» (همان، ص
با وجود چنين شناختي از فدائيان خلق كه به هيچ اصل تشكيالتي و اخالقي در چنين وحدتي پايبند نبودند مجاهدين خلق همچنان 

در يك پروسه تدريجي، تمامي خواسته هاي آنان را تحقق مي بخشيدند: «به خاطر حفظ وحدت در چنين سازمان و نظامي، بايد 
آموزش هاي ديني و قرآني را كنار بگذاريم كه در اين باره همه كادرها در آن نشست اتفاق نظر داشتند. جايگزين آن نيز آموز ش هاي 

علمي، نظير «ديالكتيك محصول علم» خواهد شد يا اين كه كادرها- با آن نيت پاكي كه دارند- به تفكر بپردازند؛ نتيجه آن هر چه باشد، 
چيز خوبي خواهد شد... در نشست كرج همه بودند. بهرام آرام، تقي  شهرام، وحيد افراخته، مجيد شريف واقفي، عليرضا سپاسي و ناصر 
جوهري، همه كادرها حضور داشتند. بدين سان بود كه اعضاي سازمان- كه همه مذهبي بودند و عامل به احكام- به قرائت هاي مختلف 

از قرآن پي بردند و صادقانه به دالئلي كه گفته شد، آموزش هاي قرآني را كنار گذاشتند. همزمان با كنار گذاشتن آموزش هاي قرآني، 
هويت قرآني نيز كنار گذاشته مي شد و آموزش هاي عملي جايگزين مي گرديد و به تدريج «ديالكتيك محصول علم» جاي خود را به 

) 386«ديالكتيك ماركسيستي» مي داد. همزمان كتاب هاي ماركسيستي ترجمه شده و به وفور در دسترس بود.»  (همان، ص
ظاهراً در چارچوب وحدت با گروههاي چپگرا اين ميزان عقب نشيني نيز رضايت خاطر چريكهاي فدايي خلق را كه از مرعوب 

بودن نيروهاي سازمان در برابر نظريه هاي به اصطالح علمي! وقوف يافته بودند، فراهم نمي كرده است: «مثالً بحث بود كه در اعالميه ها 
آيه بگذاريم يا نگذاريم. آيه اي كه اهللا داشته باشد موجب بحث فلسفي مي شود. سيد مي گفت: «از اشكاالتي كه فدايي ها به ما مي گيرند 

اين است كه مي گويند آيه اي كه در ابتداي بيانيه و آيه و اسم  اهللا كه در آرم مجاهدين است، موجب بحث هاي فلسفي مي شود و وحدت 
استراتژيك را تضعيف مي كند.» تدريجاً از همين جا خودكم بيني سيد شروع شد كه ما جبهه اي داريم عليه امپرياليزيم و صهيونيزم و 

دربار. نيروهاي ضدامپرياليست بايد اتحاد داشته باشند و درگير بحث هاي فلسفي نشوند. مي گفتند چون اهللا هم يك مقوله فلسفي است، 
) 398بنابراين بايد كوتاه آمد.» (همان، ص
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اين وحدت يك جانبه و از موضع مرعوبيت در برابر ماركسيستها با چنين باوري كه آنها داراي انديشه اي علمي هستند، در مورد 
نيروهاي داخل زندان نيز صادق بود: «در اين زندان [عشرت آباد] يك كمون بزرگ بود كه همه بچه هاي مجاهد و فدايي و گروه توفان و 

) 145برخي مائوئيست ها و خيلي از منفردين در آن شركت داشتند.» (همان، صص
در حالي كه شخصيتهايي چون آيت اهللا طالقاني و ساير نيروهاي مسلمان به بهانه مبارزه با آمريكا و انگليس و استبداد پهلوي هرگز 

حاضر نبودند با ماركسيست ها وارد يك كمون شوند، نيروهاي مجاهدين خلق بي اعتنا به اين شخصيتها- كه براي استفاده تبليغاتي 
همواره آنان را با عنوان «پدر» خطاب مي كردند- حتي با منفورترين نيروهاي ماركسيست يعني مائوئيستها نيز همراه مي شدند اما حاضر 

نبودند در جمع نيروهاي مسلمان قرار گيرند. 
ب- تغيير و تحوالت تشكيالتي در سازمان مجاهدين خلق: اين واقعيت را بايد پذيرفت كه بعد از حذف فيزيكي بسياري از 

نيروهاي قديمي و باسابقه سازمان (به صور مختلف ازجمله اعزام به عمليات مرصاد, ادعاي خودكشي و...) حتي تظاهر به مباني اوليه 
مورد احترام سازمان نيز ضرورت خود را از دست دادند. البته در اين حال سازمان مجاهدين خلق به دالئل مختلف براي جذب نيروي 

جديد ناگزير از آن است كه خود را به عنوان يك تشكيالت معتقد به اسالم معرفي كند. در واقع مسئوالن كنوني اين گروه بر اين 
واقعيت به خوبي واقفند كه اگر نيرويي با گرايش چپ خواستار ملحق شدن به يك سازمان ماركسيستي باشد هرگز مجاهدين خلق را با 
فراز و فرودهاي فراوان در مباني نظري، انتخاب نخواهد كرد بلكه به گروهي خواهد پيوست كه از ابتدا سوابق روشني در جريان چپ 

داشته باشد. از اينرو تشكيالت مجاهدين خلق بنا را بر اين ميگذارد تا همچنان پوسته نازكي از اسالم را براي خود محفوظ دارد و 
بدينوسيله بقاء خود را تضمين نمايد. البته اين ضرورت تشكيالتي بدان معني نيست كه كنترل نيروها و حفظ آنها بر اساس انديشه و 

اعتقادات ديني است, بلكه همانگونه كه از خاطرات همه افرادي كه از زندانهاي رجوي در بغداد گريخته و به كشورهاي اروپايي پناهنده 
شده اند برمي آيد، اين امر با ترفندهاي متنوع تشكيالتي ممكن بوده است. 

تشكيالت مجاهدين خلق در ابتدا بر اساس قوتهاي شخصيتي نيروهاي مؤسس آن شكل مي گيرد و اعتماد و اعتقاد به تقواي اين 
افراد شاخص موجب گسترش سريع اين سازمان مي شود. بعدها كه سازمان در اوج برنامه هاي مطالعاتي و خودسازي به فاز نظامي 

كشانده مي شود و ضربات متعددي را متحمل مي گردد, ديگر آن شاخصهاي اوليه براي احراز صالحيت راهيابي به كادر مركزي 
 روشن 54محفوظ نمي ماند. رشد افراد در ساختار مخفي هرم تشكيالت- كه غير قابل اتكا بودن خود را در جريان رخدادهاي سال 

ساخت- تنها مسير راهيابي به مركزيت سازمان بود. الزم به يادآوري است كه طي همين سالها اعتقاد به روشن بودن سير مراحل رشد 
افراد وجود داشته است لذا با وجود خفقان حاكم در زندانها مكانيزم انتخابات براي تفويض مسئوليتها به افراد به رسميت شناخته شده 
بود: «بعد كه بهمن بازرگاني به جمع اضافه شد, آن دو با هم همكاري مي كردند. اما پس از اين كه عده بچه ها زياد شد و تقريباً همگي 

به زندان آمدند, مسعود تا اندازه اي زير سئوال رفت... كساني چون كاظم شفيعيها و فتح اهللا خامنه اي معتقد بودند كه رهبري بيرون زندان 
ارتباطي با درون زندان ندارد و بايد در رهبري تجديد نظر شود. بچه ها ديگر رهبري ثابت را قبول نداشتند. بنابراين انتخاباتي برگزار شد 
و فتح اهللا خامنه اي, كاظم شفيعيها و موسي خياباني براي نوبت اول براي مركزيت زندان انتخاب شدند و مسعود يك راي آورد.» (همان، 

) 195،ص2ج
در آن ايام در زندان كه فضاي نسبتاً آزادتري وجود داشت رجوع به آراء عمومي مبناي انتخاب كادر رهبري قرار مي گيرد و البته 

مسعود رجوي به هيچ وجه راي نمي آورد. علت راي ندادن توده هاي عضو سازمان به رجوي را آقاي لطف اهللا ميثمي دو عامل مي داند: 
- ضعف نشان دادن در بازجويي و لو دادن نيروهاي سازمان. براساس اين روايت، غرور مسعود رجوي اعتراض 2- غرور بيش از حد 1

كادر رهبري را نيز در پي داشته است: «حنيف نژاد گفته بود كه غرور مسعود باالخره ضربه خواهد زد و اين را اعضاي شوراي مركزي 
شنيده بودند... مسعود كه در جمع چهل نفره عرصه را بر خود تنگ ديد, گفت: نمي دانم چرا بيشتر مشهدي ها مغرورند و من چهارمين 
مشهدي هستم كه مغرورم. اولي دكتر شريعتي, دومي جالل فارسي و سومي امير پرويز پويان»... وقتي او مجبور مي شد كه غرورش را 
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 در انتخابات راي نياورد و 1351بشكند, به دنده ديگري مي افتاد؛ گريه, مظلوميت و خودكم بيني... نظير وقتي كه در زندان قصر در سال 
) 76احساس كرد جو اكثريت بچه  ها عليه اوست.» (همان, ص

ايشان همچنين در فراز ديگري در اين زمينه مي گويد: «ولي مسئلهاي كه همه چيز را تحتالشعاع قرار داده بود, اختالف مسعود و 
اصغر [بديع زادگان] بود... مسعود در لبنان, حالت طلبكاري داشت. به ايران آمد, باز هم مسئله اش حل نشد. همان طور كه گفتم, در 

زندان, بازجويي هاي خودش و نيز مقاومت اصغر را ديد كه گرچه بدنش سوخته بود ولي چيزي نگفت؛ بسيار متاثر شد و گريه كرد.» 
) 371 ص1(همان, ج

حتي سازمان قبل از آغاز مبارزه مسلحانه نسبت به رشد غيرمنطقي افراد در تشكيالت حساس بوده و مراقبتهاي ويژه اي را اعمال 
مي كرده است: «حنيف نژاد مي گفت: ارشد مسعود بادكنكي است. در اثر زيادي مطالعه, غرور پيدا كرده است.» بعدها كه به لبنان رفته 

بودند, در پايگاه, اختالف اصغر و مسعود به حدي رسيده بود كه با هم حرف نمي زدند و يكديگر را تحمل نمي كردند. حنيف مي گفت: 
) 338«... غرورش كار دست ما مي دهد.» (همان, ج ا، ص

بعد از سرنگوني رژيم پهلوي و رانده شدن آمريكا و انگليس از ايران و تغيير اساسي در فضاي سياسي كشور, هر تشكلي عليالقاعده 
مي بايست با اتكا به راي اعضاي خود، مسئوالن سازمانياش را تعيين مي كرد, اما در مورد سازمان مجاهدين اين موضوع صدق نكرد. 

اين گروه با وجود معرفي كانديدا در سراسر كشور براي انتخابات اولين مجلس بعد از انقالب، ترجيح داد رهبري سازمان همچنان در 
چارچوب روابط مشخص، رقم بخورد و به قواعد پذيرفته شده و ضوابط حزبي تن ندهد. اينكه مسعود رجوي چگونه توانست بعد از 

انقالب در راس سازمان مجاهدين قرار گيرد از حوزه اين تحليل خارج است زيرا از يك سو اطالعات الزم در اين زمينه در اختيار 
نيست و از ديگر سو آنچه كه براي ما در اين بحث اهميت دارد اينكه وي هرگز از سوي اعضاي سازمان انتخاب نشده است. بعد از 

انقالب كه عمده فعاليتها ي اين گروه علني شد در هيچ مقطعي حتي در خارج كشور (فرانسه وعراق) مكانيزم رجوع به افكار عمومي و 
آراء اعضا براي تعيين مسئوليتها در تشكيالت، مورد توجه مسئوالن آن قرار نگرفت و ترجيح داده شد همان مكانيزم دوران استبدادي 

پهلوي حفظ شود. 
بطور معمول تشكيالتي كه مسئوالن آن به طريقي غير از انتخابات، قدرت را در دست گرفته باشند علي القاعده در مسير شخصيت 

دادن به اعضا حركت نخواهد كرد و مكانيزمي بر آن حاكم خواهد شد كه هرگز قدرت دست اندركاران مورد مناقشه قرار نگيرد. مسعود 
رجوي كه راي نياوردنش در انتخابات تعيين كادر مركزي زندان، ميزان  مقبوليت وي را در ميان اعضا مشخص ساخته بود به تدريج 

تشكيالت را به سويي سوق داد كه راي گيري معنايي در آن نداشته باشد و نيروهاي سازمان در برابر كادرهاي باسابقه تر دچار احساس 
خودكم بيني شوند و اين تصور را از ذهن دور كنند كه در راي و نظر داراي حقوقي مساويند. آقاي لطف اهللا ميثمي در خاطرات خود در 

اين زمينه مي گويد: «در ارتش، بين افسران و درجه داران و سربازان به طور آشكاري، تبعيض و اختالف وجود داشت... متاسفانه 
سازمان هاي روشنفكري هم دچار اين عارضه هستند و در آنها، رهبران نسبت به توده ها، جايگاه برتري دارند. سازماندهي رجوي در 

) 266، ص1زندان، همين گونه بود.» (همان، ج
بعدها به ويژه در دوراني كه سازمان مجاهدين خلق در كنار صدام مأوا ميگزيند، فقط با پديده اختالف شديد بين شأن و منزلت 
توده هاي سازماني و افراد در راس تشكيالت مواجه نيستيم بلكه نيروهاي عادي سازمان با توسل به شيوه هاي بسيار پيچيده به انحاء 

مختلف بي هويت مي شوند تا صرفاً به عنصري تابع مبدل گردند. هرچند براي شناخت دقيق اين روشها نياز به تحقيقاتي جامع خواهد 
بود اما آنچه بعضاً در خاطرات اعضا در اين زمينه آمده به شدت منزجر كننده است. براي نمونه از جمله شيوه  هايي كه براي در هم 

شكستن شخصيت اعضاي سازمان بكار گرفته مي شود، قرار گرفتن اعضا در اختيار سازمان استخبارات عراق قبل از پيوستن به نيروهاي 
سازمان در عراق و نيز بعد از مسئلهدار شدن نسبت به عملكردهاي مسعود رجوي است. آقاي محمدرضا اسكندري كه بعد از گريختن 

از چنگال تشكيالت رجوي، به هلند پناهنده شد در اين زمينه مي نويسد: «ما به مدت چندين هفته در آنجا زنداني بوديم. افراد 
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استخبارات (سازمان امنيت عراق) از زنداني ها بيگاري مي كشيدند. يك روز يك افسر عراقي پيش من آمد و گفت برو بيرون و ماشين 
 سال از عمر خود را در زندان هاي رژيم سپري كرده بوديم. وقتي اين زندان را با زندان هاي جمهوري 5مرا بشوي... دو نفر از ما بيش از 

اسالمي مقايسه مي كرديم، مي ديديم كه عالوه بر شكنجه هاي وحشتناك عراقي ها، محيط و ساختمان زندان هاي ايران مناسبتر از اين 
زندانها و غذاي زندان هاي ايران بهتر از آن چيزي بود كه عراقي ها به عنوان غذا به ما مي دادند... در رماديه  ما را تحويل زندان دادند... 
اتاق آنقدر كوچك بود كه بايد بطور شيفتي مي خوابيديم. عده اي از زندانيان كه وضع بهتري داشتند زندانيان بي بضاعت را به نوكري 

خود استخدام كرده بودند. در اين زندان افراد كم سن و سال مورد تجاوز زندانيان عراقي قرار مي گرفتند. هيچ شرم و حيا و مالحظات 
عرفي و اجتماعي در زندان وجود نداشت. بعضي ها جلو چشم بقيه مورد تجاوز قرار مي گرفتند.» (بر ما چه گذشت، خاطرات يك 

) 53-5، فرانسه، صص2004مجاهد، محمدرضا اسكندري، انتشارات خاوران، سال 
شايد تصور شود كه علت گرفتاري آقاي اسكندري در بند  استخبارات صدام، ورود بدون هماهنگي وي به عراق باشد اما اينگونه 
نبود چراكه ورود وي به خاك عراق با هماهنگي كامل صورت پذيرفته بوده است: «در ادامه موفق شديم كه يك هسته انتقال نيرو به 

عراق سازماندهي نمائيم. ارتباط ما با سازمان برقرار گرديد. اين هسته حدود يك سال فعال بود، در نهايت به فرمان سازمان، ساير اعضاء 
هسته ايران را ترك و به عراق عزيمت كردند... اگر سازمان مجاهدين در پيام هاي خود مراحل وصل نيرو، بخصوص گرفتار شدن افراد 

در ابتداي ورود به عراق در چنگال سازمان امنيت آن كشور را بازگو مي كرد، هيچ ديوانه اي حتي ايدئولوژيك ترين هوادار سازمان 
مجاهدين هم حاضر به پذيرش اين ريسك خطرناك نمي شد... هر نيرويي پس از گذراندن اين مراحل ذلت بار و دردآور، آمادگي 

بيشتري براي پذيرش روابط نابرابر و خفت بار سازمان مجاهدين مي داشت. به عبارت ديگر سازمان مجاهدين قبل از اينكه نيروئي به آنها 
) 48-50وصل شود مرگ را به او نشان مي داد تا به تب راضي شود.» (همان، صص

بنابراين انتقال نيروها با هماهنگي كامل بوده است اما اينكه چرا مسعود رجوي ترجيح مي داده تا اين نيروها قبل از ورود به 
اردوگاه  هاي سازمان، مدتي طوالني در زندانهاي عراق بسر برند و انواع تحقيرها را از بيگاري تا تجاوز تحمل كنند، به همان بحث مورد 

اشاره باز مي گردد؛ چنين نيرويي بعد از پيوستن به جمع سازمان داراي شخصيت درهم شكسته و تابع است. چنين افراد تحقير شده اي 
كمتر در برابر تصميمات تشكيالتي كه در تعيين مديريت آن هيچ گونه نقشي نداشتهاند، جرأت ابراز وجود پيدا مي كنند و اين همان 

چيزي است كه امثال مسعود رجوي (كه بدون مراجعه به آراء عمومي سالها در راس يك تشكيالت مانده  است) خواستار آنند. 
از جمله ترفندهاي ديگر تشكيالتي مسعود رجوي براي مهار نيروها و قرار دادن آنها در موضع ضعف و حقارت، وضع قوانين مغاير 

 به يكباره اعالم 68با طبيعت انسان و شرع مقدس است كه در اين زمينه بويژه ميتوان از صدور دستور طالق اجباري ياد كرد. در سال 
شد كليه افراد بايد ارتباط خانوادگي خود را قطع كرده و پس از آن كه از همسرانشان اطالق گرفتند، حلقه هاي ازدواج خود را به همراه 
نامه ها و عكس هاي خانوادگي و نيز لباس هايي كه يادآور خاطرات دوران تأهل است، به سازمان تحويل دهند.» (روزهاي تاريك بغداد، 

) 106، ص1383نوشته محمدحسين سبحاني، انتشارات كانون آوا، چاپ آلمان، سال 
 چه دستاوردهايي را در – كه دقيقاً در تعارض با آموزه هاي ديني است به بهانه مبارزه –مسعود رجوي با حرام كردن يك امر فطري 

جهت تحكيم موقعيت خويش كسب ميكند؟ اوالً همه كادرها بعد از مدتي در اين رابطه دچار لغزشهايي مي شوند و از آنجا كه ناگزيرند 
در روند انتقاد از خود، بروز اين گونه ضعف ها را به صورت مكتوب به مافوق خود گزارش كنند،  امكاني فراگير در جهت تحقير نيروها 

فراهم ميآيد. ثانياً مسعود رجوي كه خود از اين گونه احكام مستثني است و دستكم همسر رسمي دارد، روز به روز فاصله بيشتري با 
ساير اعضا مييابد زيرا آنان با بروز هر ضعف در مورد جنس مخالف، تحقير مي شوند در حالي كه مسعود رجوي با در اختيار گرفتن 

اينگونه اعترافات از ديگران، از موضع قوت بيشتري برخوردار مي گردد. ثالثاً كشتن عواطف در انسانها، آنها را به تدريج تبديل به افرادي 
نامتعادل و درون گرا مي سازد. همچين از آنجا كه شخصيت افراد با تعلقات عاطفي آنها رابطه تنگاتنگي دارد از ميان بردن همه تعلقات 

سازنده به بهانه مبارزه، در واقع افرادي بي هويت را در اختيار سازمان قرار مي دهد. شرع مقدس ضمن تشويق و ترغيب مردم به ازدواج 
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هرگز اجازه انتشار خبر بروز يك ضعف اخالقي كه در خلوت افراد صورت گرفته است را به كسي نمي دهد. البته خطاهاي آشكار شده 
كه مستلزم مجازات است مقوله ديگري است. اما براساس آنچه در اين خاطرات  آمده است، بعد از طالقهاي اجباري، اعضا موظف 

بوده اند هرآنچه در ذهنشان نيز نسبت به جنس مخالف مي گذشته است را نيز به مسئول مافوق گزارش كنند. همچنين هر يك از آنان 
وظيفه داشتهاند  در صورت مشاهده بروز اين گونه احساس ها در ساير اعضا، نسبت به گزارش آن اقدام نمايند: «مريم اكبرزادگان يك 

 در شهرك اوور-سور- واز-پاريس را زير شيشه ميز كار خود 1364 خرداد 30عكس از مراسم ازدواج مسعود رجوي و مريم رجوي در 
قرار داده بود تا هر لحظه به فكر!! خواهر مريم و برادر مسعود باشد و... البته تا اينجا اشكالي وجود نداشت، تازه خيلي هم مثبت بود. 
ولي اشكال كار اين بود كه در گوشه عكس مسعود و مريم كه زير شيشه ميز كار مريم اكبر زادگان قرار داشت تصوير كوچكي هم از 

محمدرضا وشاق از مسئولين حفاظت ديده مي شد. الزم به يادآوري است كه محمدرضا وشاق شوهر مريم اكبرزادگان بود و يك شير 
پاك خورده اي!! اين نكته ظريف و عكس مورد نظر را ديده و براي سازمان گزارش كرده بود. سازمان هم اين عكس را نشانه اي از عمق 

نداشتن كينه و نفرت مريم اكبرزادگان از همسرش محمدرضا وشاق مي دانست. ابراهيم ذاكري خطاب به مريم اكبرزادگان استدالل 
مي كرد كه: اگر تو هنوز بين خودت و همسرت «نخ» نداري چرا از ميان عكس هاي مختلف مسعود و مريم از اين عكس استفاده 

كرده اي؟ ولي اين انتقاد را مريم اكبرزادگان قبول نمي كرد و مي گفت: گذاشتن اين عكس اتفاقي بوده است و من اصالً حواسم به گوشه  
عكس نبوده و تمام توجه ام!! به مسعود و مريم بوده است و...» در همين حال كه هر كس به نوبت از برخوردهاي مريم اكبرزادگان انتقاد 

) 201-3مي كرد، بهروز كاظمي هم جهت خودشيريني، گفت: فشل بودن در چهره مريم اكبرزادگان فرياد مي زند» (همان، صص
 به اين ترتيب شخصيت همه افراد سازمان به بهانه هاي واهي در هم مي شكند اال مسعود رجوي كه هر روز خود را در قله اي دست 

نيافتني تر قرار مي دهد. اين كه اجازه داده مي شود افرادي كه براساس تمايالت مشروع و منطقي، به همسرشان ابراز عالقه مي كنند از 
سوي ساير اعضا تحقير شوند يك شيوه غيرانساني است كه كاركرد آن صرفاً تنزل دادن شخصيت همه اعضا بجز مسعود رجوي است. 

مسئله حائز اهميت تر در اين زمينه وجود تناقضات در رفتارهاي سازمان نسبت به مسائل جنسي اعضا است. از يك سو مسعود 
رجوي براي متنبه كردن اعضايي كه كمترين انتقادها را نسبت به تصميمات وي دارند، آنها را به مراكزي گسيل مي دارد كه مورد بدترين 

و تحقيرآميزترين تجاوزات قرار مي گيرند. از سوي ديگر با محروم ساختن آنان از روابط خانوادگي و عاطفي مترصد آن مي ماند تا  
تمايلي از آنان به جنس مخالف بروز كند، آنگاه با جنجال بسيار به تحقير آنان بپردازد. دست يازيدن به اين گونه اعمال غيرانساني در هر 

دو وجه آن با هدف افزايش فاصله شخصيتي اعضا و رهبري سازمان صورت مي گيرد: «علينقي حدادي معروف به «فرمانده كمال» از 
مسئولين قديمي سازمان و از زندانيان سياسي رژيم شاه بود كه مسئول شاخه استان سمنان در سازمان مجاهدين بود. همسر وي زهره 

اخياني نيز از مسئولين قديمي و عضو فعلي شوراي رهبري مي باشد كه بعد از بحث هاي انقالب ايدئولوژيك به اجبار از يكديگر طالق 
گرفته بودند. ماجرا بدين ترتيب بود كه علينقي حدادي كه بنظر مي رسد با توجه به طالق هاي اجباري، تحت فشار هاي جنسي قرار 

 بطور پنهاني در اتاق كارش با يك زن در حال رابطه جنسي ديده مي شوند. دو نقل قول در اين مورد وجود 1373داشته است، در سال 
دارد، يكي اينكه وي با همسرش در حال رابطه زناشويي بوده است. نقل قول دوم اين است كه وي با يك (يكي) از فرماندهان لشكر 
تحت فرماندهي اش در حال رابطه جنسي بوده اند. در هر صورت اين مطلب به مسعود رجوي گزارش مي شود. او نيز در اولين اقدام 

سريعاً دستور مي دهند بنگالي (اتاق پيش ساخته) كه محل اين خيانت! بوده، با جرثقيل و يك كمرشكن به پشت ميدان تير قرارگاه اشرف 
منتقل شود، و سپس با تانك زرهي محل جرم! له شود. رجوي همزمان با اين كار دستور دستگيري علينقي حدادي را صادر مي كند كه 

) 226-7وي هنگام انتقال به زندان، يا در ساعات اوليه زنداني شدن با قرص سيانور اقدام به خودكشي مي كند.» (همان، صص
شايد قبل از افشا شدن اينگونه تدابير شيطاني توسط اعضايي كه توانستند به سختي از حصار سازماني بگريزند و به كشورهاي 

اروپايي پناهنده شوند، پنداشته مي شد كه سازمان مجاهدين به لحاظ قوت و استحكام تشكيالتي خود توانسته است براي چندين سال 
جماعتي تحصيلكرده را با شعارهاي تكراري و غيرقابل تحقق در عراق نگهدارد. اما وقتي در اين تشكيالت آهنين تأملي عميقتر مي كنيم 
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با زندانهاي درهم تنيده اي مواجه مي شويم كه به صورت حصار در حصار جوانان جذب شده را با وعده تحقق عدالت و برابري، در 
برگرفته است و در اين ميان زندان فيزيكي مملوس ترين آنهاست. 

اين جوانان جوياي عدالت اما به سوي سراب رفته، قبل از وادار شدن به خودكشي حتي جرات نمي كنند اعتراض خود را صريحاً  
اعالم دارند كه اگر اقدام به طالقهاي اجباري ازجمله ضروريات مبارزه است چرا مسعود رجوي كه خود را سمبل مبارزه معرفي مي كند 

عالوه بر سؤاستفاده غيررسمي از زنان رها شده از قيد خانواده، بايد رسماً همسر مهدي ابريشمچي (مريم عضدانلو) را همچنان در 
اختيار داشته باشد؟ اما همانگونه كه اشاره شد تحقيرهاي تدريجي اعمال شده بر اعضا، وضعيتي را به وجود آورد كه آنان مسعود رجوي 

را پديده متفاوتي پنداشته تا جايي كه حتي نبايد جرات اظهار نظر در مورد رفتار و اعمال او را به خود بدهند. 
البته مسعود رجوي از طريق درگير كردن اعضاي سازمان با ابتدايي ترين نيازهاي بشري و حاد كردن نحوه مواجهه با اين نيازها، به 

اهداف ديگري نيز دست يافته است. سازمان مجاهدين كه روزي خود را پيشتاز مبارزه با امپرياليزم و سرمايه داري غرب معرفي مي كرد، 
در آستانه پيروزي انقالب با طرح اين ادعا كه رهبري انقالب اسالمي قادر نيست مبارزه با آمريكا را رهبري كرده و به نتيجه برساند، از 
پيوستن به صفوف مردم خودداري ورزيد و در مراحل بعد نيز به طرق مختلف به كارشكني پرداخت و نهايتاً خود را براي درگير كردن 

تمام عيار انقالب اسالمي آماده ساخت. اما همين سازمان تحت رهبري مسعود رجوي به فاصله چند سال به يك تشكل تامين كننده 
اطالعات براي رژيم صهيونيستي تبديل مي شود: «مسعود رجوي اعضا و مسئولين سازمان را به اين باور رسانده بود كه واقعاً ما يك 
دولت هستيم و بايد با تمام دولت ها ارتباط برقرار كنيم... اگر ما دولت هستيم كه هستيم بايد با تمام دولت ها و تمام احزاب حاكم و 

غيرحاكم ارتباط داشته باشيم. حال چه احزاب راست در حاكميت باشند چه چپ... ادامه اين استدالل ها و توجيهات هم اكنون به رابطه 
مستقيم با حزب ليكود اسرائيل و گرفتن پول از آنها نيز رسيده است، البته سازمان مدعي است كه هنوز با حزب ليكود و دولت اسرائيل 

) 192-3به طريق رسمي و علني رابطه برقرار نكرده است.» (همان، صص
آقاي سبحاني در فرازي ديگر از همكاري مسعود رجوي با سرويس امنيتي اسرائيل يعني موساد پرده برمي دارد: «اطالعات نقل شده 

از طرف سازمان مجاهدين در مورد سايت هاي هسته اي جمهوري اسالمي، آميخته با دروغ و تركيبي از اطالعات گرفته شده از سرويس 
)  314امنيتي اسرائيل، اطالعات كسب شده از طريق تلفن به وسيله بخش اخبار سازمان، و اطالعات علني بود.» (همان، ص

 كه اين سازمان دست به يكسري ترورهاي كور و آشوبهاي خياباني و انفجارات زد برخي هنوز بر ماهيت آن كامالً 1360در سال 
واقف نشده بودند. بعد از نقل مكان سازمان به فرانسه و از آنجا به بغداد و همكاري گسترده با صدام، ديگر براي همه عالقمندان به اين 

مرز و بوم كامالً منفور گشته بود و صرفاً عضوگيري اش محدود به اسراي ضعيف النفسي شده بود كه براي فرار از شكنجه هاي صدام 
اعالم آمادگي براي همكاري با مجاهدين خلق مي نمودند. طبعاً سرباز وظيفه هاي اسير پيوسته به سازمان مجاهدين آنهم با وعده اخذ 

پناهندگي از اروپا، نيروهايي نبودند كه سازمان بتواند مشي نظامي و ترور خود را مبتني بر آنها به صورت مؤثر دنبال كند. همچنين در 
سازمان برخي نيروهاي باسابقه وجود داشتند كه از اين چرخش مواضع (از ضديت با آمريكا تا پادويي مزدوران آمريكا چون صدام) 

بسيار دلگير بودند و مخالفت خود را با سياستهاي مسعود رجوي- كه بر سازمان مجاهدين به صورت فردي مسلط شده بود- به 
صراحت اعالم مي كردند. با توجه به اين واقعيات دو تحليل در مورد تحرك نظامي مجاهدين خلق بعد از پذيرش آتش بس توسط ايران 

- مسعود رجوي واقعاً تصور مي كرد كه در صورت وارد شدن نيروهايش به داخل ايران با استقبال ملت مواجه شده و به 1وجود دارد: 
سهولت قادر به فتح تهران خواهند بود؛ كاري كه صدام با آنهمه حمايت هاي مالي وسيع شيوخ منطقه و كمك هاي تسليحاتي و اطالعاتي 

- بعد از پذيرش آتش بس توسط ايران رجوي مي دانست كه نمي تواند سازمان را در 2غرب و حتي شوروي نتوانست به انجام رساند. 
فاز نظامي اداره كند لذا كاري كه از مدتها قبل به صورت پنهاني آغاز كرده بود و آن جاسوسي و جمع آوري اطالعات براي غرب و 

بويژه اسرائيل بود را بهتر مي توانست دنبال كند. براي ورود به اين فاز جديد بايد بسياري از عناصر باسابقه سازمان را از پيش پاي خود 
برمي داشت و به عبارت ديگر آنها را به قتلگاه مي فرستاد. همچنين براي جاسوسي صرف نيازي به نيروهاي غيركيفي نيز نداشت لذا 
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مي بايست سازمان را به لحاظ حجم سبك تر مي كرد. اكنون سالهاست كه سازمان مجاهدين با توسل به شيوه هاي مختلف از جمله 
جاسوسي از طريق تخليه تلفني، اطالعاتي كسب مي كند و در اختيار دول غربي اي قرار مي دهد كه زماني بر ايران كامالً مسلط بوده اند و 

بعد از پيروزي انقالب اسالمي از دخالت در امور كشور خلع يد شده اند. آمريكا، انگليس و رژيم نژادپرست دست پرورده آنها يعني 
اسرائيل كه در دوران پهلوي، ايران را به عنوان بزرگترين پايگاه اطالعاتي خود در منطقه برگزيده بودند، با فروپاشي استبداد داخلي به 

يكباره در مورد تحوالت اين منطقه استراتژيك از جهان دچار خأل اطالعاتي شدند. مسعود رجوي بعد از استقرار در عراق با درك دقيق 
نياز اين كشورها- كه در گذشته عالوه بر داشتن شبكه وسيع اطالعاتي، از خدمات شبكه فراماسونري بومي نيز بهره مند مي شدند- تالش 

كرد سازمان مجاهدين خلق را تبديل به تأمين كننده نيازهاي اطالعاتي اين دولتها از ايران و حتي عراق و ساير كشورهاي منطقه كند و 
رابطه جديدي بين سازمان و كشورهاي زيان ديده از انقالب اسالمي، به وجود آورد. از همين رو علي رغم همكاري تنگاتنگ اعضاي 

سازمان مجاهدين با ارتش صدام كه عمالً در جريان سركوب شيعيان و كردها به واحدي از ارتش بعثي مبدل شده بودند در جريان 
حمالت نيروهاي اشغالگر انگليس و آمريكا به عراق، به اعتراف آقاي اسكندري كمترين تعرضي به پادگانهاي واگذار شده به مسعود 
رجوي در اين كشور صورت نگرفت: «پرچم هاي سازمان مجاهدين در تمام پايگاههاي سازمان برافراشته بود. هر ثانيه يك هواپيما از 

) 97هواپيماهاي متحدين برفراز (سر) ما به پرواز در مي آمد ولي هيچ گاه به سمت نيروهاي مجاهدين شليك نمي كردند.»(همان، ص
به اعتقاد همه كارشناسان، دقت و توجه ويژه دولتهاي غربي براي لطمه نديدن تشكيالت مجاهدين خلق از اين رو نبود كه اين 
جماعت را به عنوان عامل تهديدي فيزيكي براي تماميت ارضي ايران مي پنداشتند؛ زيرا ارتش عراق با همه حمايتهاي اطالعاتي و 

تسليحاتي قدرتهاي مخالف استقالل اين ملت نتوانست هيچ گونه نتيجه مثبتي از تهاجم همه جانبه خود به ايران كسب كند، پس گروه 
مسعود رجوي كه همچون بخش ناچيزي از ارتش صدام به حساب مي آمد، به هيچ وجه نمي توانست كاربردي در اين زمينه داشته باشد. 
بنابراين تالش آنها براي حفظ اين گروه علي رغم اعتراف رسمي به تروريست بودن آن صرفاً در جايگاه يك هسته اطالعاتي و برطرف 

كننده خأل اطالعاتي غرب معني پيدا مي كند. رجوي با استقبال از اين نگاه غرب به خود ضمن پنهان داشتن فعاليت اطالعاتي اش در 
راستاي رفع نيازهاي كشورهاي مسلط بر ايران در دوران پهلوي، همواره ژست حركت در مسير ايجاد يك ارتش آزاديبخش را به خود 
مي گرفت، اما روايتهاي افراد جدا شده از سازمان از جمله آقاي اسكندري كامالً اين واقعيت را تأييد مي كنند كه مسعود رجوي به دليل 

همين مأموريت پنهان هرگز آموزشهاي نظامي را در تشكيالت خود جدي نمي گرفته است: «آرايش نظامي سازمان مجاهدين از 
حداقل هاي تجربه كودكاني كه با يكديگر هفت تير بازي مي كنند كمتر و ابتدايي تر بود... اين ندانم كاريها و بي اطالعي ها در صورتي 

است كه مأمورين نظامي عراق مرتب براي سازمان مجاهدين كالسهاي نظامي مي گذاشتند، اما معلوم نبود چرا اين فنون نظامي در اين 
) 70عمليات كه به قول رجوي داروندار خود را در آن قرار داده بود استفاده نشد؟»(همان، ص

آيا اين ادعا كه رجوي داروندار خود را در اين عمليات به كار بسته بود سخني قابل قبول و منطبق بر واقعيت است؟ اين مسئله قابل 
تأملي است كه نبايد به سرعت از كنارش گذشت. در اين زمينه همچنين در بخش ديگري از كتاب خاطرات آقاي اسكندري آمده است: 

«اين مصيبت زدگان خوش باور نمي دانستند تا چند روز ديگر جانشان را در بيابانهاي گرم غرب كشور از دست خواهند داد، آنها 
ابتدايي ترين فنون نظامي در رابطه با اسلحه يعني گير و رفع گير را هم نياموختند. از تانك خودم بگويم، من راننده تانكي بودم كه 

) 68خالصي فرمان خيلي زيادي داشت. اگر پا را از روي پدال گاز برمي داشتي تانك خاموش مي شد.»(همان، ص
هرچند آقاي اسكندري در مورد انگيزه هاي پنهان رجوي براي به نابودي كشانيدن بخش اعظم جماعتي كه با تصور پيوستن به ارتش 

آزاديبخش به عراق آمده بودند كامالً سكوت كرده و حتي احتماالت مطرح در حول و حوش آن را بازگو نمي كند، اما روايتهاي ديگر 
افراد بريده از سازمان مؤيد آن است كه عمليات فروغ جاويدان (مرصاد) براي مسعود رجوي جز فرصتي كه بتواند نيروهاي با سابقه 

مجاهدين خلق را در يك پوشش مناسب از ميان بردارد، نبود. در واقع همان گونه كه اشاره شد، بعد از آغاز فاز خروج از كشور در سال 
، از يك سو بتدريج مشكالت نگهداري نيروهاي پيوسته به سازمان رخ نمود و از سوي ديگر جريان حاكم بر اين گروه، تبديل 1360
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شدن به يك هسته اطالعاتي را ترجيح داده بود؛ زيرا با اين هويت امكان كار با غربيها براي رجوي آسانتر بود، ضمن اينكه با چنين 
كاركردي نيازي به نيروهاي فراوان دست و پاگير وجود نداشت. 

از اين رو مشي جديد سازمان با اعتراضات گسترده و جدي نيروهاي با سابقه مجاهدين خلق كه تبديل شدن به عوامل اجرايي 
اطالعاتي كشورهايي چون آمريكا، انگليس و اسرائيل را برنمي تابيدند، مواجه شد. مسعود رجوي بعد از پذيرش آتش بس از سوي ايران 

آخرين شانس خود را براي استفاده از اين محمل به منظور حل مشكالت درون تشكيالتي آزمود و معترضان توانمند در به چالش 
كشاندن جريان حاكم بر سازمان را به كمك صدام به قربانگاه گسيل داشت يكي ديگر از اعضاي سابق مجاهدين خلق در اين زمينه در 

خاطرات خود مي نويسد: «رجوي از زمان شنيدن خبر آتش بس تا زمان ابالغ عمليات سرنگوني سه بار با صدام مالقات كرد... بخاطر 
اصرار و سماجت بيش از حد رجوي، باالخره صدام قبول كرده بود تا رجوي آخرين شانس خود را براي رسيدن به قدرت آزمايش 

) 66م، ص2004نمايد.»(برماچه گذشت، خاطرات يك مجاهد، نوشته محمدرضا اسكندري، انتشارات خاوران، چاپ هلند، سال 
بطور مسلم قبل از پذيرش آتش بس توسط ايران همانگونه كه اشاره شد طرحي توسط آمريكا تهيه شده بود كه مناطقي از خاك ايران 

توسط صدام اشغال شود و سپس اداره آن به مجاهدين خلق واگذار گردد و ايران آزاد نام گيرد. اين طرح يعني آزادسازي منطقه اي از 
خاك ايران با قدرت نظامي عراق و با نام سازمان، فقط مي توانست يك حلقه از زنجيره برنامه هاي آمريكا عليه ايران تلقي شود كه 

بايستي با ديگر حلقه ها به طور كامل هماهنگ مي شد و تاثير آن زماني قابل حصول بود كه امكان ارتباط اين حلقه ها و به اجرا در آوردن 
، عقيم ماند 598همزمان آنها عملي مي گرديد. اما زماني كه تالش غرب در اين جهت با اتخاذ سياست جديد ايران يعني پذيرش قطعنامه 

و از قدرت توجيه جهاني عملكردهاي خود ناتوان و خلع سالح شد، زنجيره برنامه هاي غرب عليه ايران از هم گسست. با اين وجود 
 (يعني با فاصله 1367 تيرماه سال 31بعد از پذيرش آتش بس توسط ايران، كشورمان شاهد دو تهاجم گسترده بود. يكي تهاجم عراق در 

چهار روز از پذيرش قطعنامه) كه در منطقه جنوب با هدف اشغال مجدد خرمشهر صورت گرفت. اين تهاجم وسيع و غافلگيرانه با پيام 
امام به نتيجه اي نرسيد. درايت بموقع رهبري ايران در خنثي سازي اهداف تهاجم جديد صدام كه مي توانست سقوط مجدد خرمشهر و 

ضربه سنگين رواني بر نيروهاي مدافع مرزهاي كشور و ملت ايران را در پي داشته باشد، بسيار تعيين كننده بود. 
مي دانيم كه بعد از پذيرش آتش بس موجي از سردرگمي در نيروهاي نظامي ايجاد شده بود و دشمن با اطالع از اين امر تهاجم 

جديدي را با قصد اشغال نقطه اي استراتژيك در ايران همچون خرمشهر براي بدست گرفتن ابتكار عمل در مذاكرات بعد از آتش بس، 
آغاز كرده بود. اما پيام تاريخي امام خميني شور عجيبي در ملت برانگيخت. در پيام ايشان به سپاه آمده بود: «اينجا نقطه حياتي كفر و 
اسالم است، يعني نقطه شكست و پيروزي اسالم با كفر است و بايد متر به متر بجنگيد و هيچ چيز از هيچ كس پذيرفته نيست، اينجا 

نقطه اي است كه يا موجب مي شود سپاه حيات پيدا كند در كشور و يا براي هميشه سپاه يك سپاه ذليل و مرده اي بشود». با اين پيام كه 
توسط مرحوم حاج احمد آقا به سپاه (كه مسئوليت جبهه جنوب را به عهده داشت و ارتش مسئوليت جبهه غرب) ارسال مي شود سيل 

خروشان نيروهاي بسيجي و سپاهي، با اتكا به قدرت پروردگار به دشمن- كه با ادوات، تانكها و تجهيزات فوق العاده اي وارد عمل شده 
بود- حمله ور مي شوند و مهاجمان را مجبور به عقب نشيني مي نمايند. در حالي كه هنوز نيروهاي اشغالگر صدام در جنوب به طور كامل 

 يعني هفت روز بعد از پذيرش آتش بس توسط ايران 67وادار به عقب نشيني به پشت خطوط مرزي نشده بودند، در سوم مرداد 
مجاهدين خلق با پشتيباني ارتش بعثي هجوم گسترده اي را در غرب كشور يعني در منطقه سرپل ذهاب آغاز مي كنند. 

همانگونه كه اشاره شد طرح استفاده از يك گروه تروريستي براي واگذاري منطقه اي از خاك ايران مربوط به قبل از آتش بس بود. 
بنابراين به اجرا در آمدن شتابزده اين طرح ابهامات زيادي را برانگيخت. مسلماً حركت سازمان مجاهدين و اقدام نظامي آنها اين سئوال 
را مطرح مي كند كه انگيزه و هدف رجوي در آوردن نيروهايش به داخل خاك ايران آن هم با چنين شيوه ناشيانه از نظر نظامي چه بوده 

است. صرفنظر از دو احتمالي كه مورد اشاره قرار گرفت، شيوه نظامي اي را كه مسعود رجوي به آن متوسل شد به هيچ وجه نمي توان 
يك اقدام ممكن و عملي براي تجزيه بخشي از خاك ايران محسوب كرد؛ چه براي هر فرد آگاه به رموز نظامي روشن است كه عبور از 
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 كيلومتري خاك ايران از طريق طي مسيري كه در آن عمدتاً از 150مرزهاي كشور با روشي كه آنها اتخاذ كردند يعني نفوذ در عمق 
جاده هاي بين شهري استفاده شده بود و ورود به چند شهر مرزي ايران، مسلماً نمي تواند يك طرح اشغالگرانه و عمليات آزادسازي به 

حساب آيد. در واقع اين نحو نفوذ نظامي با توجه به صف آرايي و قدرت تحرك مدافعان تماميت ارضي كشور و موج مخالفت مردم در 
برابر ورود اين نيروها (كه آنها را مزدور آمريكا و صدام مي دانستند) به داخل شهرهاي مرزي، از نظر كارشناسان نظامي به معني انتحار 

نيروها محسوب مي شد. لذا سئوال اساسي تر آن است كه مسعود رجوي اگر قدرت برآورد اين محاسبات را داشته- كه مسلماً  با 
آموزش هاي نظامي تعليم ديده در اردوگاه هاي عراقي داشته است- چگونه و چرا به اين اقدام دست يازيد؟ حتي اگر بپذيريم كه مسعود 

رجوي در صدد خالصي از بسياري از نيروهايش در عراق بود چرا به چنين صورتي كه تصويري آماتور در عرصه نظامي از وي 
منعكس ساخت، اقدام به اين كار كرد؟ بنابراين عالوه بر دو احتمال فوق، در ادامه بايد به تشريح اين مسائل نيز پرداخت. از ديدگاه 

رجوي صرفاً با شكستي فاحش در عرصه نظامي باب عمليات در سازمان بسته مي شد. بايد به اين نكته توجه داشت كه وجود درصد 
بيشتري از هواداران سازمان كه صرفاً نظامي و آموزش ديده بودند مسلماً بعد از برقراري صلح در منطقه و پس از توافق طرفين با اعالم 
آتش بس، مي توانست دردسر جدي براي عراق و كادرهاي سياسي مجاهدين باشد. از طرف ديگر ترديدهاي آمريكا و به طور كلي غرب 

در ناتواني كنترل كامل اين افراد آموزش ديده در آينده، نيز عامل مهم ديگري به حساب مي آمد. بنابراين تنها راه براي نجات از شر 
افرادي كه زماني در اردوگاههاي نظامي مهره مطلوبي بودند، به اجرا درآوردن طرحي بود كه بتواند با يك تير بر دو هدف بنشيند. اول 

اينكه مورد قبول و قابل توجيه براي خيل هواداران در فاز نظامي باشد و بتواند آنان را راهي داخل كشور سازد و ديگر اينكه يكباره 
رهبريت سازمان و حاميان غربي سازمان را به طور آبرومندانه- البته به زعم خودشان- از گروهي آموزش نظامي ديده خالص كند چرا 

 و برقراري صلح، ديگر جايي براي نگهداري چنين نيروي آتش افروز و كنترل 598كه براي همگان روشن بود پس از اجراي قطعنامه 
نشدني وجود ندارد و بايستي فكري به حالشان بشود. البته مسعود رجوي نيز در اين ميان انگيزه فردي براي از ميان برداشتن عناصر 

باسابقه سازمان كه رياست وي را به چالش مي كشيدند داشته است. 
مسلماً توجيه چنين اقدامي با يك زمينه سازي و وعده هاي قبلي از طرف رهبريت براي هواداران صورت گرفته بود. براساس اظهارات 

افرادي كه در عمليات مرصاد به اسارت مردم در آمده بودند به آنان قول داده شده بود با قوت راهي ايران شوند و مطمئن باشند كه در 
داخل كشور تنها نبوده و دو لشكر ديگر به آنها ملحق شده و ايشان را همراهي و تقويت خواهند كرد، و نيز وعده هايي از اين دست به 
آنان داده شده بود كه حركت شما همچون بهمني خواهد بود كه هرچند در آغاز كوچك و كم نيروست ولي در طول مسير و در انتها 

تبديل به توده اي عظيم خواهد شد كه از حمايت مردم داخل كشور و افراد موجود در خاك ايران نيرو خواهد گرفت. 
كاش در ايام طرح اين وعده ها توسط فرد قدرت طلبي چون مسعود رجوي كه با توسل به هر خيانت و جنايتي درصدد حفظ تسلط 

خود بر سازمان مجاهدين خلق بود، هواداران مي توانستند درك كنند كه بهمن در زمستان و در زمين پوشيده از برف و يخ عظمت 
مي گيرد نه در بهار پرشكوفه ايثار و فداكاري ملت ايران در دفاع از وجب به وجب خاك وطنشان، چراكه در چنين فصلي بهمن 

وابستگي به سرعت متالشي شده و ذوب مي شود. 
 

اصوالً متداول ترين و رايج ترين وعده ها در مقام توجيه نيروهاي سازمان، هميشه در زمان تحريك هواداران يا قانع كردن آنان انجام 
مي گيرد و البته اين بار با ارائه تصويري همراه بوده از نيروهاي موهوم و ناپيدا مثل لشكري كه وعده داده شده بود به آنان خواهد 

پيوست. آنها با توسل به اين ادعاها سعي مي كردند نيروهايشان را به اين باور بكشانند كه علت فاش نساختن جزئيات وعده ها، دالئل 
امنيتي است و لذا با اين شيوه متكي به موهومات براي انجام عمليات بر آن ها مسلط مي شدند. اين روش مسعود رجوي در توجيه و 

ذهنيت سازي هواداران هميشه وسيله اي براي ارعاب و فريب بوده و هست اما جاي تعجب است كه چگونه براي كساني كه نه يك بار 
بلكه به كرات داغ ننگ خيانت را از طريق باور كردن همين ادعاها و پرگوئي ها چشيده بودند، اين حربه دوباره كاري شد و اين بار فناي 
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يكباره و دسته جمعي نيروهاي مازاد؟! را مقدور  ساخت. در اين رابطه هفت تن از اعضاي دستگير شده مجاهدين خلق كه هر يك 
مسئوليتهاي نسبتاً مهمي در عمليات مرصاد (و به روايت مسعود رجوي فروغ جاويدان) داشتند در تهران طي مصاحبه اي مطبوعاتي و 

راديو تلويزيوني به تشريح دالئل و استراتژي شخص مسعود رجوي براي تهاجمي كرگدن وار به ايران پرداختند. «فرهاد چاه بست» در 
 و در پاريس به 63اين مصاحبه به صراحت اعالم كرد: «سازمان مسئوليت قتل علي زركش را برعهده من گذاشت». وي كه در سال 

سازمان پيوسته بود در اين زمينه افزود: «من در عمليات در قسمت اركان و راننده و محافظ ابراهيم ذاكري بودم. من مسئوليت قتل «علي 
، چهارشنبه 796زركش» را داشتم كه هنگام فرار به طرف عراق از ناحيه پا و سينه مجروح و سپس دستگير شدم.» (كيهان هوايي، شماره 

) علي زركش كه به لحاظ رده سازماني در قبل از انقالب همسطح مسعود رجوي بود در عراق نسبت به مواضع 15، ص1367 مهر 6
سازمان انتقاداتي را مطرح مي كند. زركش بعد از مدتي زنداني شدن، به اجبار به عنوان يك فرد عادي به اين عمليات اعزام مي گردد و 

براي اطمينان از كشته شدن وي ماموريتي ويژه به چاه بست مي دهند تا در صورت كشته نشدن زركش، شخصاً به اين كار مبادرت 
ورزد. البته افراد صاحب نام ديگري در سازمان به همين ترتيب از پيش پاي رجوي برداشته شدند كه مي توان از ابوذر ورداسبي و ... ياد 

كرد. به اين ترتيب مي توان ادعا كرد در جريان عمليات به اصطالح «فروغ جاويدان» سازمان مجاهدين- كه در واقع جز شكست و 
تالشي، دستاورد «جاوداني» براي سازمان در بر نداشت، رويدادها و مسائل ديگري اتفاق افتاد كه همگي آنان تحت الشعاع شكست 
گسترده سازمان در اين عمليات واقع شدند، اما در جاي خود بسي مهم و قابل توجه هستند. در انتهاي ليست كشته شدگان سازمان 
مجاهدين كه رسماً به آن اعتراف شد، البته با شمار كمتري از آمار واقعي، نام كساني همچون زركش، ورداسبي، حميدرضا رابونيك، 

مهدي كتيرايي، مسعود عدل، منصور بازرگان، مهين رضايي، كاظم باقرزاده و محمدحسين حبيبي به نحو چشمگيري مالحظه مي شد كه 
همگي موقعيت خود را به دليل انتقاداتي از دست داده بودند و جزو افراد «مسئله دار» سازمان به حساب مي آمدند. مسعود رجوي در 

عمليات فروغ جاودان به صورت هنرمندانه اي مسئله اين افراد باسابقه  سازمان را حل كرد و در شمار كشته شدگان سازمان قرار داد. در 
اين ميان حقيقت كشته شدن علي زركش به دليل اسير شدن قاتل وي در عمليات مرصاد آشكار شد و قاتل زركش صراحتاً اعتراف كرد 

كه به دستور سازمان وي را از پشت هدف گلوله قرار داده است. «تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل» 
علي زركش كه چند سال قبل از اعزام به قتلگاه، مسئول نيروهاي نظامي و عضو شوراي مركزي سازمان بود ظاهراً بر سر همكاريهاي 

نظامي سازمان با ارتش عراق مساله دار شده و مسئوليتهايش سلب شده بود. اين شيوه عمل و پاكسازي دروني و حل مسائل ديگران 
همواره از سوي سازمان به كار گرفته مي شده است. مسعود رجوي قبالً نيز در شرائط و اوضاع مناسب، مخالفان و منتقدان داخلي خود 

را در ابتدا با روش انزوا و زندان و در نهايت با ترور و اعدام از سر راه برمي داشت. 
براي رهبري سازمان مجاهدين طبيعي و عادي به نظر مي رسد كه حتي به دالئل سياسي و تشكيالتي مهم، بخشي از نيروها و 

هواداران و اعضاي برجسته باسابقه خود را به ميدان كشتار و قتل عام بفرستد تا از آن  نتيجه سياسي و يا تشكيالتي بگيرد. اين روش به 
كرات از سوي رهبري سازمان به ويژه در فاز نظامي و دوران مبارزه مسلحانه، اعمال شده است. تاكيد بسيار سازمان بر شمار به اصطالح 
شهدا و زندانيان خويش در تبليغات خارج كشور به خوبي نشان مي دهد كه سازمان براي اين «عدد» ها حساب ويژه اي باز كرده است و 
به نظر مي رسد هرچه تعداد و آمارها افزايش يابد رجوي حربه تبليغاتي خود را برنده تر احساس مي كند. از طرف ديگر مي بايست توجه 

داشت كه مسئله «شهدا»!؟ همواره براي سازمان يك مستمسك عاطفي براي حفظ هواداران و يا جذب نيروهاي جديد از ميان 
خانواده هاي آنان بوده است.  

اين نكات در مورد نقش كشته شدگان سازمان در تبليغات و فعاليت هاي درون تشكيالتي و حربه اعدام و ترور به منظور حل مسائل 
و از ميان برداشتن افراد مسئله دار رده باال، به خوبي مرز ميان اعتقاد به شهادت و مرگ در راه مبارزه ديني و مذهبي را با «مرگ» به عنوان 

وسيله اي در خدمت اهداف سازمان و رهبري آن ترسيم مي كند. البته افراد باسابقه اي در سازمان چون سعيد شاهسوندي نيز به عمليات 
فروغ جاويدان گسيل داشته شدند اما مجروح شده و به اسارت درآمدند. افراد زيادي نيز به دليل مخالفت با رجوي سالها در زندان 
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 به 71 معاونت اجرايي سازمان را به عهده داشت در سال 70انفرادي محبوس شدند. براي نمونه آقاي محمدحسين سبحاني كه در سال 
دليل برخي انتقادات، به حبس انفرادي در قرارگاه اشرف محكوم مي شود و براي هشت سال در اين حبس مي ماند. وي بعد از فرار از 

 مجدداً دستگير و به مدت يكسال نيز در زندان ابوغريب نگهداري مي شود. (روز هاي تاريك بغداد، خاطرات 78زندان در سال 
) همچنين محمدرضا اسكندري از جمله كساني است كه به دليل انتقاد از 1383محمدحسين سبحاني، انتشارات كانون آوا، آلمان، سال 

رجوي مدتها به زندان محكوم مي شود (خاطرات يك مجاهد، سرگذشت محمدرضا اسكندري، انتشارات خاوران، چاپ هلند، سال 
م) 2004

اعضاي بي شماري نيز به طرق ديگري به دستور مسعود رجوي كشته شدند. براي نمونه حسن محمدي عضو قديمي سازمان 
 در دادگاه 1365) در رودخانه زاب در نوار مرزي ايران و عراق به نحو مشكوكي غرق شد. وي در سال 64(شوراي مركزي در سال 

درون تشكيالتي سازمان، محكوم به اعدام گرديده بود. نامبرده پس از مدتي حبس در منطقه كردستان عراق، به زندان مصباح در شهر 
سليمانيه منتقل گرديد. وي در آنجا موفق به فرار شد و خود را به شهر بغداد رساند. اما مجدداً دستگير و در پايگاه سعادتي توسط عباس 
داوري و محمد حياتي محاكمه و به اعدام محكوم شد. سپس رجوي با يك درجه تخفيف وي را به زندان محكوم ساخت اما در نهايت 

او را در رودخانه غرق كردند. همچنين مجتبي ميرميران (معروف به ميم بارون)، شاعر و كاريكاتوريست از مسئولين بخش تبليغات و 
عضو شوراي مركزي سازمان بود كه اشعار و مطالب زيادي از وي در نشريات سازمان به چاپ رسيده است، اما وي نيز در پايگاه 

ميرزايي شهر بغداد واقع در خيابان السعدون، شبانه حلق آويز شد. نامبرده يكي از اعضاي مسئله دار و مخالف سرسخت رجوي بود. 
سازمان در داخل تشكيالت علت مرگ وي را خودكشي اعالم كرد. محمدحسين سبحاني همچنين در خاطرات خود از دو تن از افراد 

معترض سازمان به نام پرويز احمدي و قربانعلي ترابي ياد كرده كه در زير شكنجه به قتل رسيده اند: «تاكنون در زندانهاي سازمان 
مجاهدين چند مورد قتل صورت گرفته و خبر آن نيز به بيرون درز كرده است ازجمله قتل پرويز احمدي و قربانعلي تراب. آقاي عباس 
صادقي نژاد از اعضاي قديمي و سابق سازمان در همين مورد در سايت آينده ايران نوشته  است: وقتي نعش پرويز را آوردند و در سلول 

انداختند او اصالً حركت نمي كرد و نمي توانست حرف بزند. من فكر كردم كه خون در گلويش مرده، درب سلول را زدم و از نگهبان 
آب گرم خواستم تا پرويز بخورد و راه تنفس وي باز شود، نگهبان توجهي نكرد و گفت خود را به موش مردگي زده و بعد از چند 

دقيقه او جان داد. دوباره درب سلول را زديم كه بيايند جسدش را ببرند. نريمان (حسن عزتي) آمد و او را كشان كشان از سلول خارج 
) همچنين راستگو، نام و 49، ص83كرد.» (روزهاي تاريك بغداد، خاطرات محمدحسين سبحاني، انتشارات كانون آوا، چاپ آلمان، سال 

 تن از افراد معترض 12 تن ديگر از اعضاي به اصطالح «مسئله دار شده» را كه به طور مشكوك در سازمان كشته شده اند و11مشخصات 
به سياستهاي رجوي را مشخص مي سازد كه مفقوداالثر شده اند و اطالعي از آنان در دست نيست. (مجاهدين خلق در آينه تاريخ، نوشته 

) 283-6راستگو، صص
با چنين سابقه اي از مسعود رجوي در حذف فيزيكي نيروهايش، به طور جدي مي توان در تبليغات سازمان نسبت به عمليات موسوم 
به فروغ جاويدان ترديد كرد. آيا واقعاً رجوي در اين عمليات در واقع به يك شبه كودتا مي انديشيد و قصد داشت تا با پرتاب چند هزار 

نفر از نيروهايش به تهران به صورت كودتايي قدرت را در دست گيرد؟ در اين عمليات ارتش عراق بود كه خطوط مقدم جبهه را تا 
سرپل ذهاب شكسته و به تصرف درآورده بود و نيروهاي سازمان در شرائطي از مرزهاي بين المللي عبور و حركت كرگدن وار خود را 

بعد از تصرف كرند و اسالم آباد غرب به سوي كرمانشاه آغاز كردند كه هيچ نيروي نظامي قابل اعتنائي در مقابل آنان وجود نداشت. اما 
اولين مقاومت مدافعان تماميت ارضي كشور در تنگه چهار زبر نيروهاي پرتاب شده را زمين گير كرد. در منطقه درگيري به دليل فاصله 
بسيار نزديك نيروها متخاصم حتي درخواست فرماندهان عملياتي مجاهدين خلق از ارتش عراق براي بمباران شيميايي نيروهاي ايراني 

سودي نبخشيد زيرا امكان چنين اقدامي به صورت گسترده عمالً وجود نداشت. محمدرضا اسكندري كه در عمليات فروغ جاويدان 
شخصاً شركت داشته در مورد چگونگي پوشش هوايي عراق هرچند دچار تناقض گويي است اما در نهايت به نقش محوري نيروهاي 
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عراقي در اين عمليات اعتراف كرده و مي گويد: «رجوي شب قبل از عمليات اظهار داشت كه ارتش عراق تا تهران نيروهاي مجاهدين را 
پشتيباني هوايي خواهند كرد. اما صدام فقط تا كرند نيروهاي مجاهدين را پشتيباني هوايي كرد.» (برما چه گذشت، خاطرات يك مجاهد، 

) 75، ص1383محمدرضا اسكندري، انتشارات خاوران، چاپ هلند، سال 
وي در فرازي ديگر مي افزايد: «اما وقتي كه سازمان مجاهدين در تنگه چهارزبر مورد محاصره شديد رژيم جمهوري اسالمي قرار 

گرفت، ديگر كسي به كمك نشتافت. فرماندهان رجوي كه در صحنه بودند مرتباً تقاضاي آتش پشتيباني هوايي مي كردند، اما از آتش 
پشتيباني هيچ خبري نشد. از طرف ديگر نيروهاي سازمان مجاهدين ديده بان هم نداشتند. صحنه جنگ آنقدر بي حساب و كتاب بود كه 

نيروهاي هوايي عراق بجاي بمباران كردن چهارزبر، عوضي بمبها را بر سر هواداران سازمان مجاهدين فرو ريختند. پس از اين اقدام 
) 79اشتباهي توسط نيروي هوائي عراق، ديگر خبري از پشتيباني هوايي آنها نشد» (همان، ص

 نفر) نزديك به دو هزار نفر كشته 200 تيپي كه به كمك ارتش عراق وارد ايران شده بود (هر تيپ به ظرفيت 25به اين ترتيب از 
شدند و بيش از چهارصد دستگاه خودرو، نفربر و تانك آنان منهدم شد. متاسفانه اين تجربه تلخ هرگز مورد توجه واقع نشده و همچنان 

سازمان مجاهدين خلق به عنوان ابزار فشار آمريكا و بطور كلي غرب بر ايران مورد بهره برداري قرار مي گيرد. بطور مسلم قدرتهايي كه 
اين نيروها را به خدمت مي گيرند از بي پايگاهي آنان در ميان ايرانيان كامالً آگاهند و جالب آن كه  حتي مورد اعتماد خود آنان نيز قرار 

ندارند زيرا چرخشهاي متعدد سياسي و اعتقادي سازمان مجاهدين خلق؛ از افراطي ترين نيروي ضدآمريكايي تا تبديل شدنشان به عامل 
اطالعاتي اسرائيل همچنين از اسالم به ماركسيست و در نهايت طرفدار ليبراليسم شدن محلي براي اعتماد به آنان باقي نگذاشته است. بر 

 از سوي هسته مركزي آن در خارج از زندان به 54اساس مستندات مسلم تاريخي گرايش سازمان مجاهدين خلق به ماركسيسم در سال 
صورت افراطي بروز يافت و به شهادت رساندن تعداد قابل توجهي از نيروهايي كه نخواستند پذيراي ماركسيسم شوند از نتايج آن بود. 

اين مسئله البته در هسته داخل زندان كه مسعود رجوي رهبري آن را به عهده داشت، نمودي متفاوت يافت. به عبارت ديگر، برخي 
ماركسيست شدن خود را علني نساختند و براي از دست ندادن پايگاه مردمي به حفظ ظاهر پرداختند، اما در محافل خصوصي به 

ماركسيست شدن خود مباهات مي كردند. خاطرات افراد همبند و حتي متمايل به مسعود رجوي اين حقيقت را كامالً آشكار مي سازد: 
«بر سر رهبري زندانيان سياسي بين دو گروه مجاهدين خلق به رهبري مسعود رجوي و چريكهاي فدايي خلق به رهبري بيژن جزني، 

رقابت شديدي بود... بعد از شركت در جلسه، مسعود آمد و گزارش جلسه را داد و گفت: جزني پيشنهاد كرد خودش نماينده 
ماركسيستها باشد و من- رجوي- نماينده مسلمانها. من نپذيرفتم و به جزني گفتم ما هم ماركسيست هستيم! من از اين حرف مسعود 

خيلي تعجب كردم و پرسيدم، جداً گفتي ماركسيست هستي؟ گفت: بله من واقعاً هم ماركسيست هستم.» (مسي به رنگ شفق، 
) 149، ص81سرگذشت و خاطرات سيدكاظم موسوي بجنوردي، نشرني، سال 

مسئله گرايش سازمان به ماركسيسم بسيار جدي بوده و رسماً رجوي در زندان به روايت افراد مختلف نزد خواص به ماركسيست 
شدن خويش معترف است : «مسعود رجوي هنگامي كه در زندان قصر با ماركسيستها بحث مي كرد، مي گفت كه ماركسيسم علم مبارزه 

است و شما اين علم را تنها از طريق ما كه مذهبي هستيم مي توانيد در جامعه گسترش دهيد.» (از نهضت آزادي تا مجاهدين، خاطرات 
) در اين فراز رجوي معتقد است با توجه به مذهبي بودن جامعه بايد در 206، ص2، ج82لطف اهللا ميثمي، انتشارات صمديه، سال 

پوشش مذهب به ترويج ماركسيسم پرداخت. مسعود رجوي همچنين در زندان، نيروهاي سازمان را كه ماركسيست شده بودند به پنهان 
كاري دعوت كرده و آنها را وامي دارد تا با نماز خواندن تظاهر به اسالم نمايند: «بهمن بازرگاني مشكالت اعتقادي اش را با مسعود 

رجوي و موسي خياباني و چند نفر ديگر در ميان گذاشته بود. او گفته بود من ديگر از نظر فلسفي، مسلمان نيستم و نمي توانم نماز 
بخوانم. تظاهر به نماز هم نفاق است. مسعود رجوي به او گفته بود كه تو فعالً نماز بخوان، ولي تا سه سال اعالم نكن كه ماركسيست 

) آقاي ميثمي در ادامه مي افزايد: «بهار سال 198شده اي. جالب اين كه بهمن را مجبور كرده بودند كه پيشنماز هم بايستد.» (همان، ص
، يك روز در حالي كه در محوطه زندان قدم مي زديم، به پرويز [يعقوبي] گفتم كه بايد مسعود را محاكمه كرد چون اگر او در جمع 55
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) 199هفتاد نفره زندان قصر، ماجراي نماز نخواندن بهمن را به بچه ها مي گفت و او را مجبور به نماز خواندن نمي كرد...» (همان، ص
بنابراين بنيان گذاشتن نفاق در سازمان، مورد اعتراض افرادي چون آقاي ميثمي نيز بوده است. اين شيوه رجوي موجب شد كه نيروهاي 

غيرمعتقد به اسالم بتوانند براي فريب توده ها تبحر زيادي در ظاهرسازي كسب كنند. 
 مسعود رجوي به صراحت ماركسيست شدن خود را در حلقه خواص اعالم مي داشت، هرچند در مأل عام اين 54بنابراين از سال 

موضوع را بروز نمي داد؛ به همين دليل نيز وي و دارودسته اش از سوي مردم به عنوان «منافق» لقب گرفتند؛ زيرا در خفا ماركسيست 
بودند اما در مألعام تظاهر به دين داري مي نمودند. همين تظاهر موجب شد كه جوانان كم اطالع از متون و مباني اسالمي همچون آقاي 
اسكندري در آستانه پيروزي انقالب اسالمي فريب وي را بخورند و به سازمان مجاهدين خلق جذب شوند. البته مسعود رجوي بعد از 

فرار به فرانسه به تدريج از ماركسيسم فاصله گرفت و به باورها و فرهنگ غرب نزديك شد. اكنون عملكرد چنين فردي را به اسالم 
نسبت دادن عالوه بر خالف واقع بودن، ظلم مسلمي به اين دين الهي است. البته مشكالت سازمان را، عالوه بر قدرت پرستي مسعود 
رجوي و زنبارگي رسواي وي كه بعد از طالق اجباري زنان در سازمان، شوراي مركزي را با عضويت صرفاً زنان تبديل به حرمسراي 

خود ساخت، به دوگانگي مورد اشاره بايد مرتبط دانست. تظاهر به اسالم براي سالهاي طوالني، و در درون اعتقاد همراه با جزميت 
افراطي به مكتبهاي وارداتي، عمالً پوچ گرايي و بي هويتي را بر اين سازمان حاكم ساخته است. البته تراوشاتي از اين وضعيت را در 

نظرات آقاي اسكندري حتي بعد از جدا شدن از سازمان مي توان ديد. با اين وجود مسعود رجوي تجربيات فراواني براي معامله با غرب 
با بهره گيري از جان انسانها كسب كرده است. آنچه براي دو طرف اين معامله به حساب نمي آيد سرنوشت افرادي است كه با نام آزادي 
در حصارهاي بلند آهنين گرفتار آمده اند. چنين انسانهايي يا بايد سالها در سلولهاي انفرادي رجوي در غربت بپوسند يا سرنوشت خود 

را در گرو معامالت پشت صحنه غرب و سران سازمانهاي تروريستي قرار دهند.  
عمليات مرصاد، (يا به روايت مجاهدين خلق «فروغ جاويدان»)يك از تجربيات بزرگ ملت ايران براي شناخت عاقبت و سرنوشت 

افرادي است كه با وجود طرح شعارهاي جاذب پا در مسير خدمت براي بيگانگان و پشت كردن به مصالح ملت خود، گذاشتند. 
همچنين اين رخداد مهم شناختي مناسبي از قدرتهاي مدعي حقوق بشر در پيش روي همگان قرار مي دهد كه چگونه از انسانها بهره  

مي گيرند و بعد از پايان تاريخ مصرفشان به نابودي آنها مبادرت مي ورزند.   
 
 


