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 مقدمه

 يك سياست منزوي و مطرود
 مجاهدين خلق ايران، يكي از اعضاي شوراي ملـي           برانگيز وزارت خارجٌه آمريكا در مورد       ماه از انتشار گزارش جنجال      ٤حدود  

العمل قاطع ايرانيان و موضع مجاهدين و شوراي ملي مقاومت عليه اين گـزارش، خشـم و                   اعتراض و عكس  . گذرد  مقاومت مي 
اين ترين متخصصان آمريكايي در مخالفت با      نظر برخي از برجسته     العمل مطبوعات و اظهار     انزجار اعضاي كنگرٌه آمريكا، عكس    

ب به يك قرارگاه مقاومت ايران ظـرف   ــ زدگي و استقبال عجوالنٌه آخوندها و شليك موشكهاي اسكاد چنين ذوق  گزارش، هم 
فهـم وزارت     قابـل   هرچند كه سـماجت غيـر     . است  از انتشار گزارش، هيچ اعتباري براي آن باقي نگذاشته          مدت يك هفته پس   

رغم اصرار كنگره، باعث شده بود كـه قبـل از             ايران در جريان تهيٌه گزارش، به     خارجه در خودداري از استماع نظرات مقاومت        
 .انتشار آن نيز كسي در انتظار يك گزارش بيطرف نباشد

اسـت،   هفته پس از انتشار گزارش، پليترو، رئيس بخش خاور نزديك وزارت خارجه، كه گزارش مزبور در ادارٌه او تهيه شده                سه
امري كه  . نزد آخوندهاي حاكم بر ايران نامزد شد        عنوان سفير ويژٌه آمريكا       نابع اصلي گزارش، به   سيك، يكي از م     از سوي گري  

 .گيت و استمالت از رژيم خميني از سوي نويسندگان گزارش از بين برد هرگونه ترديد را در مورد استمرار سياست ايران
وريسم و خرابكاري در صـلح و تسـليح و تـأمين مـالي و               مال شدن نقش ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران در صدور تر            اما بر 

راستا، موجب شد كه براي نويسندگان گزارش و سردمداران سياست استمالت و جوينـدگان                هدايت قشريهاي افراطي در اين    
 .جاي نماند در ديكتاتوري وحشت، چيزي جز يك شكست ديگر، بر» مدره«جناحهاي 

اسراييل بارها تصريح كردند كه رژيم خميني بزرگترين دشـمن صـلح و ثبـات در                طي همين مدت كوتاه، رهبران فلسطين و        
اتحاديٌه اروپا بر خطر صدور ارتجاع و تروريسم رژيم خميني تأكيد نمود، كشورهاي اسـكانديناوي فرسـتادگان                 . منطقه است 

اي حوزٌه خليج فارس در بحرين ماليان را طرد كردند و در اجالس سران كشورهاي اسالمي در  مراكش و در اجالس سران شور   
پايگان اين كشور هم، خطر قشريگري را يادآور          اعظم آلمان و ساير بلند      هلموت كهل، صدر  . نيز بر لزوم مقابله با آن تأكيد شد       

و ،  )٩٥  و فوريـهٌ   ٩٤ نـوامبر (اين تحوالت همراه با انتشار دو گزارش از سوي آقاي گاليندوپل، گزارشگر ويژٌه ملل متحد                . شدند
اللحن از سوي مجمع عمومي ملل متحد در محكوميت استمرار نقض حقوق بشر و صدور تروريسـم                   صدور يك قطعنامٌه شديد   

المللـي خريـداري نـدارد و حاميـان           روشني نشان داد كه سياست استمالت از آخوندها در سطح بين            توسط رژيم خميني، به   
 .دهد سرعت از دست مي سنتي خود را در خارج آمريكا نيز به

اظهارات آقاي نيوت گينگريچ، رئيس جديد كنگرٌه  آمريكا، در مورد ضرورت سرنگوني رژيم خميني، طرح اليحٌه پيشـنهادي                   
در سناي آمريكا در مورد تحريمهاي فراگير عليه رژيم خميني و اظهارات كريستوفر، وزير خارجٌه آمريكا، مبني بر لزوم تغيير                    

نزديـك وزارت خارجـه،    دهد كه سالهاست در بخـش خـاور   انزواي روزافزون سياستي خبر مي  حاكم بر ايران، از     » رذل«رژيم  
 .نفع حكام جنايتكار تهران و عليه مقاومت ايران جريان دارد به

داليل تاريخي، اجتماعي و سياسي، فقط و فقط از طريق مـردم   سال گذشته نشان داده است كه تغيير در ايران به     ١٦اما تجربٌه   
اين واقعيت آن اندازه سرسخت است كه بسياري از         . چيز ديگر سرابي بيش نيست      هر  بستن به   پذير است و دل      امكان و مقاومت 

فوريٌه خود، ضمن يادآوري سوابق       ٦مجلٌه تايم در شمارٌه     . كنند  آن تصريح مي    كساني كه با مقاومت ايران موافق نيز نيستند، بر        
كاري كـه آمريكـا     «… :افزايد  و مي » خواهند آخوندها را جارو كنند      دين خلق مي  مجاه«: نويسد  مجاهدين، مي » آمريكايي  ضد«

بايد با سازمان مجاهدين خلق كه يك گروه مهم مخالف رژيم تهـران      . ايران را زير فشار بگذارد    ) رژيم(بايد بكند اين است كه      
اما هنوز مثل تيغـي     … دين فرشته نيستند  مجاه. است، مشاوره بكند     آنها را ناديده گرفته    ١٩٨٧ است و وزارت خارجه از سال     

د   اگـر آمريكـا در مـور      . انـد   زدن نارضايتيهاي عمومي در داخل ايران كمك كرده         سمت رژيم تهران هستند و به دامن        آخته به 
 .»ورزد، جدي است، هيچ ضرري ندارد كه با دشمن دشمن مالقات كند طور كه وارن كريستوفر اصرار مي ايران، همان

كند و    وضيح ندارد كه مقاومت ايران سالهاست براي استقرار دموكراسي، استقالل، صلح و ثبات در ايران مبارزه مي                نيازي به ت  
حق مقاومت مردم ايران احترام بگذارد، مغتـنم          اين مقاومت دوستي هر كسي را كه به       . است  در اين راه يكصدهزار شهيد داده     
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المللي ازجمله در آمريكا، از تفاهم و اعتبـار روزافزونـي برخـوردار     ح بينخوشبختانه هدفهاي اين مقاومت در سط     . شمارد  مي
كنند، يا     عليه دكتر مصدق فقيد پيروي مي      ٣٢مرداد    ٢٨چنان از سياستهايي نظير كودتاي        اما اگر كساني هستند كه هم     . است

مانـدگي    برند؛ جبران اين عقـب      سر مي   به ١٩٧٠پرورانند يا هنوز در دنياي جنگ سرد دهٌه           رؤياي ايران زمان شاه را در سر مي       
المللـي، بـراي تغييـر در         شدگي بـين    مقاومت ايران با پايٌه وسيع اجتماعي و اعتبار و شناخته         . عهدٌه خود آنهاست    تاريخي به 

 …ايران، در انتظار تصحيح نظرات آنها نخواهد بود
سخ مشروح به گزارش وزارت خارجـه چنـدان ضـروري           نظر سياسي يك پا     ماه گذشته، شايد از نقطه      ٤با اين همه تحوالت در      

، »استمالت از آخوندهاي تهـران    « با انتشار كتاب     ٩٤خصوص كه كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت در سپتامبر          به. نباشد
 جايي كه گزارش، كلكسـيون      اما از آن  . مواضع وزارت خارجه در مورد مجاهدين و شورا را مورد بررسي و پاسخگويي قرار داد              

نظيري از اتهامها و دعاوي رنگارنگ رژيم خميني و بقاياي ديكتاتوري شاه عليه مقاومـت ايـران اسـت؛ كتـاب                       سابقه و كم    بي
ما اميدواريم  . است تا مواضع و ديدگاههاي اين مقاومت را نسبت به تمامي موضوعهاي مطروحه تشريح كند                حاضر تالش كرده  

هـاي برخـي خصـومتها     اخت بهتر شوراي ملي مقاومت و مجاهدين باشد و ريشـه          كه اين كتاب بتواند يك قدم مؤثر براي شن        
قبـال رژيـم      نسبت به آنان را در معرض يك بحث عمومي قرار دهد و كمكي به يك بحث سازنده در مورد سياست مناسب در                     

ها و كتابهـاي ديگـر        اري مقاله در جريان تهيٌه اين كتاب، تمامي منابع مورد استفادٌه وزارت خارجه و بسي            . حاكم بر ايران باشد   
. است  مورد استفاده قرار گرفته و با بسياري از متخصصان و صاحبنظران در آمريكا و اروپا و خاورميانه به تفصيل صحبت شده                    

است كه بيشتر از منابع و متخصصان مورد استناد وزارت خارجه، استفاده شود كـه قاعـدتاً بايسـتي         در اين كتاب تالش شده    
نظرهاي    معني تأييد نقطه    وجه به   هيچ  قول از اين منابع به      نيازي به توضيح نيست كه نقل     . ل نويسندگان گزارش باشند   مورد قبو 

كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت براي تهيٌه  اين كتاب با شماري از مسـئوالن               . آنها از سوي شوراي ملي مقاومت نيست      
 .است ي مربوط به مجاهدين با همكاري و تحت مسئوليت آنها تدوين شدهتفصيل صحبت كرده و قسمتها سازمان مجاهدين به

 
 كميسيون خارجي

 شوراي ملي مقاومت ايران
 ١٣٧٣ اسفند ١١

 بيانيٌه  شوراي ملي مقاومت ايران
 دربارٌه گزارش وزارت خارجٌه آمريكا

 
 : شرح زير استمتن كامل بيانيٌه شوراي ملي مقاومت كه با امضاي همٌه اعضاي شورا صادر شده، به

صفحه  بـه كميتـٌه خـارجي       ٤١،  در    »مجاهدين خلق ايران  « گزارشي تحت  عنوان      ٧٣  آبان    ٦وزارت امور خارجٌه آمريكا، روز      
ارزش  و پر از تحريف،  جز قلب واقعيات و تكرار دعاوي و اتهامهاي بي پايه يي                     در  اين گزارش بي    . كنگرٌه اين كشور ارائه كرد    

 جريان  رسوايي ايران گيت و معامله با رژيم خميني، از سوي وزارت خارجٌه  آمريكا عليـه مقاومـت ايـران                       ، در ٦٤كه از سال  
 . شود مطرح شده بود، چيزي  ديده  نمي

دقيق است و  در بسياري از بخشهاي آن ناسـزاگوييهاي             انگيز نا   نحوي  شگفت    اين گزارش بي اندازه   مغشوش و پرتناقض و به          
 .م گذشته و مدافعان رژيم كنوني، يك به يك اما به نحوي خجوالنه، تكرار شده استبازماندگان رژي

كنندگانش، به رغم  اصرار و تاٌكيـد كنگـره، از اسـتماع            چه  اين نوشته را بيشتر زير سؤال مي برد، اين  است كه تهيه                  اما آن 
از همين رو، ايـن     .  لجاجت تمام خودداري كردند    نظرات مجاهدين و ديگر اعضاي  شوراي ملي مقاومت در جريان تدوين آن با             

گزارش مغرضانه و احكام بي پايٌه آن  مورد اعتراض و مخالفت  بسياري از سياستمداران، نمايندگان كنگره، سـناتورها و نيـز                       
 . رسانه هاي معتبر آمريكا قرار گرفت و از سوي آنها  يك گزارش بي ارزش توصيف شد

از جمله  در شهريور     . كنون بارها  داده  شده  است         گردد، پاسخ آن تا     مي  ي اساس و تكراري گزارش  بر      جا كه به ادعاهاي ب        تا آن 
همراه با اسناد و مـدارك در ايـن زمينـه           »    ستمالت از آخوندهاي تهران     ا«سال جاري، كميسيون خارجي شورا كتابي به نام         
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هاي ساختگي    وظف شد  تا به افشاي دروغها و  پاسخگويي به ادعا           پس از انتشار گزارش،  دوباره  اين كميسيون م         . منتشر كرد 
جا تنها به ياد آوري چند نكتٌه اساسي اكتفا مي           از اين رو  در اين     . آن، با ارائٌه اسناد و مدارك الزم  در هر زمينه، مبادرت نمايد            

 : كنيم
و مرگ خميني و    »  بس  زهر آتش   « پس از خوردن     ، چند سال    شود كه رژيم واليت فقيه       اين گزارش در شرايطي منتشر مي      -١   

رفسنجاني و استحالٌه  رژيم ، در محاصرهٌ  بحرانهاي دروني و بيروني  قـرار گرفتـه و اينـك نيـز                       »  ميانه روي   «بطالن  افسانٌه    
اعتراضـي  وقفهٌ  نارضايي  اقشار مختلف جامعه و گسترش حركتهاي  اوجگيري بحران رهبري و مرجعيت  از يك سو و رشد بي  

در مقابل،  . اندازي براي بقا و ادامهٌ  حيات رژيم باقي نگذاشته است            گونه چشم   و جنبشهاي قهرآميز مردمي از سوي ديگر، هيچ       
شوراي ملي مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش ملي ايران  خود را براي سرنگوني رژيم خمينـي و اسـتقرار آزادي و حاكميـت                        

 .مردمي آماده كرده اند
جمهور برگزيدٌه شوراي ملي  مقاومت خانم مريم رجـوي    ال گستردٌه ايرانيان از هفتٌه همبستگي ملي و حمايت از رئيس           استقب

گزاري مراسم  مهرگان  در بسياري از شهرهاي ايـران گـواه               كشور جهان و بر     ١٥ تير در    ٣٠در داخل كشور و تظاهرات جهاني       
قدر عليـه ايـن مقاومـت          كه همه شاهد بودند، در سراسر تابستان گذشته آن         چنان  واال رژيم آخوندي،  آن    . اين حقيقت است  

ـ   كوبيد و سرانجام نيز به خمپاره كرد و سر خود را به هر در و ديواري نمي توطئه  نمي ب بـه   باران و شليك موشكهاي اسـكاد 
 . آورد جانب رزمندگان اين مقاومت روي نمي

انداز  قـرار       خميني و پيروزي آلترناتيو دموكراتيك شوراي ملي مقاومت در چشم          بدين ترتيب، در شرايطي كه سرنگوني رژيم      
توانند و منافعشان نيز ايجاب نمي        مرداد عليه حكومت ملي دكتر محمد مصدق  نمي          ٢٨، مدافعان  كودتاي ننگين        گرفته است 

ز همين روست كه در فقدان يك آلترنـاتيو  ا. كند كه يك ايران مستقل،  آزاد،  دموكراتيك و پيشرفته و مدرن  را تحمل كنند     
شتاب  اند تا از  استبداد مذهبي  دلجويي كرده  و سير پر         صدد برآمده   ، با انتشار اين گزارش در       خودشان»   مناسب  «باب طبع  و     

 .تحوالت به سود آلترناتيو دمكراتيك و مردمي را  كند نمايند
انساني    شايستگي آلترناتيو و جايگزين سياسي براي رژيم نامشروع و ضد          ـ بايد  تصريح كرد كه در مورد شايستگي يا عدم          ٢

گيري دارند،  مردمـي كـه در دوران مقاومـت ـ يعنـي در دورانـي كـه         خميني، تنها مردم ايران هستند كه صالحيت تصميم
ـ    ا سـلب نمـوده اسـت ـ     ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم امكان رفتن به پاي صندوق  راٌي و انتخـاب آزادانـه را از آنه

. باالترين درجٌه اعتماد و حمايت را با رزم و رنج و جان  رشيدترين فرزندانشان به مقاومت و همين  مجاهدين  نشان داده انـد                         
كنـون    داشت، تا   كه گزارش مدعي است، پايگاهي در ميان مردم ايران نمي           بود و اگر شوراي ملي مقاومت،چنان       اگر جز اين مي   

يافتند و مقاومت بيشتر و باالتري را در برابـر حكومـت              ين رفته بود و آلترناتيوهاي ديگري در صحنه  حضور مي          بار از ب    يكصد
در ميـدان سياسـت   . صفحه  تحريف و ناسزا  نبـود  ٤١در آن صورت البته نيازي هم به        . خون آشام آخوندي عرضه مي كردند       

ز  و فاقد پايگاه و اعتبار و وابسته  به يك كشور كوچكتر از كشور خودش چي چنين نا توان مقاومتي را اين المللي چگونه مي  بين
قدرت جهان ـ  مبـرم و    هم از سوي وزارت خارجٌه  تنها ابر دانست، اما چنين تاخت و تازي را به آن،به ويژه در اين زمان ـ  آن 

نـاتيو دموكراتيـك، امـري حتمـي          تـر ؟ آيا جز اين است كه خطر سرنگوني ديكتاتوري آخوندي و جايگزيني آل              ضروري يافت 
 ارزيابي شده و به زبان معكوس مورد اذعان قرار گرفته است؟ 

ـ شوراي ملي مقاومت ايران كه براي دموكراسي و حقوق بشر و حاكميت ملي  مبـارزه مـي كنـد   و هرگـز و تحـت هـيچ                               ٣
ارش را سند استقالل و نشانٌه قـدرت و اعتبـار           شرايطي از استقالل و آزادي ايران صرفنظر نكرده است و نخواهد كرد، اين گز             

»  اساساً  غيردموكراتيـك  «چنين شوراي ملي مقاومت را    آور نيست كه اين گزارش مجاهدين و هم         براي ما تعجب  . داند  خود مي 
ننـدگان  ك گذاران و تنظـيم  سياست. »آنها يك آلترناتيو مناسب براي رژيم كنوني ايران نيستند    «نويسد    توصيف مي كند و مي    

»  بزرگترين گنـاه  «آري،    . دانستند  نمي» مناسب«اين گزارش از قماش همان كساني هستند كه دولت ملي دكتر مصدق را نيز               
چون مصـدق بـزرگ و در پيـروي از او، پايبنـدي بـه اسـتقالل و                    شوراي ملي مقاومت و مسئول آن آقاي مسعود رجوي،هم        

 .م شرف و آزادگي  مردم ايران را همواره در اهتزاز نگاه دارداين مقاومت بر آن است كه پرچ. دموكراسي است
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اين شـورا متعهـد     . ـ شوراي ملي مقاومت ايران براي سرنگوني رژيم خميني و استقرار حاكميت مردمي تشكيل شده است               ٤
 است كه طي شش ماه پس از سرنگوني رژيم، از طريق يك انتخابـات همگـاني و مسـتقيم و تشـكيل مجلـس مٌوسسـان و                          

حقوق فردي و اجتمـاعي مـردم مصـرحه در اعالميـٌه            «اين شورا   . قانونگذاري ملي، قدرت را به نمايندگان مردم منتقل نمايد        
، مطبوعات، احزاب، سـنديكاها، شـوراها،         جهاني حقوق بشر وكليٌه آزاديهاي عمومي، شامل آزادي اجتماعات، عقيده  و بيان            

را تضـمين   » نعت از هر گونه تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي و آزاديهاي عمومي            اديان و مذاهب و آزادي انتخاب شغل و مما        
تساوي حقوق سياسي و اجتماعي همٌه آحاد ملت و ملغي شناختن همٌه امتيازات جنسي و قـومي و عقيـدتي و                       «كند و بر      مي

تاٌكيـد  » هنگي و اقتصادي زن و مـرد      تساوي كامل حقوق اجتماعي و سياسي و فر         «و  »   برابري همٌه شهروندان در برابر قانون     
 .نمايد مي

،از آغاز تشكيل شوراي ملي مقاومت تاكنون،  در مقاطع مختلف، به تصويب و  امضاي همٌه اعضاي شورا، از جملـه                         اين مواضع 
 و در   اين مصوبات بارها  منتشر گرديده و به سادگي در دسترس همگان قرار دارد             . ،رسيده است   سازمان مجاهدين خلق ايران   

كنندگان گزارش نخواسته اند به آنهامراجعه كنند،  يـا   حال اگر تهيه. بسياري از رسانه هاي بين المللي نيز منعكس شده است   
يي هم به آنها نكرده اند، اين امر فقط مبين بـي              رغم آگاهي از اين مواضع، براي مخدوش كردن چهرٌه  مقاومت، حتي اشاره              به

 .  آنان است ورزي اعتباري گزارش و غرض
ملي مقاومت مطالب كذب و خالف واقع  مندرج در گزارش راجع به شورا و تاريخچه و اعضاي قبلـي و فعلـي آن و                           شوراي ـ ٥

اتهامات بي پايه و اساس عنوان شده عليه  مسئول شورا و تهمتهاي تكراري  در مورد فقـدان دموكراسـي در شـوراي ملـي                          
بشري كنـوني     صطالحات شناخته شده و ماٌنوس هواداران رژيم گذشته و كارگزاران رژيم ضد           جا با كاربرد ا     مقاومت را  كه جابه    

بار ديگر تاٌكيد مـي كنـد كـه           ، يك   كه در گذشته  بارها اعالم كرده است           چنان  مي كند و هم     همراه  است، به شدت رد ومحكوم      
ا و موضعگيريهاي او را بايد حاصـل مباحثـات و           ه  نظر  آقاي مسعود رجوي مسئول و سخنگوي اين شوراست و بنابراين اظهار          «

گيري   بر خالف اتهامات پوچي كه در اين گزارش پيش كشيده شده، گردش كار و تصميم              . »گيريهاي شورايي تلقي كرد       تصميم
گذرد،  سالي كه از تاٌسيس شورا مي١٣نامه و ضوابط دموكراتيكي است كه رسماً اعالم شده است و طي  در  شورا مبتني بر آئين 

واقعيت اين است كه آقـاي مسـعود رجـوي، در مقـام مسـئول اول                . مسئول شورا  به كاملترين وجه آنها را اجرا كرده است          
سازماني كه مقاومت مسلحانه  در برابر ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران را شروع كرد، بنيانگذار يك ائتالف سياسي دير پاي                     

ا زايـن  . وكراتيك اين نظام تروريستي متجاوز به حقوق بشرو تمدن معاصر هم بوده اسـت  تاريخ  ما، به عنوان بديل ملي و دم    
درسـت بـه همـين دليـل،      . رو طبيعي است كه نخستين هدف تيرهاي اتهام بدخواهان و دشمنان جنبش آزاديبخش ما باشد      

بلكه بايد آنها را تمهيدي براي تخريب        .تگونه ناسزاگوئيها، اهانتها و افتراها  را به حساب خصومتهاي شخصي گذاش             نبايد  اين  
 .يك جنبش واعالن دشمني با تمامي يك ملت اسير ورزمندگان آزاديش تلقي كرد

گونه گزارشها  و مواضع عليه مقاومت ايران و درپيش گرفتن سياست دلجويي و                كند كه اين    ـ شوراي ملي مقاومت تأكيد مي     ٦
وسطايي را از سرنگوني نجات       تواند اين رژيم قرون     تي حاكم بر ايران، هرگز نمي     مماشات در قبال ديكتاتوري مذهبي و تروريس      

اما  به دليـل حضـور   . كند دهد و فقط آن را در سركوب  داخلي و صدور تروريسم و قشريگري به كشورهاي ديگر  تشويق مي             
اومت، شرايط امروز ايـران بـا دوران         عنوان  بازوي نظامي اين مق       يك مقاومت سراسري و عادالنه  و ارتش آزاديبخش ملي به          

تواند مانع سرنگوني اين رژيم و پيـروزي  آلترنـاتيو دموكراتيـك و                  هيچ عاملي نمي  . غايت متفاوت است    مرداد به ٢٨كودتاي  
شوراي ملي مقاومت در اين مسير از دوستي تمامي ملتها، دولتهـا،  نيروهـا و                . استقرار آزادي و حاكميت ملي در ايران گردد       

 .كند گذارند استقبال مي صيتهايي كه به حق عادالنٌه مردم ايران براي دموكراسي و استقالل احترام ميشخ
 شوراي ملي مقاومت ايران 

  ١٣٧٣آذر ماه 
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 اعتبار يك گزارش بي - فصل اول
ـ ٦رفت، باالخره عصـر روز جمعـه          گزارش وزارت خارجٌه  آمريكا در مورد مجاهدين كه مدتها انتظار آن مي             ان  بـه كميتـٌه      آب

گزارش با يك نامـه از خـانم ونـدي            .آبان در اختيار عموم قرار گرفت       ٩خارجي كنگره تحويل داده شد و متعاقباً روز دوشنبه            
مطالـب آن تكـرار     . كردن نداشـت    چيز جديدي براي عرضه     اين گزارش هيچ  . شرمن، دستيار وزير در امور پارلماني همراه بود       

گردد، اتهامهـايي كـه       مي   بر ٦٤گيت در سال    عليه مقاومت ايران است كه سابقٌه آن به معاملٌه ايران         مشروحتر همان اتهامهايي    
  عنوان بخشي از حسن نيت نسبت به رژيم خميني براي آزادي گروگانهاي آمريكايي در لبنـان،   وزارت خارجٌه آمريكا، آن را به     

 ١.گرافهاي جديد تكرار نمودعليه مجاهدين عنوان نمود و طي سالهاي بعد با افزودن پارا
دادن وقايع و فاكتهاي      كند موارد مكرري از تناقضهاي آشكار، تحريف حقايق و وارونه جلوه            چه اين گزارش را متمايز مي       اما آن 

دار و منتخـب از       چنين استفاده نكردن از منابع جديد و استفادٌه جهت          حاضر و گذشته و هم      بسيار ساده و روشن در مورد حال      
عنوان  نتيجٌه تحقيق يـك        را به   توان آن   سختي مي   يي نموده و به     حرفه  نحوي كه گزارش را مطلقاً غير       باشد، به   ع قديمي مي  مناب

با بخش وسيعي از اپوزيسيون ايران      «قدرت كه مدعي است       گزارش وزارت خارجٌه يك ابر      رسد به   دانشجوي ساده پذيرفت، چه   
نظرات آكادميسينهاي برجستٌه آمريكايي متخصص ايـران را   «و » هدين مشورت نموده  و ايرانيان مهاجر از جمله هواداران مجا      

در نهايـت بسـياري از   «و » با متخصصان سازمانهاي غيردولتي و بنيادهاي فكـري تمـاس حاصـل نمـوده            «و  » دست آورده   به
 ٢ .» مورد مطالعه قرار داده است٧٣ تا مهر سال٤٠انتشارات مجاهدين را از دهٌه 

فصلهاي آيندٌه كتاب بـه  . پايه و دعاوي دروغ عليه مجاهدين نيست وجه پاسخ دادن به اتهامهاي بي هيچ  فصل، هدف به  در اين   
جا فقـط بـه روش تهيـٌه گـزارش و برخـي تناقضـها و                  در اين . تك اين موضوعها را مورد بررسي قرار خواهد داد          تفصيل تك 

 مشخص سياسي نباشد، حداقل آگاهي نداشتن نويسـندگان گـزارش           پردازيم كه اگر ناشي از مقاصد       دروغهاي آشكار آن مي   
 .دهد ترين مسايل را نشان مي نسبت به ساده

 
 روش تهيٌه گزارش

كه در عرف معمولي نيز برقراري چنين         حالي  در.  ــ وزارت خارجه از گفتگو با موضوع گزارش يعني مجاهدين خودداري كرد            ١
  .باشد طرفي مي يگفتگويي الزمٌه رعايت حداقل انصاف و ب

سـازمان و   ٢٣٥يـك از      بـا هـيچ   . چه ادعا شده، مالقات با بخش وسيعي از اپوزيسيون ايران صـحت نـدارد                ــ برخالف آن   ٢
ـ       تـرين و     المللي و بسياري از متخصصان امـور، اصـلي          هاي بين   كه به اذعان رسانه     شخصيت عضو ديگر شوراي ملي مقاومت ـ

شماري از اين اعضـا مقـيم       . ــ  از جانب نويسندگان گزارش تماس گرفته نشد          باشد  ان مي ترين گروه اپوزيسيون اير     برجسته
  .توانست به آنها دسترسي داشته باشد راحتي مي باشند و وزارت خارجه به آمريكا مي

 در  ٣نگتنايراني در واشـي     ٣٠٠٠ترتيب    ژوييه به   ٢٣ و   ٢٢در  .  ــ تماس گسترده با ايرانيان مهاجر يك ادعاي ساختگي است          ٣
جمله خواستهاي آنهـا       در حمايت از شوراي ملي مقاومت تظاهرات نموده و از          ٤آنجلس  ايراني در لوس    ٣٠٠٠مقابل كاخ سفيد و     

هايي از  قطعنامٌه ايـن تظـاهرات بـه كـاخ       نسخه .طرفانه بود برقراري گفتگو با شوراي ملي مقاومت براي تهيٌه يك گزارش بي          
 .جمله وزارت خارجه ارسال و  تحويل داده شد كه مطلقاً بدون پاسخ ماند ي ازسفيد و ساير ارگانهاي دولت

ـ       هزار ايراني طي نامه     ــ در شش ماه قبل از انتشار گزارش، چندين          ٤ كه از برخي از آنها يك        هايي به مقامهاي رسمي آمريكا ـ
 از مجاهدين، نگراني خود را نسـبت بـه          ــ ضمن حمايت    نسخه براي دفتر شوراي ملي مقاومت در واشينگتن نيز ارسال شده          

مسئول بخش ايران،  بسياري از آنها براي آقاي كريستوفر هنزل،  . اند خارجه در تهيٌه گزارش، ابراز داشته     طرف نبودن وزارت    بي
ه و خواسـتار     نامه نوشت    دستيار وزير خارجه در امور خاور نزديك،        ،  رابرت پليترو   فارس، و     مدير بخش شمال خليج     ديويد ليت،   

 . رو شد جواب گذاشته شد يا با جواب رد روبه درخواست آنها بي. مالقات شده بودند
جمهوري، و مارلي هميلتـون، رئـيس كميتـٌه خـارجي           هايي به آقاي كلينتون، رئيس      شده متعاقباً طي نامه     بسياري از افراد ياد   

رئيس كميتٌه خارجي كنگره در پاسخ بـه شـماري از      . مودندكنگرٌه آمريكا، نسبت به برخورد و مقاصد وزارت خارجه شكايت ن          
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كه ممكن است چنين امري صورت نگرفته باشد اظهار           از اين «اين ايرانيان به ضرورت گفتگو براي تهيهٌ  گزارش اشاره نموده و             
  .»تأسف كرد

هفتهٌ  آخر، يعنـي وقتـي كـه     ت در دوــ براساس اطالعات ما، با دخالت كميتٌه خارجي كنگره تنها چند ايراني هوادار مقاوم    ٥
گفتٌه كساني كه با آقاي هنـزل ديـدار            بنا به   .گزارش كامالً تهيه شده بود، امكان يافتند با آقاي كريستوفر هنزل مالقات كنند            

ـ          هيچ  كردند، اين مالقاتها خيلي ديرتر از آن بود كه بتواند تأثيري داشته باشد  و وي به                 ك بحـث   وجه عالقمنـد بـه ورود در ي
وضوح بستن دهان نمايندگان معترض كنگـره، بـاالخص كميتـٌه خـارجي، و دعـوي        هدف از اين چند مالقات به   .سازنده نبود 

  .جانبه بودن گزارش بوده است همه
يك از نكاتي كه توسـط آنهـا در           دفتر شوراي ملي مقاومت ايران رسيده است، هيچ          بنا به گزارشهايي كه از جانب ايرانيان به       

توجهي  حتي پاسخهاي آنها به سؤاالت آقاي هنزل نيز مورد بي. القات با آقاي هنزل مطرح شد، در گزارش منظور نشده است  م
 . قرار گرفته است

مجاهدين و مقاومت ايران، در حد  خصوص مسايل مربوط به گفتٌه اين ايرانيان، اطالعات آقاي هنزل، از مسايل ايران و به   ــ به   ٦
است و در بسياري مواقع وي از بديهياتي در مورد تاريخ وقايع ايران اطالع ندارد يـا تصـوري وارونـه از آنهـا     اسفناكي پايين  

 .خصوص از آن رو باعث تأسف است كه وي مسئول تهيٌه اين گزارش بوده است  اين امر، به٥دارد
، هواداران رژيـم  خمينـي يـا           »اجران ايراني بخش وسيعي از اپوزيسيون و مه     « بنابراين اگر منظور وزارت خارجه از مالقات با         

كند كه  صورت انصاف ايجاب مي در اين . اعضاي سابق ساواك است و نظرات آنها را در گزارش منظور نموده، بحث ديگري است        
كردند كه اين گزارش حاوي نظـرات عوامـل رژيـم و اعضـاي سـاواك و                   جاي ادعاي صحبت با هواداران مجاهدين، ذكر مي         به

  .باشد هاي وابسته به آنها ميگروه
، حتي يك نمونه استناد به انتشارات مجاهـدين يـا           ٧٣ تا  مهر سال    ٤٠رغم ادعاي بررسي انتشارات مجاهدين از دهٌه          ــ به   ٧

ـ    ــ   طور مشخص به بسياري از اتهامهاي مطرح شده توسط وزارت خارجه پاسخ داده شده               كه در آنها به     شوراي ملي مقاومت ـ
 ٦ .دوجود ندار

 كه در پاسخ به آخرين اتهامهاي وزارت خارجـه در اوايـل سـپتامبر توسـط كميسـيون                   ٧ »استمالت از ماليان تهران   « كتاب  
. باشد  خارجي شوراي ملي مقاومت منتشر شد، حاوي پاسخ بسياري از دعاوي وزارت خارجه همراه با مدارك و اسناد گويا مي                   

نظر گرفته  شده     اشاره نشده است، چه رسد به اين كه مطالب آن براي گزارش در             دريافت اين كتاب هم     ولي در گزارش حتي به    
مورد   اساس عليه مجاهدين حداقل يك      كند كه در مقابل انبوهي اتهامهاي بي        طرفي حكم مي    حال آن كه اولين اصل بي     . باشند

توسـط افـراد    » استمالت از ماليان تهران   « كتاب   .كرد  را رد مي    آن  كه بعداً       گرفت ولو اين    از پاسخهاي آنها مورد اشاره قرار مي      
مطبوعات آمريكا نيز در مـورد ايـن        . جمله كميتٌه خارجي كنگره، براي وزارت خارجه و آقاي هنزل ارسال شده بود              مختلف، از 

د تأييد قرار آقاي هنزل خود در مالقات با يكي از همان معدود ايرانيان، دريافت كتاب را مور            . كتاب مطالب زيادي نوشته بودند    
  .داده است

 
 منابع محدود و انتخابي 

نوشـتٌه ارونـد    » مجاهـدين ايـران   «نـام     چه ادعا شده، گزارش تا اندازٌه بسيار زيادي متكي به  يك كتاب به               ــ برخالف آن    ٨
ارش را در بـر     مورد به اين كتاب استناد شده كه موضوعهاي اصلي مطرح شده در گز            ١٦در اين گزارش در           ٨ .آبراهاميان  است  

درصـد  ٧٠طـور متوسـط، در        صـفحه اسـت، بـه     ٢٣با توجه به اين كه كل گزارش بدون پانويسها و ضمايم آن تنها              . گيرند  مي
مورد فوق موارد متعـدد ديگـري وجـود دارد كـه           ١٦عالوه بر   . هاي گزارش، حداقل يك استناد به اين كتاب شده است           صفحه

انـد بـيش از    رسد كه نويسندگان گزارش خجالت كشيده نظر مي س شده است، ولي بهكتاب اقتبا  جمالت گزارش عيناً از همين    
صورت منتخب استفاده شـده و در هركجـا مطالـب موافـق نظـر                 از همين كتاب نيز به    . اين، به همين يك منبع استناد كنند      

ي از وقايع را متفـاوت بـا آن         در ضمن كتابهاي ديگري نيز هستند كه بعض       . نويسندگان نبوده به آن هيچ استنادي نشده است       



 ١٢  دموكراسي خيانت شده 

اند و فقط نكاتي را كه براي تصميم از قبـل   دهند ولي نويسندگان گزارش به آنها توجهي نكرده    چه در اين كتاب آمده ارائه مي      
    .اند اند، مورد اشاره قرار  داده گرفته شده الزم داشته

ان فرار كرد و با ساير جنبشـهاي اپوزيسـيون، شـوراي             رهبري مجاهدين از اير    ١٣٦٠در سال «ــ  در گزارش آمده است كه          ٩
را تكـرار   شمار اشتباهات فاحش اين كتاب است كه وزارت خارجه نيـز عينـاً  آن              اين يكي از بي     .»ملي مقاومت را تشكيل داد    

 در تهـران    ٦٠ تير  ٣٠دانند كه شوراي ملي مقاومت در         در حالي كه همه مي    .    ولي به منبع هيچ اشاره نشده است         ٩نموده است 
  .تأسيس شد و آن زمان آقاي رجوي در داخل ايران بود و اطالعيٌه تشكيل شوراي ملي مقاومت را نيز در تهران صادر كرد

ايـن  .   يك نمونٌه ديگـر اسـت       ١٠درآمد» يي  صورت پوسته   به«ــ اين ادعاي گزارش كه طي چند سال  شوراي ملي مقاومت               ١٠
 ١١ .ن ذكر منبع عيناً از كتاب مزبور كپي شده استجمله بدون كمترين تغييري و بدو

كند با انتسـاب غلـط سـاير          رژيم روحاني با آگاهي بر محبوبيت نداشتن مجاهدين تالش مي         «ــ اين ادعاي عجيب نيز كه         ١١
رفتـه شـده    عاريـه گ      عيناً از نظرات نويسندٌه همان كتـاب بـه          ١٢ »اعتبار سازد   گروههاي اپوزيسيون به مجاهدين، آنها را بي      

  .   ولي باز به منبع هيچ اشاره نشده است١٣ .است
آنهـا اشـاره شـده اسـت اساسـاً قـديمي              چنين ساير منابعي كه به      الذكر و هم    ــ منابع اصلي اين گزارش يعني كتاب فوق         ١٢
 نوشـته   ٦٥ تا     ٦٣الهايدر س » مجاهدين ايران   «عنوان نمونه كتاب       به  .باشند و بيانگر وضعيت كنوني مقاومت ايران نيستند         مي

هـا    هايي كه از روزنامه     اكثر مقاله   . منتشر شده است   ٦١نيز در سال  » آمريكا و ايران  «كتاب ديگر   .  منتشر شد  ٦٨ شده و در سال   
  .باشند  مي٦٠به آنها اشاره شده است نيز مربوط به دهٌه

باشد و نويسـندٌه  آن        رد جنگ ايران و عراق مي     باشد كه در مو     مي» جنگ خليج فارس  «ــ يكي از منابع مورد اشارٌه كتاب          ١٣
لذا اطالعات وي در مورد مسايل ايران در حد يك دانشجوي مسايل ايران             . نيز مدعي داشتن تخصصي در مسايل ايران نيست       

 نام برده   عنوان معاون دبيركل مجاهدين     عنوان مثال در اين كتاب از نورالدين كيانوري، دبيركل حزب توده، به             به. باشد  نيز نمي 
   اين مانند آن است كه  در آمريكا كسي رهبر يك حزب كمونيست را  از رهبـر حـزب دمـوكرات و پرزيـدنت                            ١٤ .شده است 

 .كلينتون تشخيص ندهد
از  اين فرد از اعضاي عاليرتبٌه ساواك شاه بود كـه بعـد         . نام احسان نراقي    ــ يكي ديگر از منابع مورد اشاره، فردي است به           ١٤

  ٥٧ هاي خودش وي تا آخرين روزهاي حكومت شاه از آذر تا ديماه بنا به نوشته. ي شاه به استخدام رژيم خميني درآمدسرنگون
عنـوان مشـاور      كرد و رسماً به     بارها در كاخهاي سلطنتي با شاه و همسرش مالقات مي         ) يعني تا قبل از ترك ايران توسط شاه       (

نـامبرده در   . ماليان وي يكي از تئوريسـينهاي سـركوب در درون رژيـم بـود              در دوران حكومت      .شد  همسر شاه شناخته مي   
همين خـاطر   به. كتابهايش تالش كرده است تا تمامي گناه اعدامها و شكنجه و كشتار را متوجه اپوزيسيون و مجاهدين بنمايد  

گرديـد و مشـغول نوشـتن چنـين     رغم مقام بااليي كه در زمان شاه داشت، پس از مدت كوتاهي توسط رژيم از زندان آزاد              به
. هايي با اين فرد است كه عليـه مجاهـدين صـحبت نمـوده اسـت         نشريات دولتي رژيم تهران مملو از مصاحبه        . كتابهايي شد 

قدر پيش رفته كه فتواي قتل سلمان رشدي را هم مورد تأييد و اسـتقبال كامـل قـرار                     احسان نراقي در همكاري با ماليان آن      
شريٌه كيهان هوايي متعلق به وزارت اطالعات رژيم خميني از فتواي خميني دربارٌه قتـل سـلمان رشـدي                   وي در ن  . داده است 

نسبت به مسلمين و    … ديدم  حرمتي مي   من در كتاب سلمان رشدي يك جسارت و بي        «نموده و گفته است     » خوشحالي  «ابراز  
 ١٥…»مپرياليسم باالتر استدانستم هميشه غربيها مغرورند و غرور فكري دارند و اين از ا چون مي

عنوان مثال، اين ادعا كـه مجاهـدين در           به. ــ استنادات گزارش به منابع مجاهدين تحريف شده و بعضاً كامالً جعلي است              ١٥
صداي مجاهد  . پايه است     كامالً بي   ١٦اند  راديو خود حمله به  نمايندگيهاي رژيم ماليان در خارج كشور را مورد اذعان قرار داده               

در متن  . باشد  گز چنين مطلبي نگفته است و متن اصلي مطلبي كه گزارش به آن استناد كرده موجود است و قابل چك مي                    هر
هـاي    طور روزانه رسـانه     يك ارگان وابسته به دولت آمريكا كه به       » پراكنيهاي خارجي   سرويس اطالعاتي سخن  «(FBISترجمٌه    

يـي از سـوي    اشتباهي رخ داده بود كه همـان موقـع  طـي نامـه    ) كند ميخارجي ـ از جمله راديو صداي مجاهد ـ را بررسي   
 ١٧ . رسماً تصحيح شدFBISمجاهدين به 



 ١٣  دموكراسي خيانت شده 

مهر در وال استريت جورنال، اتهامهايي را عليه روابـط درونـي مجاهـدين مطـرح      ١٢ ــ گزارش با اشاره به يك مقالٌه مورخ    ١٦
  و توسط سه نمايندٌه كنگره نيـز جهـت اطـالع بقيـٌه               ١٨چاپ رسيد   سازد، ولي به پاسخ مجاهدين كه در همين روزنامه به           مي

سال گذشته در كشـورهاي مختلـف       ١٢اصوالً هزاران مقاله يا گزارشي كه در        . كند  يي نمي   ، هيچ اشاره  ١٩نمايندگان توزيع شد  
كننـدگان   است كه تهيهدربارٌه مجاهدين و مقاومت ايران منتشر شده مطلقاً مورد توجه گزارش وزارت خارجه نيست و آشكار   

 . اند ارزشترين اجناس عليه مجاهدين بوده هاي عطاري دنبال بنجلترين و كم گويا در البالي طبله
  و بر اساس آن مجاهدين را متهم به بمبگذاري عليـه             ٢٠المللي استناد كرده    ــ گزارش در چند مورد به خبرگزاريهاي بين         ١٧

نقل از رژيم خميني بوده و بالفاصله توسط مجاهـدين تكـذيب شـده                مي اين اخبار به   كه تما   درحالي. مردم بيگناه نموده است   
مورد اين دعاوي توسط همان خبرگزاريها كه گزارش به آنها اسـتناد كـرده، مـنعكس                  هاي مجاهدين در    اكثر تكذيبنامه . است

مجاهدين مطرح كرده بـه منبـع آن يعنـي    جا كه اين اتهامها را عليه    اما گزارش نيازي نديده است كه در همان        ٢١ .شده است 
باشد كـه در گـزارش      اين يك شيوٌه تحريف آشكار و مغرضانه مي         .يي بكند   هاي مجاهدين هم اشاره     رژيم خميني و تكذيبنامه   

 . مستمراً از آن استفاده شده است
اش گفت جنبشهاي ملـي       اطالعيهرجوي در     «دنبال ديدار با رئيس جمهور عراق           به  ٧١تير  ٢٦ــ گزارش مدعي است كه در         ١٨

ايران و نيروهايشان قوياً اتحاد رژيم ايران با امپرياليسم آمريكا، صهيونيسم و دول ارتجاعي منطقه را در تجاوز به عـراق و در   
هـاي اسـتعماري قويـاً        هـا و توطئـه      شركت در تحريم آن و در دخالت در امور اين كشور امن و مقاوم، در جهت منافع، نقشه                 

يك روز بعد، صداي مجاهد اين ديدار را گزارش نمود و گفت ديدار بين رجـوي و                 «: دهد    گزارش ادامه مي    ٢٢ . »كند  م مي محكو
 ٢٣ .»المللي گزارش شده است حسين وسيعاً توسط خبرگزاريهاي بين

 : اما در وراي اين ترفند حقيرانه حقيقت اين است كه
 . تير خود با رئيس جمهور عراق نداشته است ٢٦اراتي پس از ديدار آقاي رجوي هرگز چنين اطالعيه و چنين اظه ــ
 .چنين اظهاراتي در هيچ يك از نشريات مجاهدين و نيز صداي مجاهد منعكس نشده است ــ
چنان كه صداي مجاهد و بولتن خبري هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران و ماهنامٌه شـوراي ملـي مقاومـت ايـران                        آن  ــ

مسئول شوراي ملي مقاومت عملكردهاي تروريستي آخوندهاي حاكم بر ايـران و بمبـاران                «اند، در ديدار مزبور      منعكس كرده 
را با رياست جمهوري عراق در ميان گذاشت و تمامي اين           ) ٧١ فروردين  ١٦ (يك قرارگاه ارتش آزاديبخش در داخل خاك عراق         

جويانٌه رژيم حاكم بر ايران در سال          اقدامهاي تروريستي و مداخله    بس توصيف نمود و تأكيد كرد كه        موارد را نقض صريح آتش    
  يـك عضـو      ٧١   در بمباران قرارگاه اشرف در فروردين       ٢٤…»طور مستمر ادامه داشته  و باز هم ادامه خواهد يافت            گذشته به 

 مستمراً عمليات تروريستي    از اين پيشتر نيز تروريستهاي صادراتي رژيم ماليان       . نفر مجروح شده بودند   ١٢مجاهدين كشته و    
، مضمون ديدار پيرامون    ٧١خرداد  ٢٧خبرگزاري فرانسه نيز در همان روز       . دادند  در داخل خاك عراق عليه مجاهدين انجام مي       

زمـان بخـش روابـط        در مصاحبٌه مطبوعاتي آقاي محمـد سـيدالمحدثين،  مسـئول آن           . تهاجم هوايي ماليان را مخابره نمود     
تفصيل منعكس شد، نيز دربـارٌه        ، كه يك روز بعد در پاريس برگزار گرديد و توسط خبرگزاري فرانسه  به              المللي مجاهدين   بين

نقل مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم از          البد به (خارجه    چه گزارش وزارت       بنابراين آن    ٢٥ .جز اين وجود ندارد     آن ديدار موضوعي به   
وضـوح معلـوم    ه است، ربطي به آقاي رجوي و مجاهدين ندارد و بهورزي به آن استناد كرد در منتهاي غرض) هاي محلي  رسانه
رو شدن با مجاهدين جز اين نيست كه براي اين قبيل استنادات مجعول، بـدون                 در  خارجه از رو    شود كه علت پرهيز وزارت      مي

 .هرگونه گفتگو و سؤال و جواب مستقيم با خود مجاهدين، دست باز داشته باشد
مناسبت روز ملي عراق به رئيس جمهور اين كشور جرم بزرگي             رام معمول ساالنٌه رهبر مقاومت ايران به      ــ در گزارش، تلگ     ١٩ 

در اين صورت معلوم نيست كه تلگرامهاي تبريك آقايان ريگان و بوش، رؤساي جمهور آمريكا، بـه آقـاي     . شود  جلوه داده مي  
قبل از جنگ كويت چگونه بايد تعبير نمود؟ بگذريم كه به           صدام حسين، رئيس جمهور عراق، به همين مناسبت را در سالهاي            

مناسبت روزهاي ملي فرانسه و آمريكا و اردن و تركيه و بسياري كشورهاي ديگر نيز تلگرامهاي تبريـك مشـابهي از سـوي                       
رنـد كـه   خارجـه انتظـار دا   كنندگان گزارش وزارت رسد تهيه به نظر مي. مسئول شوراي ملي مقاومت ايران مخابره شده است 

مناسبت اعياد ملي كشورها را از روي دست آنها نگاه نمـوده و از ايشـان سرمشـق                    مقاومت ايران تلگرامهاي تبريك خود به     
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و سـپس بـه       »اخـراج   «كنند كه رجوي از فرانسه        آميز و نيشدار تكرار مي      طرزي كنايه   البته خود آنها در گزارششان به     . بگيرد
 .  از ديد اينان، به رئيس كشور ميزبان  نيز نبايد روز ملي كشور تبريك گفته شودحال  عراق رفته است، ولي در عين

 آقاي گاليندوپل، نماينـدٌه     ٦٩عنوان يك منبع قابل اتكا به گزارش سال         اعتبار كردن مجاهدين، به     خارجه براي بي    ــ وزارت   ٢٠
وارده بـه   (دريافت كه بعضي از اتهامهاي      «اري از ايران    كند كه بعد از ديد      بشر ايران  استناد مي      ويژٌه ملل متحد در امور حقوق     

بشـر در ايـران    گزارش دربارٌه نقض حقوق٢٠  آقاي گاليندوپل تاكنون نزديك به   ٢٦ .»مجاهدين غلط مي باشند   ) رژيم از جانب  
جه منتشر كـرده،    گزارشي كه بعد از گزارش مورد استناد وزارت خار          ٩وي در همٌه اين گزارشها ازجمله در        . منتشر كرده است  

يك از آنها     اما نويسندگان گزارش به هيچ    . دليل مستند و موثق بودن آنها استفاده كرده است          مستمراً از اطالعات مجاهدين به    
، كه يك استثنا در ميان اين گزارشهاست، رژيم خميني تالش كرد تا در جريان سفر                ٦٩در مورد گزارش سال   . اند  اشاره نكرده 

يـي    سازي و ارائٌه اطالعات غلط مانع از تهيٌه يك گزارش جامع گردد و متأسفانه تا اندازه                 ليندوپل با صحنه  هشت روزٌه آقاي گا   
البته  خود آقاي گاليندوپل نيز همان زمان تصريح كرد كه مدت سـفر وي  بسـيار كوتـاه بـود، امكـان                  . در اين امر موفق شد    

دليـل     بـه  ٦٩گـزارش سـال   . صرف ديدار با مقامهاي رژيم شده بود      بررسي كافي براي وي وجود نداشت و عمدٌه وقت وي نيز            
بشر و نزديك بـه هـزار نماينـدهٌ  مجلـس در               المللي مدافع حقوق    ضعفها و اطالعات غلطي كه داشت از جانب سازمانهاي بين         

 ٢٧ .سراسر دنيا و شمار زيادي از نمايندگان و سناتورهاي آمريكايي مورد انتقاد قرار گرفت
 

 تناقضها 
خارجـه      رئيس جمهور آمريكـا، بـه وزارت        ٧٣مرداد٤تصريح گزارش، مسئوليت تهيٌه گزارش، در يادداشت مورخ           ــ بنا به    ٢١

كـه    ضمن اين . خارجه هيچ مسئوليتي در قبال اين موضوع نداشته است          از اين تاريخ وزارت       يعني تا قبل    ٢٨ .محول شده است  
مـرداد، خـانم شـرمن در       ٤اما در همان تاريخ     . وده است، نه از وزارت خارجه     جمهور ب   درخواست كنگره براي گزارش از رئيس     

ما در حال مشاورت با شوراي امنيت ملي و سـاير ارگانهـا در مـورد ايـن گـزارش                    «نويسد كه     پاسخ به نماينده توريسلي مي    
 بـود، چطـور آنهـا درحـال     خارجه محول نشده مرداد  هنوز چنين مسئوليتي به وزارت٤  روشن نيست كه اگر تا    ٢٩ .»هستيم

مرداد، خانم شرمن همٌه  نكاتي را كه اكنون مدعي است پس ٤گذشته از اين، در همان نامٌه       . اند  مشاورت با ارگانهاي ديگر بوده    
گيري مشـابهي نيـز نمـوده     تفصيل ذكر نموده و نتيجه دست آورده به به…  متخصصان و از مطالعات فراوان، گفتگو با ايرانيان،   

اندركاران مربوطه روشن بوده است و تصميم خـود           از قبل براي دست   » مطالعات«نابراين كامالً مشخص است كه نتيجٌه       ب. است
جاسـت كـه      جـالبتر ايـن   .  و گفتگو با يـك طيـف وسـيع صـحت نـدارد              »جانبه  بررسي همه «پس، ادعاي   . اند  را گرفته بوده  

هايي عليه مجاهـدين فرسـتاده و در          براي بسياري از نمايندگان نامه    ديگر    يي، بار   صفحه٤١خارجه بعد از انتشار گزارش        وزارت
ما معتقديم كه اين گزارش دقيق و شامل اطالعات جاري در مورد مجاهدين و مواضع آنها كـه از اطالعـات                     «آن ادعا نمود كه     

ايـم، كـه      شـورت كـرده   چنين با آكادميسينها و متخصصان دولتي م        ما هم . باشد  توزيع شده توسط خود گروه گرفته شده مي       
يـي    كلمه همان نامه       بقيٌه نامه كه مجموعاً سه صفحه است دقيقاً كلمه به            ٣٠ .»باشند  بسياري از آنها با مجاهدين در ارتباط مي       

 .  مرداد براي نماينده توريسلي ارسال شده بود ٤است كه در 
. ا تغيير دادند و بيشتر از دموكراسي صحبت كردنـد         ، مجاهدين تم حرفهايشان ر    ٦٠ــ گزارش ادعا مي كند كه بعد از سال          ٢٢

اولين بيان ايدئولوژيك مجاهدين، كه هدفش جلب حمايت غرب بود، ميثاق تشكيل شوراي ملي مقاومت بود كـه رجـوي و                     «
نامـٌه  كه شبيه بر  (اين ميثاق   «نويسد    سطر بعد، گزارش مي       دو  ٣١ ). منتشر شد  ١٣٦٠ اين ميثاق در سال   (» صدر اعالم كردند    بني

  بنـابراين معلـوم      ٣٢ .»شـود   مـي " …احترام به آزاديهاي فـردي    … دموكراسي  "خواستار    )  بود ٥٨ حداقل مجاهدين در سال     
.  شـروع شـده باشـد      ٦٠ و اين چيزي نيست كه در سـال         .  محور برنامٌه مجاهدين دموكراسي بوده است      ٥٨ شود كه از سال     مي

آزاديهـاي  « رسيدن خميني دعواي اصلي مجاهدين با رژيـم مـذهبي بـر سـر                دانند كه از فرداي به حكومت       وانگهي همه مي  
را كه  ) هژموني انحصاري ماليان  (فقيه    در همين رابطه بود كه مجاهدين رفراندوم قانون اساسي واليت         . بوده است » دموكراتيك

 در رأس آنها حزب توده به       نما و     يك دوجين گروههاي ماركسيستي و چپ       ٣٣ .برخالف اصول حاكميت ملي بود تحريم نمودند      
 ). مراجعه شود٩ و ٧به فصلهاي (كردند  همين دليل مجاهدين را محكوم مي
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كـه مقاومـت آنهـا        قادر به تأييد يا عدم تأييد اظهارات مجاهدين مبني بر ايـن           «دارد كه      اذعان مي  ١١ ــ گزارش در صفحهٌ   ٢٣
آميـز در     مجاهدين مسئول حمـالت خشـونت     «كند كه     ادعا مي     iiiاما در صفحٌه    .  نيست  » شود  شامل هدفهاي غيرنظامي نمي   

 .»باشند ايران و قرباني كردن غيرنظاميان مي
نقل از يكـي از سـران كُـرد             ولي در قسمت ديگري به      ٣٤شدند  » نابود «٦٧ كند كه مجاهدين در سال      ــ گزارش ادعا مي   ٢٤ 

  معلوم  نيست اگر مجاهـدين  ٣٥ .» به نيروهاي صدام پيوستند    تن از مجاهدين در نبرد كركوك      ٥٠٠٠«كند كه     عراقي، ادعا مي  
رسـد كـه وقتـي        نظـر مـي      بنابراين بـه    .شوند  تن از آنها براي يك نبرد اختصاص داده مي        ٥٠٠٠شده بودند چطور تنها     » نابود«

طرفـي     بـي  كـه حـداقل      ضمن اين   .نوع دروغ و تناقضي بخشودني است       مأموريت خشنود كردن تروريستهاي تهران است، هر      
زمان توسط منابع مستقل مانند رويتر و آسوشـيتدپرس مـنعكس             هاي مجاهدين را كه در همان       كرد كه تكذيبنامه    ايجاب مي 

اند و    چرا كه مجاهدين مطلقاً در كركوك و نبرد مورد ادعاي نقل شده از طالباني حضور نداشته   ٣٦ .كردند  شده بود نيز ذكر مي    
صـورت  … ازاي دريافت پـول و سـوخت و آرد و           خدمتي به ماليان تهران به      هرچيز براي خوش  جعل اين قبيل دعاوي قبل از       

  .گرفته و لذا ربطي به مقاومت ايران ندارد
 

 جعل و تحريف  
پندارنـد كـه صـدام حسـين بـه ارتـش              تحليلگران مـي  «ــ يك نمونه از جعل خبر و تحريف حقايق، اين ادعا است كه              ٢٥

 ورود به خاك ايران را داد تا نشان دهد حمايت ايران از شـيعيان را در جنـوب تحمـل نخواهـد                       آزاديبخش ملي ايران اجازهٌ   
.   اشـاره شـده اسـت       ٧٠ين  فرور  ١٣ و تايمز لندن مورخ      ٧٠خرداد  ١٥تايمز مورخ     خبر، به نيويورك    عنوان منابع اين    به      ٣٧ .»كرد

رواريد از مرز كامالً جعل خبر توسط نويسندگان گـزارش  عبور نيروهاي ارتش آزاديبخش در جريان سلسله عمليات تدافعي م      
نقـل از يـك    چه در گزارش آمده، به خالف آن مقالٌه نيويورك تايمز بر. اند منبع فوق چنين چيزي نگفته  يك از دو    هيچ. باشد  مي

كسي كه براي توجيه      اتنه. گويد نيروهاي رژيم براي نابود كردن ارتش آزاديبخش از مرز عبور كردند             مقام رسمي مجاهدين مي   
باشد و در مقالٌه تايمز لندن نيز تصريح شده كه رژيم چنـين               جنايتهايش مدعي عبور مجاهدين از مرز شده، رژيم خميني مي         

…» تحليلگران مي پندارند  «كه    در ضمن ادعاي اين   . طور مفصل نظرات مجاهدين هم منعكس شده است         ادعايي كرده و بعد به    
در همين رابطه شماري از نيروهاي رژيم به اسـارت ارتـش            .  گويد  است و تايمز لندن چنين چيزي نمي      نيز كامالً تحريف شده     

قصد    همين افراد تصريح كردند كه به       .عنوان اسير جنگي در اختيار صليب سرخ جهاني قرار گرفتند           آزاديبخش درآمدند كه به   
 . هزار نيروي رژيم از مرز عبور كرد٢٠نابودي مقاومت ايران 

جمهـور آينـدٌه ايـران انتخـاب          رئـيس «عنوان     مريم رجوي جانشين مسعود رجوي به      ٧٢نويسد كه در سال     ــ گزارش مي  ٢٦
 خـانم   ٧٢  در شـهريور    .كه مسعود رجوي هيچ وقت اين عنوان را نداشته كه مريم رجوي  جانشين او شود                    در حالي    ٣٨  .»شد

 ٣٩ .مهور آيندٌه ايران براي دوران انتقال انتخاب شدعنوان رئيس ج مريم رجوي توسط شوراي ملي مقاومت به
  اين ادعـا     ٤٠ .بوده است » دبيركل شوراي ملي مقاومت   «كند كه خانم مريم رجوي قبل از اين در سمت             ــ گزارش ادعا مي   ٢٧

 خانم رجوي    .عهده داشته باشد    را به   مطلقاً غلط است و شوراي ملي مقاومت هيچ وقت چنين پستي نداشته كه خانم رجوي آن               
 .قبل از اين تاريخ هيچ سمت رسمي در شورا نداشته است

  اين تاريخ نيـز غلـط        ٤١ . در زندان بود   ٥٧ دستگير و زنداني شد و تا سال       ٥١نويسد كه آقاي رجوي در سال       ــ گزارش مي  ٢٨
بـار پيـاپي بـه     ي دوسپس در دادگاههاي نظـام .   توسط ساواك شاه دستگير و زنداني شد  ٥٠شهريور١آقاي رجوي در      است و   

بشـر كـه توسـط بـرادرش          المللي سازمانهاي طرفدار حقـوق      اين حكم بعداً در اثر فعاليت گستردٌه بين       . اعدام محكوم گرديد  
  در جريان قيام مردم      ٥٧دي٣٠آقاي رجوي سرانجام در     . شد، به حبس ابد تبديل شد       پروفسور كاظم رجوي از ژنو هدايت مي      

 . از زندان آزاد گرديدايران عليه ديكتاتوري شاه
دانند شـوراي ملـي       كه همه مي     درحالي ٤٢ .نويسد شوراي ملي مقاومت هشت كميسيون تشكيل داده است          ــ گزارش مي  ٢٩

خارجـه    زمان براي وزارت    اطالعيٌه مزبور همان  . را اعالم نمود    كميسيون و نام مسئوالن آنها      ١٨  تشكيل    ٧٢مقاومت در شهريور  
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خارجه قرار داده شـده         منتشر و در اختيار وزارت      ٧٣ كه در شهريور  » استمالت ماليان تهران  «ر كتاب   د. نيز ارسال شده است   
 . است نيز همين موضوع منعكس است

عنوان   وسيلٌه رژيم ماليان ترور شد، به       ــ گزارش از محمدحسين نقدي، نمايندٌه شوراي ملي مقاومت ايران در ايتاليا، كه به             ٣٠
گـاه عضـو مجاهـدين     دانند كه وي يك مبارز الئيك بود و هيچ     كه همه مي     درحالي ٤٣ .برد  در رم نام مي   رئيس دفتر مجاهدين    

 .نبوده است
مجاهدين به شناسايي و دستگيري و اعـدام  «نويسد  ــ گزارش از قول  احسان نراقي، عامل مشترك ساواك و ماليان، مي    ٣١ 

 تن از اين افراد كه فرض بر اين بـود مخـالف حكومـت جديـد خمينـي                   هزاران. طرفداران ادعا شدٌه رژيم سابق كمك كردند      
 ٤٤ .»مشهور است، به مرگ محكوم شدند» قاضي اعدام«چنين به  اهللا خلخالي، رئيس دادگاه انقالب كه هم هستند، توسط آيت

اسـتار محاكمـٌه    مجاهـدين همـواره و از همـان ابتـدا خو          . به پاي مجاهدين دروغ بزرگي است     » قاضي اعدام «نوشتن اعمال   
آنـان  . انـد   نموده  اند و  بر محاكمٌه علني و با حضور هيأت منصفه تأكيد مي              سردمداران رژيم شاه و افشاي جنايتهاي آنان بوده       

هاي علني نه فقط فجايع ديكتاتوري شاه را برمال خواهد كرد، بلكه دست رژيم خميني را نيز در ادامٌه                     معتقد بودند كه محاكمه   
نيـز مطلقـاً دروغ اسـت و ايـن          » طرفداران رژيم شاه  «شركت مجاهدين در دستگيري و اعدام       .  خواهد بست  همان سياستها 

 . تعقيب و دستگيري پاسداران قرار داشتند هواداران مجاهدين بودند كه از همان ماههاي اول تحت
صاً كميتٌه مركزي مجاهدين را منحل      كه رجوي در عراق مستقر شد، شخ         بعد از اين   ٦٥ در سال   «كند كه      ــ گزارش ادعا مي    ٣٢

اطالعي مطلق نويسندگان گواهي دهد زيـرا         تنهايي كافي است كه بر بي       خبر به    اين ٤٥ .»نفره را انتخاب كرد     ٥٠٠و يك شوراي    
 :كه

ن  نفرٌه سازما  ٥٧٥  در راستاي تعميم دموكراسي، شوراي مركزي         ٦٤ و   ٦٣دنبال گسترش اعضاي مجاهدين در سالهاي         اوالً به 
و )   عضـو ٢٠گيري مجاهدين متشـكل از   عاليترين ارگان تصميم( در پاريس تصميم به انحالل دفتر سياسي        ٦٤در اواخر سال    

گيري، كه دربرگيرندٌه اعضاي بيشتري       عنوان عاليترين مرجع تصميم     كميتٌه مركزي و جايگزين نمودن آنها با هيأت اجرايي، به         
زمـان مجاهـدين در يـك         عنوان مسئول اول آن       توسط آقاي رجوي به     ٦٤ بهمن  ١٩در  اين تصميم شوراي مركزي     . باشد، نمود 

تصـويب شـوراي      كـار بـه     چه گفته شده اين     بنابراين برخالف آن  . سخنراني در محل اقامتش در اورسوراوآز فرانسه اعالم شد        
 .صورت گرفت) و نه عراق(در پاريس ) و نه آقاي رجوي(مركزي 

. ربطي بـه انحـالل دفتـر سياسـي و كميتـٌه مركـزي نـدارد                 برد، هيچ   نفره كه گزارش از آن اسم مي       ٥٠٠ثانياً شوراي مركزي    
شـد در     اعضاي اين شورا نيز كه شامل دفتر سياسي، كميتٌه مركزي، معاونان مركزيت و مسئوالن نهادهاي مختلف مـي                   اسامي
زمان توسط اعضاي سازمان پيشنهاد و در شوراي        اعضاي شوراي مركزي در بخشهاي مختلف سا      .  رسماً اعالم شده بود    ٦٤ بهار

 شوراي مركزي   ٧٣ درخرداد.   روالي كه تا به امروز نيز در سازمان مجاهدين ادامه دارد            ٤٦گيرند،  مركزي مورد تصويب قرار مي    
همـان  موارد فوق با ذكر جزئيات در نشريات مجاهد             تمامي  ٤٧ .عضو آزمايشي داشته است     ٩٢٠عضو دائمي و    ١٦٤٧مجاهدين  

 . زمان منعكس شده است
قـولي را عليـه مجاهـدين از يـك            ، نقـل  ٦٥ خرداد  ٢٠يي از كريستين ساينس مانيتور مورخ           ــ گزارش با اشاره به مقاله       ٣٣

وقـت وكيـل آقـاي          فرد مزبور كه نامش الهيجي است هـيچ         ٤٨ .كند  معرفي مي » وكيل رجوي «آورد كه او را       مي  » حقوقدان«
ورزي حاميان اسـتمالت      اما غرض   .عهده داشته است     وكالت يكي از اعضاي مجاهدين را به       ٥٨ تنها در سال  رجوي نبوده است و     

كم تحقيق كنند و اشتباه يك خبرنگار را عيناً تكرار ننمايند،  شود كه موضوعي به اين سادگي را دست      از ماليان مانع از آن مي     
عضو حزب دموكرات     صورت بايد سؤال كرد آيا وكيل هر        در آن . دو نيست خارجه معتقد باشد تفاوتي بين اين         كه وزارت   مگر آن 

وسيله به ايـن فـرد        اند بدين   كنندگان گزارش خواسته    شود؟ در هرحال تهيه     عنوان وكيل رئيس جمهور آمريكا محسوب مي        به
حـال  . ان بهره بـرداري كننـد     حد اعطا كنند تا در قدم بعد از نقل قول و ضديت او عليه مقاومت اير                 اعتبار بيش از  )  الهيجي(

ـ فرد مزبور اكنون به  كه گزارش به آن استناد كردهـ ٧٣مهر١٢جورنال مورخ  اعتراف همان مقالٌه وال استريت    كه حتي بنا به     اين
دانند كه او از اين طريـق بـراي ماليـان             آوري اطالعات عليه مجاهدين اشتغال دارد و همٌه ايرانيان مهاجر و تبعيدي مي              جمع
كمـر بـه نـابودي رژيـم     «فـرد نوشـته اسـت     كريستين ساينس مانيتور در مقالٌه ديگري از قول همـين         . دهد  ت تكان مي  دس
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  در همين مقاله، وي به خبرنگـار كريسـتين       ٤٩ .»كه ممكن شد من به كشورم باز خواهم گشت          محض اين   ام و به    نبسته  اسالمي
ايرانيـاني كـه    . است  »آميز  مبالغه«كند    انيان سياسي كه مقاومت ارائه مي     شدگان و زند    گويد كه ارقام اعدام     ساينس مانيتور مي  

علنـي   »توبـهٌ «داند كه مواضع شخص مزبـور چيـزي جـز     روشني مي رزمندٌه آزادي به كنند و هر عليه رژيم خميني مبارزه مي 
خواهنـد بـراي    ن افـرادي مـي  خارجه با استناد به چني كنندگان گزارش وزارت حال اگر تهيه. قبال حكومت آخوندي نيست   در

 .اعتباري گزارش خود آنهاست گزارش خود اعتبار جستجو كنند، اين فقط موجب شرمندگي و بي
عنـوان يـك عمـل        ــ يك نمونه از تحريف خبر، ادعاي حمله به يك ماشين حامل وزير خارجـٌه رژيـم در پوتسـدام بـه                     ٣٤

مرغ   واقعيت امر پرتاب چند تخم    . ساير كشورهاي اروپايي بوده است    هاي ديگري هم در       كه نمونه     و اين   ٥٠باشد  تروريستي مي 
خاطر نقض حقوق بشر  بار توسط ارگانهاي سازمان ملل به ٣٣، كه  دعوت مقامهاي رژيمي توسط ايرانياني است كه در اعتراض به

كه پليس و دولت آلمان پرتاب       ضمناً در حالي  . شود، صورت گرفته است     شناخته مي » المللي  ياغي بين «عنوان    محكوم شده و به   
چنـين    كنندگان گزارش ايـن     اند، معلوم نيست كه چرا تهيه       تخم مرغ را عمل تروريستي نشناخته و ادعايي از اين بابت نكرده           

خـرج    چنين حساسيت بـه     اين)  قبال تخم مرغ    حتي در (تر از آش شده و نسبت به امنيت وزير خارجٌه رژيم ماليان               كاسٌه داغ 
با يكصد (باران و تيرباران و شكنجه و ترور مجاهدين         ب و بمباران و خمپاره       ـ  رسد پرتاب موشكهاي اسكاد     ظر مي ن  هب. دهند  مي

خارجه ارسال شـده      هزار تن از آنها طي سالهاي گذشته براي قسمت حقوق بشر وزارت           ٢٠كامل بيش از      هزار شهيد كه اسامي   
مرغ فرصتي براي ديدن و شمارش موشكهاي اسكاد و           مورد پرتاب تخم  شايستٌه چنين حساسيتي نيست و ريزبيني در        ) است

 .هاي رژيم ماليان باقي نگذاشته است درجه توسط جنگنده ٣٦تجاوز به منطقٌه ممنوعٌه باالي مدار 
ليا كه مجاهدين در هـيچ زمـاني در اسـترا       درحالي ٥١ .در گزارش به فعاليتهاي دفتر مجاهدين در استراليا اشاره شده           ــ  ٣٥

 وجود دفتر در استراليا نشده است و اين امـر بـا مقامهـاي ايـن                  يك از انتشارات مجاهدين اشاره به       اند، در هيچ    دفتر نداشته 
 .باشد كردن مي كشور نيز قابل چك

 ٥٢ . اتخاذ كرد٦٥كند كه حزب دموكرات كردستان ايران تصميم نهايي براي ترك شورا را در سال ــ گزارش ادعا مي٣٦
دليل برقراري رابطه با سپاه پاسداران خميني و نقض مكـرر اساسـنامٌه شـوراي ملـي                   يت اين است كه حزب دموكرات به      واقع

اتفـاق آرا از      ماهه براي قطع رابطه با ايادي رژيم خمينـي بـه          ٦دنبال يك مهلت       به ٦٤ فروردين  ٢٠مقاومت بنابر قطعنامٌه مورخ     
چنـين   ماً اعالم شد و در تمام انتشارات مجاهدين و شوراي ملي مقاومت و هماين موضوع رس. شوراي ملي مقاومت اخراج شد    

اخـتالف حـزب دمـوكرات        «شود كه     در قطعنامٌه مزبور تصريح مي    . زبان در همان زمان منعكس گرديد       ساير انتشارات فارسي  
ت سياسي ايـن حـزب بـا رژيـم          كردستان ايران با ديگر اعضاي شوراي ملي مقاومت كه ماههاست ادامه  دارد، بر سر مذاكرا               

با امضاي سند حاضر مانند ديگر اعضاي شورا صراحتاً هرگونه مذاكرٌه سياسي بـا رژيـم                  «چه اين حزب      و چنان   » خميني است 
 ٥٣ .»موضوعيت ندارد «نشناسد، ادامٌه همكاري شورا با اين حزب ديگر  »خميني را در حال و آينده ممنوع و محكوم

ايـن  . خراج از شوراي ملي مقاومت، مستمراً خواهان برقراري رابطه و ديدار با رهبري مجاهـدين بـود  حزب دموكرات پس از  ا 
يي به امضاي قاسملو دبيركل وقت اين حزب به           در نامه .  نيز ادامه داشت   ٦٦خارجه تا سال    تقاضا برخالف ادعاي گزارش وزارت    

 .شود  مي  از رهبري مجاهدين تقاضاي ديدار و گفتگو٦٥ اسفند ٢٢تاريخ 
بايد رابطه و مـذاكره بـا رژيـم           پذيرند زيرا اين حزب مي       شورا اين تقاضا را نمي     ٦٤ اما مجاهدين با التزام به قطعنامٌه فروردين      

چه در اين بند دربارٌه حزب دموكرات كردستان ايران و علت اخراج آن از شوراي ملي مقاومـت                    آن. نمود  خميني را محكوم مي   
 .ريات شوراي ملي مقاومت و كليٌه اعضاي آن از جمله مجاهدين به تفصيل درج شده است در نش٦٢آمده در سال

 .    از شورا خارج شد٥٤»جانبٌه رجوي براي اتحاد با عراق تصميم يك«دليل  صدر به كند كه بني ــ گزارش ادعا مي٣٧
 : صدر از شوراي ملي مقاومت است، زيرا اين ادعا مطلقاً دروغ است و برخالف همٌه اسناد منتشر شده دربارٌه اخراج بني

 .  ــ شورا هيچ اتحادي با عراق يا هيچ كشور ديگري نداشته است
صـدر    جمله آقاي بني    گيري در مورد مالقات آقاي رجوي با آقاي طارق عزيز در پاريس  با تأييد همٌه اعضاي شورا از                    ــ تصميم 
صدر و اطرافيانش بـا شـوراي ملـي      به مردم ايران دربارٌه رابطٌه بنيگزارش مسئول شوراي ملي مقاومت   «در كتاب   . همراه بود 
جمله اين كه دو شب قبل از مالقات علني آقاي رجوي با آقاي طـارق                 از. نيز جزئيات موضوع توضيح داده شده است      » مقاومت
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عزيز ديدار كند امـا در آخـرين         صورت مخفيانه در مكان ثالث با طارق        خواسته به   صدر مي    در پاريس، بني   ٦١ ديماه  ١٩عزيز در   
عزيز در محل اقامت آقاي رجـوي از مالقـات مخفـي خـودش                لحظات پس از اطالع از ديدار علني آقاي رجوي با آقاي طارق           

قبـل بـا او در        صدر در كتابش كه گزارش نيز به آن استناد نموده، به اين مسأله اذعان دارد كـه از                     ني  ٥٥ .صرفنظر كرده است  
 ٥٦ .ار صحبت شده و او موافقت كرده بودمورد اين ديد

 ٦١ اسـفند   ٢٣صدر در تـاريخ       آرا تصويب و از جمله توسط بني         ــ در مقدمٌه طرح صلح شوراي ملي مقاومت ايران كه به اتفاق           
ماه بررسي و پس از انجام مطالعات و مشورتهاي جـامع  ٦در پي   … شوراي ملي مقاومت    «شود كه     امضا شده است، تصريح  مي     

وزير عراق بـا مسـئول شـورا و صـدور بيانيـٌه               منظور دستيابي به يك صلح عادالنه كه در قدم اول به مالقات نايب نخست               به
وزير عراق بـا آقـاي مسـعود رجـوي            دنبال مالقات آقاي طارق عزيز نايب نخست        مشترك منجر گرديد، طرح صلح خود را به       

 .»كند ، ارائه مي٦١ديماه ١٩مسئول شوراي ملي مقاومت و صدور بيانيٌه مشترك 
  و مـتن مكتـوب آن بـا    ٥٧صدر منتشـر شـده   جمله در نشريٌه بني ــ طرح صلح شورا شامل همين مقدمه، در همان زمان از     

باره كه گوئيا     خارجه در اين    كنندگان گزارش وزارت       بنابراين ادعاي تهيه     ٥٨ .صدر در پاي آن نيز منتشر شده است         امضاي بني 
 . شورا را ترك كرده است، كذب محض است» تصميم يك جانبٌه رجوي براي اتحاد با عراق«ل دلي صدر به بني

  يك سال پس از تصـويب و اعـالم طـرح             ٥٩ است،    صورت گرفته   ٦٢ صدر از شورا كه به اتفاق آرا  در فروردين           ــ اخراج بني  
  همانـا    ٦٠وراي ملي مقاومـت اعـالم گرديـد         توسط  ش    ٦٣ كه رسماً در فروردين     صلح شورا واقع شده است و علت آن، چنان        

نامـٌه  . خيال باطل خود در جستجوي بازگشت به آغوش خميني و مدره كردن رژيمـش بـود                 صدر بود كه به     طلبي بني   استحاله
يي از آن با خط و امضـاي          دست فعاالن مقاومت افتاد و سپس نسخه        صدر به خميني كه در داخل ايران به         مرداد  بني  ١مخفيانٌه  

 ٦١ .گذارد كنندگان گزارش وزارت خارجه باقي نمي صدر منتشر گرديد جاي ترديد در بطالن ادعاي تهيه د بنيخو
  ايـن نيـز غلـط        ٦٢ .عنوان يكي از اعضاي اوليٌه شوراي ملي مقاومت نام برده است            به» اتحاديٌه كمونيستها « ــ گزارش از     ٣٨
گاه عضو شوراي ملي مقاومت نبوده است و امضايش پـاي هـيچ               ف بود، هيچ  معرو  » سربداران   « اين گروه كه در ايران به     . است

، دبيرخانٌه شوراي ملي مقاومت دربـارٌه       ٦١ بهمن  ١٥مطابق اطالعيٌه توضيحي      . سند، بيانيه يا مصوبٌه شوراي ملي مقاومت نيست       
 :اتحاديٌه كمونيستهاي ايران كه در همان زمان در نشريات شورا و مجاهدين منعكس گرديد

  از   ٦٠ مـرداد   ١٠تـاريخ     يـي بـه     روز پس از تأسيس شوراي ملي مقاومت در داخل ايران، طي اطالعيه           ١٠ــ اتحاديٌه كمونيستها    
 . نمود »پشتيباني «تشكيل شورا 

تقاضـا در جلسـه   . يي تقاضاي عضويت در شورا نمود يي از اين گروه به پاريس  آمد و طي نامه          ــ تقريباً يك سال بعد نماينده     
گـروه بـراي      يي از سـوي ايـن       اما با كمال تعجب هيچ نماينده     . مرداد  شورا به تصويب رسيد و در بولتن شورا اعالم گرديد             ٢٩

 .حضور به هم رساندن در شورا معرفي نگرديد
حزب توده  زيرا اينان برخالف    . ــ در همين اثنا اتحاديٌه كمونيستها در داخل ايران در اثر ضربات رژيم خميني متالشي گرديد               

 .تن از آنان دستگير و تيرباران شدند٢٢ در شهر آمل قيام نمودند و ٦١ بهمن ٥نمودند و در  با رژيم ماليان همكاري نمي
 . يي از اين گروه در شورا حاضر نشد گاه هيچ نماينده بنابراين هيچ
شهادت تعدادي زيادي از رهبـري و         «س از   يي اعالم نمودند كه پ       بازماندگان اين گروه طي اطالعيه     ٦٣ فروردين  ٣ــ سپس در    

دليـل اخـتالف دربـارٌه عضويتشـان در شـورا،             دليل فقدان ارتباط و هم به       ارتباطات آنها قطع شده است و لذا هم به          » كادرها
 ٦٣ .»گونه عضويتي در شوراي ملي مقاومت ندارند هيچ «گاه در جلسات شورا شركت ننموده و از اين پس نيز  هيچ
  در جاي ديگـر نيـز مـدعي          ٦٤ .برد  عنوان يكي از اعضاي اوليه شوراي ملي مقاومت نام مي           به» گروه هويت «رش از   ــ گزا ٣٩
واقعيـت ايـن   .  شـد » جمعي و عدم ترغيب عضويت جديد يك خروج «صدر و حزب دموكرات منجر به         شود كه خروج بني     مي

صـدر و در       يعني بعـد از اخـراج بنـي        ٦٣ شهريور  ١٥در    »هويتسازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ــ پيرو برنامٌه           «است كه   
بحبوحٌه بحثهاي مربوط به اخراج حزب دموكرات كردستان ايران، از شورا تقاضاي عضويت كرد كه در اجـالس بعـدي شـورا                      

ن نبوده كه   بنابراين هدف نويسندگان گزارش از چنين دعاوي كذبي جز اي         . زمان اعالم شد    مورد تصويب قرار گرفت و در همان      
اگر اين ادعا درست باشد بايد به اين سؤال جـواب داد كـه چـرا ايـن                  . جلوه دهند » غيردموكراتيك«شوراي ملي مقاومت را     
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حـال يـك ائـتالف دموكراتيـك          شورا را ترك كردند، خودشان تابه       » دموكراسي«خاطر نبودن     كه به » گروههاي دموكراتيك «
 اصطالح دموكراتيكي حمايت كند؟ بتواند از  چنان ائتالف  بهخارجه نيز  اند كه وزارت تشكيل نداده

چه پس از ديكتاتوريهـاي شـاه و          شورا، از بدو تأسيس آن بارها اعالم كرده است كه آن            عنوان سخنگوي رسمي    آقاي رجوي به  
 مانند خمينـي افـراد را   كه بخواهيم گرايانه است، نه اين  طلبانه و ملت    خميني براي ما اهميت دارد اصول دموكراتيك، استقالل       

گاه پس از رسيدن به قدرت در داخل ايران با قهر و خونريزي از شر آنها خالص                    خود همراه كنيم و آن      قيمت با   در پاريس به هر   
سر استحالٌه رژيـم   دعوا بر. صدر و قاسملو از شورا منجر گرديد اخراج امثال بني   ايستادگي بر سر همين اصول بود كه به       . شويم
يي نامشروع با پاسداران رژيم خميني را اختالف بر سر دموكراسـي در درون شـورا                  ناپذير ماليان و دعوا بر سر رابطه        الهاستح

ـ    ـــ  نـه شـرافتمندانه      خوبي مطلع هستند    كه همٌه اعضاي شورا در پاريس از موضوع اختالف به           هم در حالي    آن  جلوه  دادن ـ
ي كه از شوراي ملي مقاومـت اخـراج شـدند، در انظـار مـردم ايـران و در صـحنٌه                      همين دليل كسان    به. است و نه قابل قبول    

 ٧٣ ، حزب قاسـملو در پايـان فـروردين    )و نه بيشتر  (صدر امروز يك فرد تنهاست        بني. المللي اعتبار بيشتر كسب نكردند      بين
و جـدا شـده و حـزب جديـدي را           تن از اعضاي دفتر سياسي و اعضا و مشاوران كميتٌه مركـزي او از ا              ١٥دچار انشعاب شد و     

عنوان تنها جايگزين دموكراتيـك بـراي         در عوض روز به روز بر اهميت و اعتبار شوراي ملي مقاومت ايران به             . تأسيس كردند 
عضو نداشـت، اكنـون     ١٥صدر بيش از      ديكتاتوري مذهبي و تروريستي خميني افزوده شد و شورايي كه به هنگام اخراج بني             

 . دهند از آنها را زنان تشكيل مي يعضو دارد كه نيم٢٣٥
انـد تـا، بـراي        كند چنين وانمود سازد كه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت در ماههاي اخير تالش كرده                ـ گزارش تالش مي   ٤٠

چرا كه مجاهدين   . اين نيز يكي از موارد جعل آشكار است         .كسب وجهه، خود را به دكتر مصدق، رهبر ملي ايران، نسبت دهند           
ازجملـه آ قـاي رجـوي در          .اند  ز تأسيس اين سازمان همواره بر تكامل راه مصدق پيشواي نهضت ملي ايران تأكيد كرده              از آغا 

دكتر مصدق فقيد به ياري مردم بـراي        «: ، در مقابل خبرنگاران اعالم كرد     ١٣٥١دفاعياتش  در دادگاه نظامي شاه، در بهار سال        
همين قانون بود كه مردم حكومت را به او سپردند و اين تنها حكومت قانوني               شدن نفت روي كار آمد براي         گذراندن طرح ملي  
من و دوستانم از فرزنـدان مصـدق        … احتياج نيست كه من سياست دولت مصدق را روشن كنم           .وجود آمد   بود كه در ايران به    

 مقاومت، جايگزين دموكراتيـك      تأسيس شوراي ملي    ده سال بعد نيز آقاي رجوي،     » ايم  هستيم  كه به پول و مقام پشت پا زده         
پيامها و سخنرانيهاي وي و ساير      .  اعالم نمود  ١٣٣١تير، سالروز قيام ملي به حمايت از دكتر مصدق، در سال          ٣٠رژيم، را در روز     

 .خورد نشريات شوراي ملي مقاومت و مجاهدين به چشم مي مسئوالن مقاومت ايران در تجليل از دكتر مصدق در همٌه
 

 ريكايي قتل اتباع آم
حمله به سه كارمند    «افزايد    گزارش  مي  . نمايد    مي  ٥٠ ــ گزارش، مجاهدين را متهم به قتل شش شهروند آمريكايي در دههٌ           ٤١

  در همين چند خـط       ٦٥ .» جرم قتل سرهنگ شيفر و ترنر صورت گرفت         راكول، در سالروز دستگيري رحمان وحيد افراخته به       
 . روز است دارد كه خود تأييدي بر مطالب گفته شده توسط مجاهدين در مورد وقايع آنچند اشتباه، تحريف و تناقض وجود 

وحيـد  «دو برادر است، يكـي        در واقع اين اسم اختراع شده، اسامي      . وجود خارجي ندارد  » رحمان وحيد افراخته  «نام    فردي به 
 . نبوده است، كه هيچ وقت درگير فعاليتهاي سياسي جدي»رحمان افراخته«و ديگري » افراخته

 اسـت و بنـابراين نسـبت دادن شـخص او و             ٥٠هاي شناخته شدٌه كودتا عليه مجاهدين در دهٌه           وحيد افراخته يكي از چهره    
واقفـي و محمـد يقينـي در           جمله مجيد شـريف     تن از مجاهدين از     وي در ترور چند   . اقدامهايش به مجاهدين كامالً غلط است     

 . اعدام شد٥٤ توسط ساواك دستگير و در اواخر ٥٤وي در بهار  .  دست داشت٥٤ سال
جرم قتـل شـيفر و ترنـر، صـورت      به» وحيد افراخته«در سالروز دستگيري » راكول« گزارش اذعان دارد كه ترور سه كارمند        

توانـد توسـط مجاهـدين، كـه خـود از               لذا اين كار قاعدتاً بايد توسط همفكران او صورت گرفته باشد و نمي              ٦٦ .گرفته است 
  . قربانيان وحيد افراخته و همدستانش بودند انجام شده باشد

عـامالن ايـن      هاي رسمي   اند، اطالعيه   در ترور اين افراد دست نداشته     ) مسلمان(كه مجاهدين     محكمترين دليل براي اثبات اين    
 .ترورهاست كه در حقيقت قاتالن مجاهدين هم بودند
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عهده گرفته شده و اگرچه از نـام و آرم مجاهـدين، سوءاسـتفاده     فر و ترنر به  ترور ش  ٥٤خرداد١تاريخ    در نخستين اطالعيه به   
فرهنگ حاكم بـر    . شده است اما برداشتن آيٌه قرآن از باالي آرم مجاهدين مبين مسئوليت ماركسيستهاي اپورتونيست است              

 .جا مؤيد همين حقيقت است اطالعيه آنها نيز جابه
عمـل نـاموفق اعـدام ديپلومـات      « كه باز آيٌه قرآن از باالي آرم مجاهدين حذف شده،   ٥٤تيرماه١٢در اطالعيٌه  دوم به تاريخ       

 .وضوح پيداست كه ربطي به مجاهدين ندارد بندي آن به شود كه از لحن و جمله عهده گرفته مي به »آمريكايي
ديگـر آرم     هده گرفته شده اسـت،    ع   كارمند راكول اينترنشنال به      كه در آن ترور سه     ٥٥شهريور٦در سومين اطالعيه به تاريخ      

 .مجاهدين كامالً حذف شده است
 

 نعل وارونه 
چنـين افشـاگريهاي      شدت در مورد نحوٌه تهيٌه اين گزارش نگران بودند، و هم            كه به   ــ در اثر فشار كنگره و افكار عمومي،         ٤٢

گزارش است مجبور شـد تأكيـد كنـد كـه           يي كه همراه      صورت گرفته در مورد استمالت از رژيم ماليان، خانم  شرمن در نامه            
خارجه در      در بيان مواضع وزارت     ٦٧ .»حمايت از رفتار رژيم فعلي ايران نيست      «معني    مواضع اين وزارتخانه عليه مجاهدين به     

ـــ تروريسـتي    يي هم به تمايل آشكار اين وزارتخانه براي گفتگو بـا ايـن ديكتـاتوري     مورد رژيم حاكم بر ايران، حتي اشاره      
اما واقعيت . عمل نيامده است ــ به خارجه برآن تأكيد شده     چيزي كه در تمام موضعگيريهاي قبلي بخش خاورنزديك وزارت         ـ ـ

دانند كه در دنياي سياست جدي، معناي چنين گزارش           خوبي مي   اند به   چيز ديگري است و كساني كه اين گزارش را تهيه كرده          
همين دليل ماليان حاكم بـر        به. النه چيزي جز امتياز دادن به رژيم حاكم نيست        يي عليه يك مقاومت سراسري و عاد        مغرضانه

بـه فصـل چهـارم      (اند    ايران اصالً از اظهارات آبكي خانم شرمن ابراز ناراحتي نكرده و از گزارش، نهايت استقبال را نيز نموده                 
ه خواستار شنيدن نطرات مجاهدين شده بودند مورد        ك  دليل اين   كه آخوندها نمايندگان كنگره را تنها به        حالي  در). مراجعه شود 

 . اند حمله و هتاكي قرار داده
خارجه در قبال رژيم اسـت حـداقل          اما اگر واقعاً اشاره نكردن به درخواست گفتگو در نامٌه خانم شرمن بيانگر سياست وزارت              

فحه اعالم نمايند كه رژيم ايران دههاهزار نفر را         صفحه، كه در دو ص      انتظار اين است كه در مورد رژيم تهران نيز اگر نه چند ده            
تـرين    كند، در ميان مردم ايران حمايتي ندارد و يكي از وحشيانه            داليل سياسي اعدام كرده، مخالفانش را در خارج ترور مي           به

 .كنيم چ وجه گفتگو نميسركوبها را بر مردم ايران حاكم كرده و بنابراين نمايندٌه مشروع مردم ايران نيست و ما با آنها به هي
 

 اعتراض اعضاي كنگرٌه آمريكا به نحوٌه تهيه گزارش - فصل دوم
جمهـور    يي از رئـيس     ، كميتٌه مشترك كنگره و سنا، طي الحاقيه       ٧٣خارجه در فروردين    در جريان بررسي اليحٌه بودجٌه وزارت     

 اليحـٌه   ٥٢٣ الحاقيٌه. يه و به كنگره ارائه نمايد     روز ته   ١٨٠آمريكا خواست، گزارشي در مورد سازمان مجاهدين خلق ايران طي           
در جريان تصـويب    . خارجه، در اين درخواست روشن ساخته بود كه خواهان يك گزارش جامع و بيطرفانه است                بودجٌه وزارت 

 )بعدكليشه در صفحٌه  .(عدم پيشداوري و ضرورت گفتگو با وسيعترين طيف ممكن: نكته تأكيد شده بود الحاقيه نيز روي دو
از اسـتماع نظـرات نماينـدگان    . اصل مبنايي را نقض نمود     خارجه از همان ابتدا اين دو       رغم تأكيدات كميتٌه مشترك، وزارت       به

اين رفتـار   . مجاهدين و شوراي ملي مقاومت، خودداري كرد و در جريان تهيٌه گزارش برخوردي كامالً مغرضانه در پيش گرفت                 
 .ره و سنا گرديدباعث نگراني در ميان اعضاي كنگ

 لزوم استماع نظرات مقاومت
خارجه تأكيد نمودند كه اين وزارتخانه بايد نظرات مجاهدين و            هايي به وزارت    بسياري از نمايندگان كنگره و سناتورها طي نامه       

 :لينكلن ديازباالرت نوشت نماينده . شوراي ملي مقاومت را كه موضوع اصلي گزارش هستند، استماع نمايد
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گونه تالشي بـراي مالقـات و         كنم كه با رعايت قواعد اين اليحه، همه         القمند به يك گزارش كامل هستم و درخواست مي        من ع 
بدون شك چنين مالقاتي به كامـل بـودن و بيطرفـي گـزارش كمـك           . گفتگوي مستقيم با نمايندگان مجاهدين صورت گيرد      

 .كند مي
 : كهديازباالرت جلوتر رفته و پيشنهاد نمود  نماينده
عنوان رابط با اين گروه اپوزيسيون، در جريان تهيٌه گـزارش تعيـين               يي را به    خارجه نماينده   كننده خواهد بود اگر وزارت      كمك
 ١ .نمايد

يي به وزير خارجه، نگراني عميق جامعٌه ايرانيان مقـيم آمريكـا را بيـان نمـود و                    ويليام كلي، نمايندٌه كنگره، در نامٌه جداگانه      
 :نوشت

خارجه كه رژيم بنيادگراي ايران را يـك پديـدٌه            طور خاص از اظهارات يك مقام وزارت        ايي كه من با آنها مالقات كردم، به       آنه«
بشر متعهد هستند،اعطاي چنين امتيازي به يك         براي آنهايي كه صميمانه به دموكراسي و حقوق       . دائمي خوانده، منقلب بودند   

 …كننده است ديكتاتوري خشن، بسيار مأيوس
شـوراي ملـي    . كنگره از دولت خواستار گزارشي راجع به مجاهدين خلق، كه عضو محوري شوراي ملي مقاومت اسـت شـده                  

شود و خود معتقد است كه نيرويي براي برقـراري يـك              رسميت شناخته مي    عنوان اپوزيسيون اصلي رژيم ايران به       مقاومت به 
بسياري از ايرانيان مقيم آمريكا عالقٌه خود را نسبت به تهيٌه يك گزارش             همين داليل،     به. باشد  دولت دموكراتيك در ايران مي    

اند كه بسيار باارزش خواهد بود اگر دولت در رابطه با تهيٌه گزارش، با شوراي ملي مقاومت گفتگو                    ابراز داشته و پيشنهاد نموده    
شرفت تبليغ كرده، با اين ايده مـوافقم و معتقـدم           عنوان كليد تفاهم و پي      عنوان فردي كه هميشه ارتباطات را به        من، به . نمايد

 ٢ .»كه گفتگو با شورا براي همٌه طرفهاي درگير، سودمند خواهد بود
المللي كه از نزديك با اين موضوع درگير بود، به يكـي              كميتٌه تروريسم، مواد مخدر و عمليات بين        جان كري، رئيس زير     سناتور

 :از ايرانيان مقيم ماساچوست نوشت
اميد من ايـن اسـت   . شود وجه خواستار امتياز دادن به رژيم رفسنجاني نمي هيچ سازم كه اين اليحه به      شما را مطمئن مي    من«

كـه ايـن      كنيم و اين    دو يك هدف يعني برقراري يك دولت دموكراتيك و رفرم سياسي را در ايران دنبال مي                 كه شما و من، هر    
 ٣ .»داليحه منجـر به يك گفتگوي سازنده خواهد ش

يي به پليترو، دستيار وزير در امور خاورميانه، يـادآور            كميتٌه نيمكرٌه غربي در كنگره، نيز طي نامه         توريسلي، رئيس زير    نماينده
 :شد كه 

خارجه، در جريان تهيٌه اين گزارش، قصـد اسـتماع نظـرات              دهد شعبٌه ايران در وزارت      من از دريافت اطالعاتي كه نشان مي      «
. باشم  ميزان بسيار زيادي نگران مي      راي ملي مقاومت را، كه مجاهدين عضوي از آن هستند، ندارد، عميقاً و به             مجاهدين يا شو  

تواند بـدون     در جريان بحث در مورد اين اليحه هم بيان شده بود و هم مفروض تلقي گرديده بود كه يك ارزيابي صادقانه نمي                     
 ٤ .»چنين گفتگويي صورت گيرد

كنندگان گزارش به همٌه اين تالشها فقط تكرار اتهامهاي گذشته عليه مجاهدين و خـودداري از اسـتماع      متأسفانه پاسخ تهيه  
يي به يك گزارش جامع       وجه عالقه   هيچ  كنندگان گزارش به    اين نحوٌه برخورد، كامالً روشن ساخت كه تهيه       . نظرات مقاومت بود  

رغم تأكيد كميتـٌه      دهد كه به    خارجه به نمايندگان كنگره نشان مي       تپاسخ وزار . نظر كنگره بوده است، ندارند      و بيطرف، كه مد   
 .اند مشترك بر عدم پيشداوري، نويسندگان گزارش قبل از هرگونه مطالعه، قضاوت خود را انجام داده

 
 اقدام مشترك

شتند كه يك ائـتالف  توريسلي و برتون طي يك كنفرانس مطبوعاتي در مقابل كنگره اعالم دا           شهريور، نمايندگان ٣٠در تاريخ   
يي به وزير خارجه، وارن كريستوفر، خواستار يك گزارش جـامع و              نماينده، در نامه  ٩٨گستردٌه دوحزبي در كنگره متشكل از       

اين نامه در كنگره عالوه بـر       . شود  اند كه شامل گفتگوي مستقيم با نمايندگان اين سازمان مي           عادالنه در مورد مجاهدين شده    
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جمله روالند دالمز، رئيس كميتٌه قواي مسـلح، رزلهتيـنن و رابـرت بورسـكي از                  نمايندٌه ديگر از    ٨ توسط   توريسلي و برتون،  
 :در قسمتي از نامه آمده است. اعضاي كميتٌه خارجي و فيليپ كرين نيز پيشنهاد شده بود

 جامع و مناسـب در قبـال ايـران          سازد كه يك سياست     يك ارزيابي كامل از اوضاع ايران و بازيگران اصلي آن، ما را قادر مي             «
طور كه در گـزارش كميتـٌه مشـترك           طور منصفانه و بدون پيشداوري همان       هدف ما اين بود كه اين گزارش به       … اتخاذ كنيم 

خواهيم كه مطمئن شويد كه نمايندگان مجاهدين و شوراي ملـي مقاومـت، مسـتقيماً                  بنابراين ما از شما مي    . آمده، تهيه شود  
 .»بدون اين گفتگو، گزارش ارزشي نخواهد داشت. كنند، مورد مشورت قرار گيرند  گزارش را تهيه ميتوسط كساني كه

 )كليشه در صفحٌه مقابل(
قبـال    رابرت توريسلي در قسمتي از سخنانش در اين كنفرانس ضمن اشاره به خواست كنگره براي يـك سياسـت جديـد در                     

 :خارجه، گفت ايندگان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت توسط وزارتمقاومت ايران و انتقاد از عدم استماع نظرات نم
پـذير   تواند بدون صحبت با طرف اصلي قضـيه امكـان   فهم اين مسأله بسيار مشكل است كه چگونه يك مطالعٌه بيطرفانه مي      «

ي نيازمنـد يـك     ناپـذير   طور اجتنـاب    ولي اين كار به   . براساس منافع آمريكا ما خواهان يك بررسي منصفانه هستيم        … باشد
گزارشي هم منتشـر      و تا زماني كه اين گفتگوها انجام نشود، روح قانون رعايت نشده است و هر              … باشد  گفتگوي صادقانه مي  

خواهيم كه سريعاً اين گفتگوها را شروع نمايد تا قانون رعايـت              خارجه مي   بنابراين ما از وزارت   … شود، ارزشي نخواهد داشت   
از اين درخواست كنگره، آن را عملي نسـازد، مـا ايـن راه را در     خارجه بعد اگر وزارت«تأكيد كرد كه    توريسلي    نماينده. »گردد

 ٥ .»آينده داريم كه به اين كار مجبورش كنيم و البته اميدواريم كه اين كار ضروري نباشد
 :د قرار داد و گفتخارجه را در رابطه با اين موضوع مورد انتقا وزارت» طرفٌه نظرات يك« دن برتون  نماينده

كننـد،    بشر در ايران هستيم و كساني كه بـيش از همـه در ايـن راه تـالش مـي                     ما همه خواهان آزادي، دموكراسي و حقوق      «
جـا بـه    بنابراين مـن از ايـن  . عنوان يك دولت، عدم گفتگو با آنها يك اشتباه بسيار جدي است       براي ما، به  . مجاهدين هستند 

آنهـا از   . با مجاهـدين صـحبت كنيـد      . ارادٌه كنگره را محقق سازيد    . ويم كه اين كار را انجام دهيد      گ  خارجه يا دولت مي     وزارت
بشـر و     جـا آزادي و حقـوق       مـردم آن  . كند  روز نيز افزايش پيدا مي      كنند كه هر    جانب بخش عظيمي از مردم ايران صحبت مي       

 ٦ .»انجام دهيمتوانيم در اين رابطه  كاري كه مي ما بايد هر. خواهند دموكراسي مي
خارجه براي عدم مالقات با نمايندگان مقاومت و مواضعش در اين رابطه،              در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران پيرامون داليل وزارت       

 :توريسلي گفت نماينده
عمـالي  با ا ) كنندگان گزارش   تهيه(بهانه اين است كه آنها      . كنم كه يك بهانٌه رسمي وجود دارد و يك دليل واقعي            من فكر مي  «

چنـين چيـزي    . ادعاي آنها، مجاهدين خلق مسئول آن هستند، موافق نيستند          شود در گذشته صورت گرفته و به        كه گفته مي  
ممكن است روشن باشد يا نباشد كه آنها مسئول اين اعمال هستند يا نه؟ اما صحبت با نماينـدگان آنهـا و كسـب معلومـات                   

ٌه صحت اين اتهامها، الزم است و هيچ دليلي وجود ندارد كـه ايـن گفتگـو صـورت                   واقع تحقيق دربار    دربارٌه اين سازمان و در    
رغم  كنم كه دليل واقعي اين است كه به حال، من فكر مي هر در. كند واقع اين امر به صحت و اهميت گزارش اضافه مي در. نگيرد

نظر   لت آمريكا در تقابل و در تضاد نيست، ولي به         اندازٌه دولت ايران با هدفهاي دو       اين واقعيت كه شايد هيچ دولتي در جهان به        
اغلب آمريكاييـان   .  كنند  خاطرساختن ماليان پرهيز مي     من گرايشي در برخي از اعضاي دولت وجود دارد كه مستمراً از آزرده            

 ٧ .»آور خواهند يافت اين امر را شوك
 

 :دن برتون نيز افزود
كرديم ولـي      اين كار را مي    ٦٦توانم بفهمم كه چرا در سال       من نمي . گو داشتيم عنوان دولت، با مجاهدين گفت       ما، به  ٦٦در سال «

 ٨ .»كه حمايت از آنها در ايران افزايش يافته و نه كاهش خصوص با توجه به اين كنيم، به االن نمي
يي   و با صدور بيانيه   نمايندٌه عاليرتبٌه كميتٌه خارجي كنگره، گري اكرمن، به توريسلي و برتون در كنفرانس مطبوعاتي پيوست                

 : ضمن تأكيد بر ضرورت برقراري گفتگو با مجاهدين گفت
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چنـين  . دسـت آيـد     متن اليحه با اين قصد تهيه شده بود كه يك ارزيابي غيرمغرضانه از مقاومت و بدون هيچ پيشداوري به                  «
طه برقرار نكنـيم، وقتـي كـه وضـعيت          اگر ما امروز با مقاومت ايران راب      . تواند تهيه شود    گزارشي بدون گفتگوي مستقيم نمي    

بسا ما ديگر فرصت برقراري يك سياست مناسـب درقبـال ايـران را از دسـت       پايان رسيده باشد، چه    كنوني در اين كشور به    
 ٩ .»بدهيم
الم روز از سوي سناتور دورنبرگر در بين خبرنگاران حاضر در كنفرانس مطبوعاتي توزيع شد كه اع           يي در همان    چنين بيانيه   هم

 :داشت
بخشـي از  (خارجه و مجاهدين طرفدار دموكراسي      سناتوري است كه خواستار مالقات بين وزارت      ١٢ سناتور دورنبرگر يكي از     «

جمهـور    باشد كه خواستار يك گزارش متوازن از جانب رئيس          نمايندٌه كنگره مي    شده و يكي از صد    ) شوراي ملي مقاومت ايران   
طور غيرمغرضانه تهيه شود و مبتني بـر هـيچ پيشـداوري               ما اين است كه اين گزارش به       قصد روشن «: وي اضافه كرد  . »است
 )كليشه در صفحٌه مقابل.               (»نباشد

تأكيد كرد كه آمريكا بايد در طرف مردم ايران قـرار گيـرد و نـه در                 «تاونز، نمايندٌه ديگر كنگره از نيويورك در بيانيٌه خود            اد  
چنين از دولت خواست كه با برقراري گفتگو با شوراي ملـي مقاومـت بـذر دوسـتي و                     وي هم . كم بر آنها  طرف ديكتاتوري حا  

دنبال اين اقدامها، شمار ديگري از نمايندگان به وزير خارجه نامه نوشته و نگراني خود                   به  ١٠ .»همكاري با مردم ايران را بپاشد     
 .را از نحوٌه تهيٌه گزارش ابراز داشتند

خارجه به تهيٌه يك گزارش بيطرفانه و ابراز نگراني از برخورد اين وزارتخانه با اين موضوع،                   تالش براي ترغيب وزارت    در ادامهٌ 
نماينده گري اكرمن، در يك استماع كنگره كه رابرت پليترو، دستيار وزير در امور خاور نزديك، در آن شركت داشـت، وي را                       

مورد مجاهـدين     كرد، گزارش در    كه ادعا مي    حالي  آقاي پليترو در  . ظرات مجاهدين شد  مورد سؤال قرار داد و خواستار استماع ن       
مقابل اصرار نماينده اكرمن در مورد سياست غيرموجه اين وزارتخانه درقبـال اپوزيسـيون دموكراتيـك                  جامع خواهد بود، در   

 ١١ .بوده است، تكرار كردخارجه  گيت در وزارت ايران، همان اتهامهاي تكراري را كه مربوط به زمان ايران
 

 خارجه هاي جمعي و وزارت رسانه
، »دهيـد   به صداي همٌه ايرانيان گوش فرا     «. فراخوان يك برخورد بيطرفانه و گفتگو با نمايندگان مقاومت، از كنگره فراتر رفت            

رها اين طبيعي است كه به منتقـدان        در مقابله با ديكتاتو   «: اين روزنامه نوشت  . تايمز بود   تيتر سرمقالٌه روزنامٌه بانفوذ نيويورك    
خارجه هرگونه تماسي بـا       وزارت. اما اين، سياست آمريكا درقبال ديكتاتوري آخوندهاي ايران نبوده است         . دهيم  آنها گوش فرا  

ز تايمز بـا انتقـاد ا       نيويورك. »شود، منع كرده است     اپوزيسيون اصلي ايران را، كه اتفاقاً بيش از همه توسط تهران محكوم مي            
كه بايكوت مقاومت ايران مورد استقبال رژيـم تهـران قـرار     خارجه، وزنٌه خود را پشت خواست كنگره قرار داد و از اين          وزارت

 ١٢ .گرفته، ابراز انزجار نمود
 :تايمز نوشت واشينگتن. يي در مطبوعات منعكس شد طور گسترده ابتكار كنگره به

اند يك بررسي جديد از اپوزيسـيون         نمايندگان از كلينتون خواسته   . آورد  يدست م   يي در كنگره به     مقاومت حمايت گسترده  «
هفتٌه گذشته توريسلي و برتون از كميتٌه خارجي كنگره، يـك كنفـرانس مطبوعـاتي برگـزار نمـوده و از                 . ايران را ارائه نمايد   

 ١٣ .»توريسلي آن را مؤثرترين اپوزيسيون دولت تهران توصيف كرد. مقاومت حمايت نمودند
خارجه بـا اپوزيسـيون دموكراتيـك ايـران، مـورد             چنين سياست كلي آمريكا درقبال ايران و ارتباط آن با برخورد وزارت             هم

خارجه درقبال رژيم آخونـدي       عملي وزارت   آرنولد بايچمن، محقق شناخته شدٌه انستيتو هور، سياست بي        . بررسي قرار گرفت  
 :ايران را يك اشتباه توصيف كرد و نوشت

رو   در  خارجه با اعضاي كنگره، كه معتقدند  زمان آن رسيده كه از اپوزيسيون ايران در داخل و خارج حمايت كـرد، رو                       زارتو «
 …قرار گرفته است

 ١٤ .»آورند مجلس براي حمايت از اپوزيسيون فشار مي خارجه با مجاهدين، اعضاي هر دو مقابله با عدم مالقات وزارت در
 



 ٢٤  دموكراسي خيانت شده 

 :برجستٌه  مسايل  خاورميانه، اظهار داشتپيتر رادمن، يك متخصص 
پديـدٌه  "نتيجـه، يـك       در جامعـه و در    " دار  عميقاً ريشـه  ) "رژيمي(مثابه    خارجه راغب است كه رژيم انقالبي ايران را به          وزارت«

روابطـش  خارجه مخالف هرگونه تماسي با يك گروه تبعيدي معروف، مجاهدين ايران، به داليل              وزارت. در منطقه ببيند  " دائمي
سـناتور،  در      ١٢نمايندٌه كنگـره و       ٩٨يك ائتالف غيرمعمول فراحزبي، شامل      . با عراق و گذشتٌه چپگرا و ضدآمريكاييش است       

سپتامبر به كريستوفر نامه نوشتند تا از او بخواهند كه اين وزارتخانه با مجاهدين در جريان تهيٌه گـزارش درخواسـتي                     ٩روز  
خصومت استراتژيك رژيم ايران، ادامـه دادن بـه سياسـت             با  توجه به   . اليتهايش، مشورت كند  كنگره در مورد اين گروه و فع      

غيرممكن است كه آنها . شود خودش تبديل مي ضد هاي فكري آن، به دوري از يك گروه مقاومت ظاهراً جدي، صرفنظر از ريشه    
ين بيانگر اين است كه ممكن است ايـن رژيـم           شورشهاي ضددولتي در اوايل اوت در شهر قزو       . بدتر از متصديان فعلي باشند    

 ١٥ .»صورت، مشكل است كه بفهميم چرا آمريكا بايد چنين لطفي به آن بكند نباشد و در هر" يي دائمي پديده"چنان هم  آن
 

ها و اعمال دولت و تالشـهاي گـروه فشـار رژيـم در واشـينگتن عليـه                    بستون گلوب در يك سرمقاله، به تناقض ميان گفته        
 :دين اشاره نمود و نوشتمجاه

 
آخوندهاي ايران خواست مشابهي را در جريان معامالت موشك در مقابل گروگانهاي ريگان مطـرح كردنـد و خواسـتار آن                      «

 ١٦ .»ــ   را محكوم كند يابند نيروي مخالفي كه آن را براي خود تهديدآميزتر مي شدند كه آمريكا مجاهدين  ــ
 

اش بر ضرورت حمايت از شوراي ملي مقاومت براي مقابله با تروريسم رژيـم تأكيـد نمـود و                     رمقالهاينديانا پليس استار، در س    
 :نوشت

 
جايي رژيم تهران كمك كنـد و بـه حمـايتش از تروريسـم                رابطٌه نزديكتر بين آمريكا و مقاومت ايران، ممكن است به جابه           «
رجوي . داشتن خاورميانه در آشوب است، خاتمه دهد اييل و نگهالمللي كه اكنون متوجه برهم زدن روند صلح اعراب و اسر           بين

دهـد،    شده توسط مردم را تشكيل دهد كه به تروريسم و اختناق خاتمه مـي               خواهد يك جمهوري انتخاب     متعهد است كه مي   
 ١٧ .»گذارد و خواستار صلح با تمام همسايگانش است بشر احترام مي حقوق به
 

 :نويسد ون پست، استفن گرين ميدر يك مقالٌه تحليلي در هوست
كننـد    داده كه قصد آن را ندارد كه يك رژيم متمدن باشد، ديپلوماتهاي آمريكايي تالش مي                رغم آن كه دولت ايران نشان       به «

 …اين تالشها، وقت تلف كردن است. كه راههايي براي عادي كردن روابط آمريكا با تهران پيدا كنند
عدم تماس با مجاهدين اشتباه است، كنگره به دولت دستور داده، كه يك گزارش بيطرفانه تهيه                رسميت شناختن اين كه       با به 
 . »قانون صريحاً از دولت خواستار تماس با مجاهدين براي تهيٌه گزارش شده است. كند

 
 : طور كه يك نمايندٌه كنگره، گري اكرمن اشاره كرد همان 

 
چنين گزارشـي   .  غيرمغرضانه و بدون پيشداوري نسبت به مقاومت تهيه شده بود          متن اين الحاقيه به قصد تهيٌه يك گزارش       «

 ١٨ .»بدون گفتگوي مستقيم امكان ندارد
 

چنين در تحليل متخصصان خاورميانه از سياست آمريكا درقبال ايران مورد اشـاره قـرار                 خارجه هم   انتقادات كنگره از وزارت   
شدت   خارجه درقبال ديكتاتوري آخوندي را به       بٌه كالج جنگ، سياست وزارت    سرهنگ هري سامرز، يك وابستٌه عاليرت     . گرفت

 :توصيف كرد و افزود» يك سياست دلجويي از روي ترس«مورد حمله قرار داد و آن را 



 ٢٥  دموكراسي خيانت شده 

 
بـار    خارجٌه آمريكا با همان كلماتي كه چمبـرلين تالش كرد در آستانٌه جنگ جهاني دوم به هيتلر امتياز بدهد، يـك                     وزارت «
آمريكا واقعاً  . كنند  باشند كه بر ايران حكومت مي       بار طرفش مالهاي افراطي مي      كند و اين    گر دارد با ديكتاتورها مماشات مي     دي

پليترو، دستيار وزير خارجه در امور خاور نزديـك، در يـك جلسـٌه اسـتماع                . كند كه دولت ايران را سرنگون كند        تالش نمي 
 ١٩ .»" رژيم ايران يك پديدٌه دائمي استما معتقديم: "كنگره در ماه مارس گفت

 
 :خارجه، اين سؤال را مطرح كرد كه جان هيوز، يك مقام سابق وزارت

 
شمالي و ژنرالهاي سابق هاييتي گفتگو كند، مشكل است بفهميم كـه              تواند با ارتش جمهوريخواه ايرلند، كره       اگر آمريكا مي   «

 ٢٠ .»گويد، مستقيماً با آنها مطرح سازد ميتواند اتهامهايي را كه عليه مجاهدين  چرا نمي
 
ايـن  . ، اين عبارت، تيتر مقالٌه روزنامٌه   آلبكركي در نيومكزيكو بود           »آورد  دوست و دشمن، كنگره براي يك ارزيابي فشار مي        «

 :گويد يي است با نماينده استوين شيف از اين ايالت كه مي مقاله شامل مصاحبه
 
ايـن  «: شـيف گفـت  . »دهد ع نامٌه مشترك را امضا كند، ولي محتواي آن را مورد حمايت قرار مي       موق  چند وي نتوانست به     هر «

اگر روشن شد كه اين افراد خارج از چارچوبهاي ما هستند، ما كنار             . نامه خواستار آن نيست كه اين افراد را متحد خود نماييم          
ايـن  . ذهن باز و بيطرف داشته باشـيد      . توانيم كار كنيم    يون مي گروههايي از اپوزيس    اما ما هميشه بايد ببينيم با چه      . كشيم  مي

حتـي اگـر بعضـي از       «: مجاهدين، گفت   او در پاسخ به بعضي از اتهامهاي مطرح شده راجع به          . »خواهيم  چيزي است كه ما مي    
در ايـن زمينـه     . ايـد قبال اين گروه اتخـاذ نم       خارجه بايد يك برخورد بيطرفانه و غيرمغرضانه در         اتهامها درست باشد، وزارت   

ايـن  . »ثبـاتي در خاورميانـه اسـت    خاطر بياوريم كه رژيم ايران عامل اصلي بي ما بايد به. شود آدمهاي بيگناه زيادي پيدا نمي    
ايم   خارجه درخواست نموده    ما از وزارت  «: گويد  كند كه مي    چنين به موضعگيري سخنگوي نماينده اسكين اشاره مي         روزنامه هم 

 ٢١ .»رسميت بشناسد بشر در ايران را به  جدي بودن نقض حقوقكه اين سازمان
 

، تالشهاي گـروه فشـار رژيـم در         »تروريست واقعي كيست؟  «يي تحت عنوان      نامٌه سياسي، در مقاله     نشنال ژورنال، يك هفته   
 :واشينگتن عليه مجاهدين را مورد بررسي قرار داد و نوشت

 
 
تازگي در پـاريس از زيـر چـاپ درآمـده و              كنند كه به    يي را توزيع مي     صفحه١٦١نفرات مجاهدين در واشينگتن، يك كتاب        «

كند، غيردموكراتيك است و از حمايت قابل تـوجهي           كه اين گروه از تروريسم حمايت مي        نظرات وزارت خارجه را مبني بر اين      
وزارت خارجه را به امتياز دادن به رژيم عنوان استمالت از ماليان تهران،  اين كتاب تحت  . كند  در ايران برخوردار نيست، رد مي     

 ٢٢ .»كند ايران متهم مي
 

 :روزنامٌه ميامي هرالد، در ستون عقايد، به بررسي تناقضهاي موجود در سياست آمريكا درقبال ايران پرداخت و نوشت
 
) رژيـم (اسايي واقعي هـدفهاي     كنندٌه تروريسم ناميد و دولتها را تشويق به شن          ايران را بدترين رژيم تغذيه    ) رژيم(كلينتون   «

حال، از طرف ديگر، معاون وزير خارجه در امور خاور نزديك، رابرت پليتـرو، در مـاه مـارس بـه كنگـره                         در عين . ايران نمود 
چـرا وزارت خارجـه از هرگونـه تماسـي بـا            … گويد كه، با رژيم ايران بايد مثل يك پديدٌه دائمي در منطقه رفتار كنـيم                مي

ـ گروههايي كه توسط رژيم بنيادگراي ايران بـا تمـام قـوا محكـوم                 ن، مجاهدين خلق يا شوراي ملي مقاومت      اپوزيسيون ايرا 
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كند كه با منتقدان رابطـه   انديشي حكم نمي ورزد؟  از اينها گذشته، آيا در برخورد با ديكتاتوري، عاقبت          ـ اجتناب مي    شوند  مي
گفته . بينند  عنوان يك پيروزي مي     ريكا درقبال شوراي ملي مقاومت را به      برقرار كنيم؟ از طرف ديگر، ماليان ايران سياست آم        

طرف اپوزيسيون ايران بسته شـود، در تهـران    اند كه اگر درها به  شود كه مقامهاي ارشد ايران به رابط آمريكايي خود گفته           مي
يـي بـه وارن    عصباني شدند، اخيراً   نامـه   نفر از اعضاي كنگره كه از بايكوت كابينه نسبت به شورا              ١٠٠. درهايي باز خواهد شد   

آيا ممكن اسـت كـه كـاخ        . به نامٌه رسمي آنها رسيدگي نشد     . كريستوفر، وزير خارجه، نوشته و او را تشويق به گفتگو كردند          
 ٢٣ .»سفيد در حال حمايت از  رژيم ايران در برابر دشمن داخليش باشد؟

 
 :امٌه خود، گزارشي را به اين موضوع اختصاص داد و گفتترين برن آر، در پرشنونده.پي.راديو سراسري ان

 
رغم اين نظر تيـره و        به. نامد  دولت كلينتون، حكومت ايران را يك ياغي بين المللي و خطرناكترين رژيم حامي تروريسم مي               «

گوني رژيـم فعلـي در   مورد رهبري رژيم ايران، وزارت خارجه از مالقات با يك گروه مقاومت ايراني، كه مصمم بـه سـرن    تار در 
اين گروه، كه به مجاهدين خلق شهرت دارد، معتقد است كه وزارت خارجه سعي دارد با امتناع از               . كند  تهران است، امتناع مي   
 ٢٤ .»صدا از رژيم تهران استمالت نمايد و سر مالقات با اپوزيسيون، بي

 
كلينتون، كريستوفر و رفسنجاني، آيـا يـك ايـران          «: انگزارش واشينگتن در امور خاورميانه، در يك مقالٌه مفصل تحت عنو          

، به بررسي تاريخچٌه روابط وزارت خارجه و مجاهدين و سياست استمالت درقبال تهران پرداخـت و                 »گيت ديگر در راه است؟    
 :نوشت

 
في، دستيار وقت   ، ريچارد مور  ٦٤مرداد٢در  . سال قبل در يك جلسٌه استماع كميتٌه خارجي كنگره، يك اتفاق عجيب افتاد            ٩ «

ربطي بـه موضـوع شـهادتش         يي را در مورد مجاهدين خواند كه        وزارت خارجه در امور خاورنزديك، در پايان شهادتش، بيانيه        
اهللا خميني  اهللا روح ترين گروه اپوزيسيون ايران عليه دولت آيت ـ برجسته ـ كه كسي خواستار آن نشده بود        اين بيانيه . نداشت

چنـين    و حـامي اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروي و هـم             " انت اسالمي، غيردموكراتيك، ضـدآمريكايي    ميليت"عنوان    را به 
اين كار خيلي ناهنجـار بـود،       . مورد انتقاد قرار داد   " عنوان استانداردهاي سياستشان    كننده از تروريسم و خشونت به       استفاده"

جـز   كه به خاطر اين خواهند، نداشت و هم به هاي كنگره مي تهكه هيچ ربطي به اطالعاتي كه معموالً نمايندگان كمي          هم براي اين  
گيـت    كه افتضاح ايـران     تنها بعد از اين   … شد  تر بود اگر اين حرفها در مورد دولت ايران زده مي            مورد افغانستان، بسيار دقيق   

رو   ريگان به رفسنجاني ميانـه    هاي استماع كنگره براي بازكردن گره امتياز دادن دولت            ها درآمد و جلسه     صورت تيتر رسانه    به
گفتٌه گزارش تاور، بخشـي از بهـاي مـورد            اين بيانيه، بنا به   … در دولت خميني آغاز شد، واقعيت بيانيٌه مورفي روشن گرديد         
. سالح در مقابل آزادي گروگانها، كه اسراييليها مبتكرش بودنـد           درخواست ماليان براي آن چيزي بود كه سريعاً تبديل شد به          

در واقـع   . مقام وزارت خارجه بود كه در جريان ايران گيت درگيـر بـود            ٩  لورنس والش، مورفي يكي از        ٧٢گزارش سال   هبنا  ب  
 ٦٦ارديبهشـت ١نشيني كرد و در يك جلسٌه زيركميتٌه خارجي، در            وقتي كه استفاده از آن بيانيه تمام شد، مورفي از آن عقب           

كنيم،  ما بـا       ما مالقات مي  … هايي وجود داشت    ناخت ما از اين سازمان حفره     كنم كه در مورد ش      من آزادانه اعتراف مي   : "گفت
مـا  … آنها يك جريان صاحب نقش در ايران هسـتند        . ايم  جا در واشينگتن مالقات كرده      نمايندگان سازمان مجاهدين در اين    

نال، رفسنجاني گفـت كـه اگـر آمريكـا          گزارش يونايتدپرس اينترنش    حال، در همان ماه، بنا به       هر  به". كنيم  آنها را بايكوت نمي   
. دهـد  فعاليتهاي مجاهدين ضدخميني را محدود كند، دولت ايران به حمايت خود از گروههاي تروريستي لبنـان خاتمـه مـي            

طور اتفاقي، يا نه، به فاصلٌه كمي پس از آن، وزارت خارجه مجاهدين را مطلع ساخت كه ديگر مالقـات بـا مقامهـاي وزارت                           به
باشـد،    گيـت مـي     گام در راه ايران     شهريور اين ظن كه دولت كلينتون در حال برداشتن اولين         ١٧در  … اهند داشت خارجه نخو 

كـه كنگـره خواسـتار        جايي  نمايندٌه  كنگره به وزير خارجه نامه نوشته و از او بخواهند كه، از آن              ٩٨سناتور و   ١٢باعث شد كه    
. كننـد   كنندگان گزارش با نمايندگان اين گروه مشورت مـي          كه تهيه ترسيم يك چهرٌه دقيق از مجاهدين است، مطمئن شود          
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 خارجـه    شـهريور از وزارت   ١٨عضو كنگـره در تـاريخ       ١١٠كه    هنگامي. نمايندگان با مقاالت مطبوعات آمريكايي حمايت شدند      
جانبه  سازد كه سياستي همه خواستار بررسي جامع از وضعيت ايران و بازيكنان عمدٌه   آن شدند، آنها گفتند اين ما را قادر مي

ـ     واضح است كه بهترين راه انجام اين امر، گوش        . و مناسب در قبال ايران اتخاذ كنيم       تمـام   كردن دقيق به حرفهاي ايرانيان ــ
طـور كـه      آنهايي كه ادعايي غير از اين دارند، مشكوك به داشتن يك دستور كـار مخفـي هسـتند، همـان                   . ــ است   ايرانيان

 ٢٥ .»سال پيش به آن متهم بودند٩گيت يعني همان بزرگترين افتضاح سياست خارجي تاريخ آمريكا،  بازيكنان ايران
 

جا ادامـه     حال اجازه دهد شركتهاي نفتي به تجارت خود در آن           تواند ايران را ايزوله كند و درعين        آمريكا نمي «تيترهايي نظير   
   در ميان    ٢٨،»آمريكا بايد از دموكراسي در ايران حمايت كند          «٢٧،  »آمريكا بايد براي يك ايران جديد كار كند            «٢٦،»دهند

باشند كه در انتقاد به سياست مغرضانٌه وزارت خارجه درقبال مقاومت ايران منعكس شـده اسـت و اعتبـار                      يي مي   دهها مقاله 
 انتشـار آن، مـورد سـؤال قـرار     گزارش را بدون انجام مالقات مستقيم با نمايندگان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت،  قبل از     

مـارتين شـرام، فراخـوان      . انـد   بعضي اين برخورد وزارت خارجه را ناشي از سياست استمالت از ماليان توصيف نموده             . دادند
پيـروزي  «تايمز از ضرورت برقراري گفتگـو بـا مجاهـدين بـراي يـك گـزارش عادالنـه را، يـك                        كنگره و حمايت نيويورك   

 :قبال ايران نوشت ورد سياست وزارت خارجه درم توصيف كرد و در »بزرگ
 
يافتن به    براي دست . روها در ميان حاكمان تهران نموده است        بار ديگر دولت آمريكا خودش را درگير جستجو براي ميانه           يك «

ـ             طرف براي مصرف درغرب موضعي قاطع مي        روها، دولت كلينتون، از يك      اين ميانه  دن گيـرد و از طـرف ديگـر، بـراي نرنجان
 …كند تروريستهاي حاكم بر ايران با مجاهدين مالقات نمي

همراه يك انجيـل و يـك         شده به   بندي  عنوان هديٌه بسته    را به   وقتي وزارت خارجه گزارشش را درمورد مجاهدين تمام كند، آن         
 ٢٩ . »شكل كليد، به تهران خواهد فرستاد كيك به

 
در يك جلسٌه توجيه سياسـي، جـويس اسـتار، محقـق مركـز              .  نمودند شمار ديگري از متخصصان منطقه، نظر مشابهي ارائه       

شده براي عدم گفتگو با شوراي ملي مقاومـت را رد             هاي ارائه   المللي و مشاور اسبق كاخ سفيد، بهانه        مطالعات استراتژيك بين  
 : دوگانگي اشاره كرد و گفتدر تحليل سياست آمريكا، وي به يك. »كند يك از ماها اين حرفها را باور نمي هيچ«: كرد  و گفت

 
ـ  « ترسيم، اين در مـورد ادامـٌه    ـ مي كه تنها گناهشان جنگيدن عليه رژيم فعلي ايران است اگر ما حتي از گفتگو با يك گروه 

عنوان يك آمريكايي، يك خبرنگار و يك نويسنده اين است كه در پشت درهاي                موضوع براي من به   . سياست ما چه مي گويد    
و فكر نكنيد كه اگر وزارت خارجـه تصـميمي بگيـرد بـدون مشـورت بـا                  . سفيد چه مي گذرد     ارت خارجه و كاخ   بسته در وز  

حامي اصـلي تروريسـم     "رژيم ايران   : برث ماه گذشته گفت     رئيس جمهور ما، آقاي كلينتون، در كنفرانس باني       . سفيد است   كاخ
  مدعي آن است، در پشت دربهاي بسـته و در             ه رهبري ما علناً   چ  توان اين احتمال را داد كه آن        آيا مي . اين جالب است  ". است

كـنم كـه      بنـابراين مـن فكـر نمـي       . رسد  نظر من مي    شود؟ اين چيزي است كه به       چارچوب اجراي سياستشان كامالً نقض مي     
وكـه كـردن    آنها چه منفعتـي در بل     . داستان واقعي در راهروهاي قدرت است     . جا بگيريد   جواب خود را امروز در اين     … شماها
جا بايسـتيد و از       كه اين   جاي اين   كنم به   وقت فكر مي    توانيد به اين سؤال پاسخ بدهيد، آن        اگر شما مي  . دارند) مجاهدين(اينها  

ـ   توانيم هميشه وجه ديگري از       ما مي .  توانيد به باز شدن اين بحث كمك كنيد         ــ دفاع كنيد، مي     پروندٌه هر كس    يك پرونده ـ
 .»ي محكوم كردن بيابيماين پرونده را برا

 
 :طور توصيف كرد توجهي وزارت خارجه نسبت به نظر كنگره، اين چنين انزجار خود را از بي  دكتر جويس استار هم

 



 ٢٨  دموكراسي خيانت شده 

عنوان يك شهروند آمريكا، من عميقاً شرمنده هستم از اين كه صد نمايندٌه كنگره بايد در نزد وزارت خارجه كه براي مـا                         به «
مورد  ما در. راي مردم يك كشور ديگر، التماس كنند كه با گروهي كه در همين واشينگتن هست، صحبت كندكند و نه ب   كار مي 

وقتـي كـه    … كنـد   كسي از دولت ما درخواست سالح نمي      . كند  كس از دولت درخواست پول نمي       هيچ. كنيم  پول صحبت نمي  
گيرند، اين بدين معني اسـت   ين كار را بكنيد و جوابي نميكنند كه ا نويسند و التماس مي     نماينده به وزارت خارجه نامه مي       ١٠٠

 ٣٠ .»كند كه سيستم دموكراسي در اين كشور كار نمي
 

در همين جلسه، يك متخصص ديگر ايران، دكتر خالد دوران، تروريسم رژيم تهران را مورد بررسي قرار داد و بـا برشـمردن                       
ا سياست صحيح درقبال ايران، ضرورت گفتگو با شوراي ملي مقاومـت            تهديدهاي تهران براي صلح و ثبات منطقه، در رابطه ب         

 ٣١ .را مورد تأكيد قرار داد
 

 نامٌه شخصيتهاي اروپايي به كلينتون
 بسياري از شخصيتها و نمايندگان كشورهاي اروپايي، به نمايندگان كنگرٌه آمريكا پيوسته و وزارت خارجه را مورد انتقاد قرار                   

 سياستگذاران آمريكا از متحدان اروپايي خود خواستار برخورد قاطع با رژيم و محـدود كـردن روابـط                   در شرايطي كه  . دادند
نفع تهران توصيف نموده و قصد واقعـي          شوند، شخصيتهاي اروپايي، سياست وزارت خارجه در مورد مجاهدين را به            جاري مي 

همه، در فراخوانشان براي برقراري گفتگو با مجاهـدين يـا           آنها  . سياست آمريكا درقبال رژيم ايران را مورد سؤال قرار دادند         
  .عنوان اولين شرط بيطرفي و تهيٌه يك گزارش عادالنه، شريك بودند شوراي ملي مقاومت، به

قبال   يي به  كلينتون نگراني خود را نسبت به سياست آمريكا در              نماينده با ارسال نامه    ٦٣در انگلستان يك ائتالف فراحزبي از       
 :تهران و مقاومت ايران ابراز داشت و نوشترژيم 

 
رژيم ايران، كه دولت شـما قـبالً آن را          . نمايد  يي ساطع مي    امتناع وزارت خارجه از گفتگو با اپوزيسيون، عالئم گمراه كننده          «
زيسيون اصـلي   اكنون مواضع وزارت خارجه را براي منافع تبليغاتي خود عليه اپو            توصيف كرده است، از هم    " المللي  ياغي بين "

چـون همكـاران خـود در     ما هـم … ما معتقديم كه اين رژيم شايان برخوردي قاطع و خالي از ابهام است        . گيرد  كار مي   خود به 
. نظر با مقاومت ايـران و نماينـدگانش همـراه باشـد             اقدام عملي و مؤثري بايد با تبادل        كنگره و سناي آمريكا معتقديم كه، هر      

 ٣٢ .»ه ديدار با آنها هميشه سازنده بوده استتجربٌه خود ما اين است ك
 

جمهور آمريكا، به تحقيقات خود در رابطه بـا مقولـٌه             يي به رئيس    لرد ايوبري، رئيس گروه حقوق بشر پارلمان انگليس، در نامه         
پارلماني كـه وي    دهد، اشاره كرد و گفت كه گروه          جمله به اعمالي كه رژيم تهران به مجاهدين نسبت مي           تروريسم در ايران، از   

وي . »ما معتقديم كه توسط عمال رژيم ماليان صورت گرفته اسـت          «عهده دارد، در اين زمينه تحقيق كرده  و            را به   رياست آن 
 : چنين نوشت هم

 
در  (٨٦زيرا آنها همان مقامـاتي هسـتند كـه درسـال            . طرف نيستند   باشند كه در اين مورد بي       افرادي در وزارت خارجه مي    «

 ٣٣ .»موافقت كردند كه به مجاهدين مارك تروريست بزنند) املٌه ايران گيتجريان مع
 
با اشاره به افزايش    … يي در حمايت از مقاومت فرستاد       انالز، نامٌه جداگانه    يك معاون وزير سابق وزارت خارجٌه انگلستان، لرد       «

ن درك اين مسأله مشكل است كه دولت شما         براي م : نقض حقوق بشر توسط دولت ايران، لرد انالز به پرزيدنت كليتنون گفت           
 ٣٤ .»گيري برسد تواند به نتيجه چگونه بدون مشورت با مجاهدين و شوراي ملي مقاومت در مورد اين موضوعها مي

كه گزارش بدون تماس با نمايندگان مقاومت در حال           كار، لنارت فريدن، از سوئد، ضمن ابراز تعجب از اين           يك نمايندٌه محافظه  
 :شدن است نوشتتهيه 



 ٢٩  دموكراسي خيانت شده 

 
. ، هميشه در كار سياسي توصـيه شـده اسـت          "به همه حرفها گوش بده    "كه  مي گويد       المثل خوب و قديمي رومي      يك ضرب  «
كند، اهميـت مالقـات بـا آنهـا را بيشـتر              كه  جنبش مجاهدين سازماني است كه نقش اصلي را  در مسألٌه ايران بازي مي                 اين
 ٣٥ .»بط آمريكا با دولت آينده ايران خواهد بودچنين به نفع روا اين، هم. كند مي

 
المللي بود كه نگراني خود را نسبت به عواقـب گـزارش              پاكس كريستي، جنبش صلح جهاني كاتوليك، يك سازمان ديگر بين         

 :نويسد اين سازمان در نامٌه خود خطاب به سفير آمريكا در آلمان مي. وزارت خارجه ابراز داشت
 
، عطف به گزارشي كه دربارٌه مجاهدين خلـق قـرار   ٧٣شهريور١٨ندگان كنگره به وارن كريستوفر به تاريخ در يك نامٌه نماي    «

مـا داليـل كـافي      . است تهيه شود، تقاضا شده كه با اين قويترين گروه شوراي ملي مقاومت گفتگويي مستقيم صورت گيـرد                 
داليـل    درال ما و دولتهاي ساير كشورهاي دموكراتيك، بـه        داريم كه از اين مسأله نگران باشيم كه دولت شما، همانند دولت ف            

مـا  . اقتصادي و استراتژيك متمايل به قبول رژيم بنيادگراي تهران شود و مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را در نظـر نگيـرد          
يي كـه     مبارزه. يمكن  نظر داريم و از آن حمايت مي        يك سازمان كاتوليك و كليسايي هستيم و مبارزٌه اپوزيسيون ايران را تحت           

متفاوت با ساير جنبشهاي مقاومت ملي، مجاهـدين در         . پذيرد  براي پايان دادن به سركوب مردم ايران سالهاست كه انجام مي          
اطالعات منتشرشده از جانب مجاهـدين      . دهند  آلمان تنها يك مبارزٌه كامالً سياسي مشروع مبني بر انتشار اخبار را انجام مي             

مـا تـاكنون   . الملل، تأييد شده اسـت  ت بنابر ارزيابيهاي بسياري از سازمانهاي حقوق بشري مثل عفو بين      و شوراي ملي مقاوم   
 ٣٦ .»در واقع داستان درست عكس اين است. ايم هيچ اقدام همراه با جبر و خشونت از جانب اين سازمان نديده

 
 العمل ايرانيان  عكس

استماع نظرات  نمايندگان مقاومت، مورد انتقاد شديد ايرانيان مقيم آمريكا           نحوٌه برخورد وزارت خارجه با اين موضوع و عدم          
هاي كپي هزاران نامه از ايرانيان به          دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در واشينگتن، از زمان تصويب الحاقيه، نسخه             .قرار گرفت 

 طي آن نگراني خود را نسبت به اين موضـوع           جمهور، وزير خارجه و نمايندگان كنگره و سناي آمريكا دريافت نموده كه             رئيس
جواب   بسياري به وزارت خارجه نامه نوشته و خواستار مالقات شده بودند، اما درخواست آنها رد شده يا بي                 . ابراز داشته بودند  
 مغرضـانٌه   ها، شماري به رئيس كميتٌه خارجي نامه نوشته و نارضـايتي خـود را از برخـورد                  همين نامه   بنا به . گذاشته شده بود  

هـم در زمـاني كـه تهيـٌه           وزارت خارجه تنها به چند نفر محدود از مخالفان رژيم تهران، آن           . وزارت خارجه ابراز داشته بودند    
 در برخي از اين مالقاتها مسئول شعبٌه ايران از خود و وزارت خارجه سلب مسئوليت                 .گزارش كامالً تمام شده بود، مالقات داد      

   شعبٌه انجمن متخصصين و پژوهشگران ايراني         ٣٧ .شده هستند   آنها تنها اجرا كنندٌه سياستهاي مشخص     نموده و افزوده كه،     
دياگو تريبيون، ضمن انتقاد از مواضع وزارت خارجه، نظرات ايـن انجمـن را چنـين                  يي در نشريٌه سان     دياگو طي مقاله    در سان 
 :كند بيان مي

 
نام شـوراي ملـي مقاومـت قـرار دارد كـه خواسـتار دموكراسـي،                  سراسري به رژيم حاكم بر تهران در مقابل يك مقاومت          «

جمهـور بـراي ارائـٌه يـك          لحاظ سياسي، كنگره با درخواستش از رئيس        به… باشد  بشر و يك حكومت پلوراليستي مي       حقوق
نتـون و مقاومـت   گفتگو بـين دولـت كلي  . گزارش در مورد مقاومت ايران، زمينه را براي يك برخورد جديد  فراهم كرده است        

 ٣٨ .»ايران بخشي از يك گزارش بيطرف و جامع مي باشد
 

نظرات خود را ابـراز  … در هرحال بسياري از سازمانها و انجمنهاي ايرانيان مقيم آمريكا، با صدور اطالعيه، برگزاري جلسات و    
 .داشته و خواستار برقراري گفتگو با مجاهدين و شوراي ملي مقاومت شدند



 ٣٠  دموكراسي خيانت شده 

، نگراني خـود را     »سؤالي در مورد انصاف   «يي تحت عنوان      ين و پژوهشگران ايراني مقيم آمريكا با انتشار جزوه        جامعٌه متخصص 
ايـن جـزوه   . از عدم تمايل وزارت خارجه براي استماع نظرات نمايندگان مجاهدين و شورا و يك برخورد بيطرفانه ابراز داشت   

 : كند نگراني ايرانيان مقيم آمريكا را چنين بيان مي
 
ما نگـران رابطـٌه بهتـر بـين         . كه به ماليان فرصتي براي سركوب بيشتر اپوزيسيون دموكراتيك داده شود، نگرانيم             ما از اين  «

گزارش در  . را مخدوش نمايد    خواهيم ارائٌه تصويري غلط از اپوزيسيون دموكراتيك، آن         آمريكا و ايران در آينده، هستيم و نمي       
ننده است كه منصفانه بوده، از هرگونه پيشداوري عاري باشد و شامل گفتگو با نماينـدگان          مورد مجاهدين در صورتي كمك ك     

 .»آنها بشود
 

 :دارد شرح زير ابراز مي گزارش پنج دليل را براي حمايت از ابتكار كنگره و سنا به
 . پذير است  بيان حقايق تنها از طريق يك مطالعٌه منصفانه و جامع از اين موضوع امكان ــ
 .كند چيزي به غير از اين، ارزشها و اصول دموكراتيك را نقض مي هر ـ ـ

، ناقض )شود كه مسلماً شامل موضوع اصلي گزارش نيز مي(ترين طيف ممكن  پيشداوري يا عدم تمايل براي گفتگو با وسيع ــ 
 . رهنمود كنگره در مورد اليحه است

 . كند لي گزارش، اعتبار گزارش را مخدوش ميغير از برخورد منصفانه با موضوع اص چيزي به هر ــ 
چيزي به غير از يك گزارش منصفانه و جامع، توسط حاكمان تروريست ايران، براي توجيه سركوب اپوزيسـيون، مـورد     هر  ــ

 ٣٩ .سوءاستفاده قرار خواهد گرفت
هايي از چندين هزار نامـٌه ايرانيـان          هدفاتر شوراي ملي مقاومت در انگلستان، آلمان، فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي، نسخ            

ورزي   اند كه نويسندگانش  انزجار خـود را از غـرض            هاي اين كشور دريافت نموده      جمهور آمريكا يا سفارتخانه     خطاب به رئيس  
 .وزارت خارجه و حمايت خود را از مجاهدين ابراز داشته بودند

 
 انتشار گزارش و خشم كنگره  - فصل سوم

را حتـي قبـل از        ترين اصول بيطرفي در تهيٌه گزارش، آن        يي     نقض پايه    ١ .ارش، خشم كنگره برانگيخته شد    محض انتشار گز    به
  رد كردن درخواستهاي مكرر نمايندگان كنگره و سنا          ٢نقض روح حاكم بر قانون،    . اعتبار ساخته بود    ميزان زيادي بي    انتشار به 

نظرات اغلب ايرانيان     انتقادات گستردٌه مطرح شده در مطبوعات و به         هي به توج  براي مالقات با نمايندگان مجاهدين و شورا، بي       
مقيم آمريكا كه خواستار عدم پيشداوري و استماع نظرات مجاهدين و شورا شده بودند، جاي ترديدي باقي نگذاشته بود كـه                     

ن، قبل از انتشار گزارش نيز، در خانم وندي شرم. باشد كنندگان گزارش مطرح نيست، يك گزارش عادالنه مي     چه براي تهيه    آن
  وزارت ٧٣آبـان ٦تـر آن در گـزارش          كه فقط مشـروح     ٣كرد  هاي مختلف نمايندگان، همان مطالبي را تكرار مي         پاسخ به نامه  

جـز چنـد      نوامبر به گروههاي ديگر نمايندگان، به       هاي خانم شرمن در ماه      كه مضمون نامه    تر اين   جالب. خارجه ارائه شده است   
 . همان است كه در ماه ژوييه ارسال شدكلمه، 

 : نماينده رابرت توريسلي، طي يك اطالعيٌه مطبوعاتي، گزارش را مغرضانه خواند و گفت
 
جانبه و مناسب     كرد كه يك سياست همه      موقع از اوضاع ايران و بازيگران اصلي آن، آمريكا را قادر مي             يك ارزيابي كامل و به    «

دليل عدم گفتگو با مجاهدين يا شوراي ملي مقاومت، گزارش وزارت خارجه با تمايل كنگره بـراي                   هب. در قبال ايران اتخاذ كند    
 .»ارائٌه يك تصوير دقيق و متوازن از گروه مقاومت ايران، مطابقت ندارد

 .، شد»يك مطالعٌه جديد كه شامل گفتگوي مستقيم با نمايندگان مجاهدين يا شورا شود«توريسلي خواستار 
 ) ـ  در صفحٌه  بعد١مارٌه  كليشه ش(
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 هاي جمعي رسانه
با انتشار يك گـزارش در مـورد        «تايمز در مورد انتقادات نمايندگان به وزارت خارجه، گزارش كرد كه اين وزارتخانه                نيويورك

سـياري از   گروه برجستٌه اپوزيسيون ايران، بدون مالقات با مقامهاي آن، كه بيش از صد نماينده خواستار آن شـده بودنـد، ب                    
حمايت ) با مجاهدين (بسياري از نمايندگان از برقراري تماس       «نوشتٌه اين روزنامه،      به. »نمايندگان كنگره را امروز ناراحت كرد     

تايمز ضمن طـرح      نيويورك. »توانند پايان دادن به دولت مذهبي ايران را سرعت بخشند           كنند؛ با  اين استدالل كه آنها مي         مي
جه عليه مجاهدين و بيان نظرات شمار ديگري از نمايندگان، در مورد روش مغرضانٌه اين وزارتخانه، مقالٌه                 اتهامهاي وزارت خار  

ترافيكانت از مالقات با مجاهـدين      «: برد كه گفت    پايان مي   به) نمايندٌه كنگره (خود را با اظهار نظر رئيس دفتر آقاي ترافيكانت          
مدت باشند و مـا حـداقل          شايد بهترين اميد براي دموكراسي در ايران در كوتاه         كند كه آنها    كند، چرا كه فكر مي      استقبال مي 

 ٤ .»بايد به آنها كمك كنيم
كند، مـورد     گزارش وزارت خارجه كه گروه شورشي را محكوم مي          «قلم تام ليپمن تحت عنوان        يي به   واشينگتن پست در مقاله   

 :، نوشت»گيرد انتقاد قرار مي
 
هـا    جا از هفتـه     نمايندگان مجاهدين در اين   . برانگيز نبود   اي تند و تيز گزارش در مورد مجاهدين تعجب        كدام از ارزيابيه    هيچ «

آنهـا  … چه را وزارت امور خارجه خواهد گفت حدس زده و پيشاپيش يك پاسخ با جزئيات را به چاپ رسانده بودنـد                      قبل، آن 
عنوان بخشـي از تحقيقـاتش     امور خارجه از گفتگو با آنان بهكه وزارت در ابعاد وسيعي موفق شدند كه با شكايت علني از اين         

نمايندگان گري اكرمن، رابرت توريسلي و دن برتون        …  خودداري كرده، پيشاپيش در مورد ارزش گزارش سؤال ايجاد نمايند         
زارش را مورد انتقاد    هايي صادر كرده و وزارت خارجه و گ         باشند، روز گذشته بيانيه     كه همه از اعضاي كميتٌه خارجي كنگره مي       

 ٥ .»قرار دادند
 

گيري گزارش، كـه مقاومـت        دنبال حملٌه موشكي رژيم آخوندي به يكي از قرارگاههاي مقاومت، اين نتيجه             خبرگزاري رويتر به  
 :ايران حمايت مردمي ندارد و آلترناتيو مناسبي نيست، را رد كرد و نوشت

 
ور شدن ناگهاني مبارزه بـين آنهـا و           باشند ولي شعله    يون مهم ايراني نمي   گويد مجاهدين خلق يك گروه اپوزيس       آمريكا مي  «

اين خشونتهاي اخير درست چند روز پس از        …نظري ندارد   حكام ايران در هفتٌه جاري، بيانگر اين است كه تهران چنين نقطه           
معتبر بـراي دولـت كنـوني ايـران         يك آلترناتيو   "گيري كرده بود، مجاهدين       باشد كه نتيجه    گزارش  وزارت خارجٌه آمريكا مي     

 …"باشند نمي
براي مجاهدين ايـن يـك امـر تصـادفي          . جتها، صبح روز چهارشنبه، هدفهاي چريكي را در داخل خاك عراق بمباران كردند            

كردن جنايتهاي    ماستمالي"آنها گفتند گزارش وزارت خارجه، چراغ سبزي براي اين حملٌه موشكي داده است و آن را                   . نيست
 ٦ .»"ـ تروريستي حاكم بر ايران ناميدند شده توسط ديكتاتوري مذهبي بمرتك

 . ساير مطبوعات نيز گزارش و مواضع  وزارت خارجه را مورد انتقاد شديد قرار دادند
 :اينديانا پليس استار سرمقالٌه خود را به اين موضوع اختصاص داد و نوشت

 
كه مقامهـاي وزارت خارجـه بـه          خاطر اين   تنها به   پذير است، نه    ين توجيه ا. جاست  عصبانيت كنگره درقبال وزارت خارجه به      «

كه رژيم فعلي حاكم  خاطر اين توجهي كردند، بلكه به    شده از طرف كنگره براي مشورت كردن با مجاهدين بي           مأموريت مشخص 
اسـر جهـان هسـتند و    بر ايران منبع اصلي تأمين تروريستهايي است كـه درگيـر گروگـانگيري، تـرور و بمبگـذاري در سر               

كمك به مجاهدين، كمك به مقابله با تهديد رژيم افراطي حاكم بـر ايـران               . اند  آمريكاييان بسياري در ميان قربانيان آنها بوده      
 ٧ .»است
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 ٨. توصيف كرد» يك مشت دروغ شاخدار«را  حال، متعاقب انتشار گزارش، سخنگوي مجاهدين در واشينگتن، آن در همين
 

 متخصصان
شناس برجسته از دانشگاه شيكاگو، در يـك مصـاحبٌه مفصـل، مواضـع  وزارت خارجـه و مـوارد                       وين زونيس، يك ايران   مار

 : در رابطه با تاريخچٌه مجاهدين، زونيس گفت. شده در گزارش را مورد بررسي قرار داد مطرح
 
مسلمان بودند و بقيه تقريباً دموكراتيك بودنـد        چندين گروه در ايران بودند، بعضيها كامالً ماركسيست بودند، بعضيها كامالً              «

 .»هم پيوستند، منشعب شدند و باالخره سازمان مجاهدين فعلي ظاهر شد كه به
 

چنين تالش   در بررسي سالهاي بعد از سرنگوني شاه، وي به تالشهاي رژيم براي حذف همٌه مخالفان و مشخصاً مجاهدين و هم         
 :نويسد كند و مي مجاهدين براي عدم درگيري اشاره مي

 
آخونـدها واقعـاً   . ، يك درگيري بين مجاهدين و رژيم روي داد كه تنها دو سال پس از سرنگوني شاه بود          ٦٠ باالخره در خرداد  «

جمهور آن زمان ايـران، بنـي صـدر،     تصميم گرفته بودند كه مجاهدين را از بين ببرند و رهبر مجاهدين، آقاي رجوي، و رئيس               
عام اعضاي مجاهدين آغاز كرد و اغلب بيرحميهـاي رژيـم             رژيم يك تالش گسترده را براي قتل      . نسه رفتند براي تبعيد به فرا   

 . »متوجه آنها بوده است
 : باشد قرار زير مي بخشهايي از مصاحبه به

 
 چطور مجاهدين به اين صورت درآمدند؟ تبعيديها چه شدند؟

جز مرگ يا تبعيد نداشـتند، از    و مجاهديني كه در آن زمان راهي به       ــ   مسعود رجوي مركز خودش را در پاريس مستقر كرد             
آوري پـول و تبليغـات در حمايـت از     ايران فراركردند و خيلي از هوادارانشان مراكزي در تمام دنيا باز كردند و شروع به جمع       

ست، باالخره در اثر فشار دولـت       دولت فرانسه، كه متأسفانه بايد بگويم برايش غيرمعمول ني        . رجوي كه در پاريس بود، كردند     
ـ      جاي اين   ايران، به  يادتـان   الزم است بـه  كه پناهگاهي براي رجوي تهيه كند، تصميم گرفت رابطٌه خوبي با مالها داشته باشد ـ

 از  ــ آنها رجوي را از كشور اخراج كردند و او براي همـين،              بياورم كه براي خميني هم، كه عليه شاه بود، پناهگاه تهيه كردند           
چرا كه عراق تنها كشوري در دنيا بود كه در آن زمان به داشتن رابطٌه خوب با رژيم                  . جاست، سر درآورد    بغداد، كه امروز در آن    

جا حضـور دارنـد و      طور با ساير جريانهايي كه در آن        عراق حاال هم با مجاهدين خلق رابطه دارد و همين         . داد  ايران اهميت نمي  
آور   شـگفت . اي كُرد هم كه مخالف رژيم ايران هستند و در عراق، در نزديكي مرز ايران، پايگاه دارند                كنم كه با گروهه     فكر مي 

تنهايي كافي نيست و احتياج دارند، ارتشـي بسـازند كـه              اين است كه مجاهدين به اين نتيجه رسيدند كه جنبش سياسي به           
 …   رژيم سقوط كندقادر باشد از نظر نظامي وارد ايران بشود كه مردم قيام كنند تا

 
حال مشغول تبليغ كردن در       هر  آنها در واشينگتن دفتر دارند، آنها به      . بگذاريد برگرديم به سياستمان راجع به مجاهدين خلق       

…  ايم كه هفتٌه گذشته، وزارت امور خارجه گفت كه آنها از بنياد غيردموكراتيـك هسـتند                 جا هستند و ما شاهد اين بوده        آن
. كنيم، اما آنان هم آلترنـاتيو نيسـتند   چند كه ما از دولت فعلي ايران حمايت نمي     ي براي رژيم فعلي نيستند، هر     آنها آلترناتيو 

 چرا وزارت خارجه اين حرفها را راجع به مجاهدين خلق زد؟
ـ . انـد  ، همراه بوده٥٠ مجاهدين با قتل چند آمريكايي از پرسنل نيروهاي مسلح در ايران در دههٌ   : ــ   اوالً    داقل سـه نفـر از   ح

عنوان راهي براي سرنگون كردن شـاه، تـرور           ياد دارم، در خيابانهاي تهران، به       كادرهاي نيروهاي مسلح وجود دارند كه من به       
يي ندارم كه در ايـن مـورد    من هيچ وسيله…  شدند و آمريكا بر اين باور است كه مجاهدين خلق مسئول اين ترورها هستند          

كـنم، در ذهـن وزارت خارجـه، ايـن تصـوير هسـت كـه رجـوي، رهبـر مجاهـدين، نهايتـاً                           مي من فكر : دوم. قضاوت كنم 



 ٣٣  دموكراسي خيانت شده 

كه، يك نوع ديكتاتوري سوسياليستي اسالمي را بر ايـران تحميـل خواهـد كـرد، و  وزارت                     غيردموكراتيك است و بدتر اين    
 البته اين يك ديدگاه بسـيار غلـط   نظر خود من اين است كه. رسد كه اين يك گام به جلو نيست      بندي مي   خارجه به اين جمع   

وجود نخواهند آورد كه دشمن مابقي دنيا باشد  كه مجاهدين، گروه مطلوب من نيستند، قطعاً آنها هرگز ايراني به       حالي  در. است
 . و از تروريسم در تمام دنيا حمايت كند

 
  كرد؟ نوع حكومتي را ايجاد خواهند كنيد اگر آنها به قدرت برسند چه پس شما فكر مي

كه روند سياسي را تسـريع        كنم در حقيقت آقاي رجوي براي اين        ــ   آنها قطعاً يك جمهوري ايجاد خواهند كرد، من فكر مي            
خواهيـد بـاور كنيـد يـا نكنيـد، ايـران يـك                حال مـي  . جمهور ايران انتخاب كرده است      عنوان رئيس   كند، همسر خود را به    

ايـن حكومـت در راسـتاي       . را اداره خواهد كـرد      ري خواهد بود و اين خانم آن      جمهور زن خواهد داشت، اين يك جمهو        رئيس
 در  ٤٠ ياد برخي از جنبشهاي سوسياليست دهـهٌ        اين حتي مرا به   . خطوط اسالمي با درجات بااليي از انضباط دروني خواهد بود         

يي اسـالمي و      يي به تروريسم، بنيادگرا    اما مسألٌه اصلي اين است كه آنها هيچ عالقه        . اندازد  برخي از كشورهاي جهان سوم مي     
 . خواهند ساختن اقتصاد ايران است چه كه آنها مي آن. صدور انقالب ايران ندارند

 
 . ام كه رابرت توريسلي گزارش وزارت خارجه را ناقص و مغرضانه خواند كند؟ من ديده كسي در آمريكا از آنها حمايت مي چه

آنها در شهرهاي ديگر هـم      .  كه مجاهدين در واشينگتن دفتري دارند كه درست است         شما اشاره كرديد  . ــ  اين درست است    
تبليغ كردن در سنا و كنگرٌه آمريكا اختصاص          چون مجاهدين انرژي زيادي را به     . اما واشينگتن مشخصاً مهم است    . دفتر دارند 

ين بود كه تعداد زيادي از نمايندگان كنگره        كه وزارت خارجه گزارشي راجع به مجاهدين داد، ا          حقيقت، علت اين    دهند و در    مي
كـه چـرا آمريكـا بـا مجاهـدين            توسط مجاهدين جذب شده بودند و خواستار تحقيق پيرامون سياست آمريكا شدند و ايـن              

خواسـتند   ــ از آمريكا مـي  ياد نمي آورم رقمش را درست به  نمايندٌه كنگره ــ٢٠٠رو، چيزي بيش از  كند؟ از اين  همكاري نمي 
لـذا آنهـا در واشـينگتن از حمايـت زيـادي            . كـنم تعـدادي سـناتور هـم بودنـد           من فكر مي  . ه با مجاهدين همكاري كند    ك

 ٩…برخوردارند
 

 چراغ سبز
آبان، موجب نگرانـي بيشـتري در رابطـه بـا      ١٥ب به يكي از پايگاههاي مقاومت ايران، در تاريخ  شليك سه موشك اسكاد ـ  

بسـياري از نماينـدگان كنگـره، بـا صـدور           .  تشويق رژيم تهران به ادامـٌه جنايتهـايش شـد          تأثيرات اين گزارش مغرضانه و    
 : ادلفوس تاونز، نمايندٌه دموكرات از ايالت نيويورك، گفت. هايي بر اين نكته تأكيد نمودند اطالعيه

 
ـ              من گفته بودم كه اين گزارش هديه        « آور اسـت كـه از    خجالـت . رديي به رژيم ايران است و اين حملٌه موشكي آن را ثابـت ك

 ١٠ .»عنوان چراغ سبزي براي اعمال جنايت با استفاده از سالحهاي كشتار جمعي استفاده شود گزارش وزارت خارجه به
 

 :نماينده توريسلي در بيانيٌه محكوميتش روي تناقض در سياست آمريكا درقبال ايران انگشت گذاشت و نوشت
 
يـاغي    "عنوان يـك      متحده به   رغم آن كه ايران رسماً توسط اياالت        جه دربارٌه مجاهدين، به   متأسفانه گزارش اخير وزارت خار     «
وقتي به مقولٌه . شود عنوان يك چراغ سبز براي رژيم ايران جهت اعمال تروريسم برداشت مي   شود، به   محسوب مي " المللي  بين

 ١١ .»متحده نبايد عالئم متناقض بفرستد گردد، اياالت تروريسم برمي
 

 :يي به كلينتون نوشت جيمز ترافيكانت، يك نمايندٌه ديگر كنگره، در نامه
 



 ٣٤  دموكراسي خيانت شده 

آوردن يك ارزيابي كامل از جريانات مؤثر سياسي و           دست  دهندٌه قصد كنگره در به      درخواست يك گزارش بيطرفانه نشان    …  «
شدٌه  هاي تعريف   عنوان مشخصه   به. شدبا  منظور ايجاد يك سياست جامع و غيرمغرضانه درقبال ايران مي           بازيگران اصلي آن، به   

گـزارش  . اين گزارش كامل، اليحٌه تنظيم بودجٌه روابط خارجي، خواهان گفتگوي مستقيم بين  وزارت خارجه و شورا شده بود                  
 ١٢ .»تواند مغرضانه نباشد جهت ناقص بود و بنابراين نمي   وزارت خارجه از اين٧٣آبان٢٦

 
قلم استفن گرين، رابطٌه بين گزارش وزارت خارجه و حملٌه موشكي رژيم به يكي                 نقادانه به   هوستون پست در يك مقالٌه بسيار     

 : از پايگاههاي مقاومت را، چند روز پس از انتشار گزارش، مورد بررسي قرار داد و نوشت
 
رت خارجـه طـي     روز قبـل، وزا   ٥. آبـان داشـته باشـد     ١٥سازي براي حملٌه      ممكن است كه اقدام وزارت خارجه تأثير زمينه       «

مطبوعات رسمي ايران گزارش  وزارت خارجه       . گزارشي، مجاهدين را يك سازمان تروريستي با حمايت كم مردمي ناميده بود           
 …عنوان يك اهرم در جنگ تهران عليه مقاومت مورد استقبال قرار دادند را به

. برابر است با تسليم شدن در مقابـل تروريسـم         براي آمريكا، اين تصميم كه رژيم تهران قويتر از آن است كه سرنگون شود،               
 ١٣ .»رژيم ايران يك تهديد فزاينده براي جهان است

 
يي، سياست آمريكا درقبال رژيم را شديداً مورد انتقـاد قـرار داد و ايـن ادعـاي                     اورالندو سنتينل، يك روزنامٌه ديگر آمريكا     

چنـين بـه    اين مقالـه هـم  .  با استناد به شواهد موجود، رد نمود   وزارت خارجه را كه مجاهدين نيروي مهمي در ايران نيستند،         
عنوان حـامي    جانبه است و رژيم ايران رسماً به        كه سياست رسمي، مهار دو      حالي  دوگانگي در سياست آمريكا اشاره نمود كه در       

ايـن روزنامـه بـا      . باشـند رژيم تهران مي    » كمپانيهاي نفتي آمريكا، منبع اصلي درآمد       «شود، ولي     اصلي تروريسم معرفي مي   
 :شده نسبت به مجاهدين در گزارش وزارت خارجه، مي افزايد اشاره به وجه ديگري از انتقادات مطرح

 
بلـه، آنهـا مطمئنـاً       . آمريكايي بودنـد    ، ضد ٥٠ وجه ديگري از انتقادات وزارت خارجه به مجاهدين اين است كه آنها در دههٌ              «

وسيلٌه سيا، بر مـردم ايـران تحميـل     هي را سرنگون كنند، كه آمريكا از طريق يك كودتا به         كردند كه شا    بودند، آنها تالش مي   
اين غيرممكن بود كه در آن زمان مخالف شاه باشي ولي طرفـدار             . كرد  كرده بود و اين ديكتاتوري را دولت آمريكا حمايت مي         

قويترين متحـدان مـا االن چـه كسـاني          . ن مطرح است  زمان بود و االن، مسايل اال       اما اين امر مربوط به آن     . آمريكا هم باشي  
 ١٤ .»ژاپن و آلمان: سال قبل بودند٥٠كه بزرگترين دشمنان ما در  هستند؟ كساني

 
 زنند ايرانيان دست به اعتراض مي

گروههـا و انجمنهـاي ايرانيـان مقـيم آمريكـا، بـا صـدور               . اين گزارش مغرضانه، خشم ايرانيان خارج كشـور را برانگيخـت          
هاي محلـي و نماينـدگان        ايرانيان به روزنامه  . عنوان يك هديه به مالهاي ايران، محكوم كردند         هايي، اين گزارش را به      عيهاطال

عنوان آلترنـاتيو رژيـم ايـران اعـالم           كنگره و سنا در محل و ايالتشان نامه نوشته و حمايت خود را از شوراي ملي مقاومت به                 
چيـز بـراي مـردم ايـران و بهتـرين بـراي               بدترين  «آنتونيو، گزارش وزارت خارجه را        سنيك ايراني مقيم آمريكا در      . كردند

 :توصيف كرد و گفت» بازماندگان خميني
 
جمهور كلينتون و وزارت خارجه بيدار شوند و واقعيت ايران را ببينند و حقوق مردم ايران و آمـال                     موقع آن است كه رئيس       «

خدمتي نكنيد، وزارت خارجـه بايـد نظـرات           براي حاكمان ديكتاتور ايران خوش    . شناسندرسميت ب   آنها براي دموكراسي را به    
سـناتور در يـك    ١٢نماينـده و    ١٠٠طور كه توسط بـيش از         مقاومت ايران را استماع كند و پيام روشني به مالها بفرستد، همان           

 ١٥ .»ابتكار دوحزبي خواسته شد
 



 ٣٥  دموكراسي خيانت شده 

هـزاران ايرانـي در     .  اي مقاومت در مرز ايران وعراق توسط رژيم تشديد شـد          باران يكي از قرارگاهه     خشم ايرانيان با موشك   
  مهم دنيا دست به تظاهرات زدند و ضمن محكوم كردن رژيم ماليان، گزارش وزارت خارجه را چراغ سبز آمريكا به                      ١٦ شهر١٤

 . تهران براي انجام اين جنايت ناميدند
 نزديك به هزارتن در مقابل كاخ سفيد تجمع كرده و نگراني خود را نسـبت                در واشينگتن، دو روز پس از حملٌه موشكي رژيم،        

در بخشـي از قطعنامـٌه ايـن        . به عواقب اين گزارش كه دست رژيم را براي جنايتهاي بيشتر باز خواهد گذاشت، ابراز نمودنـد                
 : تظاهرات آمده است

 
ٌه آمريكا عليه مجاهدين و مقاومت ايران، مشوق رژيم         بدون ترديد گزارش مغرضانه و آكنده از دروغ و تحريف  وزارت خارج            «

دهنـدگانش    ما ضمن محكوم نمودن اين گزارش، كه نويسندگان و خـط          . خميني در حملٌه موشكي به قرارگاه اشرف بوده است        
يـت  اند، اعالم مي كنيم كه اين گـزارش بـراي مـردم ايـران يـادآور حما                  هدفي جز استمالت از آخوندهاي جنايتكار نداشته        

پس، خـود را در   آور از اين  باشد و ناگزير  وزارت خارجٌه آمريكا با  اين اقدام شرم   عيار آمريكا از ديكتاتوري شاه خائن مي        تمام
 ١٧ .»المللي رژيم قرون وسطايي آخوندها سهيم كرده است شكنيهاي بين سركوب و صدور تروريسم و قانون

 
 ماليان و گزارش - فصل چهارم

هبي و تروريستي حاكم و همدستانش در ايران تنها طرفي بود كه از گزارش وزارت خارجـٌه آمريكـا اسـتقبال                     ديكتاتوري مذ 
آنها شديداً به كنگره و افكار عمومي كه خواستار يك گزارش عادالنه شده بودند، حمله كرده و مخالفت آنهـا بـا وزارت                       . نمود

براي ساليان يكي از محورهاي ثابت سياست خارجي ماليان           .   ناميدند  ١» الحمايٌه صهيونيسم   تحت«خارجه را  فشار نمايندگان      
براي رسيدن به اين هـدف رژيـم   . درخواست محدود كردن اپوزيسيون  و موضعگيري عليه آن  از طرفهاي خارجي بوده است          

واقـع نيـز از حربـٌه       دهد و در بسـياري م       گاه قول روابط اقتصادي بهتر مي     . هاي مختلفي متوسل شده است      آخوندها به شيوه  
طور خاص روي شـوراي ملـي مقاومـت و            طي اين ساليان توجه رژيم به       داليل روشن در    به. كند  تروريسم و ارعاب استفاده مي    

 . عنوان تهديد اصلي رژيم و آلترناتيو آن متمركز بوده است مجاهدين به
راي آزادي گروگانهاي ايـن كشـور در لبنـان            موضعگيري عليه مجاهدين بخشي از درخواست خميني از آمريكا ب           ٦٤در سال 

  در همان زمان محدود كردن فعاليت مسئول شوراي ملي مقاومت كه در فرانسه مستقر بود، اولين شرط خمينـي بـراي     ٢ .بود
نع در همٌه اين موارد امتيازات داده شده به رژيم خميني مـا           . چنين روابط اقتصادي بهتر بود      آزادي گروگانهاي اين كشور و هم     

، ارسال موشكهاي تاو و موضـعگيري       ٦٤ امتياز آمريكا در سال     .تر كرد   حتي رژيم را جري   .  از فعاليتهاي تروريستي آن نگرديد    
. همـراه نداشـت و رژيـم خواسـتار امتيازهـاي بيشـتري شـد              موجه وزارت خارجه عليه مجاهدين، آزادي گروگانها را به          غير

  .سادگي به اين دليل كه وجود نداشتند و ندارند هاي موهوم نكرد، به»رو يانهم«چنين كمكي به  امتيازهاي داده شده هم
، رژيم خميني خواسـتار امتيـازات بيشـتر شـد و         ٦٥دنبال ترك خاك فرانسه توسط مسئول شوراي ملي مقاومت در سال             به
ـ           اين ماري از شـهروندان فرانسـوي   بار براي دستيابي به آن يك موج تروريسم را عليه فرانسه آغاز كرد كه منجر به مـرگ ش
  طي سال گذشته رشد حمايت مردمي از مقاومت و وخيم شدن وضعيت رژيم باعث شده كه رژيم بـيش از گذشـته در                         ٣ .شد

العـادٌه غيرمتعـارف      وزير خارجـٌه رژيـم در يـك اقـدام فـوق           . مراوداتش با كشورهاي خارجي روي اين موضوع تأكيد نمايد        
بار سفيران كليٌه كشورهاي خارجي مقيم تهران را فراخواند و عمالً اين نكته را به آنها يادآوري                   دوديپلوماتيك، در ماه ژوييه،     

دست آوردن موفقيـت        رژيم آخوندها، ناتوان از به      ٤ .و مجاهدين بايستي يكي را انتخاب كنيد      ) رژيم آخوندي (كرد كه بين ما     
در اوايـل تابسـتان،     . زنـد   نقل از مقامهاي خـارجي مـي        جاهدين به در رابطه با بسياري از كشورها، دست به جعل خبر عليه م           

خراساني، يكي از نمايندگان مجلس رژيـم، اظهـار           روزنامٌه رسالت مدعي شد كه كاردار انگلستان در ايران در ديدار با رجايي            
 و تأكيد كرد كه سـابقٌه       كند  دولت انگلستان اقدام تروريستي جنايتكارانٌه مجاهدين در مشهد را محكوم مي          «داشته است كه    

: در پاسخ، لرد هنلي، سخنگوي دولت در مجلس اعيان، اظهار داشـت           . »تروريستي اين گروه براي دولت انگليس روشن است       
چنين داگالس هـاگ، معـاون وزيـر             هم   ٥ .»جيمز با خراساني را گزارش نكرده است        طور دقيق مالقات كاردار     اين روزنامه به  «



 ٣٦  دموكراسي خيانت شده 

كـاردار بريتانيـا در     (طور واضح نقطه نظرهاي آقاي جيمز         به«به لرد ايوبري تأكيد نموده كه روزنامٌه رسالت         يي    خارجه، در نامه  
  ٦ .»را در مورد بمبگذاري در مشهد تحريف نموده است) تهران

يـن امـر    چرا كـه ا   . رژيم از روي استيصال نياز دارد كه كشورهاي ديگر عليه اپوزيسيون دموكراتيك اين رژيم موضع بگيرند               
كند و  تروريسم رژيم عليـه ناراضـيان           باز مي   »تروريستها«عنوان مبارزه با      دست رژيم را براي سركوب بيشتر و توجيه آن به         

  ٧ .نمايد باشد توجيه مي سوءقصد مي١٠٠ايراني در خارج را كه تاكنون بالغ بر 
 

 درخواستهاي ماليان
اساس عليه مجاهدين را در سناي آمريكا مطرح          يي حاوي اتهامهاي بي     لحاقيه   ا   ٨كين  ، ابتدا سناتور مك   ٧٣ وقتي كه در ديماه   

كين استقبال نمود و روزنامٌه  تحـت كنتـرل جمهـوري اسـالمي بـا اشـاره بـه                      نمود، رژيم آخوندها از اين اقدام سناتور مك       
 : بشر در ايران توسط سنا، نوشت محكوميتهاي سابق نقض حقوق

 
نوني مربوط به مناسبات خارجي آمريكا كه ماه گذشته به تصويب مجلس سنا رسيد، لحـن اليحـٌه                  شود در اليحٌه قا     گفته مي «

جديد نسبت به مصوبات قبلي تغيير يافته و در آن تأكيد شده است كه سازمان مجاهـدين خلـق از آغـاز تأسـيس خـود در                
 .»  در فعاليتهاي تروريستي دست داشته است١٣٤٢سال
 )         در صفحه  مقابل ـ  ١كليشه  شماره      (

 
 : كين، نشريٌه فير، عامل رژيم در واشينگتن نوشت در يك مقاله، پيرامون تبصرٌه سناتور مك

 
صورت قانون درآيد، تأثيرات آن بسا فراتر از يك درخواست گـزارش از وزارت              كين مورد قبول قرار گيرد و به        اگر تبصرٌه مك  «

دهد كه منبع     چنين گزارشي، به كنگره و سنا اين فرصت را مي           گويد، يك   كين مي   ور مك طور كه سنات    همان. خارجه خواهد بود  
انـد    آميز در مورد ايران بـوده       مجاهدين منبع بسياري اطالعات غلط و اغراق      . را مورد بررسي قرار دهند    ) اخبار راجع به ايران   (

نويسها در مطبوعات سراسري از  ها و ستون اري مقالهبسي. باشد جايي كه هدف آنها سرنگوني رژيم است قابل فهم مي      كه از آن  
نفع كنگره و سنا خواهد بـود كـه از سـابقٌه سـازمان                اين به . كنند    عنوان منبعي كه گويا موثق است استفاده مي         مجاهدين به 

 . مجاهدين خلق ايران مطلع شود و با اطالعات آنها محتاط برخورد نمايد
ايران "شود، اتهام وزارت خارجه كه        كين برقرار مي    زارش ساالنٌه تروريسم با درخواست مك     اما شايد مهمترين توازني كه در گ      

. است بر اين اساس صورت گرفته كه ايران مخالفان سياسي خود را ترور كرده است              " ٧١خطرناكترين حامي تروريسم در سال    
خصـوص    پشت اين قتلهاست اظهار نظر نمود بـه     كسي  كه دقيقاً چه    بايد در نظر گرفت كه مشكل است با اطمينان در مورد اين           

 . كه شواهد قاطع وجود ندارد يا در حال حاضر در دادگاههاي اروپا در حال تحقيق است
با چند  (شود، اين واقعيت است كه اكثر اين قتلها           هاي مربوط به تروريسم دولتي ايران ناديده گرفته مي          چه معموالً در مقاله     آن

رسد كه بخشـي از يـك دايـرٌه  وسـيع خشـونت                نظر مي   چند غيرقابل توجيه باشند، به      ، هر ) توضيح مورد استثناي غيرقابل  
آميزي به ايران حمله كرده و اغلب در          طور خشونت   طلبان كُرد، به    جمله مجاهدين و جدايي     مخالفان سياسي ايران از   . باشند  مي

 .رسانند حمالت تروريستي فرا مرزي، مردم عادي را به قتل مي
كه آمريكا قصد برانـدازي       عنوان يك سند محكم از اين       كين احتماالً به    الخره و شايد مهمترين نكته اين است كه تبصرٌه مك         با

هاي مقامهاي دولت، ازجمله موارد اخير مارتين اينديك و           بيانيه. جمهوري اسالمي را ندارد، توسط تهران برداشت خواهد شد        
حال، ظن احتمـالي ايـران آن اسـت كـه، آرزوي              در هر . يكا قصد براندازي رژيم را ندارد     اند كه آمر    آنتوني ليك، اظهار داشته   

چنين   ايران هم . كند  بزرگتر آمريكا سرنگوني رژيم است و دستيابي مجاهدين به كنگره و سنا، تنها اين برداشت را تقويت مي                 
ارائٌه  گزارشي راجع بـه      . نمايد  مين مالي مي  چون دشمن ديگرش عراق حمايت نموده و تأ         مظنون است كه سيا مجاهدين را هم      
 .»سادگي كمك زيادي به تغيير اين نظر خواهد كرد فعاليتهاي تروريستي مجاهدين به



 ٣٧  دموكراسي خيانت شده 

 ) ـ  در صفحٌه  مقابل٢كليشه  شماره (
ارجـه  زمان با اين موضـوع، مقامهـاي وزارت خ          جالب است كه هم   . كند  طور روشن بيان مي     اظهارات فوق، خواست ماليان را به     

عنـوان      اين امر وسيعاً در مطبوعات رسمي رژيم مـنعكس شـد و بـه               ٩ .مجدداً خواستار برقراري گفتگو با رژيم تهران شدند       
رفت پيامهاي سازش مقامهاي وزارت خارجه، حاكمان ايـران را            طور كه انتظار مي     همان.  يي از ضعف آمريكا تلقي گرديد       نشانه
شـرط   كند كه آمريكا چندين پـيش  روزنامٌه كيهان اينترنشنال پيشنهاد مي«ارش كرد كه تر كرد و خبرگزاري فرانسه گز       جري

 »اختالفها بين دو كشور را بپذيرد منظور حل جهت فراهم كردن مذاكره به
 : ، چند روز قبل از انتشار گزارش، نوشت٧٣آبان ١١كيهان هوايي، ارگان خارج كشوري وزارت اطالعات رژيم، در روز 

 
زمان ارائٌه گزارش، وزارت خارجٌه آمريكا به كنگرٌه اين كشور دربارٌه ماهيت تروريستي گروهك رجوي فرصـت                   كه به  درحالي«

اند، تا مسـير و نتيجـٌه ايـن     تالش وسيعي دست زده زيادي باقي نمانده، صهيونيستها در محافل مطبوعاتي و كنگرٌه آمريكا به          
آمريكا گروهك رجوي را يك تشكيالت تروريستي خوانده و كنگرٌه اين كشـور    وزارت خارجٌه   . گزارش تحقيقي را تغيير دهند    

 .»وزارت امور خارجه را مأمور كرده كه گزارشي در ماهيت اين گروهك و اقدامهاي آن ارائه كند
 

ـ    « روشن است كه نتيجٌه گزارش از قبل براي رژيم تهران مشخص بوده كه از تالش نمايندگان براي                   آن » هتغيير مسير و نتيج
چنين روشن است كه برخالف اصل عدم پيشداوري كه كنگره در اليحٌه خود بر آن تأكيد كرده بود، وزارت                     هم. كند  صحبت مي 

. خوانـده بـود     »يك تشكيالت تروريستي  «قول روزنامٌه دولتي ايران، مجاهدين را         گيري خود را كرده و به       خارجه از قبل نتيجه   
 : نويسد  با رژيم است را نيز مطرح نموده و مي ي ديگر سكه، كه همانا سياست سازشآن رو) كيهان هوايي(همين مقاله 

 
كشور اظهار داشته بـود كـه         چند ماه قبل رابرت پليترو با ارائٌه گزارشي به كنگرٌه آمريكا در ارتباط با ايران و آيندٌه روابط دو                  «

كه حكومت تهران را يك ويژگي و پديدٌه مانـدگار و هميشـگي             دنبال سرنگون كردن دولت ايران نبوده زيرا          آمريكا حقيقتاً به  
 .»دارد محسوب مي

 :شود در اين رابطه نوشت  سالم روزنامٌه ديگر رژيم خميني كه در تهران منتشر مي
 
ناامني عراق و برخورد سرد اروپا با منافقين موجب گشته تا آنان بيش از پيش به آمريكا متوسل شوند و سعي كننـد تـا از                           «

اعمـال نفـوذ    … نفوذ صهيونيستها در مرحلٌه اول براي پيدا كردن پناهگـاهي در ايـن كشـور بـراي خـود اسـتفاده كننـد                      
رغم موضع وزارت امـور خارجـٌه ايـن كشـور كـه               گيري آمريكا تاكنون موجب شده است كه به         صهيونيستها در نظام تصميم   

ي براي پايان دادن به فعاليتهـاي ايـن گروهـك تروريسـتي در              منافقين را تروريست خوانده، واشينگتن نتواند تصميم قانون       
 ١٠ .»آمريكا اتخاذ كند

 
 استقبال از گزارش

 : مجرد انتشار گزارش، خبرگزاري رژيم نوشت همين دليل، به به
 
رغم  بهآمريكا اين موضع صريح را، . وزارت خارجٌه آمريكا در يك بيانيٌه رسمي اعتراف كرد كه اين يك گروه تروريستي است    «

نتيجه گروهك تروريسـتي كـه        در. دست آورند، اعالم كرد     كه حمايت آمريكا از اين گروه را به         تالشهاي صهيونيستها براي اين   
 ١١ .»بست سياسي يافت ناگهان خود را در يك بن اميد خود را به حمايت آمريكا بسته بود به

 
رژيم مدتها در انتظار اين     .  مقالٌه فير آمده بود، پاسخ داده است       گزارش وزارت خارجه، درواقع به همٌه خواستهاي تهران كه در         

 :تايمز نوشت يك سرمقالٌه تهران. گزارش بود كه بتواند با سوءاستفاده از آن، جنايتهاي خود را  توجيه كند



 ٣٨  دموكراسي خيانت شده 

 
يـد ادعاهـاي    گزارش وزارت خارجٌه آمريكا بيانگر يك بيداري در غرب است، بيداري نسبت به ايـن واقعيـت كـه آنهـا نبا                      «

  ١٢ .»گفت همه درست بود كه رژيم هرچه در مورد مجاهدين مي خودي قبول كنند و اين جنگجويان مشكوك آزادي را خودبه
 

 :نويسد خبرگزاري رژيم در انعكاس خود از اين سرمقاله مي
 
ه اين باور رسانده بودند كه اهل اين روزنامه، با اشاره به خشم مقامهاي غربي نسبت به مجاهدين خلق تروريست كه آنها را ب               «

هيچ "را طبيعي دانست، با اين توصيف كه          باشند و ماهيت واقعي مزدوري خودشان از صدام را پنهان كرده بودند، آن              منطق مي 
 ١٣ .»"وقت از خشم نسبت به كسي كه به او ظلم كرده، تهي نخواهد شد قرباني، هيچ

 
 :طور بيان كرد رضايت خود را از گزارش وزارت خارجه اينجمهوري اسالمي، يك روزنامٌه ديگر دولتي، 

 
توانـد   وجـه نمـي   هيچ وزارت خارجٌه آمريكا اعالم كرد كه منافقين تروريستهايي وابسته به رژيم عراق هستند كه آمريكا به            «

 ١٤ .»براي آيندٌه ايران روي آنها حساب كند، زيرا آنها هيچ پايگاهي در ميان ملت ايران ندارند
 
 :برگزاري رژيم در يك خبر جعلي مبني بر حملٌه مجاهدين به يك ماشين ديپلوماتيك رژيم در دانمارك نوشتخ
 
  MKOگيرد كه وزارت خارجٌه آمريكـا در يـك اطالعيـٌه رسـمي پـذيرفت كـه                      اين اقدام تروريستي در زماني صورت مي       «
د كه حمله به ديپلوماتهاي ايراني در زمـاني صـورت           ناظران سياسي بر اين باورن    … يك گروهك تروريستي است   ) مجاهدين(

 .»بست اخير بيرون آورده  و در عين حال باعث دلگرمي عواملش در بغداد گردد گرفت تا سازمان را از بن
 

 :نويسد  رژيم مثل هميشه طلبكار نيز هست كه چرا زودتر وزارت خارجه دست به چنين كاري نزد و مي
 
اگـر   نامنـد،   هاي منتشر نشدٌه خود يك سازمان تروريستي مـي   در گفتگوهاي خصوصي و بيانيهدول غربي، كه مجاهدين را   «

يـي    نظرات خود را نسبت به اين گروهك علناً اعالم كرده بودند، بدون شك تروريستها جـرأت ارتكـاب چنـين حملـه                       نقطه
 ١٥ . »كردند ديپلوماتها را نمي به
 

 : نويسد ابرار يك روزنامٌه ديگر دولتي مي
 
نوع قدرت سياسـي، از ايـن گروهـك      دست گرفتن هر    كفايتي اين گروهك در به      گزارش وزارت خارجٌه آمريكا با اشاره به بي       «
 ١٦ .»كند دست و ابزار غيردموكراتيك براي دولت عراق ياد مي عنوان يك آلت به
 
 ) االوسط الشرق(زبان  نوشتٌه يك روزنامٌه عربي  به
 
اين گـزارش بـه تقويـت موضـع         : ايران از اين گزارش استقبال كرد و به شرط نام نبردن از او گفت             يك منبع وزارت خارجٌه     «

  ١٧ . »انجامد كنند مي با واشينگتن كوشش مي" چنان جهت انجام يك گفتگوي مثبت هم"هاي ايراني كه  دسته
 

 :در يك مقالهٌ  بسيار مفصل ديگر روزنامٌه جمهوري اسالمي نوشت



 ٣٩  دموكراسي خيانت شده 

 
العادٌه صهيونيستها در كنگره و مجلس نمايندگان اين كشور، ناچـار بـه اعتـراف بـه                   رغم فشار فوق    آمريكا به وزارت خارجٌه   «

سـاله از عملكـردي     ٢٩يـي     و گفـت ايـن گـروه داراي پيشـينه         … شـد ) مجاهـدين (ماهيت تروريستي گروهك منـافقين      
… نه، قيام مسـلحانه، و سـركوب مخالفـان اسـت          گرا  رباييها، عمليات ارعاب    غيردموكراتيك، از جمله يك رشته ترورها، آدم      

انـد كـه بستگانشـان در     بخشي از اسنادي كه گزارش به آن مستند است، عراقيهايي به وزارت امور خارجٌه آمريكا فرسـتاده                
… هاي مشترك اعدام بعثيهاــ منافقين به قتل رسيدند         مردم عراق عليه حكومت بعثي، توسط جوخه      ١٣٧٠جريان قيام سال  

كه آنهـا     مبني بر اين  ) منافقين(ادعاهاي  :  منافقين در رد مسئوليت اقدامهاي تروريستي پذيرفته نشده و آمده است           ادعاهاي
 ١٨ …»كنند، پذيرفته نشده گرايانه را دنبال مي يك دموكراسي آزادمنش

 
چنـين از   ماليان هـم  يران،بنا به گزارشهاي رسيده از داخل ا . هاي رژيم حرف مشابهي را منعكس كردند        شمار ديگري از رسانه   

براي رژيم ايـن گـزارش      . كنند  فشار قرار دادن بيشتر زندانيان سياسي استفاده مي         غايت در زندانها براي تحت      اين گزارش، به  
مجموع سازمان و تشكيالت محكوم شده، نه فردفرد، تـا در           «كه در مورد  مجاهدين        تأييدي بود بر فتواي خميني مبني بر اين       

 ١٩ .»ن محارب و مفسد روي افراد ترديد شودتطبيق عنوا
 

 گيرد گزارش مورد استفادٌه عملي قرار مي
ايسـت اينترنشـنال      دنبال شليك موشكهاي اسكاد به يك قرارگاه ارتش آزاديبخش يك هفته بعد از انتشار گزارش، ميدل                 به

اين نشريه  .  مغرضانه عليه مجاهدين داده بود     اين اقدام رژيم را ناشي از چراغ سبزي توصيف كرد كه آمريكا با انتشار گزارش              
 :نويسد مي

 
دقت تأثيرات ديپلوماتيك تصميمش براي اين حملٌه فرا مرزي را مورد بررسي قـرار داده و ديـده                    رسد كه ايران به     نظر مي   به «

سـبز را از   نها عمـالً چـراغ  آيد، كه آ نظر درست نيز مي چه كه ظاهراً رژيم ايران را قانع ساخت، كه به  آن… كه ارزشش را دارد   
اند، گزارشي بود كه در ماه اكتبر وزارت خارجٌه آمريكا منتشر كرد و مجاهدين را يـك گـروه غيردموكراتيـك و                        غرب گرفته 

 ٢٠ .»نامحبوب در ايران خواند
 

 صدور اعالميٌه وزارت    خواستم بدانم چه مناسبتي بين    «روزنامٌه سالم در پاسخ به يك خوانندٌه اين روزنامه كه سؤال كرده بود              
تـالش  » و حملٌه موشكي ايران به پايگاه آنان در عراق وجود دارد          ) مجاهدين(نفع ايران و عليه منافقين        امورخارجٌه آمريكا به  

هرچند ممكن است نزديكي زمـاني ايـن حملـه و آن بيانيـه كـه      «نويسد    نموده كه بر روي اين واقعيت سرپوش بگذارد و مي         
  محمـود محمـدي، سـخنگوي        ٢١ .»كند موجب اين برداشت بشود ولي چنين چيزي نيسـت           ست معرفي مي  منافقين را تروري  

خواند و با اشـاره بـه گـزارش وزارت          » بزرگترين قرباني موج تروريسم   «وزارت خارجٌه رژيم، ضمن دفاع از اين حمله، رژيم را           
از سـالها پيشـتر گفتـه بـوديم و          . نيت موضع ماست  اين امر نشاندهندٌه حقا   : تروريست بودن منافقين گفت   «خارجه مبني بر    

سندهاي فراواني را ارائه كرديم كه اينها تروريست هسـتند و اكنـون بـيش از پـيش حقانيـت جمهـوري اسـالمي روشـن                          
 ٢٢ .»شود مي

ـ   «،  »عدم حمايت مردمي  «،  »تروريسم«،  »خشونت«آمريكا، بعد از متهم كردن اپوزيسيون دموكراتيك ايران به           ه وابسـتگي ب
را محكـوم   » نـامطلوبي «تواند تالش رژيم آخوندها بـراي از بـين بـردن چنـين اپوزيسـيون                  سختي مي   ديگر به … و» عراق
دانـد كـه هرگونـه        خـوبي مـي     از آن گذشته وزارت خارجـه بـه       . المللي را نيز نقض بنمايند      حتي اگر ماليان قوانين بين      نمايد،

 مغـاير تمايـل ايـن        باشـند،   طرف آن مجاهدين و شوراي ملي مقاومت مـي         موضعگيري عليه رژيم در رابطه با موضعي كه يك        
العملي نديده    رژيم كه درقبال حملٌه موشكيش هيچ عكس      . باشد  مي» المللي  ياغي بين «وزارتخانه براي نزديكي و گفتگو با اين        

 ارتش آزاديـبخش مواجـه شـد و         بود، روز بعد تالش كرد كه يك قرارگاه ارتش آزاديبخش را بمباران كند اما با آتش پدافند                



 ٤٠  دموكراسي خيانت شده 

  و بـاز هـم       ٢٣ باشـد   متعاقباً مقر كردهاي ايراني در كردستان عراق را بمباران كرد كـه در منطقـٌه پـرواز ممنـوع نيـز مـي                      
كه اين مواضع مغرضانه در مـورد مقاومـت      دهد كه تا زماني     اين وقايع نشان مي   . العملي از جانب وزارت خارجه نبود       عكس  هيچ

تأثير خواهد ماند و سياست عملي چيزي جز اسـتمالت            هاي شديداللحن بعضي از مقامها نيز مطلقاً بي         دارد، بيانيه ايران وجود   
سياستي كه تنها ماليان را به ادامٌه جنايتهايشـان تشـويق خواهـد             . از ماليان از طريق حمله به مقاومت مردمي ايران نيست         

ن دو تن از عوامل رژيم به حبس ابد و ده سال زندان محكوم شـدند، بـراي                  در جريان دادگاه بختيار در پاريس كه طي آ        . كرد
كار برد كه با استفاده از گزارش وزارت خارجه بـر نتيجـٌه دادگـاه                 فرار اين متهمان از محكوميت، رژيم نهايت تالش خود را به          

 دادگاه كه گزارش وزارت خارجـه را نيـز          يي به   سفير رژيم در فرانسه طي نامه     . نفع فراري دادن تروريستهايش تأثير بگذارد       به
ضميمه كرده بود ضمن حمله به مجاهدين اعالم كرد  كه بهترين پاسخ گـزارش وزارت خارجـٌه آمريكـا در مـورد مجاهـدين             

 ٢٤ .باشد و تالش نمود كه رژيم را قرباني تروريسم مجاهدين جلوه دهد مي
 

 تالش رژيم در واشينگتن
تالش كرد كه از مجاري مختلف اطمينـان حاصـل كنـد كـه گـزارش وزارت خارجـه در مـورد                   رژيم، در جريان تهيٌه گزارش      

به اين منظور، دفتر رفسنجاني طرحي را آماده كرد كه تحـت            . نظرات رژيم خواهد بود     مجاهدين، گزارشي منفي و حاوي نقطه     
دنبال تأكيد مجـدد كنگـره،         سپتامبر، به  در ماه . نظارت كمال خرازي، سفير رژيم در سازمان ملل، در نيويورك به اجرا درآيد            

باشد، رژيم ضـمن حملـه بـه نماينـدگان كنگـره          كه خواستار يك گزارش عادالنه در مورد سازمان مجاهدين مي           مبني بر اين  
 .تالشهاي خود را جهت فراهم كردن اطالعات ساختگي عليه مجاهدين براي وزارت خارجه افزايش داد

 
نام ابراهيم يزدي را كه بعد از سرنگوني رژيم شاه مدتي وزيرخارجه ايران بود، به              رسمي به   دٌه غير در همين ماه، رژيم يك نماين     

داماد وي، كه مقيم آمريكاست، از طرف وزارت خارجه در رابطه با مجاهدين              . يزدي نفر مناسبي براي رژيم بود     . آمريكا فرستاد 
لحـاظ   ه يزدي در حال حاضر رسماً داراي مقامي در رژيـم نيسـت، بـه   جايي ك از سوي ديگر از آن  . مورد تماس قرار گرفته بود    

دسـت مجاهـدين    اين اطالعات در داخل ايـران از درون رژيـم بـه    . توانست با دست بازتر در اين زمينه عمل كند          سياسي مي 
فر خود به آمريكا را       يزدي س   ٢٥ .هاي خبري گذاشته شد     رسيده بود و همان زمان طي دو اطالعيٌه مطبوعاتي در اختيار رسانه           

بعد از افشاي حضور او در آمريكا براي سـرپوش گذاشـتن بـر ايـن مسـأله، يـك       . تا بعد از انتشار گزارش مخفي نگاه داشت   
. كنـد   مصاحبٌه راديويي براي يزدي با يك راديو ايراني در آمريكا ترتيب داده شد كه مدعي بود با او در تهران مصـاحبه  مـي                        

 .هاي علني در واشينگتن، در رابطه با ايران به سخنراني پرداخت ، او در بعضي جلسهمتعاقب انتشار گزارش
در يكـي از ايـن سـمينارها همـٌه          «: دارد كـه    هـا حضـور داشـته اظهـار مـي           يك خبرنگار ايراني كه در يكي از اين جلسـه         

  براسـاس يـك      ٢٦ .»كـا آمـده   كنندگان متوجه شدند كه يزدي با داشتن مأموريتي از طرف جمهوري اسالمي به آمري               شركت
گزارش دروني دفتر رفسنجاني، كمال خرازي از طريق يزدي، بيژن سپاسي و هوشنگ اميراحمدي با شماري از مقامهاي سابق                   

يـي را بـا امضـاي     آنها اميدوار بودند كـه بيانيـه    . باشند، تماس حاصل نمود     و متخصصان كه حامي سياست سازش با رژيم مي        
نويس تهيه نمودنـد كـه        همين منظور يك پيش     به. عليه مجاهدين تهيه و براي وزارت خارجه ارسال كنند        شماري از اين افراد     

و » عدم دموكراسي در درون سازمان و عـدم حمايـت مردمـي           «،  »استفاده از خشونت و تروريسم    «: شامل اتهامهايي از قبيل   
تهران نوشت كه وي اميدوار است افرادي نظير ريچارد         خرازي در يك گزارش محرمانه به       . بود… و» تهديد ايرانيان در خارج   «

از ايـن بيانيـه     … اهللا رمضاني، نستا رمضاني، بهمن بختياري، محمدجعفر محالتـي و           سيك، اروند ابراهيميان، روح     كاتم، گري 
 ٢٧ .اند حمايت كنند و افزود البته اين افراد مستقالً با وزارت خارجه در همين رابطه در تماس بوده

فيـر در   . ر همزمان، فير، عامل رژيم در آمريكا، فعاليتهاي خود را عليه مجاهدين و شوراي ملـي مقاومـت افـزايش داد                    طو  به
عنوان نماينـدٌه رژيـم    دنبال حمايت اكثريت كنگره از شوراي ملي مقاومت تشكيل شد و رسماً در دادگستري به        به ٧١تابستان
نمود و عالوه بر  هزار دالر از دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل دريافت مي       ٢٠بنا بر مدارك دادگستري، فير ماهانه       . ثبت شد 

 .شد گرفت و ساير مخارج فعاليتهاي فير نيز جداگانه پرداخت مي هزار دالر مي١٠آن رئيس فير، بيژن سپاسي، نيز ماهانه 



 ٤١  دموكراسي خيانت شده 

 )٨٤ و٨٣ ـ  در صفحات ٤ و ٣هاي شماره  كليشه(
هـاي    يـي مواضـع وزارت خارجـه عليـه مجاهـدين در روزنامـه               صـفحه   از چاپ آگهيهاي نيم   توان    درميان فعاليتهاي فير مي   

  ٢٨ .نشـان دهـد   » تروريسم مجاهدين «تايمز نام برد كه طي آن تالش شده بود كه رژيم را قرباني                پست و نيويورك    واشينگتن
كه اين سـازمان گـروه        كرد بدون ذكر اين     يهايي براي نمايندگان كنگره و ساير مقامها و شخصيتها ارسال م            چنين نامه   فير هم 

 .باشد فشار ثبت شدٌه رژيم مي
 )٨٥ ـ  در صفحه  ٥كليشه  شماره (

طور گسترده براي ايرانيان مقيم آمريكا ارسال شده بود، از آنان خواست كه با ارسال نامه                  يي كه به    درماه شهريور، فير، در نامه    
ها كه با امضاي بيـژن       در اين نامه  .  مانع حمايت آنان از شوراي ملي مقاومت شوند        به نمايندگان و سناتورهاي خود، تالش كنند      

برد و با اشاره به مواضع        نام مي » شرايط اورژانس «عنوان    باشد از افزايش حمايت شوراي ملي مقاومت در كنگره به           سپاسي مي 
 :نويسد وزارت خارجه عليه مجاهدين مي

 
كننـد مجاهـدين خلـق صـداي مشـروع       غلط فكـر مـي    جمله شايد نمايندٌه شما، كه به     از    برخي نمايندگان كنگره هستند،    «

. انـد  كه مجاهدين با پول عراق شديداً مشغول تبليغ كردن بـوده           خاطر اين   چرا؟ به . اپوزيسيون عليه دولت فعلي ايران هستند     
 .» طور اضطراري نياز است شما بهكمك . شنود اجازه ندهيد  اين صداي تروريست تنها صدايي باشد كه نمايندٌه شما مي

 ) ـ  در صفحه مقابل٦كليشه شماره (
به ضميمهٌ   اين نامه گزارشهاي قبلي وزارت خارجه نيز ارسال شده بود و توصيه كرده بود كه در تماس بـا نماينـدگان خـود                           

يافت كرده بودند، ضمن ارسال يـك       هزاران ايراني كه اين نامه را در        .حتماً تأكيد كنيد كه وزارت خارجه، عليه مجاهدين است        
دنبال شكسـت در      به. نسخه از آن براي دفتر شوراي ملي مقاومت در واشينگتن، انزجار خود را از اين اقدام فير ابراز داشتند                  

 .چنين مقامهاي دولتي نمود طور گسترده براي نمايندگان و هم هاي تقلبي به اين كار، رژيم اقدام به ارسال نامه
از . ل رژيم ماليان از طرق ديگر نيز سعي كرد كه وزارت خارجه را با اطالعات غلط نسبت به مجاهدين تغذيه كند                    در همين حا  

اشاره نمود كـه توسـط يـك        » اعضاي سابق مجاهدين  «عنوان    نفره تحت ١١٥توان به ارسال يك ليست        جملٌه اين اقدامها، مي   
باشند و بعضـاً      جالب است كه شماري از افراد اين ليست در ايران مي          . عامل ايراني رژيم در اختيار وزارت خارجه گذاشته شد        

شدٌه گروههـاي ديگـر از جملـه چنـد گـروه ماركسيسـتي        گر رژيم ماليان و شماري از آنها افراد شناخته         زندانبان و شكنجه  
سال پيش عليه مجاهـدين  ١٥ز سري اتهامهايي را كه ا        اين اقدام بخشي از كارزار تبليغاتي رژيم بود كه بتواند يك            ٢٩ .هستند

، »اعضـاي سـابق مجاهـدين   «عنـوان   الهويه تحت گرفت، با علم كردن افرادي مجهول  كرد و كسي آنها را جدي نمي        مطرح مي 
 .دوباره مطرح نمايد

يت اسـتر  يك گزارش از درون رژيم در اوائل مهر حاكي از آن بود كه مقامهاي رژيم انتظار دارند كه در اواسـط مـاه مهـر  وال                  
براساس اين اطالعات، خبرنگار اين روزنامه با چند نفر كـه مـدعي بودنـد از                . چاپ برساند   يي عليه مجاهدين به     جورنال مقاله 

جالب است كـه    . اعضاي سابق مجاهدين هستند، مالقات نموده و آنها اطالعات غلطي در اختيار اين خبرنگار قرار داده بودند                
با خبرنگار مزبور مالقات نموده بودند، مدتها       » اعضاي سابق مجاهدين  «افرادي كه تحت عنوان     . رژيم از اين مالقاتها مطلع بود     

جالب است كـه در يـك تقـارن    . بود كه در ارتباط با رژيم بودند و اسامي و ارتباطات آنها قبالً توسط مجاهدين افشا شده بود                
 را براي آشنايي با مجاهدين به نويسندٌه اين مقاله كه در ماه              برانگيز، وزارت خارجه نيز در ماه شهريور  بسياري از افراد            سؤال

موقع توسط دفتر مطبوعاتي مجاهدين در واشـينگتن بـه اطـالع سـردبيران                اين موضوع همان  . داد  مهر منتشر شد احاله مي    
 ٣٠ .جورنال رسيد استريت روزنامٌه وال

رضا، در مشـهد و قتـل         كي تالش كرد كه انفجار درحرم امام      طور هيستري   ، به ٧٣رژيم در راستاي تالشهايش، در تابستان سال      
هاي رژيم در اين رابطـه، حتـي          ابعاد تبليغات سيستماتيك رسانه   . ناجوانمردانٌه سه رهبر مسيحي را به مجاهدين نسبت دهد        

 :يك خبرنگار مطلع در همان زمان گفت. نمود براي ناظران و خبرنگاران خارجي بسيار عجيب مي
 



 ٤٢  دموكراسي خيانت شده 

 .»چه را كه نياز دارد، بدهد روز كاري خواهد كرد كه به وزارت خارجه آن رسد كه تا زمان انتشار گزارش، رژيم هر ينظر م به «
 

 سياستهاي مختلف 
در آمريكا، در بين سياستمداران، متخصصان و كارشناسان مسايل خاورميانه و ايران، اعم از دولتي و غيردولتي، دو تفكـر در                     

يك تفكر معتقد است كه تنها راه برخورد بـا رژيـم بنيـادگراي حـاكم بـر ايـران،       . ل ايران وجود داردقبا رابطه با سياست در   
سال گذشته بيانگر اين است كـه وجـود عناصـر    ١٥كنند كه تجربٌه   آنها بحث مي. باشد المللي مي قاطعيت از سوي جامعٌه بين 

المللي، صـدور     طور فعال درگير تروريسم بين      رژيم ماليان به  . رو يا پراگماتيست در درون رژيم ايران، سرابي بيش نيست           ميانه
پي كسب تكنولـوژي اتمـي اسـت و           باشد، شديداً در    بنيادگرايي و آشوب به كشورهاي منطقه و مخالف فعال پروسٌه صلح مي           

موشـكهاي دوربـرد   چنين به تالشهاي رژيم بـراي كسـب    آنها هم. يي براي انباشت سالحهاي پيشرفته دارد     طلبانه  برنامٌه جاه 
اين گروه . دهد خود ترديد راه نمي كه اين رژيم ثابت كرده كه اگر الزم ببيند در استفاده از اين سالحها به كنند و اين استناد مي 

بنـابراين  . كنـد   را نشانٌه عدم پايگاه مردمي اين رژيـم ارزيـابي مـي             بشر در ايران را نيز مطرح نموده و آن          مسألٌه نقض حقوق  
گذاري روي خيال  جاي سرمايه كند كه يك سياست قاطع درقبال رژيم درپيش گيرد و به     هٌ آنها، منافع  آمريكا حكم مي      عقيد  به

اين سياست، عالوه بر شماري از متخصصان، مورد حمايت         . ، چشم به يك تغيير توسط مردم ايران بدوزد        »رو شدن   ميانه«باطل  
هايي خواستار قاطعيت، محكوم كردن رژيم و         ختلف، نمايندگان با صدور بيانيه    باشد كه طي سالهاي اخير در موارد م         كنگره مي 

 .اند حمايت از شوراي ملي مقاومت شده
شود و تب و تـاب افراطيگـري آن فـروكش        مرور زمان رژيم فعلي ايران استحاله مي        تفكر ديگر بر اين پايه استوار است كه به        

نظر ايـن افـراد هرگونـه     از. باشد مي» پراگماتيست«يا » رو ميانه«تشويق جناح بنابراين، سياست صحيح در قبال آن، . كند  مي
اساس، هرچند    بر همين . اندازد  تأخير مي   ها شده و پروسٌه استحالٌه رژيم را به       »راديكال« قاطعيت درقبال تهران تنها باعث رشد     

اهميـت و درنتيجـه، كـار         را بسـيار كـم       آن توانند كتمان كنند، ولـي      را نمي … كه سياستهاي افراطي رژيم نظير تروريسم و      
نظرات   جميز بيل در توضيح نقطه    . كنند  را ناشي از تبليغات مجاهدين قلمداد مي        جلوه داده و حتي گاه آن     » جناحهاي افراطي «

د چنين معتقد است كه دخالت رژيم ايران در خشونت، از فشار زيا             اين تفكر هم  «: نويسد  حاميان سياست نزديكي به رژيم مي     
 ٣١ .»گرديد شد ناشي مي داخلي و خارجي كه به ايران وارد مي

اين . تفاوت باشد   تواند نسبت به ايران بي      كنند كه آمريكا نمي     الجيشي ايران بحث مي     چنين با استفاده از اهميت سوق        آنها هم 
د كه رژيم را يك پديـدٌه مانـدگار         كن  كند و تالش مي     گروه براي حمايت از تحليلهايش، باالجبار هرگونه اپوزيسيون را نفي مي          

درقبال » خويشتنداري«بنابراين، سياست پيشنهادي آنها، . باشد آمدن با آن مي   معرفي نمايد كه آمريكا باالخره مجبور به كنار       
 طور علني كمتـر بـه آن اشـاره          در اين راه، آنها هرچند كه به      . باشد  كاريهاي رژيم و در نهايت رسيدن به يك سازش مي           افراط
 .كنند ولي معتقدند كه آمريكا نيز بايد امتيازاتي به رژيم بدهد كه رژيم حاضر به برقراري گفتگو با آمريكا گردد مي

 
 سياست ترميدور

هايشان به عناوين مختلف درصدد توجيه سياستهاي رژيم          ها و نوشته    طي اين ساليان، حاميان اين تفكر در تحليلها، مصاحبه        
رو، بسـياري در آمريكـا،        از همين . اند  عنوان يك واقعيت مشغول بوده      يط به تبليغ سازش با تهران به      برآمده و متناسب با شرا    

 و در بحبوحٌه جنگ ايران و عراق، آنهـا          ٦٠ ٌ   دهه  در نيمهٌ . كنند  توصيف مي » گران  توجيه«عنوان    وابستگان فكري اين گروه را به     
پيام حاميان اين تفكر چيـزي      . براين آمريكا بايد واقعيت خميني را بپذيرد      بنا. معتقد بودند كه رژيم در آستانٌه  پيروزي است        

سيك يكي از حاميان شناخته شدٌه اين طرز فكر و يكي از منابع اصلي گزارش، در                  گري. باشد  جز استمالت از رژيم ماليان نمي     
با اشـاره بـه پيشـرويهاي رژيـم در          ،  »شود  چگونه ايران تبديل به قدرت بزرگ منطقه مي       «يي تحت عنوان      ، در مقاله  ٦٥سال

 : نويسد شمارد و مي جنگ، امكان پيروزي رژيم و ايجاد يك حكومت اسالمي در عراق را محتمل مي
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رسد، اما اين سناريو تشريح خواستهاي اوليـٌه          نظر مي   حال اتفاق نيفتاده، دور از ذهن به        كه تا به    خاطر اين   اين سناريو تنها به   «
اگـر مـا    . اند  انقالبي ايران با ارادٌه هوشيارانه و موفقيت قابل توجهي در طول سال گذشته دنبال كرده              طرحي است كه رهبران     

موفقيتهـاي اخيـر ايـران نتيجـٌه تصـميمات      . دوباره توسط ايران غافلگير شويم، به مانند گذشته تقصير خودمان خواهد بود   
ايـن  . بست در جنگ با عراق كشانده بود، اتخـاذ گرديـده اسـت              نيي بود كه براي جبران سياستهايي كه ايران را به ب            آگاهانه

  قابـل مقايسـه      ٥٢ كه با حملٌه غافلگيرانٌه انورسادات به كانال سوئز در سـال          ) تصرف جزيرهٌ  فاو توسط رژيم     (شاهكار نظامي   
ـ            طور متقاعدكننده   بلكه به . است، تصادفي نبود   … ب مـذهبي نيسـت    يي نشان داد كه رهبري ايران ديگر تنها محركش تعص

انداز آتي، اين نيروي نظامي در عـداد نيروهـاي            توان نتيجه گرفت كه در چشم       براساس عملكرد اخير نيروي نظامي ايران، مي      
ساختار سياسي مذهبي ايـران     . توان به رهبري سياسي نيز تعميم داد        همين جمعبندي را مي   . قدرتمند در منطقه خواهد ماند    

ولي نشان داده است كه توانايي قابل     . ايسه با استانداردهاي غربي حتي، عجيب و غريب نيز هست         فرد است و در مق      منحصر به 
    ٣٢ . »توجهي را در كنترل بحران و حفظ منافع خود در مواقعي كه موجوديت نظام مورد بحث است، داراست

 
. اند  از دست نداده    مثبت در سياستهاي رژيم،   حاميان اين تفكر در تمام اين ساليان هيچ فرصتي را براي شناسايي عالئم تغيير               

  :افيرز نوشت يي در فارن   در مقاله٦٦سيك در سال گري
 
كرد كه در آن نقش ايران، سرمشـق و عـاملي             هاي مطلق و انحصاري بيان مي       ايران در آغاز، سياست خارجي خود را در واژه        «

مور خارجه و سرويس خارجي ايران بارها تصفيه شـدند و بـه             وزارت ا . شد  توصيف مي " اسالم در سراسر جهان   "براي استقرار   
ايـن  . سود خلوص انقالبي و عقيدتي كنار بگذارند        شد ديپلوماسي سنتي را به      نمايندگان جمهوري اسالمي در خارج توصيه مي      

يران بـه جهـان خواهـد    سرانجام، نياز جهان به ايران بيش از نياز ا"گيرندٌه اين تصور بود كه جهان فاسد است و  بر  برداشت در 
، خميني نمايندگان سياسي ايران     ٦٣در مهر . رسد كه بعد از چهار سال، جنگ حرارت خود را از دست داد              نظر مي   ولي به ". بود

  .»يي اتخاذ كنند در خارج را فراخواند و به آنها دستور داد نظريٌه تازه
 

 :كند كه گيري مي جهوزير رژيم، نتي نويسنده ضمن اشاره به صحبتهاي خميني و نخست
 
تنها در هدفهاي سياست خارجي تهران بلكه دراسـتراتژي دنبـال    ها و اظهارنظرها بروز يك دگرگوني اساسي را نه   اين گفته  «

جـايي    امـان راه بـه      خميني و اطرافيانش فهميده بودند كه سياست خصومت و فشار بي          . كرد  كردن چنين هدفهايي تصوير مي    
. هاي سياسي برجستهٌ ايران به دهها كشور جهان دنبال شـد  يي از مأموريتهاي چهره   با زنجيره  ٦٣سالاظهارنظرهاي  . برد  نمي

 . …»سازد پيام اين فرستادگان در هر مورد اين بود كه ايران از نظر نظامي يا خرابكاري تهديدي را متوجه همسايگانش نمي
 

  :  گفت٦٥خميني در نيمٌه سال
 
المللي  امور داخلي و بين… راه است م  برهم، و همه چيز خراب است، اما بحمداهللا  اينك كارها روبه          زماني بود كه  اوضاع دره     «

 . »گيرد خوب انجام مي
 

 :افزايد چه بيشتر آمريكا به مذاكره با رژيم مي منظور تشويق هر سيك به گري
 
رسـد گسـتاخي      نظـر مـي     چه كه به     با آن    دارد، مهارت  "ضربه و گفتگو  "كار بردن ديپلوماسي      ايران ثابت كرده است كه در به       «

شهرت حكومـت ايـران     . كند  آورد و در همان حال براي رسيدن به توافق و كسب امتياز گفتگو مي               كاملي باشد ضربه وارد مي    
رسـد كـه ايـران        نظر مـي    به… رسد ديوانه نيست    نظر مي   قدر هم كه به     جاست، اما اغلب آن     به" حكومت ديوانه "عنوان يك     به
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حكومت آخونـدي   "سود سياستي كه ممكن است        به" اسالم در سراسر جهان   "حداقل در حال حاضر، هدف خود را در استقرار          
دليل بهاي سنگيني كـه در نخسـتين بحـران گروگـانگيري              ايران شايد به  … توصيف شود، اصالح كرده است    " در يك كشور  

وزير ايران اعالم كرده است كه جمهوري اسـالمي           نخست. ز كند كوشد از ارتباط مستقيم با تروريسم پرهي        پرداخت، اينك مي  
بـراي  " چه را در توان دارد، در هر كجاي جهان باشد           آن"و  " شناسد مخالف است    با گروگانگيري كه اسالم  نيز آن را مردود مي         "

 ٣٣ .»كار خواهد برد ابراز مخالفت با گروگانگيري به
 

هنوز در اسـارت عوامـل رژيـم در    … داشته كه دهها تبعٌه آمريكايي، انگليسي، وسيك در شرايطي اظهار       اين مطالب را گري   
  سيك شرايط ايـران را  ٦٧در اوايل سال. زمان، سيك، رژيم خميني را قرباني تروريسم مجاهدين ناميد       در همين . لبنان بودند 

تر  به حمايت از سياست نزديكي بـه رژيـم    صورت علني   و به٣٤ چه كه در شوروي در حال اتفاق افتادن بود مقايسه كرد با آن 
كنترا، كه روي سياست خلـيج مـا در           ــ  كنيم خودمان را از شبح جريان ايران        چنين سعي مي    ما هم «: پرداخت و اظهار داشت   

خـاطر    ان، دولت آمريكا را بـه     .ان.  چندي بعد وي در مصاحبه با تلويزيون سي         ٣٥ .»سال گذشته مؤثر بوده است، خالص كنيم      
  و متعاقبـاً در مصـاحبه بـا تلويزيـون سراسـري         ٣٦ يي كه با نمايندگان رژيم داشته مورد تحسـين قـرار داد             س مخفيانه تما
سي، حمايت خود را از مذاكرات مخفي با رژيم ابراز داشت و گفت كه سردمداران رژيم واقعاً خواهان تغيير چهرٌه خـود                      .بي.ان

ايـران آمـادٌه يـك پيشـقدمي        «: سـيك نوشـت     شار گزارش وزارت خارجـه، گـري        و نهايتاً، يك هفته بعد از انت        ٣٧ .هستند
المللـي در مـورد       كه با يك ممنوعيت شـديد بـين         انزواي مجرمان بالقوه، حتي زماني    «با اين بحث كه     . »جويانه است   مسالمت

است مهار افزود، دولـت       وي با رد سي     ٣٨ .»باشد  شود، براي حل مشكل نهايي كافي نمي        يي تركيب مي    فروش تكنولوژي هسته  
كانديداي سيك براي اين كار رابرت      . شرطي بنمايد   بايد يك نمايندٌه عاليرتبٌه خود را مأمور مباحثاتي با ايران بدون هيچ پيش            

باشد كه ادارٌه تحت مسئوليت وي گزارش راجع بـه مجاهـدين را تهيـه     پليترو، دستيار وزير خارجه در امور خاور نزديك، مي      
شـدٌه    يك جديت جديدي به تمايل اعالم« عاليرتبه،  كند كه انتخاب يك نمايندهٌ    گيري مي   گري سيك نهايتاً نتيجه   . كرده است 

  ٣٩ »اعتنايي غرب هسـتند     كند كه نگرانيهاي امنيتيش مورد بي       ايران شكايت مي  . نمايد  آمريكا براي گفتگو با ايران اضافه مي      
طـور    رژيم مستمراً و بـه    . كند  فتگو با ماليان مشكل امنيتي رژيم ايران را حل مي         و از نظر سيك انتخاب يك رابط و برقراري گ         

طرف از طريق مجاري ديپلوماتيك، و از طرف ديگـر شـكنجه و اعـدام دورتـرين                   خيلي واضح نگراني اصلي خودش را از يك       
ور فعاالن مقاومت، بمباران قرارگاههاي     ترين اختناقهاي تاريخ معاصر يا از طريق تر         هواداران مقاومت و اعمال يكي از بيرحمانه      

اين امر نه بر مقامهاي آمريكايي و نه بر هيچ يـك از مقامهـاي كشـورهاي خـارجي پوشـيده      . ابراز داشته است  … مقاومت و 
سيك براي صحبت با تهران در مورد نگرانيهاي امنيتي چيزي جز گفتگو در مود                اين روشن است كه پيشنهاد گري       بنابر  .نيست
 .ين و شوراي ملي مقاومت نيستمجاهد

كه بتوانند نظرات خود را تبليغ نمايند باالجبار بايد رژيم را بسيار محبوب جلوه داده و بر جنايتهاي    حاميان اين تفكر براي اين    
 و  بشـر   گفتٌه سازمانهاي مدافع حقوق      كه به  ٦٧ بعد از موج گستردٌه اعدامهاي سياسي در اواسط سال        . آن نيز سرپوش بگذارند   

سابقه بوده است و حتي منتظري جانشين خميني را مجبور نمود كه به خميني بنويسد، تـو بـا ايـن اعـدامها                         متخصصان، بي 
كند، جيمز بيل يكي ديگـر از منـابع گـزارش و  يكـي از           تواني مجاهدين را از بين ببري و محبوبيت آنها افزايش پيدا مي             نمي

 با رژيم تهران شناخته شده است، در بازگشت از سـفري بـه تهـران در اواخـر          محققاني كه مواضعش در حمايت از تز سازش       
  :افزايد وي مي. »كنند حمايت مي« از رژيم »اكثريت قاطع مردم ايران«:  به تبليغ اين سياست پرداخت و نوشت كه٦٧ سال

 
كه جنگ ظاهراً خاتمـه يافتـه و    ه اينبا توجه ب. وقتي اين موج اخير خشونت متوقف شود، دوران ترور انقالبي بايد تمام شود          «

اكثريت مردم ايران در پي صلح و يك زندگي عادي هستند، اين اميدواري وجود دارد كه دهمين سالگرد انقالب بيانگر دوران                     
گيرند و كساني كه كارشان بازسـازي         دوراني كه پراگماتيستهاي انقالبي، كنترل سياسي كشور را در دست مي          . جديدي باشد 

 ٤٠ .»شوند كه نقش خود را بازي كنند است وارد ميكشور 
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روي و بازسازي مورد نظر آقاي بيل خبري نشده است بلكه مالهاي حاكم بر ايران بـا                   تنها از ميانه    سال گذشته و نه     اكنون شش 
امـا  . اند  يل شده تهديد اصلي صلح و ثبات در منطقه تبد         المللي و صدور بنيادگرايي، به      افزايش سركوب داخلي و تروريسم بين     

 در بررسـي  ٧٢در سـال » پاليسـي  ايسـت  ميدل«يي در نشريٌه  وي در مقاله. كند آقاي بيل كماكان بر نظرات خود پافشاري مي  
كنـد كـه ابعـاد نقـض          پـردازد و تـالش مـي        وضعيت رژيم تهران و سياست آمريكا درقبال آن، به توجيه جنايتهاي رژيم مي            

و نـاچيز جلـوه     » سـراب «يي توسط رژيم را       يحاتي و تالش براي كسب تكنولوژي هسته      بشر، تروريسم، خريدهاي تسل     حقوق
وي نظير ديگر حاميان خط سازش با رژيم معتقد است كه آمريكا بايد قدمهاي بيشتري براي نزديكي با ايران بردارد، وي                       .دهد

كه هيچ جنبٌه عملـي       رغم آن   ت گرفته، به  حتي محكوم كردن رژيم را كه بعضاً توسط رئيس جمهور و وزير خارجٌه آمريكا صور              
سياست فعلي آمريكا مبني بر محكوم نمودن علني ايران براساس يك           « :نويسد  نيز به خود نگرفته، مورد انتقاد قرار داده و مي         

 وسيله كند كه بدين گيري مي و نتيجه» سراب مفروض و سوءتفاهم است
 
المللـي ايـران نيـز بـه      لحاظ بين به. كنند شود دنبال مي د خودش تبديل مييي را كه به ض    گذاران آمريكا استراتژي    سياست «

كنـد و     ترين گروههـا را تقويـت مـي         در جمهوري اسالمي اين فشار تنها افراطي      . دهد  شيوٌه خودش به فشار آمريكا پاسخ مي      
مريكا و فشار آوردن، بتواند ضربٌه      اگر سياست آ    .كند  رنجها و احساساتي را كه بعد از انقالب و جنگ برانگيخته شد، تغذيه مي             

. »فـارس باشـد   تواند  يك فاجعه براي ثبات در خليج      اش مي   وارد كند، نتيجه  ) رژيم ماليان (جدي اقتصادي و سياسي به ايران       
كه تشخيص داده شود در رابطـه بـا ايـران             يك سياست منطقي اوالً مبتني خواهد بود بر اين        «كند كه     وي سپس پيشنهاد مي   

آمريكـا بايـد      .اين سياست در قدم بعد با كاهش حرارت شعارها همراه خواهد بود           . چيز حقيقت دارد     سراب است و چه    چيز  چه
كار بگيرد و بايد گفتگوي سطح پايين را مورد بررسي قرار دهد و در همان حال   صبري را كه شايستٌه يك قدرت بزرگ است به        

 ٤١ .»و متناسب با پاسخ ايران باشد )دوطرفه(سري اقدامها براي جلب اعتماد  مبتكر يك
 

عنوان متخصص ايران و مرجع كسب اطالعات بيشتر در مورد مجاهدين             از ديگر افرادي كه در انتهاي گزارش وزارت خارجه به         
نوربخش داراي ارتباطات نزديكي با خرازي سفير رژيـم در سـازمان            . معرفي شده، مهدي نوربخش، داماد ابراهيم يزدي، است       

كه رياسـت   ) IRIS(باشد و خرازي تاكنون مبالغ هنگفتي تحت عنوان كمك به انستيتو تحقيقات در مطالعات اسالمي                  يملل م 
نظـرات وي در      پاليسـي نقطـه     ايست  نوربخش در نشريٌه ميدل     مقالٌه  . عهدٌه نوربخش است، در اختيار وي قرار داده است          آن به 

پردازد   ظير ديگر حاميان سياست استمالت، به تبليغ براي خط سازش با رژيم مي            وي ن . كند  روشني بيان مي    رابطه با رژيم را به    
رژيم كمك نكرده است و اين امـر را         » رفرميست«دهد كه در اين زمينه به جناحهاي          و سياست آمريكا را مورد انتقاد قرار مي       

يكا در تهران را نتيجـٌه همـين سياسـت          شمارد و اشغال سفارت آمر      يكي از داليل اصلي راديكاليسم رژيم حاكم بر ايران مي         
وي نهايتاً پيشنهاد خودش براي سياست      . كند كه حتي خميني را مخالف اين امر نشان دهد           كند و سعي مي     آمريكا قلمداد مي  

 :كند طور بيان مي آمريكا درقبال ايران را اين
 
جامعٌه ايـران  . انقالب هنوز تمام نشده   . ل نشده است  رسميت شناخته شود كه جريان انتقال كام        در رابطه با ايران اين بايد به       «

درگيري تنها  . برد كه بسياري سؤاالت بايد پاسخ داده شود و بسياري مسايل حل شود              سر مي   هنوز در دوران پس از انقالب به      
 . »ندازدا عقب مي رساند و بحث سازنده در مورد سياست داخلي و سياست خارجي را به به راديكاليسم در داخل كمك مي

 
كنـد    گيري مـي    كند كه هنوز در ايران جناحهاي ديگري وجود دارند كه متفاوت هستند و نتيجه               در قسمت ديگر وي بحث مي     

 :كه
 
كند كه مشكل عدم درك اسالم و جهان اسالم را حل نمايد و درگيري مثبـت را بـا                     آگاهي به اين تنوع، به آمريكا كمك مي        «

 ٤٢ .»آورند، تشويق كند روي فشار مي رون دولت و در بيرون دولت براي ميانهمسلمانان و ايرانيها كه در د
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واقع امر يكي از شگردهاي ماليان        اين روش در  . باشد  ها محور حرفهاي نوربخش مي    »رو  ميانه«اعتبار شدٌه     داستان قديمي و بي   
 .سياست قاطع در قبال رژيم شوندبوده كه از اين طريق براي سالها توانستند به كمك مبلغان اين تئوري، مانع يك 

سال، سياسـت واقعـي آمريكـا،       ١٥كنند كه طي      يي به اين واقعيت نمي      خود، هيچ اشاره  » بيطرفانه«نوربخش و بيل در بررسي      
ولي   . ها، از هيچ چيز كوتاهي نكرده است      »رو  ميانه«تالش براي جذب مالها بوده و آمريكا براي محقق كردن رؤياي پيدا كردن              

دو نويسـنده   قابل توجه است كه اسـتدالالت هـر       .  با شكست مواجه شد و رژيم را در ادامٌه سياستهايش تشويق كرد            اين خط 
 .اند شان مخالفتشان را با مجاهدين صريحاً بيان كرده دو نويسنده در مقاله كه هر مشابه بوده و مهمتر اين

بـه  » خمينيسـم «نـام     هاي اوست، در آخرين كتاب خود به        تهاروند آبراهاميان، كه گزارش وزارت خارجه اساساً متكي به نوش         
براي خميني درست نيست و اصطالح درسـت        » بنيادگرا«كند كه كلمه ٌ     پردازد و بحث مي     هاي فكري اين گروه مي      تشريح پايه 

 ظرفيـت   ايـن   گرايي اسـت، بنـابر      اگر خمينيسم يك نوع مردم    «كند كه     گيري مي   است و بر همين اساس نتيجه     » گرايي  مردم«
وي . »تغيير و قبول مدرنيسم، حتي نهايتاً پلوراليسم سياسي، برابري جنسي، آزاديهاي فردي، و دموكراسي اجتمـاعي را دارد   

كنندٌه يك رشته  انعطاف ديده شود كه بيان صورت يك جنبش سياسي قابل بحث من اين است كه خمينيسم بايد به«افزايد   مي
چنـين بـه تشـريح       در تأييد اين تئوري در فصل آخر كتاب خمينيسم، وي هـم            ٤٣ .»استــ اقتصادي     نارساييهاي اجتماعي 
خاطر   پردازد و به آنها به      انجام شده مي  " تندروها"روها براي كنار زدن       اي، رفسنجاني و ساير ميانه      خامنه«اقدامهايي كه توسط    

  چنـد سـال      ٤٤دهـد،   اعتبار مي » ، قضايي و خارجي   هاي اقتصادي، امور اجتماعي     در زمينه " ترميدور"پياده كردن سياستهاي    
دهـد، چيـزي جـز     اي و رفسنجاني نسـبت مـي    كه ابراهيميان به خامنه   » ترميدور«پس از چاپ اين كتاب، نتيجٌه سياستهاي        

وخامت اوضاع اقتصادي و در نتيجه افزايش سركوب سياسي و اجتماعي براي كنترل گسترش نارضـايتي عمـومي در صـحنٌه      
وي كـه   . يكي ديگر از مراجع گزارش، اريك هوگلند است       . المللي نبوده است    افزايش درگيري رژيم در تروريسم بين     داخلي و   

نمـوده و مبلّـغ       چيز در حمايت از رژيم كم نگذاشته، طي سالهاي اخير مستمراً بـه ايـران سـفر مـي                    در سالهاي گذشته هيچ   
عهده    وي رسماً سردبيري ارگان فير، عامل رژيم آخوندي در آمريكا، را به            اخيراً نيز، . باشد  شدٌه استمالت از ماليان مي      شناخته

 .گرفته است
 
 ي خطرناك»روها ميانه«

ممكن است   »روها  ميانه«كند و معتقد است كه        پتريك كالسون، متخصص مسايل ايران، متقابالً، نزديكي رابطه با رژيم را رد مي            
چالش ايـران در قبـال غـرب،        «نام    وي در كتاب خود به    . »ديد داشته باشند  ته… «فارس  براي ثبات خليج  » تندروها«بيش از   

  وي   ٤٥ .»روهاي ايران وجـود دارد      استداللهاي بسياري عليه برقراري يك رابطه با ميانه       « :نويسد  ؟ مي »چگونه، چه وقت و چرا    
 : نويسد شود، مي يران ميكه خواستار گسترش رابطه با رژيم ا» وارد كردن ايران به خانوادٌه ملل«در رد سياست 

 
تـاكنون  . شـود   روي اقتصادي و رفاه، منجر به سياست خارجي معتدل مـي            اين سياست بر اين فرضيه استوار است كه ميانه        «

توان استدالل كرد كه منابع بيشتر به رژيم ايران اجازه داده تـا بـه            درواقع مي . شواهد كمي براي تأييد اين فرضيه وجود دارد       
فارس را افزايش دهد، و نقش فعالتري در سياست خاورميانه،            خود سرعت بخشد، فشار خود بر كشورهاي خليج       تسليح مجدد   

 . »از الجزاير تا سودان و لبنان، بازي كند
 

  وي ايـن     ٤٦ »انـدازد   طور خطرناكي چيز بزرگي را براي يك اميدواري ناچيز به خطر مـي              اين سياست به  «وي معتقد است كه     
نشان دادن ريسـك افـزايش تجـارت بـا          «مخالفت كنگره و مقاالتي كه در مطبوعات پيرامون           داند و به     نمي سياست را عملي  

را نيـز بـا اسـتناد بـه واقعيـات موجـود از جملـه تجربـٌه         » چماق و حلـوا «كالسون سياست     .كند  اند اشاره مي    نوشته» ايران
 : نويسد ، غيرواقعي توصيف نموده و مي»كنترا ــ ايران«
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چه كه  اين سياست تأثير كمتري از آن. باشد كه بايد با دقت مورد بررسي قرار گيرد         ست چماق و حلوا، حاوي خطراتي مي      سيا«
 …رود خواهد داشت و در هرحال ممكن است براي مردم آمريكا قابل قبول نباشد اميد مي

 اين حالت بهترين سياسـت آمريكـا شـايد          در… يي براي رابطٌه سازنده بين جمهوري اسالمي و آمريكا نباشد           پايه  شايد هيچ 
ضعف اقتصادي و افزايش نااميدي  مردم ايران از فساد و ادامٌه فقر، شانس موفقيت سياست مهـار را افـزايش                     … باشد" مهار"

 ٤٧ .»شد، ته كشيده است منبع حمايت از آخوندها كه زماني با تنفر از شاه تأمين مي… دهد مي
 

بشر و سياست خارجي آمريكا، با اشاره بـه مجاهـدين و تمايـل آنهـا بـراي                    راسي و حقوق  جاشوا  موراوچك، متخصص دموك    
 :گويد برقراري دموكراسي در ايران مي

 
ـ         « ـــ    آميـز   اسالمي، فناتيسم سياسي و خشونت    " بنيادگرايي"يعني گسترش     اين ممكن است پاسخي به يك مشكل جدي ـ

پيشرفتهاي اخير در زمينٌه گسـترش دموكراسـي در سراسـر جهـان نگـران               كه از زاويٌه      چنين براي كساني    اين، هم … باشد
يي   با سقوط آخرين آلترناتيو ايدئولوژيكي توتاليتر قرن بيستم در مقابل دموكراسي، نيروي باقيمانده            . هستند قابل توجه است   

كند كـه     گيري مي   ن نتيجه   وي سپس با اشاره به مجاهدي       ٤٨…»باشد  كه شديداً مخالف دموكراسي است فناتيسم اسالمي مي       
اين ايده كه ممكن است با كمك به يك تحول و يك جنبش دموكراتيك در ايران، با فناتيسم در قلب آن مقابله كرد، مرا بـه     «

 ٤٩ .»چرا كه امروز تهران براي فناتيسم اسالمي، همانند مسكو براي جهان كمونيسم است. خود عالقمند كرد
 

شود و با ارائٌه پاسخهاي احتمـالي        هامهايي كه از جمله توسط وزارت خارجه به مجاهدين زده مي          چنين بعد از بررسي ات      وي هم 
 :كند كه  آن، استدالل مي

 
ـ       مي) مجاهدين(طور كه خود      حتي اگر آن  « ــ ولي ما ممكن است يـك         كه من اميدوارم باشند     گويند افراد خوبي هم نباشند ـ

رژيم ايران يك تهديد بسيار جدي و دشمني است كه پتانسيل آن            . ها داشته باشيم  دليل محكم استراتژيك براي حمايت از آن      
چه كه مجاهـدين   چنين يك دليل كمتر محكم نيز براي عالقمندي به آن    هم… براي وارد كردن خسارت، بسيار گسترده است      

چه كـه در مـورد دموكراسـي           آن اجازه بدهيد فرض كنيم كه ترس منتقدان آنها درست باشد و آنها به            . گويند وجود دارد    مي
كنند، بسـيار مهـم اسـت، آنهـا در مـورد              گويند معتقد نباشند، اين واقعيت كه آنها دارند در مورد دموكراسي گفتگو مي              مي

كنند، آنها در مورد ارزشهاي بردباري مذهبي در مقابل بيرحمـي      و انتخابات صحبت مي     ارزشهاي بردباري مذهبي، آزادي بيان،    
آنها اين پيام را در بـين ايرانيـان  و مـردم منطقـٌه خودشـان رواج                  . يي است   نظر من يك موضوع پايه      ند كه به  كن  صحبت مي 

كنند واقعاً بـه  آن        كه كساني كه اين كار را مي        ارزشي براي رواج دادن است بدون توجه به اين          اين يك پيام بسيار با    . دهند  مي
از ايـن   . شـوند   كنند بعداً خود نسبت به آن قانع مي         كه شروع به رواج يك پيام مي      ايم كه كساني      ما اغلب ديده  . معتقدند يا نه  

چرا كه مجاهدين حرف درست را . كننده نيست گويند مؤمن نيستند يك ايراد تعيين      چه مي   زاويه حتي اين ايراد كه آنها به آن       
 جهـان در مـورد دموكراسـي صـحبت     زنند و من خيلي خوشحالم كه ببينم مـردم در ايـن بخـش از        در مورد دموكراسي مي   

 ٥٠ .»كنند مي
 

 شاهد روباه
اساسي كه در اين گزارش عليه مجاهدين مطرح كرده، به نظـرات شـماري از حاميـان                   وزارت خارجه براي تأييد اتهامهاي بي     

 امـا   !»به روباه گفتنـد شـاهدت كيسـت، گفـت دمـم           « گويد  المثل ايراني مي    يك ضرب . سياست استمالت استناد نموده است    
بختياري، كارمند رسمي رژيم ايران كه او         هاي بهمن   نويسندگان گزارش از اين هم فراتر رفته و در قسمتي از گزارش از نوشته             

دهد كـه     ، توضيح مي  )خمينيسم(اروند ابراهيميان خود در كتابش،        …اند  نمايند، نيز استفاده نموده     را يك متخصص معرفي مي    
تمـام  » بعضـي از آكادميسـينهاي غربـي   «باط مستقيم بين رژيم شاه و دولتهاي حامي آن      چطور در دوران مصدق در يك ارت      
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درواقع .  مورد اشاره قرار ندهند ٣٢سيكس را در كودتاي سال    . آي  .كار بردند كه در انتشاراتشان  نقش سيا و ام           تالش خود را به   
كننـدٌه   گليسي و آمريكايي كه انتشارات آنها تقويـت       سازد كه شاه به بعضي از آكادميسينهاي ان         هاي اخير، فاش مي     زندگينامه

  تعجبي نيست كه رژيـم   ٥١ . بوده، كمك مالي كرده است     ١٣٣٢خصوص كودتاي سال    نظرات دربار در مورد تاريخ نوين ايران به       
 دهـد و    پيش گرفتن همان شيوه، تالش نموده كه ديدگاههاي مورد نظر خود را از طريق اشـخاص ثالـث رواج                    ماليان نيز با در   

تنها يك تفاوت مهم آن با رژيم شاه اين است كـه رژيـم ماليـان            . نمايد  ميليونها دالر صرف گروههاي عامل خود نظير فير مي        
خواهد بر جنايتهاي سركوبگرانه و تروريستيش از  عالجي كه گريبانگيرش است، قبل از تحريف تاريخ، مي دليل بحرانهاي بي   به

 .المللي خود را كاهش دهد واي بيناين طريق سرپوش گذاشته و انز
 

 يك دهه سياست استمالت - فصل پنجم
 تاريخچه

، در جريان يك جلسٌه استماع كميتٌه خارجي در مجلس نمايندگان آمريكا، دستيار وزير خارجه در امـور                  ٦٤مرداد٢در تاريخ   
ايندگان حاضر از وي سؤال كنـد، در پايـان          يك از نم    كه هيچ   خاور نزديك، ريچارد مورفي، بدون هيچ زمينهٌٌ قبلي و بدون اين          

اين بيانيه با ناباوري همٌه نمايندگان و خبرنگاران حاضر مواجه          . كند  به مجاهدين خلق ايران قرائت مي       يي را راجع    جلسه، بيانيه 
سـتي  را  موضعگيري يك ابرقدرت، عليه جنبشي كه درگير مبارزه با يك ديكتاتوري مذهبي و تروريستي اسـت، بـه                 . شود  مي

مجاهدين خلق ايران يك گروه فعـال اسـالمي،         «: روز وزارت خارجٌه آمريكا آمده بود       در قسمتي از بيانيهٌٌ آن    . آور است   شگفت
عنـوان ابـزار اصـلي پيشـبرد سياستهايشـان اسـتفاده              دموكراتيك و ضدآمريكايي هستند و از تروريسم و خشونت به           ضد
 ١ .»كنند مي

هـزار    ٤٠هاي اعدام ماليان نزديك بـه         تاريخ، جوخه   هم عليه جنبشي كه تا آن       سابقه، آن   ي  بي  در آن ايام، دليل اين موضعگير     
اما وقتي گزارش كميسيون تاور منتشر گرديد، سرمنشأ همٌه ايـن           . نفر از اعضا و هوادارانش را اعدام كرده بودند، روشن نبود          

حسـاب    يي خطـاب بـه طـرف        گيت، طي نامه    در ماجراي ايران  فر، يكي از افراد درگير        منوچهر قرباني . ناسزاگوييها روشن شد  
 آمريكا براي آزادي گروگانهاي اين كشـور، كـه توسـط             خارجٌه  خودش، نوشته بود كه يكي از درخواستهاي آخوندها از وزارت         

ركسيسـت  يي مبتني بـر تروريسـت و ما         اسارت گرفته شده بودند، صدور بيانيه       تروريستهاي مورد حمايت رژيم در لبنان، به      
 .تر برگرديم عقب   براي روشن شدن قضايا بهتر است كمي به٢ .خواندن مجاهدين بود

، سناتور كندي و شـمار ديگـري از نماينـدگان و سـناتورها، در               )كانديداي رياست جمهوري  (، سناتور گري هارت     ٦٣ در سال 
ايام،   در آن .  ت عادالنٌه مردم ايران اعالم داشتند     هايي خطاب به رهبر مقاومت ايران، آقاي رجوي، حمايت خود را از مقاوم              نامه

اين حمايتها، كه با هزاران حمايت ديگر از مقاومت ايران در كشورهاي مختلف همراه بود،  آخونـدها را سـخت بـه وحشـت                         
زجملـه  مثابه شرط اصلي براي عاديسازي روابط با كشورهاي غربـي، ا            انداخت و آنها، محدود كردن شوراي ملي مقاومت را به         

، مسـألهٌٌ   …يكي از محورهاي گفتگو بين اوليور نورث و آخوندهاي حاكم، عالوه بر تحويل موشـك وِ               .  آمريكا، مطرح ساختند  
طور كه در مـورد       گيت، همان   اندركاران ايران   جا نيز دست    اين. حضور مجاهدين در آمريكا و حمايتي كه در كنگره داشتند، بود          

سعي كردند جلو حمايت      كنگرٌه آمريكا دادند، در مورد مجاهدين نيز، با قلب و تحريف حقايق،            ساير مسايل، اطالعات غلطي به    
 . آمريكا از مجاهدين را بگيرند كنگرٌه
هميلتون، رئيس    ، خطاب به لي   ٦٣آذر١٩يي به تاريخ      گيت در مراحل نخستينش بود، وزارت خارجه در نامه          كه هنوز ايران    وقتي

مجاهدين يك گـروه بسـيار      «: كند  طور بيان مي    انٌه كنگره، نظر وزارت خارجه را دربارٌه مجاهدين اين        زيركميتٌه اروپا و خاورمي   
 ٣ .»گرا، مسلمان، چپ و ضدغربي هستند ملي

اگرچه در اين   . كند  صفحه، براي هميلتون ارسال مي      ١١در همين رابطه، وزارت خارجه يك گزارش مشروح دربارٌه مجاهدين در            
گيت تنظيم شده، حقايق بسياري در مورد مجاهدين وارونه جلوه داده شده است و اتهامهـاي دروغ                   ر ايران گزارش، كه در كاد   

گيت هنوز رژيم همٌه درخواسـتهايش را مطـرح نكـرده     كه در مراحل اوليٌه ايران جا زيادي به اين سازمان وارد شده، ولي از آن    
 :رد مجاهدين است، ازجملهيي در مو بود، اين گزارش حاوي نكات  بسيار روشنگرانه
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 از طريق انتشارات مجاهـدين و خبررسـاني فـردي و بـدون               هزار نفره در تهران كه صرفاً     ١٠٠ـ با اشاره به برگزاري تظاهرات       
زمـان مجاهـدين در سراسـر ايـران،  بـه پايگـاه                نوع رسانٌه همگاني صورت گرفت و با اشاره به تظاهرات هم            دسترسي به هر  

 .كند مجاهدين اذعان مياجتماعي گستردٌه 
 .كند كه مجاهدين خيلي تالش كردند كه يك مجلس مؤسسان با آراي آزاد مردم تشكيل شود، كه موفق نشدند ـ تصريح مي
 .كند كه مسعود رجوي، به علت عدم تأييد رفراندوم آخوندها، از كانديداتوري حذف شد ـ تصريح مي
 .كردند در چارچوب  قانون عمل كنند ار خشونت نبودند و تالش ميوجه خواست هيچ كند كه مجاهدين به ـ تصريح مي
 .يافتن رجوي و خياباني به پارلمان شد كند كه تقلبهاي گسترده  در انتخابات پارلمان، مانع راه ـ تصريح مي
سـلطٌه  كند كه درقبال درخواستهاي مجاهدين، خميني گفت راه مجاهـدين انحـراف از انقـالب و بازگردانـدن                     ـ تصريح مي  
 .آمريكاست

 .، تمامي رهبران مجاهدين توسط ساواك شاه يا دستگير يا اعدام شدند١٣٥٠كند كه در سال ـ تصريح مي
 يك جريان ماركسيست، رهبران مسلمان مجاهدين را كشته و سـازمان را تحـت كنتـرل                 ١٣٥٢كند كه در سال     ـ تصريح مي  

 .طاب كرده استخودش درآورده و مجاهدين مسلمان را يك گروه ليبرال خ
 .كرده است سالها در زندان بوده است و مجاهدين داخل زندان را رهبري مي كند كه مسعود رجوي در آن ـ تصريح مي
 ٤ .هزارنفر از هواداران و اعضاي مجاهدين را اعدام كرده است كند كه رژيم خميني چند ـ تصريح مي

 
 كند خميني شرايط را تعيين مي

خارجـٌه    مـاه بعـد، وزارت      ٦، يعنـي كمتـر از       ٦٤خرداد٢٤پسند آخوندها قرار نگرفته و در تاريخ           مورد اما طبعاً چنين گزارشي   
در . كنـد   كند كه تمامي واقعيتهاي مندرج در گزارشهاي قبلي خودش را نيز نفي مي              يي عليه مجاهدين صادر مي      آمريكا بيانيه 

» دموكراتيـك، ضـدآمريكايي و اشـتراكي    مسلمان، ضد«مجاهدين باره  گرا و مسلمان، به يك     اين بيانيه، مجاهدين بسيار ملي    
تشكيل يك مجلس مؤسسان براساس انتخاب آزاد مردم، تـالش          «خارجه، براي     قول گزارش وزارت    مجاهديني كه به  . شوند  مي
ان نيروهاي  عنو  به«شوند كه     عنوان سازماني معرفي مي     ، به »بنديهاي سياسي مشخصي داشتند     كردند و با رژيم خميني مرز       مي

 .كردند رژيم، خدمت مي» امنيت
  حمايـت خـود را از   ٥تـن در واشـينگتن،   ٢٥٠٠هزار ايراني ازجمله   ماه قبل از آن، دهها      كه كمتر از يك     حالي  ، در ٦٤مرداد٢در  

 مقاومت اعالم داشته و شمار قابل توجهي از اعضاي مجلس نمايندگان آمريكـا بـراي تظاهركننـدگان پيـام فرسـتاده يـا در       
بار ديگر موضع وزارت خارجه دربارٌه مجاهدين را بدون مقدمه در جلسٌه              تظاهرات سخنراني كردند،  دستيار وزير خارجه، يك       

در همان زمان، دبيرخانٌه شوراي ملي مقاومت ايران، پاسـخ مشـروحي را در اختيـار مقامهـاي                  . كند  استماع كنگره اعالم مي   
گيت و عوامل آنهـا در وزارت خارجـه، از            كه سردمداران ايران    حال اين .  را روشن سازد   وسيله حقايق   ذيربط قرار داد تا به اين     

هـاي    ايام رسـانه  جاست كه در همين جالب اين. اند، توي ديگ افتاده بودند هاي ايران برايشان پخته»رو ميانه«حليمي كه    هول
را سوژٌه خبري جـالبي     » وريست  ضدآمريكايي  فريب نمايندگان مجلس آمريكا توسط يك گروه تر       «جمعي آمريكا كه موضوع     

و وقتي در مقابل پاسخهاي منطقي آنان قرار گرفتند، تناقضـات           . يافته بودند، از نمايندگان مقاومت خواستار توضيحات شدند       
 علي  هاي تلويزيوني آمريكا، همان زمان به دكتر        خبرنگار يكي از شبكه   . موضعگيريهاي وزارت خارجه برايشان قابل فهم نبود      

" اسـناد تروريسـم   "خارجـه مشـتاقانه       كه وزارت   از اين «زمان مجاهدين در واشينگتن گفت،        صفوي، سخنگوي مطبوعاتي آن   
شـدت    به) رغم خواست خبرنگار مزبور     به(گذارد، اما از ارائٌه مدارك مربوط به تروريسم ماليان            مجاهدين را در اختيار آنان مي     

دانست كه مجريان  گيت خبري نداشت و كسي نمي   كس از ماجراي ايران     ايام هيچ   البته در آن    . »ام  زده  اكراه دارد، بسيار شگفت   
گيت با جنايتكاراني معامله كرده بودند كه عالوه بر كشتار مردم ايران و تجاوز به دختران هوادار مجاهدين قبل از اعدام                       ايران

اعدام زنان باردار، در راستاي سياست صـدور انقـالب خـود،        و درآوردن چشم زندانيان مجاهد و ريختن اسيد در حلق آنها و             
  جالب است كه قاضي والش طي گزارشي كـه در            ٦ .قتل رسانده بودند    تفنگدار آمريكايي را هم در بيروت در يك انفجار به         ٢٤١
گيـت در     احت ايران اندركار فض   نفر دست ٩  منتشر كرد، اعالم نمود كه ريچارد مورفي، دستيار وزارت خارجه،  يكي از                ٧٢ سال
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 .وزارت خارجه بوده است
 
 

 گيت وقايع بعد از ايران
در .   با دفتر مجاهدين تماس گرفت و رسماً خواستار گفتگو گرديد           ٦٥خارجه  در آبان     گيت، وزارت   پس از افشاي افتضاح ايران    

ينگتن صورت گرفت، مقام مزبور     ايام بين يك مقام وزارت خارجه و نمايندگان مجاهدين در واش            گفتگوهاي متعددي كه در آن    
اندركاران سياستگذاري    توصيف كرد و تصريح نمود كه از نظر دست        » واقعي  احمقانه و غير  «موضعگيري قبلي وزارت خارجه را      

هـاي    جلسـه   صورت. كننده در تحوالت آيندٌه ايران دارند       عنوان تنها نيروي جدي و فداكار، نقشي تعيين         آمريكا، مجاهدين، به  
  از سـوي وزارت خارجـه صـادر    ٦٤خرداد٢٤يي كه در   خارجه تصريح كرد كه بيانيه      اين مقام وزارت  . اتها موجود است  آن مالق 

زمـان شـماري از مطبوعـات نيـز           در همين   .باشد  شده بود، ملغي شده است و اين وزارتخانه مشغول تدوين بيانيٌه جديدي مي            
 ٧ .مت را مورد انتقاد قرار دادندسياست مماشات با رژيم ماليان و موضعگيري عليه مقاو

گزارش كميسيون تاور، ريچارد مورفي را در رابطه با تالش ايـن              يي با اشاره به     ، نماينده مروين دايملي طي نامه     ٦٦ در بهار سال  
 يك نامه به      متعاقباً در   ٨ .اعتبار كردن نمايندگاني كه از مجاهدين حمايت كرده بودند، مورد سؤال قرار داد              وزارتخانه براي بي  

 ٩ .گيت شده است همكارانش، نماينده دايملي توضيح داد كه چگونه مقاومت ايران قرباني معامالت ايران
در ادامٌه اين تغيير سياست ريچارد مورفي، مشاور وزير خارجه كه از جانب نمايندگان كنگرٌه آمريكا، در جلسٌه استماع مورخ                    

خارجه عليه مجاهـدين،      گيت با موضعگيري وزارت     وپا، در مورد ارتباط ماجراي ايران       زيركميتٌه خاورميانه و ار     ٦٦ارديبهشت١
آگاهيمـان در مـورد ايـن       «وي اذعان نمود كه ما در       . مورد سؤال قرار گرفته بود، مواضعي مطلقاً متفاوت با گذشته اتخاذ كرد           

آنهـا در صـحنٌه سياسـي    . »ايم مالقات كرده«ا آنها ايم و ب وي افزود ما مجاهدين را بايكوت نكرده. »هايي داريم سازمان، حفره 
زمـان،      در همـين    ١١ .پست اظهارات وي را منعكس نمود         روز بعد از شهادت مورفي، واشينگتن       ١٠ .هستند» يك بازيگر «ايران،  

نقـل    شنال به يونايتدپرس اينترن . العمل نشان داد    صورت علني عكس    بار به   رژيم خميني كه نگران  يك تغيير سياست بود، اين         
اگر آمريكا فعاليتهاي مجاهدين را محدود كند، رژيم نيز به حمايت خود از گروههـاي               «: از رفسنجاني، رئيس مجلس گفت كه     
 ١٢ .»تروريست در لبنان خاتمه خواهد داد

است وزارت خارجه نمايندگان مجاهدين اطالع داد كه سي خارجه به زودي وزارت  ظاهراً واشينگتن از اين ايده استقبال كرد و به        
 .تغيير كرده است و ديگر مجاز به مالقات و گفتگو با مجاهدين نيست

نشـيني   گيت، موقتاً طرفداران معامله با رژيم در دولت آمريكا را، مجبور به عقـب             بار معاملٌه ايران    واضح بود كه شكست فاجعه    
 .ر ديگر جريان سازش و معامله با ماليان را راه انداختندچينيهاي الزم، با اما اكنون پس از گذشت يك سال و زمينه. نموده بود

جمهـوري    بـوش در روز اداي سـوگند رياسـت        . جمهوري بوش، سياست مماشات با رژيم كماكان ادامه يافت          در دوران رياست  
مريكـا،  قـول مقامهـاي دولـت آ        با چنين برخوردي كه به    . »آورد  نيت مي   نيت، حسن   حسن«: حاكمان ايران اعالم كرد     خطاب به 

مانـده    جاي  اجراي سياست گفتگوي سازنده  درقبال ايران بود، روشن بود كه وزارت خارجه بر تكرار همان ادعاهاي سخيف به                  
البته هم زمان با اين تحوالت، نمايندگان مردم آمريكا در كنگره و سنا، از              . گيت عليه مقاومت ايران، ُمصر است       از دوران ايران  

روز حمايتهاي بيشتري از مقاومت مردم ايـران          وسطايي ماليان را دريافته بودند، هر       وريستي و قرون  حزب، كه ماهيت تر     هر دو 
 .نمودند خارجه عليه مقاومت نمي داشتند و كمترين توجهي به اتهامهاي وزارت و محكوميت رژيم خميني ابراز مي

 
 تكرار  گذشته

  ١٣ .قبال ايران و مجاهـدين نوشـت   يي در رابطه با سياست دولت در ه، نماينده دايملي براي وزير خارجه نام    ٦٨در ماه  شهريور   
گيت، درخواست دايملي براي ازسـرگيري  گفتگـو بـا مجاهـدين را رد        وزارت خارجه در پاسخ، با تكرار همان اتهامهاي ايران        

ما آرزوي برقـراري    «:  شده بود  يي با مقاومت ايران، برمال      البته  در قسمت پاياني نامه، علت واقعي چنين برخورد خصمانه            .كرد
نزديـك و    چند روز بعد، جان كلي، دستيار وزيـر خارجـه در امـور خـاور       ١٤ .»روابط عادي بين ايران و اياالت متحده را داريم        
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تن از اعضـاي  ١٨٦آسياي جنوبي، در جلسٌه استماع زيركميتٌه اروپا و خاورميانه، در پاسخ  به سؤال لي هميلتون در مورد نامٌه        
 ١٥ .نگره  به بيكر در مورد حمايت از مقاومت ايران، همان حرفهاي هميشگي در مورد مجاهدين را تكرار نمودك

، نماينده دايملي در نامٌه ديگري خطاب به جيمز بيكر، با ارائٌه توضيحات مكفي در مورد اتهامهـاي منـدرج    ٦٨مهر١١در تاريخ   
    ١٦ .دهـد   ي يك جلسٌه توضيحي را با شركت نمايندٌه مجاهـدين ارائـه مـي             شهريور  وزارت خارجه، پيشنهاد برگزار     ٢٤در نامهٌ 
مهر در نامٌه كوتاهي بدون اشاره به پاسخهاي نماينده دايملي، مجدداً علت عدم گفتگـو بـا مجاهـدين را،                     ١٤خارجه در     وزارت

 ١٧ .كند ذكر مي» براي سرنگوني قهرآميز دولت ايران«قصد آنان 
هنگام ورود    ، دكتر عالءالدين توران، نمايندٌه وقت شوراي ملي مقاومت در واشينگتن، به           ٦٨ي، در مرداد  در ادامٌه چنين سياست   

اثبـات   كه هيچ اتهامي متوجه او نبـود، چيـزي كـه بعـداً در دادگـاه بـه          داليل كامالً واهي دستگير شد، در حالي        به آمريكا به  
هـاي    خبر نماند، اين خبر را منابع آمريكـايي از طريـق روزنامـه              ي بي خدمت  كه رژيم از اين خوش      جالب بود كه براي اين      .رسيد

 .فارس اعالم نمودند كشورهاي خليج
روي در رژيم ايران، دهان بسياري از         بار ديگر باعث شد كه به هواي ميانه         مرگ خميني و روي كار آمدن دولت رفسنجاني يك        

سياست در مورد مقاومت ايران و رژيم خميني در دولت گذشته           . دجمله  برخي جناحها در آمريكا آب بيفت         كشورهاي  غربي از   
هرچند كه آشكار شدن تدريجي شكسـت رفسـنجاني، ادامـه و اصـرار بـر صـدور       . آخر وضع مشابهي داشت بيش تا به    و  كم

ومـت  حك«خصوص  سوءاستفادٌه ماليان از شرايط عـراق و تصـميم آنهـا بـراي اسـتقرار        تروريسم توسط بقاياي خميني و به     
، راه زيادي براي معامله و سازش بيشتري با رژيـم بـاقي             )خاطر آن جنگ را متوقف كرد       چيزي كه بوش به   (در عراق،   » اسالمي
 .گذاشت نمي

نمايندهٌٌ كنگره، يعني اكثريت مجلس نمايندگان طـي        ٢١٩يكي از آخرين اظهارات وزارت خارجه در دولت سابق، وقتي بود كه             
 :رهبري مسعود رجوي حمايت كرد و اعالم نمود مقاومت ايران بهيك بيانيه از شوراي ملي 

 
 .جبهه شود جنگند، هم زمان آن فرا رسيده كه جهان آزاد با كساني كه براي صلح و دموكراسي عليه رژيم ايران مي «

النه، نشـان  شوراي ملي مقاومت ايران، تحت رهبري آقاي مسعود رجوي، با اعالم برنامٌه مشخص و تعيين سياسـتهاي مسـئو                
 .المللي مصمم و قادر است در رابطه با صلح و ثبات در اين منطقه حساس مشاركت نمايد قبال تحوالت بين داده است كه در

گزارشهاي منابع بيطرف مؤيد اين است كه شوراي ملي مقاومت، با اتكا به بازوي نظاميش، ارتش آزاديبخش ملي ايـران، و بـا                       
عتصابات و تظاهرات چندماهٌه گذشته در ايران، قادر به برقـراري آزادي و دموكراسـي در ايـران                  پشتيباني مردم و همگام با ا     

هاي مستحكم مردمي و مذهبي اين مقاومت در ميان مـردم ايـران، مهمتـرين  مـانع                    تجربه نشان داده است كه ريشه     . است
حـل واقعـي در برابـر پديـدٌه ارتجـاع و       اومت، راهاين رو، اين مق     از  . سوءاستفادٌه رژيم ايران از احساسات مذهبي مردم است       

ما متقاعد هستيم كه حمايت از شوراي ملي مقاومت به دستيابي به صلح و ثبـات بـراي تمـامي                    . باشد  قشريگري مذهبي مي  
 .»كشورهاي منطقه، كمك خواهد كرد

يـي،     خميني و بدون هيچ مقدمـه      خارجه، به خواست خبرنگار خبرگزاري رژيم       در مقابل آقاي اشنايدر، سخنگوي وقت وزارت      
 پيامش بسيار واضح بود و      ١٨ .گروهي از خبرنگاران را در وزارت خارجه جمع كرد و همان اتهامها را عليه مجاهدين تكرار كرد                

اند، ولي خيالتان از بابـت مـا جمـع     خواست به رژيم يادآوري كند كه هرچند اكثريت كنگره از مقاومت ايران حمايت كرده     مي
 .باشد

 
 دولت جديد

گشت، هيچ چيز تفاوت نكرده و كساني كه براي سالها مصدر             جا كه به وزارت خارجه برمي       با روي كار آمدن دولت جديد، تا آن       
رسـيد كـه      نظـر مـي     ابتدا به   در. قبال رژيم ادامه دهند     جويانه را در    چنان ُمصر بودند كه همان سياست مماشات        امور بودند هم  

كـه از     در حـالي  . حدي وجـود دارد     چنين بحثي هنوز هم تا    . قبال ايران در دولت جديد وجود دارد        درنزاعي در مورد سياست     
المللي و رژيمي سركش توصيف       جمهور و وزير خارجه، رژيم آخوندها را بزرگترين حامي تروريسم، ياغي بين             همان ابتدا رئيس  
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وقت در موضعگيريهاي رسمي به اين        خارجه هيچ   مهاي وزارت ميان آمد، مقا    نمودند و صحبت از سياست مهار در مقابل رژيم به         
كه جواب مشخصي از دسـتيار        سياست استناد نكردند و حتي در يك جلسٌه استماع، تالشهاي رئيس كميتٌه خارجي براي اين              

 ١٩ .بردن اصطالح مهار اجتناب ورزيد كار جايي نرسيد و وي حتي از به وزير خارجه در امور خاور نزديك بگيرد، به
جفري كمـپ، متخصـص    .طور عملي سياست آمريكا در دوران دولت جديد نيز تاكنون ادامٌه روند قبلي بوده است   حال به   هر  در

 : نويسد امور خاورميانه از بنياد كارنگي، در اين رابطه مي
 
 وزيـر خارجـه كريسـتوفر،       .باشد) سياست قاطع درقبال رژيم   (رسد كه دولت كلينتون حامي نظر اول          نظر مي   در نگاه اول به   «

ما معتقـديم كـه     . تري براي منزوي كردن ايران نسبت به دولتهاي قبلي دارد           اظهار داشته كه تيم كلينتون يك سياست قوي       
كنيم كه ديگر كشورهاي جهان را نيز قانع سازيم كه همانند مـا، بـا                 و ما تالش مي   … المللي است   ايران يك ياغي بين   ) رژيم(
چشـم    ولي در واقع قاطعيت سياست جديد دولت، كمتر از چيزي است كـه بـه              . عنوان يك ياغي عمل نمايند     ايران به ) رژيم(

گيـرد   ندرت مورد اشارٌه مقامهاي دولت قرار مي دولت علناً خواستار صحبت با رژيم تهران شده است و ـ هرچند كه به . زند مي
ذشته افزايش داشته است و شامل قطعات حفاري نفت و مهندسي           سال گ   نحو قابل توجهي در دو      ـ صادرات آمريكا به ايران به     

، ٧٠ميليـون دالر،  در سـال      ٧٤٧،  ٧١كه در سـال     ميليارد دالر برسد در حالي       ممكن است به يك    ٧٢ صادرات در سال  . شود  مي
ـ ٤ تا ٥/٣چنين ساالنه   ايران هم . ميليون دالر بوده است   ١٦٦،  ٦٩ميليون دالر و در سال    ٥٢٧ ت بـه كمپانيهـاي   ميليارد دالر نف

تنها به اقتصاد وخيم ايـران بلكـه بـه     پردازند كه نه فروشد و به اين منظور كمپانيهاي نفتي به ايران پول نقد مي          آمريكايي مي 
 ٢٠ .»كند برنامٌه تسليحاتيش نيز كمك مي

 
 از آلمـان و ژاپـن، سـومين           افزايش يافته و براساس گزارشها، آمريكا بعد        ٧٣حجم مبادالت اقتصادي ايران و آمريكا در سال       

 ٢١ .باشد طرف معامله با رژيم ايران مي
 : نويسد قلم استيون گرين مي يي به  در مقاله٧٣اسفند٧تايمز  در تاريخ  روزنامٌه واشينگتن

 
خوانـده اسـت، كابينـٌه كلينتـون تـالش كـرده        " المللـي  ياغي بـين "كه وارن كريستوفر، وزير خارجه، ايران را يك          حالي  در«
 .شورهاي ديگر را از تجارت با تهران برحذر داردك

شد به موفقيـت      ٌ محاصره در اطراف ايران، اگر توسط اعمال خود آمريكا تضعيف نمي             اما تالشهاي كابينه براي ايجاد يك حلقه      
 .يافت بيشتري دست مي

 به بزرگترين شـريك تجـارتي ايـران    صدا تبديل  و  رغم شعارهاي كابينه كه لحن شديدي هم دارند، اياالت متحده بدون سر          به
 .شده است

جاي آسيب رساندن مالي  متحده به دهند كه اياالت يي نشان مي كننده نحو قانع اين ارقام به. دهنده است  ارقام اين تجارت تكان  
 .به ايران، درحقيقت كمك كرده تا ايران غرق نشود

ن براي مهمترين محصولش ـ يعني نفت ـ بودنـد، حجـم خريـدهاي      كه سابقاً  آلمان و ژاپن بزرگترين مشتريان ايرا در حالي
 .نفتي آمريكا اينك بيشتر از همه شده است

ميليارد دالر از ايران خريد كردند ٤ كمپانيهاي نفتي آمريكايي بزرگترين مشتريان ايران بودند و در آن سال حدود  ٧٣در سال 
 .ماه گذشته بود١٢ ظرف درصدي ١٩/٥هندٌه افزايش چشمگير  اين معامالت نشاند. 

 .كند متأسفانه دالرهاي آمريكايي، هزينٌه همان فعاليتهاي ايران را كه كابينه محكوم كرده است، تأمين مي
اين . كنند  شركتهاي نفتي آمريكايي بيش از پول مورد نياز براي خريداري تكنولوژي تسليحاتي و نظامي، به ايران پرداخت مي                 

 .اند المللي به ايران كمك كرده پرداخت هزينٌه اقدامهاي تروريستي و  ديگر مزاحمتهاي بينچنين در  معامالت نفتي هم
اين كمپاني آخر، شراكتي است بين تكزاكو و        . اويل، كوستان، موبيل و كتكس      شركتهايي كه نقش دارند عبارتند از اكسان، بي       

رسانند، بعضي از شركتهاي ديگـر آمريكـايي          ان كمك مي  اما تنها شركتهاي نفتي آمريكايي نيستند كه به اقتصاد اير         . شوران
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ايـن شـركتها شـامل      . اند تا تكنولوژي پيشرفته و ديگر محصوالت را به ايران بفروشند            هم، قراردادهاي جذابي با ايران بسته     
 .باشند  ميATT و شركت اطالعات  جهاني UDFشركت كامپيوتري اپل، موتوروال، 
هليكـوپتر بـه ايـران فروخـت، هيولـت      ٥ات  هليكوپتر و الكترونيك و هليكوپترسازي بل،       شركت راكول اينترنشنال تجهيز   

عالوه بر اينها     .فروشد و كرايسلر در نظر دارد با اشتراك ايران يك كارخانٌه مونتاژ بسازد              پكارد، كامپيوتر پيشرفته به ايران مي     
حمـل    ، قراردادي با ايران امضا كـرده كـه تلفنهـاي قابـل            نام اوكتاگان   يك شركت در شهر رستون واقع در ايالت ويرجينيا به         

 . يي را براي استفادٌه ارتش ايران به آن كشور بفروشد ماهواره
تهـران، حمـايتش از     ) رژيـم (جستجوي سالحهاي اتمـي توسـط       . تالش كابينه براي منزوي كردن ايران عملي صحيح است        

اما با توجـه بـه شـبكٌه        . پروسٌه صلح خاورميانه بايد متوقف گردد     چنين تالشهايش براي تضعيف       تروريسم و قشريگري، و هم    
كند، تالشهاي كابينه بـراي بازداشـتن  ديگـر            يكديگر وصل مي    چه بيشتر آمريكا و رژيم تهران را به         فعاليتهاي تجارتي كه هر   

 .رسد نظر مي رويي به كشورها از تجارت با ايران، دو
ميليون دالري به ايران را، به تأخير انداخت اما تا زمـاني كـه شـركتهاي                  ٤٥٠ك وام   ژاپن در اثر فشارهاي آمريكا، پرداخت ي      

به همين دليل، اعتراضـهاي     . نحوي مؤثر خواستار لغو اين وام گردد        تواند به   برند، كابينه نمي    آمريكا از معامله با ايران سود مي      
 .نمايد يكابينه عليه فروش رآكتورهاي اتمي توسط روسيه به ايران، توخالي م

كه فشارهاي قوٌه مقننه، ممكن است پايٌه         اينك كه جمهوريخواهان در كنگره اكثريت را دارند، داليلي وجود دارد مبني بر اين             
 .مستحكمي را كه تاكنون براي حمايت از شعارهاي كابينه موجود نبوده است، ايجاد نمايد

رجيا، با فراخوان براي سرنگوني رژيم تهران به قلب مشـكل           نيوت گينگريچ، سخنگوي مجلس نمايندگان، جمهوريخواه از جو       
حل  درازمدتي است كه منطقـي         تعويض رژيم فعلي ايران تنها راه     : "طور كه آقاي گينگريچ مالحظه نموده       همان. پرداخته است 

 ".رسد نظر مي به
ـ          يك راه براي آغاز اين كار، تأييد اليحه        واه از نيويـورك، آورده و خواسـتار   يي است كه سـناتور آلفـونس دامـاتو، جمهوريخ

اين قانون در زمينٌه منع معامله توسط شركتهاي خـارجي متعلـق بـه    . برقراري تحريم كامل تجارتي بين آمريكا و ايران است      
اين اليحٌه خريد نفت توسط شركتهايي كه متعلـق بـه آمريكاييهـا هسـتند و     .  شركتهاي آمريكايي تأثير ويژه خواهد داشت   

 .روش آن را در بازار آزاد، متوقف خواهد نمودچنين ف هم
كه شركتهاي    دليل معامله با ايران انتقاد كند در حالي         تواند از ديگر كشورها به      كابينٌه كلينتون بايد متوجه شود كه آمريكا نمي       

 …»دهند كار را انجام مي آمريكايي، خود همين
 
اي مكرر نمايندگان كنگره، براي گفتگو با مقاومـت ايـران، مقامهـاي             درخواسته  موازات اين، در مقاطع مختلف، در پاسخ به         به

عنـوان مواضـع ايـن      را، بعضاً با افزودن يا كم كردن چند جملـه، بـه         ٦٤جامانده از سال    خارجه همان مطالب تكراري به      وزارت
يرامون سـازمان مجاهـدين و      شده توسط كنگره، براي يك مطالعه پ        ماهٌه تعيين ٦حتي  در دوران     . اند  وزارتخانه عرضه داشته  

خارجه هيچ فرصتي را براي بيان خصومتشان با مـردم و مقاومـت               ارائٌه يك گزارش جامع و بدون پيشداوري، مقامهاي وزارت        
يـك پديـدٌه    «حال همين مقامها، مكرراً خواستار برقراري رابطه با رژيم ماليـان شـده و آن را                   در عين . ايران از دست ندادند   

 .دناميدن» دائمي
 

 يك  سياست غلط
اما در گام بعدي، اين . حال ضرركنندٌه اصلي اين سياست مماشات، مردم و مقاومت ايران بوده و هستند       ترديدي نيست كه تابه   

واقعيت اين است كه خواسـتٌه رژيـم خمينـي از دولـت             . كنند  مردم و دولت آمريكا هستند كه در اين معاملٌه ننگين ضرر مي           
 . نيستچيز بيشتر آمريكا دو
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طور مستقيم و غيرمستقيم جريان        اوالً باز بودن كانالهاي اقتصادي، فروش نفت و خريد تكنولوژي و ساير نيازها، چيزي كه به               
دارد و دولت گذشته، در ماههاي آخر كار خود، آزاديهاي بيشتري را براي خريد نفت از رژيم توسط  شركتهاي آمريكايي قائل                      

 ٢٢ .باشند ضر، شركتهاي نفتي آمريكا اولين خريداران نفت ايران مينحوي كه در حال حا شد، به
پرواضح است كه آخونـدها     .  آشيل رژيم است    ترين پاشنه    ثانياً، خصومت آمريكا با مقاومت ايران، چرا كه مقاومت ايران جدي          

زيـرا روابـط معمـول      .  انـد   نبودهرو با مقامهاي آمريكايي       در  هيچگاه خواستار روابط ديپلوماتيك يا حتي گفتگوهاي علني رو        
عنـوان دشـمن      فقيه در تعارض است و اين رژيم با شيادي، نيازمند معرفي آمريكا به              وسطايي واليت   المللي با ماهيت قرون     بين

همه لطف و محبت به رژيم آخوندها، خواستار بازگشوده شدن روابـط ديپلوماتيـك و                 اما آمريكا در ازاي اين    . باشد  خودش مي 
ديپلوماتيـك،    العاده نامتوازن و حتي غير      گاهي يك مقام آمريكايي به نحوي فوق        از  هر.  مستقيم با رژيم خميني است     گفتگوي

 .كند را دعوت به مذاكره و گفتگو مي» المللي ياغي بين«اين 
طالع كافي از چنين از عدم ا فقيه است ـ و هم  چنين سياست غلطي از عدم درك درست از رژيم خميني ـ كه مبتني بر واليت 

خصـوص    اشتباهات آمريكا در ايران، در مقاطع مختلف و بـه         . اين البته نكتٌه جديدي نيست    . شود  اوضاع داخل ايران ناشي مي    
 نيز، ناشي از اين موضوع بود و تحليل اوضاع ايران در آمريكا مبتني بر اطالعاتي بود كـه اساسـاً از                      ٥٧در مقطع انقالب  سال    

 .توانست صحيح باشد اندازه مي روشن است كه اطالعات ساواك تا چهآمد، و  سوي ساواك مي
چـرا كـه اكنـون،      .  خورد  چشم مي   در ارزيابيهاي وزارت خارجه، كمبود درك و اطالع، در دوران خميني بيشتر از زمان شاه به               

مردم و مقاومـت    . كار نيست هاي عريض و طويل نيز در         برخالف زمان شاه، روابط ديپلوماتيك، نظامي، اقتصادي، و سفارتخانه        
چـه    بنـابراين آن  . هستند و نبايستي به حرف آنها گـوش داد          …گرا و بدون حمايت و      ايران هم، از نظر وزارت خارجه خشونت      

 .ماند منابع خود رژيم و عواملش در آمريكا و خارج آمريكاست مي
ـ       عدم درك ماهيت ديكتاتوري مذهبي و نظام واليت        طـور عـام و       ه سياسـتمداران خـارجي بـه      فقيه مشكل بزرگتري است ك

چه كـه     تشبيه اين رژيم به ديكتاتوري قرن بيستم، مشابه آن        . برند  طور خاص از آن رنج مي       كشورهاي غربي ازجمله آمريكا به    
ر پـذي   در ايران زمان شاه يا برخي ديكتاتوريهاي آمريكاي التين وجود داشته يا دارد، رژيم خميني را قابل مذاكره و اسـتحاله                    

فهمـد و همـٌه سياسـتهاي         ساله نشـان داده اسـت كـه ايـن رژيـم فقـط زبـان زور را مـي                   ١٦كه تجربٌه     در حالي . نماياند  مي
فرستد و آن هـم       كند، فقط يك پيام به آخوندها مي        گونه كه وزارت خارجه دنبال مي       جويانه، از آن    گرايانه، يا مسالمت    مماشات

 .صدور تروريسم و بنيادگرايي يعني خمينيسم استتر كردن رژيم در  پيام ضعف، و هرچه جري
       

 تاريخچٌه مجاهدين - فصل ششم
 يك نگاه تاريخي

. زمـان بـود     حصر انگلستان و روسيه در ايران هم        و  حد  قرن  نوزدهم و سلطنت قاجار در ايران، با دخالتها و اعمال نفوذهاي بي             
صـورت    وج خود رسيد و تا جنگ جهاني دوم، اين كشور را در ايـران، بـه               ا  دخالتهاي انگليس، با تسلط بر منابع نفت ايران، به        

، مردم ايران امكان يافتند كه نفرت خود را نسبت          ١٣٢٠پس از سقوط ديكتاتوري رضاشاه در سال      . قدرت مسلط  درآورده بود    
ايران، در ايـن دوران توانسـت       مصدق، رهبر نهضت ملي     . نشاندٌه آن در ايران، ابراز دارند       به استعمار انگليس و دولتهاي دست     

يي كه اكثريت قـاطع مـردم ايـران در آن شـركت فعـال                 مبارزه. يك جنبش سراسري براي ملي كردن صنعت نفت، برپا كند         
دليل فشار افكـار عمـومي،         شدن نفت، شاه به     ، پس از تصويب قانون ملي     ١٣٣٠ در سال . كردند  داشتند و از مصدق حمايت مي     

طرف صرف اجراي قانون، و از طرف ديگر صرف           ماه حكومت ملي مصدق، از يك     ٢٧. مصدق را بپذيرد  وزيري    مجبور شد نخست  
هـا، انگلسـتان      در اين توطئـه   . مانده و حزب تودٌه وابسته به مسكو گرديد         هاي مشترك دربار، روحانيت عقب      مقابله با توطئه  

نفـع ايـران در دعـواي         و مجمع عمومي ملل متحد به     رغم قضاوت ديوان داوري الهه        كننده داشت و به     نقشي اساسي و تعيين   
 .، دولت آمريكا نيز به انگلستان پيوست١٣٣١از سال. نفت، از هيچ خصومتي نسبت به دولت مصدق  دريغ نكرد

گيري رساند كـه اكنـون ايـن          سرنگوني دولت مصدق با دخالت و نقش فعال آمريكا در اين كودتا، مردم ايران را به اين نتيجه                 
سـركوب وحشـيانٌه    . كنـد   نفع شاه و عليه دموكراسي و منافع ملي مردم ايران اقـدام مـي               ست كه بعد از انگلستان به     آمريكا



 ٥٥  دموكراسي خيانت شده 

جمهـور       در آستانٌه سفر نيكسون معاون رئيس        ١دانشگاهها توسط پليس و كشته شدن سه تن از رهبران جنبش دانشجويي،           
 .گيري را تقويت كرد بيش از پيش اين نتيجه، ٣٢ آمريكا به ايران و چهار ماه پس از كودتا، در آذر

 :آمده است ، ارائه گرديده،١٣٣٢جمهوري آيزنهاور، در سال  در گزارشي كه به شوراي امنيت ملي آمريكا در زمان رياست
گيـري ايـران      عنوان تنها منبع قدرت خود  دارد، مؤثرترين وسيله براي ادامـٌه جهـت               مدت، سلطنت كه ارتش را به       در دراز  «
بردن روحيٌه ارتش است و اين باعث تحكيم وفـاداري ارتـش بـه     كمكهاي نظامي آمريكا در خدمت باال. باشد سوي غرب مي  به

 ٢ .» كند سوي غرب را تضمين مي گيري فعلي ايران به شود كه در نتيجه، رژيم فعلي را مستحكم نموده و ادامٌه جهت شاه مي
 

 :نويسد ، در مورد پيامدهاي اين قضيه مي»گيري انقالب اسالمي شكل«نويسندٌه كتاب 
 
شد كـه ايـاالت    كه عموماً چنين استنباط مي خاطر اين اوالً، شاه  مشروعيتش را از دست داد به. كودتا عواقب وخيمي داشت  «

 اين كه   و از همه مهمتر   … شد  دست آمريكا شناخته مي     عنوان آلت   از آن زمان، وي به    . تخت او را حفظ كرده است       و  متحده، تاج 
متوسط برخورد كه خاندان سـلطنت و         كودتاي سازماندهي و اجراشده توسط خارجيان به غرور بسيار حساس بخشي از طبقهٌ            

 ٣ .»ديدند شاه را آمريكايي مي
 

بشـر و     وجود آورد كـه دولـت جديـد آمريكـا، دفـاع از حقـوق                ، اين اميد را به    ٣٩جمهوري در سال    رياست  انتخاب  كندي به   
سفر طوالني شاه به    . ا در دستور كار خود قرار خواهد داد و شاه در اعمال خفقان و ديكتاتوري محدود خواهد شد                 دموكراسي ر 

، و گفتگوهايش در آنجا و بعد هم سركوب گستردٌه مردم ايران توسـط سـاواك و ارتـش  در نيمـٌه اول                        ١٣٤١آمريكا در اواخر  
 .،  تمامي اين اميدها را بر باد داد٤٢سال
سمت راديكاليزاسيون سوق   يك متخصص مسايل ايران، يكي از نتايج اين تحوالت، اين بود كه عناصر اپوزيسيون را به         گفتٌه  به

تـأثير     زمان ايران را، قانع ساخت كه شيوٌه مخالفت در كادر قانون اساسي، بـي               داد و بسياري از اعضاي جوانتر اپوزيسيون آن       
 ٤ .است

 : دهد طور توضيح مي  و تأثيراتش را اينزمان يك نويسندٌه ديگر، شرايط آن
 
هـاي اكثـر گروههـاي     در نوشته. طور عام و هم روي جامعٌه علما داشت       قيام ژوئن يك تأثير عميق هم روي سياست ايران به         «

آميز با شاه را سـمبليزه و شـروع مبـارزٌه مسـلحانه را توجيـه                  ، پايان همزيستي مسالمت   )خرداد١٥(مخالف شاه، قيام ژوئن     
 ٥ .»كند يم
 

زودي  سرعت تقويـت كـرد و سـاواك بـه        تأسيس شده بود، به٣٦كمك آمريكا، ساواك را كه در سال     در سالهاي بعد، شاه به    
از . حال منفور گشـت     هاي وحشيانه، بسيار مشهور و در عين        هاي وحشتناكش در سركوب و شكنجه       كارگيري شيوه   خاطر به   به

حزبـي، بـه       هزاران زنداني سياسي، ايجاد سيستم تـك        واك، اعدام صدها و شكنجهٌ    آن زمان فساد شديد دربار، گسترش سا      
خون كشيدن هرگونه اعتراض و رويارويي علني عليه فرهنگ و اعتقادات مذهبي مردم ايران، بخشي از بيالن حكومت                    و  خاك

 ادامـه داد و بـذر احساسـات        عيـار خـود از شـاه        حمايـت تمـام     طي اين ساليان، آمريكا به    .  است ٥٧ تا   ٤٢شاه طي سالهاي    
حلي  در اين شرايط، جستجو براي يافتن راه. ضدآمريكايي، كه بعدها در جريان قيام ضدسلطنتي خود را نشان داد، كاشته شد         

 .در ميان نسل جديد آغاز شده بود
حتـي  . يسـم بـود   تئوري راهنماي عمل غالب اين جنبشها، ماركس      . ، اوج جنبشهاي ضدديكتاتوري در جهان سوم بود       ٦٠دهٌه  

تظـاهرات و جنـبش بـزرگ    . در حـال افـزايش بودنـد    اروپا نيز از اين موضوع متأثر بود و جنبشهاي متمايل به ماركسيسـم،  
در ايـران، شكسـت     . جمله در فرانسه و آلمان، به درگيري خـونين كشـيده شـد              دانشجويي، در قسمتهاي وسيعي از اروپا از      

حل در مقابل رژيم شاه،       عنوان يك راه    سوي ماركسيسم، به    ي جذب قشر روشنفكر به    رهبران غيرمذهبي سنتي، شرايط را، برا     



 ٥٦  دموكراسي خيانت شده 

يي كه خميني  مانده  در رابطه با رهبران مذهبي نيز، در قشر روشنفكر يك نااميدي وجود داشت و اسالم عقب               . فراهم كرده بود  
كرد، بيش از يـك   چه سركوب افزايش پيدا مي راما از طرف ديگر، ه  . توانست جوابگوي آنان باشد     كرد، نمي   آن را نمايندگي مي   

 .داد مسكن، كارساز نبود و پتانسيل انفجاري را پيوسته افزايش  مي
 

 تأسيس سازمان مجاهدين خلق ايران
زادگان،  اصغر بديع     و همفكرانش سعيد محسن و علي       ٦ نژاد  وسيلٌه محمد حنيف    ، به ١٣٤٤سازمان مجاهدين خلق ايران در سال     

التحصيل دانشـگاه بودنـد و از زمـان           سه نفر فارغ    هر.  سازمان مسلمان، انقالبي، ملي و دموكراتيك تأسيس شد        عنوان يك   به
نژاد و سـعيد محسـن        حنيف. بودند) بازرگان(مصدق، جزو فعاالن جنبش دموكراتيك و سپس در شمار اعضاي نهضت آزادي             

نظام دموكراتيك     غايي آنها جايگزين نمودن رژيم شاه با يك        هدف. همين دليل دستگير شده و مدتي را هم در زندان بودند            به
برخالف تمايالت مرسوم آن روزگار، آنها اعتقاد داشتند كه يك برداشت نو و دموكراتيك از اسالم، دموكراسي را در ايران                      .بود

توانست در مقابـل اختنـاق        ميكردند كه     اما قبل از آن، آنها بايد يك سازمان رزمندٌه سياسي را ايجاد مي            . محقق خواهد كرد  
… اين، راه صعب و دشواري بـود      . ها و نيازهاي عامٌه مردم باشد       حال قادر به پاسخگويي به خواسته       شاه دوام بياورد، و در عين     

اولين تقابل با آخوندهايي بود كه اسالم را فقـط در انحصـار خـود      . از همان آغاز، آنان برداشت ارتجاعي از اسالم را رد كردند          
چنين بـه   زمان، مطالعٌه ساير مكاتب را نيز در دستور كار خود قرار داده و هم طور هم   بنيانگذاران و اعضاي جديد، به    . ديدند  يم

اين امر، سازمان را قادر ساخت كه با اشراف و آگاهي كامل، بتواند سـاير مكاتـب را تجزيـه و                     . بررسي تاريخ ايران پرداختند   
تواند پاسخگوي مسألٌه ايران باشـد، عرضـه          عنوان مكتبي كه مي      را كه مبتني بر اسالم بود، به       تحليل نموده و ايدئولوژي خود    

كس از وجود چنين سازماني       گرفت و هيچ    شكل مخفيانه صورت مي       همٌه اين كارها در شرايط اختناق حكومت شاه، به          ٧ .نمايد
ود را در ميان روشنفكران مسلمان و انقالبي و اقشار          زمان زيادي طول نكشيد كه پيام مجاهدين توانست جاي خ         . خبر نداشت 

يي را براي مجاهـدين در        دليل تطابق آن با فرهنگ جامعه، خيلي زود حمايت گسترده           كه، به   مذهبي ايران باز كند و مهمتر آن      
 .ارمغان آورد ميان مردم به

نتيجه رسيده بودند كه تنهـا راه         اهدين به اين  عيار هرگونه اپوزيسيون توسط شاه، مج       در شرايط آن روز ايران و سركوب تمام       
باشد و اين كار از طريق يـك مبـارزٌه سياسـي              باقيمانده براي مردم جهت برقراري دموكراسي، سرنگون نمودن رژيم شاه مي          

آمـاده    بنابراين خود را براي يك رويارويي نظامي و يك مقاومت مسلحانه، عليه رژيم شاه                 ٨ .پذير نيست   آميز امكان   مسالمت
جانبٌه آمريكا  چنين سياست آمريكا در مورد ايران را، قوياً مورد انتقاد قرار داده و خواستار قطع حمايت همه    آنها هم . كردند  مي

، قبل از آن كه مجاهدين وارد هرگونه عمليات نظامي شوند، همٌه رهبران اين سازمان و بسياري از                  ١٣٥٠در سال . از شاه بودند  
 . شاه دستگير و زنداني شدنداعضايش توسط ساواك

جمهور آمريكا به ايران، سه بنيانگذار مجاهدين و دو تن ديگـر از اعضـاي                 ،  در آستانٌه ورود نيكسون رئيس      ٥١ در خرداد سال  
ازجملـه،  . دنبـال داشـت     مجاهدين، پيامدهاي زيـادي بـه         به  ١٣٥٠ضربٌه سال … مركزيت مجاهدين، توسط شاه اعدام شدند     

 يك كودتا توسط كساني كه در خأل ايجاد شده از دستگيري و اعـدام رهبـران و اكثـر اعضـاي مجاهـدين                        وسيلٌه  سازمان به 
دست بگيرند، شماري از  كه بتوانند كنترل كامل سازمان را به اين افراد براي آن . درون سازمان نفوذ كرده بودند، متالشي شد        به

  و سپس آيٌه قرآن را از آرم  سازمان پاك كردند و اعالم نمودند كـه                  ٩ داعضا و مسئوالن باقيمانده در بيرون از زندان را كشتن         
 عواقـب ايـن   ١٠…استفاده از نام مجاهد ادامه دادند      ولي به . اند  از اين زمان ايدئولوژي آنها ارتقا پيدا كرده و ماركسيست شده          

بودند بـا برداشـتي دموكراتيـك از اسـالم،          تا آن زمان مجاهدين توانسته        .مسأله، بسيار بيشتر از متالشي كردن سازمان بود       
جملـه رفسـنجاني و       بسـياري از آنـان از     . كنـار بزننـد     مانده را به    رهبري مبارزه با شاه را در دست بگيرند و آخوندهاي عقب          

شـخص خمينـي،    . ، براي كسب اعتبار در ميان مردم، ادعاي هواداري از مجاهدين را داشـتند             )رهبران كنوني رژيم  (اي    خامنه
. رغم مخالفتش با مجاهدين، قادر به موضعگيري عليه آنها نبود و حتي تحت فشار بود كه بايد از مجاهـدين حمايـت كنـد                         به
جوانان مسـلمان  «وقت اين كار را نكرد و تنها به صدور فتوايي مبني بر پرداخت يك سوم وجوه شرعي به               چند كه وي هيچ     هر

متالشي شدن سـازمان مجاهـدين توسـط كودتـاي          .  مجاهدين بود، اكتفا نمود    كه در آن روزگار اشارٌه مشخصي به      » و مبارز 
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اثر كودتـا در درون   يي كه بر چنين ضربه اپورتونيستي، باعث شد كه در سالهاي بعد، خميني با استفاده از خأل ايجاد شده و هم             
 استقالل بود، غصـب نمـوده و آن را          اش آزادي و    مجاهدين به اعتماد مردم خورده بود، رهبري يك قيام مردمي را كه خواسته            

 .كشي از ايرانيان نمايد تبديل به يك نسل
طـرف      مجاهـدين از سـه      ١١ .حال، اين واقعه در آن زمان باعث شد كه برداشت ارتجاعي از اسالم، زمينٌه رشد پيدا كند                  در هر 

 .تحت حمله بودند
يي   طور خاص مبارزه    جاهدين، افزايش داده بود و ساواك به      اسالمي خواندن م    ـ رژيم شاه تبليغات خود را مبني بر ماركسيست        

ميان اپوزيسيون، مبـارزه عليـه        بردن مجاهدين واقعي آغاز كرده و تالش داشت كه با دامن زدن به اختالفات در                بين  را براي از  
 .رژيم شاه را تضعيف كند

توانستند عليه آنها موضع بگيرند، زمينه را         راً نمي خاطر محبوبيت مردمي مجاهدين اجبا      زمان به   ـ آخوندهاي مرتجع كه تا اين     
. معرفـي نمودنـد   » تنها اسـالم  «عنوان    مساعد يافته و دشمني خود را عليه مجاهدين علني نموده و افكار ارتجاعي خود را به               

ـ                  به ١٣٥٤حتي در زندانهاي شاه، در سالهاي        م تكفيـر   بعد، برخي از آخوندها كه بعـداً از گرداننـدگان حكومـت شـدند، حك
 .مجاهدين مسلمان را صادر كردند

ـ ماركسيستهاي اپورتونيست با سوءاستفاده از ضرباتي كه مجاهدين از رژيم شاه و كودتـاگران داخـل سـازمان مجاهـدين                     
پايـان  رسـيده مـورد حملـه قـرار             بورژوايي كه دوران آن به      عنوان حامي يك ايدئولوژي خرده      خورده بودند، مجاهدين را به    

جبهه برعهـده     در زندانهاي مختلف، رهبري مبارزٌه مجاهدين را در اين سه  ٥٧ تا   ٥٤آقاي رجوي در فاصلٌه سالهاي      . ندداد  مي
وي ضـرورت   . نوبت در آستانٌه مرگ قـرار گرفـت         گاه كميته منتقل گرديد و چند       بار به شكنجه    همين دليل چندين    داشت و به  

داد و تهديد اصلي دروني جنبش مردم ايران را، ارتجاع مذهبي اعالم نمود               ار مي مبارزه عليه ديكتاتوري شاه را مورد تأكيد قر       
  اين مواضع از اين پس تا زمان         ١٢ .داد  ظهور و رشد ارتجاع و استبداد مذهبي كه خميني سمبل آن بود، هشدار مي               و نسبت به  

حليلهاي مجاهدين، خميني را نماينـدٌه اقشـار        وي در ت  . داد  سرنگوني رژيم شاه،  بيانيٌه اعالم مواضع مجاهدين را تشكيل مي          
جمله رفسنجاني با اشـاره       بعدها در اوايل انقالب، آخوندها و از      … افتادٌه جامعه و مبلغ يك فاشيسم مذهبي معرفي كرد          عقب

 .نمودند حمله به مجاهدين تشويق مي اللهي را به به اين موضوع، چماقداران حزب
 

 يك چالش جديد
رهبـران مجاهـدين جـزو      . المللي، مجبور به آزادي شماري از زندانيان سياسي شد          شاه تحت فشارهاي بين   ،  ٥٠در اواخر دههٌ  

 ،  ٥٧دي  ٣٠روز قبل از ورود خميني در         ١٢ هفته پس از فرار شاه از ايران و           نتيجٌه قيام مردم، يك     آخرين زندانياني بودند كه در    
آمريكـا سراسـر ايـران را      شاه و ضـد     دم در خيابانها بودند و شعارهاي ضد        آنها در شرايطي بيرون آمدند كه مر        ١٣ .آزاد شدند 

 .فراگرفته بود
وسيلٌه كودتا متالشي شده بود، ولي در ميان مردم عالقـٌه زيـادي بـراي مجاهـدين وجـود                   كه سازمان مجاهدين به     رغم آن   به

ن سخنراني عمومي مسـعود رجـوي پـس از            اولي  ١٤ .در چنين شرايطي مجاهدين به بازسازي سازمان خود پرداختند        . داشت
جـاي تأييـد      همراه نداشت، چرا كـه وي بـه         ، در فضاي آن روز ايران حمايت زيادي براي آنها به          ٥٧ بهمن٤آزادي از زندان، در     

  و   ١٥عنوان مهمترين دستاورد سرنگوني رژيم شاه تأكيد كرد         مطلق خميني، كه گرايش رايج آن روز بود، بر ضرورت آزادي به           
مجاهدين . بنامد، خودداري كرد و خواهان يك انقالب دموكراتيك گرديد        » انقالب اسالمي « اين كه قيام ضدسلطنتي را يك        از
چنين خواستار مشاركت مردم براي برقراري يك حاكميت ملي و دموكراتيك گرديدند و استراتژي خـود را نيـز بـر ايـن                         هم

  و چه در برنامٌه آقاي رجوي بـراي انتخابـات            ١٦ در برنامٌه حداقل خود    ، مجاهدين چه  ٥٨در همان سال  . اساس استوار نمودند  
كـه خمينـي آن را      (ليست كانديداهاي مجاهدين  براي مجلس خبرگان        . جمهوري، اين نكات را مورد تأكيد قرار دادند         رياست

 نيروهـا و     از همـهٌ  ملـي، يـك ليسـت ائتالفـي           و براي اولين انتخابات مجلس شـوراي      ) جايگزين مجلس مؤسسان كرده بود    
 .كردند   كه در آن زمان بر ضرورت آزاديهاي سياسي تأكيد مي١٧ شخصيتهايي بود
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افشاي ماهيت انحصارطلبانه و سـركوبگرانٌه آن   چنين از هرگونه همكاري با رژيم جديد احتراز كردند و متقابالً به            مجاهدين هم 
از همان ماههاي اول استقرار       …ز هرگونه تقابل با رژيم جلوگيري كنند      كردند كه ا    جد تالش مي    حال آنها به    پرداختند،  در عين   

اللهيها مورد حمله     وسيله حزب   دفاتر، سخنرانيها و هوادارانشان به    . حكومت جديد، مجاهدين  مجدداً مورد حمله قرار گرفتند        
روز بـر محبوبيـت مجاهـدين افـزوده      به خاطر ايستادگيشان در برابر ارتجاع و انحصارطلبي مذهبي، روز        اما به   ١٨ .قرار گرفت 

تيراژ . عنوان بزرگترين نيروي سياسي ايران تثبيت كنند     سال مبارزٌه سياسي، توانستند خود را به          مجاهدين طي دو    ١٩ .شد  مي
 .هاي رسمي بود هزار رسيد كه بسيار بيشتر از روزنامه٥٠٠شان به  نشريه

 
 گسترش مجاهدين و سركوب رژيم

تـري    روز ابعاد گسترده    وديتها و موج دستگيري و ضرب و شتم هواداران و اعضاي مجاهدين، اين سازمان هر              رغم همٌه محد    به
اين كانديداتوري،  . عنوان كانديداي رياست جمهوري اعالم كردند       ، مجاهدين، مسعود رجوي را به     ٥٨ در سال . گرفت  خود مي   به

خمينـي كـه    .  قومي، جوانان، زنان و دانشگاهيان قـرار گرفـت         خصوص اقليتهاي مذهبي و     مورد حمايت اقشار وسيع مردم به     
جمهوري اظهارنظر نكند ـــ       كه متعهد شده بود در مورد كانديداهاي رياست         تهديد را جدي تشخيص داده بود ــ با وجود آن         

توانـد   بر آن، نميفقيه و قانون اساسي مبتني  دليل رأي ندادن به واليت  طي يك فتواي مذهبي، اعالم كرد كه مسعود رجوي به         
ماه بعد در انتخابات مجلس، بـا   چند. جمهوري باشد و به اين ترتيب از شركت وي در انتخابات جلوگيري كرد             كانديداي رياست 

با اين حال وزارت كشور رژيم، اعالم نمـود آقـاي           . تقلبهاي فراوان، اجازه ندادند حتي يك نفر از مجاهدين به مجلس راه يابد            
در ايـن انتخابـات     . دست آورده اسـت     به) درصد٢٥باالتر از   (هزار رأي   ٥٣٠ي مجلس از تهران بود، بيش از        رجوي كه كانديدا  

 .اعالم شدند) بعد از رژيم(رغم همٌه تقلبها، مجاهدين توسط خود رژيم در رديف دوم  به
عيـار و   ، دستور سركوب تمام٦٠ديد، در خرداد سرانجام، خميني، كه خود را در مقابل محبوبيت روزافزون مجاهدين ناتوان مي   

هزارتن از مردم تهران در حمايت از مجاهدين بدون اعالم قبلـي            ٥٠٠خرداد،    ٣٠بعدازظهر روز   . عام مجاهدين را صادر كرد      قتل
. سمت مجلس روانه شـدند      و فقط ظرف مدت چندساعت طي فراخواني از طريق ارتباطهاي تشكيالتي، به خيابانها آمدند و به               

. رگبـار بسـتند     آميـز را بـه      روز از راديو اعالم شد، اين تظاهرات كامالً مسالمت          دستور مستقيم خميني كه همان      بهپاسداران،  
صدنفره اعـدام شـدند       هاي چند   صدها نفر را كشته و زخمي و هزاران نفر را دستگير كردند كه از همان شب به بعد، در دسته                   

هدين و رژيم جديد، به فصل هفتم، تروريسم يا جنگ آزاديـبخش، مراجعـه              تر از درگيريهاي مجا     براي آگاهي بيشتر و جامع    (
 ).شود

اين دوران، همراه با سركوب گسترده و دستگيري، شكنجه، اعدامهاي جمعي و شروع مقاومت سراسري مـردم ايـران، ثبـت                     
در  .  ائـتالف را نمودنـد     متعاقباً مجاهدين، براي اتحاد همٌه نيروهاي سياسي مخالف رژيم، پيشنهاد تشـكيل يـك             . شده است 

، مسعود رجوي تشكيل شوراي ملي مقاومت را رسماً در تهران اعالم نمود و از همٌه نيروهاي مخـالف ديكتـاتوري                     ١٣٦٠تير٣٠
جمهور، كه توسط خميني بركنار شده و تحت تعقيـب هـم              صدر، رئيس   در اين هنگام، بني   . مذهبي دعوت كرد به آن بپيوندند     

وي براساس ميثاقي كه با توافق طرفين منتشر شد، آقاي رجوي را      . برد  سر مي   ه آورده و در خانٌه رجوي به      بود، به مجاهدين پنا   
 . وزير و مسئول تشكيل شوراي ملي مقاومت اعالم نمود عنوان نخست به
 
 

 شروع مقاومت
عيـار بـا       و رويـارويي تمـام     يكي مقاومت سراسـري   . شود  بعد، فعاليتهاي مجاهدين با دو شاخص، برجسته مي         از اين تاريخ به   

سـپس آقـاي    . دادن يك آلترناتيو دموكراتيك در برابر رژيم خميني         سركوب رژيم در داخل ايران، و ديگري تالش براي شكل         
هواپيماي نيروي هوايي، از پايگاه يكم شـكاري تهـران بـه              صدر نيز همراه او بود، با يك        كه بني   ،  در حالي   ٦٠ مرداد  ٧رجوي در   

 در پاريس، شوراي ملي مقاومت برنامٌه خود را اعالم نمود و تعداد بيشتري از سازمانهاي سياسي و شخصـيتهاي                    .پاريس رفت 
كه مقاومت در  در حالي. اميد مردم ايران در مقابل رژيم خميني درآمد صورت تنها زودي به   اين شورا به  . مستقل به آن پيوستند   



 ٥٩  دموكراسي خيانت شده 

ر خود را در كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي داير كردنـد و يـك مبـارزٌه            داخل ايران ادامه داشت، شورا و مجاهدين دفات       
در ايـن سـالها بسـياري از        . عنوان آلترناتيو رژيـم، آغـاز نمودنـد         جهاني را براي افشاي جنايتهاي خميني و معرفي شورا به         

موازات اين،  به. مقاومت ابراز داشتندنمايندگان پارلمانهاي كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي حمايت خود را از شوراي ملي        
شورا يك مبارزٌه جهاني را براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق آغاز كرد و طرح صلحي را ارائه داد كه عـالوه بـر حمايـت                            

. نمايندٌه مجلس و شخصيت از كشورهاي مختلف جهان قرار گرفـت            ٥٠٠٠گستردٌه مردم در داخل ايران، مورد حمايت بيش از          
نوار مرزي ايران و عراق كـه نيروهـاي           دنبال معاملٌه رژيم ايران و فرانسه، آقاي رجوي فرانسه را ترك نمود و به               ، به ٦٥  سال در

اين ارتش، طي يك رشـته  .  ارتش آزاديبخش ملي ايران تأسيس شد     ٦٦ در سال . جا مستقر بودند، عزيمت نمود      مقاومت در آن  
. ثبت رسـاند    عنوان تهديد اصلي رژيم آخوندها، به       يم آخوندها وارد آورد و خود را به       تهاجمها، ضربات سنگيني به نيروهاي رژ     

اين ارتش عالوه بر مجاهدين، رزمندگاني با عقايد و مرامهاي مختلـف            . باشند  رزمندگان ارتش آزاديبخش، همگي داوطلب مي     
 .گيرد برمي سياسي و مذهبي را در

دولتي را در داخل كشور سازمان        بكٌه داخليش، توانسته اعتراضها و تظاهرات ضد      طي سالهاي اخير، مقاومت ايران، از طريق ش       
شوراي . حل دموكراتيك را در ايران فراهم سازد        هاي سرنگوني رژيم و جايگزيني راه       داده و با يك كار گستردٌه تبليغي، زمينه       

عنوان تنهـا آلترنـاتيو رژيـم تثبيـت            را به  تري از مردم ايران، خود      ملي مقاومت نيز با گسترش خود و نمايندگي بخش وسيع         
 .نموده است

 
 خارجه اتهامهاي وزارت

التقـاطي از   «عنـوان     ايدئولوژي مجاهدين بـه   . در گزارش وزارت خارجه، تاريخچٌه سازمان مجاهدين كامالً تحريف شده است          
» همكاري با خميني  «،  ٥٠ در دههٌ » كشتن حداقل شش تبعٌه آمريكا    «آنها متهم به    . شود  معرفي مي » اسالم شيعه و ماركسيسم   

در مقاومـت عليـه رژيـم خمينـي و          » خشونت و تروريسـم   «در سالهاي بعد از سرنگوني شاه،       »  حمايت از اشغال سفارت   «و  
اند كه مـانع از       كنندگان گزارش يك راهنماي سياسي داشته       اما متأسفانه  در همٌه موارد، تهيه      . شوند    مي  ٢٠وابستگي به عراق  

 .ترين حقايق نيز تحريف گشته است  بيطرفانه گرديده و سادهيك بررسي
تفصيل موضوع رابطه با عراق و تروريسم، و فصل يازدهم پايگاه مردمـي مجاهـدين را                   فصلهاي هفتم و هشتم كتاب حاضر به      

 .دهد مورد بررسي قرار مي
 

 همكاري با خميني
خميني با حمايـت اكثريـت      . باشد  م شناخت از مسايل ايران مي     اتهام همكاري مجاهدين با خميني، يك نمونٌه كالسيك از عد         

رغم   دموكراسي، به   مجاهدين براساس اعتقاد خود به    . قدرت رسيد و در سالهاي اول از اين حمايت برخوردار بود            مردم ايران به  
جـايي كـه    دنـد، ولـي از آن  كه بسياري از سياستهاي رژيم جديد را از همان ابتدا مورد سؤال قرار داده و با آن مخالفت كر   آن

كردند و تا زمـاني كـه كمتـرين           معتقد به آراي مردم هستند، مشروعيت سياسي رژيم را تا زماني كه مردم از آن حمايت مي                
ضـد تمـامي مواضـع و         حـال بـر     در عـين  . شـناختند   رسميت مـي    آميز سياسي وجود داشت، به      امكاني براي زندگي مسالمت   
عنـوان    همين دليل نيز از همان ابتدا مجاهدين بـه          به. كردند  راتيك رژيم وسيعاً افشاگري مي    دموك  عملكردهاي ارتجاعي و ضد   

، مجاهدين رفراندوم قانون اساسي رژيـم جديـد را          ٥٨در اواسط سال  . يكي از نيروهاي اپوزيسيون رژيم شناخته شده بودند       
ارش وزارت خارجه اساساً متكـي بـه آن اسـت، ايـن             در كتاب آبراهاميان، كه گز    . بايكوت كرده و با آن اعالم مخالفت نمودند       

 :روشني بيان شده است مساٌله به
 
طلبـي، دزديـدن    خـاطر انحصـار   خصوص حزب جمهوري اسالمي را، بـه       دستٌه خميني، به    و  ، مجاهدين، دار  ٥٨ در اواسط سال  «

شدت مـورد حملـه قـرار         ، به حزبي  انقالب، سركوب حقوق دموكراتيك و توطئه براي برقراري يك ديكتاتوري فاشيستي تك           
، دولت، دفاتر مجاهدين را تعطيل نموده بود، انتشار روزنامٌه آنها را غيرقانوني اعالم كـرده، تظـاهرات                  ٧٠در اواخر سال  . دادند
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آنها را ممنوع ساخت، براي رهبران آنها حكم دستگيري صادر كرد و در يك كالم، سـازمان را مجبـور بـه زيرزمينـي شـدن              
 …كرد

خاطر عدم موفقيـت در       خاطر شكست در افزايش سطح زندگي، بلكه به         فقط به   رژيم را نه  ) مجاهدين(نٌه اقتصادي، آنها    در زمي 
خصـوص در زمينـٌه       بـه (غـرب     ، قطع وابستگي به   )خصوص در زمينٌه اجاره و مواد غذايي        به(حل مشكل بيكاري، كنترل تورم      

صنعت نفت، توزيع زمين بين كساني كه فاقد آن بودند، ساختن خانه            ، تنوع صادرات و كاهش وابستگي به        )واردات كشاورزي 
نشيني، و مهمتر از همه، پايان بخشيدن به فسـاد در مراكـز قـدرت، محكـوم                   خانمانها، مقابله با مشكل فزايندٌه زاغه       براي بي 

رابطه با طرح مقولـٌه فسـاد،         رد. گرفت  اين شكايتها بسيار شبيه به شكايتهايي بود كه عليه رژيم پهلوي صورت مي            . كردند  مي
هـاي آخونـدها، دادن شـغل بـه           دهندٌه تأمين روزنامه    مجاهدين مدارك دروني از بنياد مستضعفان را منتشر كردند كه نشان          

آنهـا بنيـاد مستضـعفان را       . نزديكان خود و فروش اموال سلطنتي با قيمت بسيار كم به دوستان حزب جمهوري در بازار بود                
 .باشد همان اندازٌه بنياد پهلوي، فاسد مي كه بهكردند  متهم مي

سـوادي، بهداشـت، تغذيـه،        جمله بي   يك از مشكلهاي اساسي از      كردند كه رژيم هيچ     در زمينٌه اجتماعي، مجاهدين مطرح مي     
بـا  "يـم،   كردند كه رژ    از طرف ديگر،  آنها بحث مي      . فحشا، قمار، اعتياد و مخصوصاً كمبود امكانات آموزشي را حل نكرده است           

كردنـد كـه قـانون     آنها تأكيد مـي . هاي بدوي متوسل شده     شيوه  ، براي برخورد با مقولٌه جرايم عمومي به       "وسطايي  افكار قرون 
كند و بيانگر رسوم قبايل عرب در قرن          هاي جنايت توجه نمي     ريشه  به. بشر و توهين به اسالم است       مخوف قصاص، مغاير حقوق   

. نابرابري بين ثروتمند و فقير، مذهبي و غيرمذهبي، زن و مرد رسميت بخشيده است               به. ي است هفتم و مبتني بر اصول فئودال     
از آن گذشته، آنها مطرح كردند كه تفكر سنتي رژيم، مبني بر اين كه زن و مرد بايد جدا باشـند، وضـعيت عمـومي زنـان را                            

هاي آموزشي مختلط را تعطيل        كاهش داده، مدرسه   زنان را از بسياري مشاغل بازداشته، سن ازدواج را        . وخامت بخشيده است  
وسـطايي را     همسري را حذف نموده، و مهمتر از همه، اين ايـدٌه  قـرون               كرده، قوانين بازدارنده از طالق از جانب مردان و چند         

مجاهـدين  . ه اسـت  كـرده، رواج داد     دنيا آوردن فرزند، اطاعت از شوهر و انجام كارهاي خانه، خلق            خدا زنان را تنها براي به       كه
كردند كه از نظر اسالم حقيقي، زنان از نظر اجتماعي، سياسي و فكري با مردان مساوي هستند و در نتيجه برابـري                        عنوان مي 

مفهوم مساوات كه در    . كردند  هاي زندگي، از جمله در محل كار، در خانه و در مقابل قانون، تبليغ مي                عيار را در همٌه زمينه      تمام
 … شد، اكنون بارز شده بود وليٌه آنها ديده ميهاي ا نوشته

ها و سوزاندن كتابهـا، تقلـب در          خاطر برهم زدن اجتماعات و جلسات، بستن روزنامه         در زمينٌه سياسي، مجاهدين، رژيم را به      
ابق و حتي   انتخابات و بستن دانشگاهها، ربودن، شكنجه و زنداني كردن فعاالن سياسي، طرفداري از آخوندهايي كه با رژيم س                 

اهللا نوري مرتجـع كـه عليـه انقـالب مشـروطه در               فضل  آنهايي كه در سرنگوني مصدق همكاري كرده بودند، ستايش از شيخ          
هاي شريعتي، سرپوش گذاشتن بر اين حقيقت كه دربار به آخوند بهشتي               جنگيده بود، تحريف نوشته    ١٢٨٨ تا     ١٢٨٤سالهاي
خصـوص بـراي      رگ كمك كرد، به ابتذال كشاندن قول ايجاد شوراهاي محلي، به          دست گرفتن كنترل مسجد در هامبو       براي به 

 ٢١ .»مورد حمله قرار داده بودند… كردها، بازسازي ساواك و استفاده از دادگاهها براي سركوب مخالفان و
 

امـا  . سـت قول مستقيم از كتابي است كـه مبنـاي گـزارش وزارت خارجـه ا                الذكر توسط  مجاهدين، نقل      موضعگيريهاي فوق 
حال بايد سؤال كرد كه آيا اين سياسـتها        . يي به آن بكنند     اند كه هيچ اشاره     كنندگان گزارش به سود هدفهاي خود نديده        تهيه
همين مورد كافي است كـه نشـان        . جانبٌه سياسي با رژيمش     باشد يا يك مبارزٌه قاطع و همه        مي» همكاري با خميني  «معني    به

دادن   موارد مشابه ديگري نيز از اين تحريـف و وارونـه جلـوه            . اند   مجاهدين را تحريف كرده     دهد نويسندگان چطور تاريخچهٌ   
 .شود حقايق، وجود دارد كه ذيالً به برخي از آنها اشاره مي

 
 

 ماركسيست اسالمي
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ـ «رژيمهاي شاه و خمينـي، همـواره مجاهـدين را بـه             . اتهام ماركسيست اسالمي نيز اصالً حرف جديدي نيست        ت ماركسيس
با زدن برچسب   . دليل اين اتهام وحشت رژيم از پايگاه گستردٌه مجاهدين در داخل مردم است            . اند  بودن متهم نموده  » اسالمي

وزارت خارجـه در بسـياري از       . كردند كه مردم را نسبت به مجاهدين بـدبين كننـد            ، بيهوده تالش مي   »ماركسيست اسالمي «
ه است، آنان را مبلغ مخلوطي از ايدئولوژي ماركسيسم لنينيسم و فلسـفٌه شـيعه          هايي كه راجع به مجاهدين صادر كرد        بيانيه

هاي مختلـف فلسـفي،       داليل تفاوتهاي بنيادي در زمينه      كمتر كسي است كه نداند، اسالم و ماركسيسم به        . معرفي كرده است  
واك شاه به قصـد تأثيرگـذاري بـر روي    اين اتهام ابتدا توسط سا. توانند با هم ادغام شوند    اجتماعي، سياسي و اقتصادي، نمي    

در سـالهايي كـه مجاهـدين عمـدتاً         . پايگاه اجتماعي مجاهدين ابداع و سپس توسط رژيم خميني مورد استفاده قرار گرفت            
دليل عقايـد اسالميشـان، در سـطح     توسط ساواك دستگير شدند، هرچند ضربٌه تشكيالتي سنگيني را متحمل شدند ولي به       

رژيم خميني براي سوءاستفاده از احساسات مردم عليه مجاهـدين، بـراي            . احترام  زيادي برخوردار بودند    جامعه از حمايت و     
كننـد، در مـورد       دروغ خـود را مسـلمان معرفـي مـي           مذهبي بدهد، و نشان دهد كه مجاهدين بـه          ٌ  كه به اين اتهام، جنبه      اين

هامي است كه در گزارش وزارت خارجه عليه مجاهـدين مطـرح            اين دقيقاً همان ات   . كند  مجاهدين از كلمٌه منافق استفاده مي     
 .شده است

چنـين     مواضع و عملكـرد مجاهـدين و هـم        . كند  هر ايدئولوژي، ماهيت خود را در صحنٌه عمل و سياستهاي مشخص بارز مي            
 خمينـي همـٌه      در ايـن دوران،   . باشند  سال گذشته، بهترين مالك براي قضاوت مي      ١٦بندي جريانهاي سياسي ايران طي        جبهه

فقط اين مجاهدين و متحدانشان در شوراي ملي مقاومت بودند . در كرده است نام اسالم، از صحنه به      گروههاي مخالف را، تحت   
عنوان   دليل اعتقاد يا احترامشان به اسالم، به        ناپذيريشان در برابر ديكتاتوري مذهبي خميني و به         دليل مقاومت و سازش     كه به 

مواضـع سياسـي و اعتقـادي       . اش، نتوانست آنهـا را نـابود كنـد          رغم سركوب وحشيانه    ايران، خميني، به  دين اكثريت مردم    
گراهام فولر متخصص خاورميانه و ايـران، در        . چنين تضميني براي استقالل آنها از هرگونه وابستگي بوده است           مجاهدين، هم 

اره به تالشهاي شوروي سابق براي نفوذ روي نيروهـاي          ، ضمن اش  »مركز جهان، وضعيت ژئوپليتيك ايران    «عنوان    كتابش تحت 
 :نويسد سياسي ايران، در مورد مجاهدين مي

 
دست نياوردند كه اين ناشي از سوءظن ايـن سـازمان     تقريباً هيچ موفقيتي براي نفوذ روي مجاهدين به       ) شوروي سابق (آنها   «
 .»باشد اسالم مي مسكو و تعهد حداقل زباني آن، به به
 

 اع آمريكاييقتل اتب
گويي در مـورد تاريخچـٌه مجاهـدين، از           كنندگان گزارش، از هيچ تناقض      در گزارش وزارت خارجه، براي پيشبرد مقاصد تهيه       
بنـابراين  . در اين مورد در فصـل اول، توضـيحات مبسـوطي داده شـد             . جمله در مورد ترور آمريكاييان فروگذار نشده است       

توانند مسئوليت كارهايي را كه       كنيم كه مجاهدين نمي     بار ديگر تكرار مي     آمده، يك » اناستمالت مالي «طور كه در كتاب       همان
اند، بپذيرند، كساني كه آيٌه قرآن را از آرم مجاهدين حذف نموده و مسئوالن دستگير نشدٌه آنها                   نام آنها انجام داده     ديگران به 

دانند كه آقاي رجوي در زنـدان، سوءاسـتفادٌه ايـن             مه مي وانگهي ه . را كشتند ) واقفي و محمد يقيني     از جمله مجيد شريف   (
جريان ماركسيستي از نام مجاهدين را، محكوم كرد و مرز قاطعي بين مجاهدين و اين گروه، با تأكيد بر ايـدئولوژي اسـالمي                       

هـدين صـرفنظر     در اثر مبارزات مجاهدين، نـاگزير از اسـم و آرم مجا     ١٣٥٦بعدها اين گروه در سال    . مجاهدين، ترسيم نمود  
 .، تغيير داد»سازمان پيكار در راه آزادي طبقٌه كارگر«نموده و نام خود را به 
 : نويسد ، مي٦٦مورخ بهار» اينترنشنال ايست ميدل«در همين رابطه، مجلٌه 

 
ـ                     « ياري را  سازمان پيكار براي آزادي طبقٌه كارگر كه ماركسيست بود، در درون مجاهدين ويژگي اسالمي آن را نفي كـرد و بس

هـاي تروريسـتي، نظيـر سـوزاندن مجيـد       كه حاضر به ماركسيست شدن نبودند از سازمان اخـراج كـرد و حتـي از شـيوه                 
با تبيين فعاليتهاي چريكي مسـلحانٌه      … واقفي كه از رهبران مسلمان مجاهدين بود، براي كنترل سازمان استفاده كرد             شريف
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 به چند اقدام تروريستي از جمله ترور سرهنگ ترنر، سرهنگ شـيفر         ١٣٥٤شهري، مجاهدين ماركسيست لنينيست در سال     
 ٢٢ .»و ژنرال پرايس دست زدند

 
 اشغال سفارت

. برانگيز دوران حكومت آخوندها، اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري اتبـاع ايـن كشـور اسـت                  يكي ديگر از وقايع جنجال    
كرات مجاهدين را متهم به حمايت كامـل از            و مواضع قبلي خود، به     ها  وزارت خارجه، چه در گزارش مورد بحث و چه در بيانيه          

كه مجاهـدين را طـي ايـن سـالها            جاست كه وزارت خارجه، در حالي       جالب اين .   كرده است   ٦٠ تا   ٥٨گروگانگيري در سالهاي  
ن دعوت به مذاكره و گفتگو حد مورد تهاجم قرار داده، گروگانگيرهاي واقعي را، در تهرا          تا اين » حاميان گروگانگيري «عنوان    به

قتـل    را در انفجارهاي پياپي به    … همان گروگانگيرهايي كه بعدها نيز در لبنان صدها آمريكايي، فرانسوي و          . كند  با آمريكا مي  
دست   چيز جز به    واضح است كه هيچ   . رساندند و دهها تن از اتباع كشورهاي مختلف را براي سالها در لبنان به گروگان گرفتند               

 .تواند توجيه كند  دل رژيم، اين را نميآوردن
يي در دست رژيم خميني جهت سـركوب نيروهـاي دموكراتيـك              مجاهدين از همان ابتدا معتقد بودند كه گروگانگيري حربه        

زمان  همان. هدف عمدٌه خميني از اين اقدام بودند همين خاطر، مجاهدين يكي از قربانيان اصلي گروگانگيري و يك       به. باشد  مي
 : اهدين در نشريٌه مجاهد اعالم كردندمج

 
گـرفتن از آن در جنـگ قـدرت و            كار بردن و بهره     گروگانها براي انحصارطلبان حاكم چيزي نبودند جز يك دستاويز براي به          «

رابطه بـا گروگانهـا هميشـه     بدين جهت هم بود كه شعارهاي اين جريان در      . قبضٌه انحصارطلبانٌه تمام مواضع كليدي حاكميت     
مسـألٌه  . وقت در شعارهايشان به چيزي كمتر از محاكمه و حتي اعـدام گروگانهـا راضـي نبودنـد                   يار تند و تيز بود و هيچ      بس

يي بود براي كنار زدن و از ميـدان بـدر كـردن كليـٌه نيروهـا و رقبـاي        گروگانها براي جناح و جريان واپسگراي حاكم وسيله      
توانست چندان كاركرد و تأثير مثبتي داشته         خارج و سياست خارجي نمي    و صرفاً مصرف داخلي داشت چرا كه در         … سياسي
مـدت گروگانهـا را بـراي          از مسأله بـود كـه نگهـداري طـوالني           طلبانه  همين مصرف داخلي، يعني سوءاستفادٌه قدرت     . باشد

 ٢٣ .»كرد انحصارطلبان توجيه مي
 

 و در سالروز اشغال سفارت كه از راديو تهران پخـش          ٦٤آبان١٣القضات وقت رژيم، در       اردبيلي، قاضي    اظهارات آخوند موسوي  
منجر به سقوط دولت موقـت، منـزوي        ) اشغال سفارت (اين حركت   «: وي گفت . گذارد  نمايش مي   واقعيت را به    خوبي اين   شد، به 

فـت ايـن    طور كه امـام خمينـي گ        همان. شدن ليبرالها، سردرگمي گروههاي چپ و مجاهدين و افشاي چهرٌه واقعي آنها شد            
بـا  » بـراي مقابلـه   «: وزير وقت رژيم نيز گفته بـود           ميرحسين موسوي، نخست     ٢٤ .»حركت، انقالبي از انقالب اول بزرگتر شد      

 ٢٥ .»شعار مرگ بر آمريكا، بيش از دستگاههاي اطالعاتي نقش داشته است«مقاومت 
دانشـجويان  «خـودش يكـي از سـردمداران        كه    در همين رابطه، عباس سروش مديركل سياسي وزارت خارجٌه رژيم خميني،          

هيچ نقشي  … خصوص سازمان مجاهدين خلق     كنندٌه سفارت آمريكا بود، نيز فاش نمود، گروههاي سياسي به           اشغال» امام  خط
اند افراد خود را روزها  جا كه بعد از مدتي متوجه شدند در بازي سياسي از ما عقب افتاده            اما از آن  . در تسخير سفارت نداشتند   

 …»آوردند در مقابل سفارت آمريكا يم
بار تصـريح     خوئينيها، مسئول طرح گروگانگيري و نمايندٌه شخص خميني در اين جريان، نيز يك              از اين پيشتر، آخوند موسوي    

ظـاهر    توصـيف نمودنـد ولـي بـه       " ضدخلقي"آغاز و در نخستين اعالميٌه خود حركت ما را ارتجاعي و              مجاهدين در «نمود كه   
 .»ان دادند تا آن موج بزرگ آنها را با خودش نبردهمراهي نش

روز   هـر . مجرد اشغال سفارت آمريكا، اين محل عمالً تبديل به مركز جذب نيرو براي حمله به مراكز و دفاتر مجاهدين شـد                      به
كه براي حملـه    خواستند    پس از نماز جماعت، اوباشان رژيم در مقابل سفارت رژه رفته و مقامهاي رسمي، از هواداران خود مي                 
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اشاره به دفاتر مجاهدين كه آنها را همانند سفارت آمريكا در تهران، النه جاسوسـي               (آماده شوند     » دومين النٌه جاسوسي  «به  
 ).ناميدند مي

مدت آمريكا از شاه، در ميان مـردم، و در جـو قويـاً                العاده منفي حمايت طوالني     واقعيت اين است كه با توجه به تأثيرات فوق        
 گروگان گرفتن ديپلوماتهاي آمريكـايي، راه را بـراي سـركوب نيروهـاي               ريكايي در ايران، خميني قصد داشت كه با به        ضدآم

طبيعي است كه در چنين شرايطي، موضعگيري علني مجاهدين عليه گروگـانگيري،            . ويژه مجاهدين فراهم كند     دموكرات و به  
لذا مجاهـدين نهايـت     . نها با برچسب يك نيروي وابسته به آمريكا بود        عيار آ   بهترين هديه به رژيم خميني براي سركوب تمام       

دسـت رژيـم خمينـي بـراي          يي بـه    كار بردند تا ضمن افشاي مقاصد رژيم خميني از گروگانگيري، هيچ حربه             تالش خود را به   
وهر حاكم بـر مواضـع   تواند گواهي دهد كه روح و ج       ناظر بيطرف مي    هر. سوءاستفاده از احساسات مردم عليه خودشان ندهند      

مجاهدين و تمامي انتشارات آنها در اين رابطه، افشاي مقاصد واقعي رژيم خميني از گروگانگيري بوده اسـت واال مجاهـدين                     
 .شدند نيز، مانند بسياري گروههاي ديگر، در همين بحبوحه نابود مي

 : نويسد كند، در همين رابطه مي اد ميهاي او استن خارجه، مكرراً به نوشته اروند آبراهاميان، كه گزارش وزارت
 
كردند، يكـي هـم راه انـداختن بحـران گروگـانگيري آمريكـا بـود كـه ايـدٌه                      در ميان انتقاداتي كه مجاهدين به رژيم مي       «

كه چطـور   هايي چاپ كردند در افشاي اين براي تقويت اين اتهام، آنها مقاله. فقيه را بر مردم تحميل كنند وسطايي واليت  قرون
) بـه سـفارت   ( حزب جمهوري اسالمي ربط داشتند، چگونه پاسداران به ورود اين دانشـجويان               گيرنده، به   دانشجويان گروگان 

بيرون انداخته شدند، چگونه    ) سفارت(كمك كرده بودند، چگونه آنهايي كه با خط حزب جمهوري مخالفت كردند از ساختمان               
االسالم خوئينيها كـه از سـوي خمينـي           بازرگان استفاده كرده بود، چگونه حجت     اهللا بهشتي از اين واقعه براي كنار زدن           آيت
دقت تمام مدارك مربوط به مالقات آخونـدها بـا مقامهـاي آمريكـايي را در                  عنوان مشاور دانشجويان انتخاب شده بود، به        به

 ٢٦ …جريان انقالب، خارج كرده بود
پيمـان    عنوان ماركسيسـتهاي مخفـي و هـم         رت بودند، مجاهدين را به    امام كه اشغالگران سفا     در همين حال دانشجويان خط    

 ٢٧ .»ليبرالها، محكوم كردند
 

» امپرياليسـتي   ضـد «كار بردند تا مانع استفادٌه ماليان از شعارهاي           از ابتداي حكومت خميني، مجاهدين تمام تالش خود را به         
بنديهاي سياسي داخـل      اين موضوع در جبهه   . منطقه شوند براي سركوب مردم ايران و صدور ناامني و تروريسم به كشورهاي            

از . روي  هـم قـرار داشـتند         در  جريان سياسي با شعارهاي كـامالً متفـاوتي رو           دو ٥٨از سال   . ايران از همان ابتدا منعكس بود     
جـاع حـاكم،    سو خميني و متحدانش از قبيل حزب توده و فداييان موسوم به اكثريت قرار داشتند كـه در حمايـت از ارت                       يك

طرف ديگـر مجاهـدين و        از. نمودند  مسألٌه اصلي ايران را مبارزه عليه آمريكا و مهمترين تهديد داخلي را ليبراليزم معرفي مي              
  و متحدان امروز آنها در شوراي ملي مقاومت قرار داشتند كـه از اولـين روزهـا مسـألٌه مبـرم ايـران را،                          ٢٨ اهللا طالقاني   آيت

اين موضوع بـه اولـين      . م نموده و مهمترين تهديد را انحصارطلبي و ديكتاتوري مذهبي معرفي نمودند           آزاديهاي سياسي اعال  
ماه قبـل از اشـغال سـفارت آمريكـا،            ، يعني سه  ٥٨در مرداد . گردد  ماههاي حكومت خميني و حتي قبل از گروگانگيري برمي        

بعـد مجاهـدين در        را، اشغال نموده و عمالً از آن بـه         پاسداران رسماً دفتر مركزي مجاهدين در تهران واقع در خيابان مصدق          
از همان ماههاي اول، آقاي رجوي بارها نسبت به بازگشت ديكتـاتوري تحـت نـام مـذهب،                  . بردند  سر مي   مخفي به     حالت نيمه 
حيدريـه    تربتروز بعد از روي كار آمدن آخوندها، دفاتر مجاهدين در كاشان، يزد و              ٢٠، يعني كمتر از     ٥٧اسفند١١. هشدار داد 

اواخـر   . توسط عوامل رژيم مورد تهاجم واقع شد و بسياري از زنان و مردان مجاهد مضروب شدند و دفاتر مزبور مصادره شـد                     
اهللا طالقاني در اعتراض به استبداد ديني، تمام دفاتر خـود را تعطيـل                ماه پس از سرنگوني شاه، آيت     ٢ يعني   ٥٨فروردين سال 

اهللا طالقاني     مجاهدين رسماً اعالم كردند كه تمامي امكانات و نيروهاي خود را تحت فرماندهي آيت              كرد و از تهران خارج شد و      
، برادران عسكري از هـواداران فعـال مجاهـدين در           ١٣٥٨در تيرماه سال  . اند  براي مقابله با اين ديكتاتوري مذهبي قرار داده       

 .ام شدند تور حاكم شرع و نمايندٌه خميني دستگير و بعداً اعددس ، به»امپرياليسم«نفع  اتهام فعاليت به استان فارس، به
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دليل همين پافشاري بر آزاديهاي سياسي بود كه رهبران حزب تـوده، همـواره مجاهـدين را پايگـاه ليبراليسـم و                        درست به 
 :   نوشت٦٠روزنامٌه حزب توده در فروردين. كردند امپرياليسم معرفي مي

 
طلب دارند و متكي بر دموكراسي هم نيسـتند امـا در              كه حتي نظريٌه سلطنت     هضتها و عناصري  ن: آقاي رجوي توجه فرماييد   «

اعتنـايي و پايمـال كـردن         كنيـد كـه بـي       مالحظه مي . روشن هست؟ انقالبيند  . صحنٌه عمل با امپرياليسم درگيرند، انقالبيند     
سـايٌه    بـه   توانـد سـايه     رد، اوالً مـي   شـك بهـاي زيـادي هـم دا          همه مورد عشق و پرستش شماست و بـي          دموكراسي كه اين  

با اين تأكيـد شـما   (ستيزي نباشد و ثانياً مبارزه با امپرياليسم كه در عصر ما اصلي و شاخص است         طلبي و امپرياليسم    استقالل
 ٢٩ .»چه بسا نقش درجه دوم هم احراز ننمايد) روي دموكراسي

 
ايد كه زنـان      آقاي رجوي شما چه كرده    «:  حمله قرار داد و نوشت       باز هم مجاهدين را مورد      ٦٠كيانوري رهبر اين حزب در سال     

شـمار حـزب تـوده، اقـدامهاي          جهت نبود كـه توطئـه       بي. »زنند  حجاب باالي شهر و بورژواها و ليبرالها براي شما كف مي            بي
م كـه مجاهـدين گـروه       دانند كه زماني ه     همه مي . كرد  مجاهدين را در آن سالها يكي بعد از ديگري توطئٌه آمريكا معرفي مي            

 .كردند بود و آنها را در پرچم آمريكا دفن مي» عوامل آمريكا«شدند، اتهام آنها  گروه براساس فتواي خميني اعدام مي
شدند، حزب توده و گروه اكثريـت كـه           زماني كه در سالهاي بعد هواداران و اعضاي مجاهدين هزارهزار اعدام مي           . جالب است 

البته بهاي اين آزادي، شركت فعـال آنـان در          . كردند  دانه فعاليت نموده و نشريات خود را منتشر مي        طرفدار مسكو بودند، آزا   
شـدند كـه      كردند، متوجه مي    چين شده استفاده نمي     طور دست   نويسندگان گزارش اگر از منابعشان به     . سركوب مجاهدين بود  
 :نويسد و يكي از آنها مي وكراسي بود، دارند كه نقطٌه ثقل فعاليتهاي مجاهدين، دم همان منابع اذعان مي

 
كردند كه    آنها بحث مي  . موضوع محوري تبديل ساختند     در انتقاد از پروندٌه سياسي رژيم، مجاهدين موضوع دموكراسي را به           «

كـه،   ينباشد، و ا رژيم همٌه قولهاي دموكراتيك دوران انقالب را نقض كرده است و حمله به يك گروه، حمله به همٌه گروهها مي            
 ٣٠ .»"سزايي دارد اهميت به"موضوع دموكراسي 

 
خواستند كـه     از مجاهدين مي  «،  )اكثريت(نويسد در همان سالها حزب كمونيست توده و فداييان            همين فرد در جاي ديگر مي     

از اتحـاد بـا     ياد بياورد كه آمريكا كماكان دشمن اصـلي ايـران اسـت،               به جبهٌه دموكراتيك ضدامپرياليستي آنها بپوندند، به      
، مجاهـدين را    )يك گروه ديگـر ماركسيسـتي     (افزايد كه جناح اقليت فداييان،        ، و مي  »ليبرالهاي طرفدار غرب خودداري كند    

 ٣١ .نمود ولي مجاهدين اين درخواستها و انتقادها را رد كردند» مغازله با ليبرالهاي طرفدار غرب، نظير بازرگان«متهم به 
 

 حرف آخر
نزديك وزارت خارجه، كه چرا مجاهدين در سالهاي بعد از انقـالب، از آمريكـا بـا كلمـات دوسـتانه يـاد                       دعاوي بخش خاور    

زمان ايـران و      دهندٌه ناآشنايي افراد مزبور، با شرايط آن        توجه آخوندها نباشد، حداقل نشان      يي براي جلب    كردند، اگر بهانه    نمي
 .كا از ديكتاتوري شاه استسالٌه آمري٢٥قيد و شرط  فراموشي سپردن حمايت بي به
هـاي پيشـين      ها يا كلمات دهـه      صراحت بايد گفت، هدف از اين بحث، توجيه موضعگيريها، تاكتيكها، و مقاله             جاست كه به    اين

مجاهدين يا نشريات وابسته به آنها نيست و اصوالً ما از اين بابت نيازي به توجيه يا هرگونه حساب پس دادن به هيچ مرجعي                        
ناپـذير و     آزادي و اسـتقالل و حاكميـت ملـي و مردمـي، هـدفهاي دائمـي، خدشـه                 . بيـنم   جز مردم ايران نمـي      هدر جهان ب  
دهٌه گذشته بوده، هست و خواهد بـود و امـروز هـم بـا ديگـر                   حال افتخارآفرين مجاهدين طي سه      ناپذير و در عين     فراموشي

بنابراين، هدف توضيح سياستي اسـت      . ول نخواهند كرد  متحدانشان در شوراي ملي مقاومت هرگز از اين آرمانهاي مقدس عد          
كنـد و اجـازه       سالح مـي    ، خلع »ضدامپرياليستي«كه با اولويت دادن به آزاديهاي سياسي، آخوندها را از شعارها و نمايشهاي              

 .وسيله نيروهاي دموكراتيك را سركوب كند دهد بدين نمي
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گير و حساس است، نسـبت        سال قبل مجاهدين سخت   ١٥ها و كلمات    قدر كه وزارت خارجه نسبت به تاكتيك        راستي چرا همان  
تنها چنين حساسيتي وجود      آور اين است كه نه      گير و حساس نيست؟ تأسف      زمان، سخت   به سياستهاي آمريكا در ايران در آن      

گـرفتن مـردم و       ديـده بعد، آمريكا با نا      به ٦٣بار ديگر از سالهاي     ندارد، بلكه بدون توجه به آثار منفي سياستهاي گذشته، يك         
را نيـز بـا ناسـزاگويي و دروغ و            زند و بهـاي آن      بند و معامله با تبهكارترين ديكتاتوري معاصر دست مي          و  مقاومت ايران، به زد   

كه رژيم خميني در ميان مـردم ايـران حتـي از آخـرين                ادامٌه اين سياست، در حالي    . پردازد  تحريف عليه همين مقاومت مي    
ريخته و ديكتاتوريها يكي بعد از ديگري جـاي            منفورتر است و در شرايطي كه اتحاد شوروي سابق فرو          ماههاي حكومت شاه،  

 .انگيز است دهند، بسيار شگفت خود را به دموكراسيها مي
اين مقاومت چـه  . دهند و دموكراسي را به كشورشان برگردانند       مردم و مقاومت ايران مصممند كه به ديكتاتوري مذهبي پايان         

گذارند، در صلح و صفا       كه به آزادي و استقالل و تماميت ايران احترام مي           ز و چه در ايران دموكراتيك فردا، با همٌه كساني         امرو
يي در مقابل مردم ايران در  خواهد سياست عادالنه گردد كه مي   پس، اين ديگر به دولت آمريكا برمي      . برد  سر مي   و همزيستي به  

شـمارش افتـاده اسـت، ضـديت هيسـتريك            كه روزهاي آخوندها به     يز مسلم است، در حالي    البته يك چ  . پيش بگيرد يا خير   
 .اندازد كنندگان گزارش وزارت خارجه با مجاهدين، مردم را به ياد سياستهاي آمريكا در زمان شاه مي تهيه

 
 تروريسم يا جنگ آزاديبخش - فصل هفتم

خشونت و اقـدامهاي تروريسـتي  بـراي سـرنگوني رژيـم خمينـي        يكي از اتهامهاي وزارت خارجه عليه مجاهدين، توسل به    
خارجه   آن است كه اختالف وزارت      همٌه شواهد حاكي از   . باشد كه در قسمتهاي مختلف گزارش مورد تأكيد قرار گرفته است            مي

آخونـدها  سـر اصـل سـرنگوني         سر شيوٌه سرنگوني رژيم و توسل مجاهدين به خشونت، بلكه بـر             و مقاومت مردم ايران نه بر     
البته انتظاري هم نيست كه       .اند كه خواستار سرنگوني رژيم ايران نيستند        كرات تأكيد كرده    خارجه به   مقامهاي وزارت . باشد  مي

اين وظيفٌه مردم ايران اسـت كـه بـه ايـن            . ايران را سرنگون كند     كشور ديگري بخواهد يا بتواند رژيم حاكم بر         آمريكا يا هيچ  
رسميت شناختن حق مردم ايران براي مقاومت و استقرار دموكراسي در كشورشان              سر به    پس بحث بر   .ديكتاتوري پايان دهند  

دسـت    نقطه، مردم ايران كه خواستار خـالص شـدن از           دقيقاً در همين  . ايران است   و حمايت نكردن از رژيم نامشروع حاكم بر       
دانند    مي١»پديدٌه دائمي«گيت كه اين رژيم را يك    ايرانديگر، بقاياي     گيرند و در طرف       طرف قرار مي    آخوندها هستند، در يك   

 .شود و مخالفت با اين رژيم از نظر آنان، خشونت و تروريسم محسوب مي
كنندگان گزارش، يك قدم فراتر گذاشته و حتي اعدامهاي جمعي و سـركوب گسـترده را نيـز، پاسـخ رژيـم بـه تـرور                            تهيه

توجيـه  » تروريسم«عنوان مبارزه با      دهد تا جنايتهايش را تحت       رژيم ماليان اجازه مي      گزارش مزبور به    ٢ .اند  مجاهدين ناميده 
جاي محكوم شدن  بشر گفت ـ اين رژيم به  طور كه سفير رژيم در يك جلسٌه كميسيون حقوق كند و حتماً در قدم بعد ـ همان 

 ٣ .نيز قرار بگيرد، مورد تقدير »تروريسم«اش با  خاطر مبارزه بشر، بايد به خاطر نقض حقوق به
 .آور است  راستي كه براي بشريت معاصر شرم

 
  مخالفت سياسي 

كار آمـدن رژيـم       هفته بعد از روي     دو. قدرت رسيدن خميني، يك اختالف اساسي بين مجاهدين و رژيم ظاهر شد             از ابتداي به  
اتوري شاه، اعالم نمود و اين شروع يـك         جديد، مسعود رجوي آزادي را خواستٌه اصلي مردم ايران از انقالب و سرنگوني ديكت             

 .مبارزٌه سراسري توسط مجاهدين براي دفاع از دموكراسي در ايران بعد از سرنگوني شاه بود
. يافتـٌه رژيـم قـرار گرفـت      شتم هواداران مجاهدين، در دستور كار نيروها و گروههـاي سـازمان             و   آغاز حمله و ضرب     از همان 
واداران مجاهدين و ديگر اعضاي كنوني شوراي ملي مقاومت، مانند جبهٌه دموكراتيـك ملـي               روزي بود كه دهها تجمع ه       كمتر

 .ايران در سراسر كشور مورد حمله قرار نگيرند
  روزنامٌه لومونـد گـزارش       ٤ .، خميني طي يك فتوا، كانديداتوري مسعود رجوي براي رياست جمهوري را لغو كرد             ٥٨در ديماه     

 :كرد
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خميني كانديداتوري وي را در ژانويه گذشته وتو نكرده بود، آقـاي رجـوي ميليونهـا رأي                   مختلف، اگر امام  بر تخمينهاي     بنا «
توجهي از آراي زناني كـه        و بخش قابل  ) كرد  كه وي از حقوق آنها حمايت مي      (وي از حمايت اقليتهاي مذهبي      . آورد  دست مي   به
 . كردند، برخوردار بود ا كامالً رد ميدنبال رهايي بودند، و جواناني كه آخوندهاي مرتجع ر به

پانصد تن از هواداران آنها         و    هزار  دو.  انتخابات همراه بود، را متوقف نكردند        مجاهدين افشاي تقلبها و خشونتي كه با اولين دور        
 نـاظراني كـه     .شدت زخمي شـده بودنـد       تن به ٥٠اهللا در جريان مبارزٌه انتخاباتي زخمي شدند،          وسيله باندهاي مسلح حزب     به

كتك بيرون انداخته شـدند و بعضـاً          توسط مجاهدين گمارده شده بودند و نسبت به اين تقلبها اعتراض كردند از ساختمانها با              
 ٥ .»دستگير شدند

 
در . گرفت و بسياري از هواداران آنهـا كشـته يـا زخمـي شـدند                دنبال فتواي خميني، دفاتر مجاهدين مورد حمله قرار مي          به

 :لوموند مجدداً نوشت، ٥٩خرداد
 

وسيلٌه مجاهدين دعوت شده بودند، اعتراض عليه حمله به هواداران آنهـا       هدف گردهمايي مردمي عصر پنجشنبه، كه به       «… 
ساعت قبل از شروع برنامه، در مقابل  درب           هزار تن از هواداران آنها از يك        دهها. روز گذشته بود    و فعاالن سياسي در طي چند     

اهللا شروع  به اعتراض عليه مجاهدين كردند و فريـاد             گرد آمده بودند، در حالي كه گروههاي حزب       ) وم امجديه استادي(ورودي  
آنها در بين مردم بسيار منفور      . اهللا هيچ تشكل حزبي مشخصي ندارد       حزب… اهللا  اهللا، رهبر فقط روح     زدند حزب فقط حزب     مي

اهللا تـالش كـرد       حزب. كنند  رياست بهشتي، عمل مي     ري اسالمي به  عنوان عوامل جناح راست افراطي حزب جمهو        هستند و به  
بـار بيطرفـي      پليس و پاسداران هم براي يـك      . آنها به دربهاي ورودي استاديوم حمله كردند      . كه جلو برگزاري تجمع را بگيرد     

اهدين كـه شـمار آنهـا بسـيار         كنندگان قرار ندادند ولي از آنها در مقابل مج          آنها نيروهايشان را در مقابل حمله     . اتخاذ كردند 
 ٦ .»گفتٌه ناظران، اوضاع در شرايط كنوني، انتخاب بين سازش يا جنگ داخلي است بنا به. بيشتر بود، مراقبت كردند

 
 شود مرزها كشيده مي

جا، در مقابـل چشـمان مـا، در همـين تهـران               دشمن ما نه در آمريكا، نه در شوروي و نه در كردستان است، بلكه در همين               «
 ٧ .»است

 
، شعار اصلي رژيم شد و حمله به مراكـز          »مرگ بر مجاهدين  «متعاقباً  . ، خميني مرزها را ترسيم كرد     ٥٩تير٤با اين سخنان در     

خـرداد، مسـعود    ٢٢دوهفته قبل از ايـن يعنـي در         . سازمان كه از اولين ماههاي حكومت ماليان شروع شده بود، شدت يافت           
هزارنفر كه در داخل و خارج        در برابر بيش از دويست      ين در استاديوم امجديٌه تهران،    رجوي در آخرين ميتينگ عمومي مجاهد     

در سخنراني مشهور خود    » آزادي بيان و انجمنها و گروهها       …آزادي«استاديوم اجتماع كرده بودند، اين جمعيت انبوه را براي          
هـم بريزنـد و مقاومـت     هم نتوانستند ميتينـگ را بـه  آور  پاسداران با گلوله و گاز اشك     . خروش آورده بود    به» چه بايد كرد؟  «

. نتيجٌه تيراندازي يك كشته، صدها مجروح و هزاران مضروب از مجاهدين بـود            . آميز انبوه مجاهدين بسيار مؤثر بود       مسالمت
ـ (چنان باال گرفت كه حتي پسر خمينـي         جو حمايت اجتماعي از مجاهدين و تنفر عمومي از جنايت ايادي خميني، آن             ، )داحم

سرپرست شـهرباني كـل و معـاون وزيـر كشـور و شـماري از                . محكوم كرد » خيانت به اسالم  «عنوان    جنايت پاسداران را به   
ها و تلگرامهـاي محكوميـت كـه از سـوي سـازمانهاي               سيل نامه . كنندگان بودند   نمايندگان مجلس خميني، در شمار محكوم     

راستي خميني    شد، به    كشور جاري شده و در مطبوعات منعكس مي        مختلف سياسي و اقشار و اصناف مختلف مردم از سراسر         
نشيني و تن دادن بـه آزادي، يـا تهـاجم مضـاعف               يا عقب . كرد  اكنون او بايد تصميم نهايي را اتخاذ مي       . وحشت انداخت   را به 
صـداي خـودش      ا بـه  ها ر   هفتٌه بعد مجاهدين نوار مكالمات حسن آيت، از سران حزب حاكم، كه جزئيات دسيسه             . مجاهدين  به

نمود، منتشر كردند و خميني ديگر درنگ را جايز نشمرد و دشمن اصلي خود و تمامي رژيم ديكتاتوري آخوندي را ـ   برمال مي
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سـپس  . »مجاهدين بـدتر از كفـار هسـتند   «تير به همه معرفي كرد، با اين تأكيد كه ٤كه همانا مجاهدين باشند ـ در سخنان  
شدن و دستگيري هـزاران       ي كلينيكهاي آنان مورد حمله قرار گرفتند كه منجر به كشته و زخمي            مراكز و دفاتر مجاهدين حت    

آخوند عالمه، رئيس دادگاه انقالب در بم در پاسخ به شكايت مجاهدين كه هنوز درگير فعاليتهاي علني بودند، در                   . نفر گرديد 
آنها . باشند  يران محارب بوده و از كفار مرتد هم، بدتر مي         بنا به فتواي امام خميني، سازمان مجاهدين خلق ا        «: ، گفت ٥٩مرداد

 :  بعدها آخوند محمد يزدي رئيس قوٌه قضاييٌه رژيم اين نكته را مورد تأكيد قرار داده و گفت٨ .»هيچ حق زندگي ندارند
 
، نه فرد فرد، تـا در       كه مجموع سازمان و تشكيالت محكوم شده      ) اين است (حكم قضايي دربارٌه منافقين     … اند  امام فرموده  «

 ٩ .»تطبيق عنوان محارب و مفسد روي افراد ترديد شود
 : نويسد زمان مي ها، در كتاب خود دربارٌه شرايط آن اهللا شائول بخاش، نويسندٌه كتاب حكومت آيت

 
 شهر كوچـك    در مشهد، شيراز، قائمشهر، ساري و دهها      . هزار نسخه از نشريٌه مجاهد توقيف و سوزانده شد        ٦٠،  ٥٨در بهمن «

كه   جايي  از آن . هاي اوباش به مراكز مجاهدين، انجمنهاي دانشجويان و ميتينگها حمله كرده و آنها را غارت كردند                 ديگر، دسته 
در حمله بـه مركـز مجاهـدين در         . شد  گردهماييهاي مجاهدين، اغلب بزرگ بود، اين حمالت به درگيريهاي بزرگي تبديل مي           

، ده تـن از اعضـاي ايـن     ٥٩  و خـرداد ٥٨در اين درگيريها بين بهمـن . نفر هم در مشهد٤٠٠و  نفر زخمي شدند    ٧٠٠قائمشهر،  
از سـخنان محمـدتقي فلسـفي و          در قـم بعـد    . آخوندها معموالً منشأ اين حمالت بودند     . سازمان، جان خود را از دست دادند      

يك سـخنراني فخرالـدين حجـازي، مـورد         در بهشهر مجاهدين بعد از      . محمدجواد باهنر، راهپيمايي ضدمجاهدين انجام شد     
وي به يك جمعيـت     . رفت كه عليه مجاهدين موعظه كند       االسالم خزعلي از شهري به شهر ديگر مي         حجت. حمله قرار گرفتند  

كمونيسـت بـودن،   "وي مجاهدين را متهم بـه  ". درياي خزر بريزيد اگر آنها توبه نكردند، آنها را بگيريد و به        : "در شاهرود گفت  
حتي اگـر   : "وي در يك سخنراني در مشهد گفت      ". كردن دختران جوان كرد     در قيام كردها، كشتن پاسداران و منحرف      شركت  

ما بايد شاهرگ آنهـا را      . ما تشنٌه خون آنها هستيم    … كشيم  در سوراخ موش قايم شوند ما آنها را بيرون خواهيم كشيد و مي            
عنوان افراد عادي، براي تفسـير قـرآن           بود و با اقدام آنها، به      خميني نسبت به رشد قدرت مجاهدين مشكوك      … "قطع كنيم 
مجاهـدين بـا بسـتن تمـام        . عنوان كافر و منافق محكوم كـرد        طور علني مجاهدين را به       خميني به  ٥٩در خرداد . مخالف بود 

 ١٠ .»شدن بيشتر، پاسخ گفتند هاي دفترهايشان و زيرزميني شاخه
 

شود، هيچ ضرورتي به نقل ايـن حقـايق    ورزي آنها مربوط مي  كامالً قابل فهم، كه به غرض  كنندگان گزارش به داليل     البته تهيه 
 !اند كه توسط يكي از منابع مورد استناد خودشان بيان گرديده، نديده

 ١١»عـدم درگيـري  «رغم حمالت رژيم به مجاهدين، آنها به خـط   نويسد كه به زمان مي  اروند آبراهاميان در تشريح شرايط آن  
چنين به اشغال مراكز مجاهدين در اهواز، بوشـهر، آبـادان و اصـفهان، در همـان سـال اول                      وي هم .  با رژيم ادامه دادند    خود

دليـل   ، كه بـه »آنها حتي سعي كردندكه مركز مجاهدين در تهران را اشغال كنند«: نويسد  كند و مي    حكومت خميني اشاره مي   
 : نويسد   مي٥٨ سپس با اشاره به سخنراني خميني در اسفند سال  وي ١٢ .حمايتهاي مردمي مجاهدين موفق نشدند

 
آنها به دفاتر مجاهدين،    . راه انداختند   اللهيها، بدون شك با تحريك از سوي حزب جمهوري، جنگ عليه مجاهدين را به               حزب«

از، اصفهان، كرمانشاه، خمين، چاپخانٌه آنها، بسيج انتخاباتي آنها در شهرهاي تهران، رشت، گرگان، همدان، ميانه، مشهد، شير          
هـزار نفـر در     ٢٠٠حمله به تظاهرات تهران كه      . زخمي شد ١٠٠٠كشته و     ها منجر به سه     اين حمله . مالير و قائمشهر حمله كردند    

 .»هوادار سازمان گرديد٢٣شدن شديد  آن شركت كرده بودند منجر به مجروح
  همـين    ١٣ .»با عالقه در بسيج انتخاباتي مجلـس شـركت كردنـد          «اما مجاهدين كماكان ازهرگونه درگيري خودداري كرده و         
 : افزايد نويسنده با اشاره به تبليغات گسترده عليه مجاهدين مي
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، نشـريٌه   ٥٩آبـان ١١دادستان كـل، در روز      . رژيم تنها به تبليغات بسنده نكرد و اهرمهاي ديگر را نيز مورد استفاده قرار داد              «
كه سازمان يك چاپخانـٌه زيرزمينـي تأسـيس           نشريٌه آنها تا اواسط ماه آذر، زماني      .  ممنوع كرد  پراكني  جرم دروغ   مجاهد را به  

اكثر آنها مخفـي شـده      . هاي محلي تالش كردند كه رهبران مجاهدين را دستگير كنند           كميته. طور مرتب منتشر نشد     نمود، به 
پاسداران دفاتر مجاهـدين را بسـته و        .  اعدام شدند  ٦٠دادبودند، اما بسياري از هواداران و كادرها، بازداشت شده و بعد از خر            

، زنـدانها   ٦٠در اوائـل خـرداد    . سمت جمعيت و دستگيريهاي گسـترده مختـل سـاختند           تظاهرات آنان را با آتش گشودن به      
ز ا… خود جاي دادنـد     تن از مجاهدين را در    ١١٨٠خصوص در تهران، شهرهاي مركزي و شهرهاي حومٌه درياي خزر، بيش از               به

فروشـهايي    آنها روزنامه . دستور حزب جمهوي اسالمي، يك موج ترور را شروع كردند           اهللا، به احتمال قوي به      آن گذشته، حزب  
ها را    زدند، خانه   فروختند به گلوله بستند، افرادي كه مظنون به هواداري از مجاهدين بودند را كتك مي                كه نشريٌه مجاهد را مي    

كردنـد،    ، به دفاتر انجمنهاي دانشجويان مسلمان حملـه مـي         )از جمله خانٌه خانوادٌه رضايي     ( دنددا  با بمب مورد حمله قرار مي     
كردنـد و فريـاد       ها حمله مي    طور فيزيكي به جلسه     هاي كارگري، و به     خصوص كنفرانس اتحاديه    زدند، به   كنفرانسها را برهم مي   

همراه تيراندازيهاي پاسداران، منجـر بـه         اللهيها به     مالت حزب ، اين ح  ٦٠خرداد٣٠تا  ". منافقين بدتر از كفار هستند    "زدند    مي
ارديبهشت، مجاهدين يك تظاهرات بزرگ ترتيـب دادنـد كـه عليـه بسـتن      ٧در … تن از مجاهدين شده بود٧١شدن    كشته

هزار نفـر   ١٥٠در اين راهپيمايي كه بيش از       . صدر و شهادت چهار تن از تظاهركنندگان در قائمشهر، اعتراض كنند            روزنامٌه بني 
. كردنـد  را، حمل مـي … شد و پالكاردهايي كه خواستار اجراي عدالت در مورد قربانيان قائمشهر مي        … در آن شركت داشتند   

روز بعد، دادستان كل، هرگونه تظاهرات آتي از جانب مجاهـدين           . دادن كنترل در خيابانها بود      روشني در حال از دست      رژيم به 
اهللا خميني، مجاهدين شكايتهاي قبلي خود را تكـرار كردنـد، كسـاني را كـه          سرگشاده به آيت  در يك نامٌه    … را ممنوع كرد  

اهللا كشته شده بودند ليست كردند، به اين نكته اشاره كردند كه حتي يكي از قاتالن در مقابل عدالت قرار نگرفته                       توسط حزب 
كه بـه جنـگ مسـلحانه بازگردنـد      ها هيچ راهي جز اين    آميز بسته شود، آن     است، و اخطار كردند كه اگر همٌه راههاي مسالمت        

عنوان باالترين مقام رسمي كشور، از او خواستند كه از حقـوق شـهروندان حفاظـت كنـد،                    صدر، به   يي به بني    در نامه . ندارند
 ١٤ .»آميز خصوص حق تظاهرات مسالمت به

ورزيشان است، هيچ نيازي به اشاره بـه حقـايقي كـه             كنندگان گزارش، باز هم به داليلي كه ناقض بيطرفي و مؤيد غرض              تهيه
 . اند توسط يكي ديگر از منابع مورد استنادشان نوشته شده، احساس نكرده

 
 ٨٤نظر وزارت خارجه در سال

، وزارت خارجـه    ٦٣در گزارش اواخر سـال    . جالب است كه وزارت خارجه، خود نيز در گذشته به اين نكات اذعان نموده است              
 :نويسد   مجاهدين، مي٦٠ تا ٥٧ي دربارٌه سالها

وقتي خمينـي بـه قـدرت رسـيد، مجاهـدين           . عنوان يك دولت اسالمي قبول نكردند       گاه رژيم خميني را به      مجاهدين هيچ «
نشـريات مجاهـدين    . خواستار ادامٌه انقالب شدند، ولي گفتند كه آنها براي تغيير در كادر قانون رژيم جديد، كار خواهند كرد                 

داد،   گـرفتن بـاالترين مقامهـا را مـي          دست  عنوان يك سازمان چريكي كه قول معرفي كانديد براي به            خود به  روي نقش اخص  
طور نـاموفقي     مجاهدين به . مجاهدين فعاالنه در بحث روز پيرامون چارچوب رژيم جديد اسالمي شركت كردند           . كرد  تأكيد مي 
 . ن قانون اساسي صورت گيرد، مبارزه كردندكه مجلس مؤسسان در يك انتخابات آزاد براي تعيي براي اين

رجوي در انتخابات . جمهوري كانديد شد، براي مشاركت سياسي تالش كردند  چنين وقتي رهبرشان براي رياست      مجاهدين هم 
زيرا خميني حكمـي صـادر      . رجوي مجبور شد كه كانديداتوري خود را پس بگيرد        . ، شركت كرد  ٥٨جمهوري در ديماه    رياست

مجاهـدين  .  حمايت كـرده بودنـد، حـق شـركت داشـتند           ٥٨ط كانديداهايي كه از رفراندوم قانون اساسي در آذر        كرد كه فق  
گيري رجوي، بر تالشهاي مجاهدين براي احترام به قوانين انتخابات تأكيد داشت و     بيانيٌه كناره . رفراندوم را تحريم كرده بودند    

 . باشد يشان در چارچوب سيستم قانوني جديد ميبردن اهداف سياس تصريح نمود كه هدف مجاهدين، پيش
، رجوي و تعداد ديگري از مجاهدين، براي مجلس شـوراي اسـالمي خـود را از تهـران                   ٥٩ و ارديبهشت  ٥٨در ماههاي اسفند  

مجاهـدين  . موسي خياباني، معاون رجوي در تبريز و ديگران در شمال، جايي كه گروه قوي بود، فعاليت كردند                . كانديد نمودند 
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رو سياسي بـه ليسـت انتخاباتيشـان،     چنين تالش كردند كه حمايت گستردٌه خود را از طريق افزودن چند شخصيت ميانه      هم
 . نشان دهند

پيروزي رجـوي و    . گرايي بودند كه در مرحلٌه اول به اندازٌه كافي رأي آوردند تا به مرحلهٌ دوم برسند                 مجاهدين تنها گروه چپ   
 …سيدر نظر مي خياباني قطعي به

درگيـري بـا      كـه آنهـا هـيچ       مرحلٌه انتخابات، مجاهدين اعالم كردند كه اعضايشان خلع سـالح خواهنـد شـد و ايـن                  بين دو 
قشريگرايان با ممانعت مجـدد     . صورت مستمر درآمده بود، شروع نخواهند كرد        قشريگرايان را كه در طول بسيج انتخاباتي به       

به اتهامهايي كه توسط اين گروه مبني بر تقلب در انتخابات براي جلـوگيري از               . داز ورود مجاهدين به دانشگاهها، پاسخ گفتن      
 . پيروزي رجوي و خياباني، افشا گرديد، توجهي نشد

، مجاهـدين چنـد   ٥٩در اوايل تابسـتان . رجوي بعداً  اشاره كرد كه مجاهدين مخالفت فعال با رژيم را مورد بررسي قرار دادند        
هزار نفر در آن گرد آمدند تا سخنراني رجوي در مخالفت با سلطٌه قشريگرايان را               ١٥٠دادند كه تا    گردهمايي در تهران ترتيب     

فعاليتهاي آنان، انقالب را منحرف نموده و       : ، خميني طي يك موضعگيري اساسي عليه مجاهدين گفت كه         ٥٩تير٤در  . بشنوند
 ١٥ .»آمريكا را بازخواهد گرداند سلطهٌٌ

 
، حتي تا يك سال بعد مجاهدين تمام تالش خود را كردند كه به فعاليـت سياسيشـان بـراي برقـراي                      رغم همٌه اين مسايل     به

، وقتي كه پاسـداران مسـلح، تظـاهرات         ٦٠خرداد٣٠اما اين دوران در     . آميز ادامه دهند    دموكراسي در ايران از طرق مسالمت     
. يد به يك حمام خون تبديل كردند، به پايـان رسـيد  هزار نفري در تهران را كه توسط مجاهدين برگزار گرد       ٥٠٠آميز    مسالمت

 : نويسد آبراهاميان در اين رابطه مي
 
خصوص در تهران، تبريـز، رشـت، آمـل، قائمشـهر،             داد،  جمعيت زيادي در بسياري از شهرها ظاهر شدند، به          رخ٣٠در روز   «

هزار نفر مصـمم شـركت      ٥٠٠هرات تهران بيش از     در تظا . گرگان، بابلسر، زنجان، كرج، اراك، اصفهان، بيرجند، اهواز و كرمان         
حاميان دولت بـه مـردم توصـيه        . شد  طور مستمر از شبكٌه راديو و تلويزيون پخش مي          اخطار عليه تظاهرات به   … كرده بودند 

  از جوانـان خواسـت كـه جـان خـود را              ١٦عنوان مثال سازمان مجاهدين انقالب نبوي       به. هاشان بمانند   كردند كه در خانه     مي
آخوندهاي عاليرتبه اعالم كردند كه تظاهركنندگان بدون توجه به سنشان      . از دست ندهند  " كاپيتاليسم"و" ليبراليسم"خاطر    هب
اللهيها مسلح شده و با كاميونهـا         حزب. شوند  شوند و در نتيجه در همان محل اعدام مي          محسوب مي " محارب با خدا  "عنوان    به

تنها در محـدودٌه دانشـگاه تهـران        . به پاسداران دستور شليك داده شده بود      .  را ببندند  آورده شده بودند تا خيابانهاي اصلي     
مسئول زندان اوين بـا     . اين فراتر از همٌه درگيريهاي انقالب اسالمي بود       . نفر دستگير شدند  ١٠٠٠تن زخمي و    ٢٠٠تن كشته،   ٥٠

دوران ترور آغاز شده    . اند   نوجوان را اعدام كرده    تظاهركننده از جمله چند دختر    ٢٣هاي اعدام     خوشحالي اعالم كرد كه جوخه    
 ١٧ .»بود

 
. كنندگانش، به عمد، پنهان مانـده اسـت    اين حقايق نيز كه توسط همان منابع مورد استناد گزارش، منتشر شده، از ديد تهيه     

راهي در مقابل مجاهـدين   از اين بود كه ديگر هيچ حال بعد  هر به. زيرا هيچ سودي در جهت اهداف مورد نظرشان نداشته است      
 . خميني نبودند جز مقاومت مسلحانه باقي نمانده بود و همٌه نيروهايي كه خواستار تسليم به

 
 مقاومت يا تسليم

طريق اولـي يـك       شدن مطلق از حق يك شهروند عادي و به          به اين ترتيب تنها بعد از آزمايش همٌه راههاي سياسي و محروم           
اين حق كه،   . بشر نيز آمده، اقدام كردند      ين بنابر حقوق انسانيشان كه در منشور جهاني حقوق        سازمان سياسي بود كه مجاهد    

بشـر   حل عليه ديكتاتوري و اختناق، مجبور به شورش نشود، الزم است كـه حقـوق   عنوان آخرين راه  اگر قرار است انسان به    «
  ١٨ .»وسيلٌه حكومت قانون تأمين شود به
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در يـك   .  رسميت شناخته شده    كليساي كاتوليك كه معموالً با استفاده از خشونت مخالف است، به            وسيلٌه    چنين به   اين حق هم  
ارائه كرد  » آزادي مسيحيت و رهايي   «نام    كنفرانس مطبوعاتي، كاردينال جوزف رتزينگر، رئيس كميسيون انجيل، مدركي را به          

طور جـدي     دادن به سركوب آشكار و مستمري كه به         ايانحل براي پ    مبارزٌه مسلحانه آخرين راه   «: كه در آن تصريح شده است     
 ١٩ .»باشد طور خطرناكي منافع عمومي يك مملكت را مورد تهديد قرار داده است، مي حقوق اساسي افراد را نقض كرده و به

يـي بـا يـك     صـاحبه كه رژيم آخوندها، دههاهزار نفر را اعدام كرده بود، باز هم آقاي رجـوي در م               همه، سالها بعد از اين      با اين 
 :  اظهار داشت٦٣ نامٌه فرانسوي در سال هفته

 
عنـوان    بـه . دنبال درگيري و خشـونت نبـوده و نيسـتيم           اسالمي كه مبلغ آن هستيم نيازي به خونريزي ندارد و ما هرگز به             «

خميني آمادگي داشـته    پيغام من اين است كه اگر       . توضيحي در اين مورد، اجازه بدهيد پيغامي از طريق شما به خميني بدهم            
باشد كه انتخاباتي واقعاً  آزاد برگزار كند، من بالفاصله به كشورم بازخواهم گشت، مجاهـدين سـالحهاي خـود را بـه زمـين                         

قبـل از شـروع مبـارزٌه       . خواهد باشد   ترسيم، هرچه مي    ما از نتايج انتخابات نمي    . خواهند گذاشت تا در انتخابات شركت كنند      
ديم از همٌه امكانات قانوني براي فعاليت سياسي استفاده كنيم ولي سركوب ما را وادار كـرد كـه سـالح                     مسلحانه ما سعي كر   

كرد، ما قطعـاً بـه يـك پيـروزي            چهارم آزاديهايي كه در فرانسه وجود دارد برقرار مي          اگر خميني نصف يا حتي يك     . برداريم
 ٢٠ .»يافتيم دموكراتيك دست مي

 
 :طور توصيف كرده بود قبال مجاهدين را اين ، سياست رژيم درمتقابالً، رفسنجاني از قبل

 
ـ دست و پايشان قطـع شـود        ٣دار كشيده شوند      ـ به ٢ـ كشته شوند    ١: االجراست  حكم بر اينها الزم   ٤بر طبق فرامين الهي      «
كـرديم،   تيم و اعدامشان مي گرف  نفر از اينها را مي    ٢٠٠) منظورم اوايل انقالب است   (روز    اگر آن … ـ اينها از جامعه جدا بشوند     ٤

 ٢١ .»شدند قدر نمي امروز اين
 

دليلي بـا مقاومـت       هر  كساني كه به  . نيروي دموكراتيكي، انتخاب بين مقاومت يا تسليم، محدود بود          شرايطي براي هر    در چنين 
دادن بـه ديكتـاتوري      حل مورد نظرشان تـن      نامند، خواسته يا ناخواسته راه      را خشونت يا تروريسم مي      كنند و آن    مخالفت مي 

، براي يك جنبش سياسي يا دولت،       »آميز مسدود شده است     توسل به قهر وقتي كه همٌه راههاي مسالمت       «واال  . آخوندها است 
 آمريكا نيز در مورد بسياري از كشورها و اپوزيسـيونها آن             المللي است كه وزارت خارجهٌ      شدٌه بين   شناخته  رسميت  يك اصل به  

 . داده استرا مورد تأييد قرار
گونـه اقـدامها كـه     هدف نظامي، همواره روشن بوده و اين موضع مقاومت ايران درقبال تروريسم، خشونت و عمليات كور و بي          

گاه به هيچ عملـي كـه           خالف ادعاي گزارش، مجاهدين هيچ      است و به    اندازد قوياً محكوم كرده     خطر مي   گناه را به    جان مردم بي  
 اطالعيـه، اقـدامهايي از قبيـل     سال گذشته طـي صـدها     ١٣در  . اند  خطر انداخته باشد، دست نزده     جان شهروندان عادي را به    
هم ايـن     در خارج از ايران كه امكان فعاليتهاي آزاد براي همه وجود دارد باز            . اند  را محكوم كرده  … هواپيماربايي، بمبگذاري و  

 . باشند ه است و مجاهدين نخستين قرباني آن ميپيش گرفت رژيم خميني است كه سياست ترور فعاالن مقاومت را در
يي به لي هميلتـون، رئـيس كميسـيون           محمد سيدالمحدثين مسئول كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت ايران، طي نامه          

 :نويسد خارجي كنگره مي
 
ران، شديداً تروريسـم را در  چه را كه آقاي مسعود رجوي مكرراً   تأكيد نموده تكرار كنم كه شوراي ملي مقاومت اي       مايلم آن  «
حتـي در مقابلـه بـا ديكتـاتوري         . باشـند   كند و همٌه اعضاي شورا نيز به اين اصل متعهد مي             لباسي محكوم مي    شكل و هر    هر

ناميده است، به اين اصل احترام گذاشـته و         » المللي  ياغي بين «را يك     تروريستي حاكم بر ايران كه وزير خارجه به درستي آن         
اند، ما هيچ وقـت       كه بسياري از فعاالن مقاومت در خارج توسط تروريستهاي رژيم ترور شده             رغم آن   ايم و به    د بوده به آن متعه  
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  مسـئول شـوراي ملـي مقاومـت     ٢٢ .ايم  المللي بسنده نموده    مراجع قضايي و بين     ايم و تنها به شكايت به       مقابله به مثل نكرده   
خـاطر   تروريسم مانند اين است كه جرج واشينگتن و دوگـل بـه    اين مقاومت بهكردن  ايران از سالها پيش گفته است كه متهم       

 .»مبارزه و مقاومتشان تروريست لقب داده شوند
 

 اتهامهاي وزارت خارجه
دهـد، ايـن ادعـاي        خوبي نشان مـي     منابع مورد قبول وزارت خارجه، به       ، با استناد به   ٦٠ تا   ٥٧بررسي شرايط ايران در سالهاي    

كار  شان به جنگ مسلحانه را به آنها عالقه«كه در جنگ قدرت شكست خوردند،    گزارش كه مجاهدين بعد از اين     كنندگان    تهيه
. شرمانٌه حقايق اسـت       يك تحريف كامل و بي      ٢٣،»آميز و پلميك حمله و تالفي را شروع كردند          گرفتند و يك سيكل خشونت    

اند كه اگر در ايران، بخشي از آزاديهـاي موجـود در              ز تأكيد كرده  يي به جنگ مسلحانه ندارند و بارها ني         مجاهدين هيچ عالقه  
اما متأسفانه در راستاي سياست . شدند دست گرفتن سالح نمي گاه مجبور به مقاومت مسلحانه و به      داشت، هيچ   غرب وجود مي  

جـا پـيش      و تـا آن   . نـد مقاومت مردم ايران جلـوه ده     » قرباني«استمالت، نويسندگان گزارش عمد دارند كه رژيم  خميني را           
 رژيم كـه رهبـران       همان اندازه بيرحمانهٌ    مسير ترور ايجاد شده توسط مجاهدين با يك پاسخ به         «شوند    روند كه مدعي مي     مي

ـ      نويسندگان گزارش براي توجيه اين        ٢٤ .»ــ  در اين حمالت زخمي شده بودند، همراه شد           اي و رفسنجاني    خامنه  فعلي آن ـ
ترتيب   اي به   رفسنجاني و خامنه  . اند   از تحريف حقايق و تكرار تبليغات رژيم مبادرت به جعل خبر نيز نموده             مواضع خود، فراتر  

نـام فرقـان مـورد        ، مدتي قبل از شروع مبارزٌه مسلحانٌه مجاهدين، توسط يك گروه افراطي مـذهبي بـه               ٦٠ تا   ٥٧در سالهاي 
بنابراين آيا جعل ايـن خبـر بـراي ايـن نيسـت كـه             . ن نداشت سوءقصد قرار گرفته و زخمي شدند كه هيچ ربطي به مجاهدي          

مجاهدين معرفي نموده و در نتيجـه جنايتهـاي آنهـا عليـه     » قربانيان«را » اي رهبران فعلي ايران شامل رفسنجاني و خامنه    «
 مجاهدين و مردم ايران مشروع جلوه داده شود؟

 
 حمالت داخلي

نقـل از     كنـد و بـه      در داخل ايران مـي    ٢٥»غيرنظاميان« را  متهم به حمله به        گزارش به تحريف حقايق ادامه داده و مجاهدين       
المللي   كه خبرگزاريهاي بين    حالي  دهد، در   سري از بمبگذاريها در ايران را به مجاهدين نسبت مي           المللي، يك   خبرگزاريهاي بين 

دين را نيز منعكس كرده بودند و حتي در مـواردي           هاي مجاه   نامه  اين اخبار را تماماً از رژيم نقل نموده و در اكثر موارد تكذيب            
گزارش به خبري   . تواند كار مجاهدين باشد     گيري كرده بودند كه اين بمبگذاريها نمي        براساس شواهدي كه داشتند خود نتيجه     

ـ      روز در اكثر رسانه     كند كه همان     مخابره كرده، اشاره مي    ٦٥خرداد٢٩كه خبرگزاري آسوشيتدپرس در      كـه   ـ هاي آمريكـايي ـ
تـايمز نوشـت    آنجلس عنوان مثال لوس  به. ــ منعكس شده است     اند  ضمن بيان ادعاي رژيم، نظرات مجاهدين را نيز ذكر نموده         

يـي اسـت بـه گروههـاي زيرزمينـي            المللي نسبت داده كه اشاره      اين انفجار را به عوامل امپرياليسم بين      ) ايران(خبرگزاري  «
شنبه   از انفجار، روز سه     صورت در يك اطالعيه كه در پاريس بعد         در هر . مجاهدين خلق ضددولت، نظير گروه اصلي اپوزيسيون      

  ٢٦ .»منتشر شد، مجاهدين دولت ايران را به بمبگذاري براي مخدوش كردن مقاومـت عادالنـٌه مـردم ايـران، مـتهم كردنـد                      
ناميـد مسـئوليت دو     مـي SYSخودش را كه  روز چهارشنبه در آتن يك گروه ناشناس ايراني«تايمز روز بعد نوشت      آنجلس  لس

كنندٌه  ناشناس به آسوشيتدپرس گفت اين گروه يك سازمان ناسيوناليست است كه قصـد                 يك تلفن . عهده گرفت   انفجار را به  
تـايمز    آنجلس  در تحليل اين بمبگذاريها، لوس    . اهللا خميني سخت بسازد     جا كه ممكن است براي آيت       دارد اوضاع ايران را تا آن     

  طبق ٢٧ .»كنند، درگير حمالت بدون هدف كه به مردم بيگناه صدمه بزند نيستند  چنان تأكيد مي    هم«ويسد كه مجاهدين    ن  مي
تـايمز ايـن اتهـام رژيـم را           آنجلس  ادعاهاي رژيم، آمريكا نيز يكي از مسئوالن اين انفجار بوده است كه در همين مقالٌه لوس               

يي كه در آن هم مجاهدين و هم آمريكا توسط رژيم حـاكم بـر       سال، واقعه ٨بعد از   بنابراين معلوم نيست چرا     . كند  تكذيب مي 
 .گيرد ايران متهم شده بودند عليه مجاهدين مورد استفادٌه وزارت خارجه قرار مي

بدون اغراق تـاكنون    . سال گذشته رژيم ماليان تالش نموده كه مجاهدين را متهم به بمبگذاري در معابر عمومي بنمايد               ١٥طي  
در يـك گـزارش مسـتقل كـه اخيـراً  توسـط گـروه                . هاي رژيم منعكس شده است      رابطه توسط رسانه    هزاران مطلب در اين   
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قبيل انفجـار در حـرم        بشر پارلمان انگلستان تهيه شده، تالشهاي رژيم تهران براي منتسب كردن اعمال تروريستي از               حقوق
  سوكميسيون منع تبعيض و      ٢٨ .، با تمام جزييات افشا شده است      در مشهد و قتل كشيشان مسيحي به مجاهدين       ) ع(رضا  امام

رغم همٌه تبليغات رژيم، گزارشـگر ويـژٌه كميسـيون            متعاقباً به . حقوق اقليتها نيز مسئوليت اين جنايتها را متوجه رژيم نمود         
بـر اعتـراف اعضـاي      بشر در گزارش خود به مجمع عمومي ملل متحد اظهارات بالفاصله رژيـم در ايـن زمينـه مبنـي                       حقوق

گيرد   وقتي كه يك جنايت سياسي صورت مي      «: مسخره گرفت و گفت     دستگيرشدٌه مجاهدين به بمبگذاري در مالٌٌ عمومي را به        
كنند كه با پنهانكاري از خود دفاع كنند و متهم كردن ديگران بخشي از طراحي يك جنايت سياسـي اسـت        عامالن تالش مي  

براين بهتر است كه نسبت به داليل بسيار واضح نظير مورد زني كه در هنگـام فـرار در زاهـدان                     بنا. گيرد  كه از قبل انجام مي    
قطعنامٌه چهل و نهمين اجالس مجمـع عمـومي         . »همراه با مدارك قتل كشيش ميكاييان دستگير شد، مشكوك برخورد كرد          

كه وزارت خارجٌه آخوندها، مجمع       نحوي  به. ودزبان ديـپلوماتيك رژيم تهران را مسئول ترور رهبران مسيحي معرفي نم            نيز، به 
، وزارت خارجه مدعي شده روزانه هزاران       ٧١  در مورد انفجار در قبر خميني در سال         ٢٩ .عمومي را شديداً مورد حمله قرار داد      

ر محل نبوده   روز انفجار اعالم كرد، انفجار زماني صورت گرفت كه كسي د            جالب است كه رژيم همان    . كنند  نفر از آن بازديد مي    
بازديد روزانٌه هزاران «كه چرا وزارت خارجه، كاسٌه داغتر از آش شده است و بر    حال اين٣٠ .كس نيز آسيب نديده است  و هيچ 
فقط اين نكته را نيز اضافه كنيم كه رژيم ماليان تالش نموده كـه بـا صـرف                  . كند معلوم نيست       از اين محل تأكيد مي       ٣١»نفر

 تبليغات فراوان، مقبرٌه خميني، منفورترين چهرٌه  شناخته شده در جهان، را مترادف بـا امامـان شـيعه                    هاي هنگفت و    هزينه
اين امر تنفر   . را توجيه نمايد    شمار خود سرپوش بگذارد و ادامٌه آن        قلمداد نمايد تا با سوءاستفادٌه از آن بتواند بر جنايتهاي بي          

نابراين انفجار قبر خميني توسط هواداران مقاومت بيانگر خشم و نفـرت مـردم              ب. بيش از پيش مردم ايران را برانگيخته است       
راستي چـرا وزارت خارجـه از رژيـم خمينـي           . باشد  هاي رژيم خميني از اسالم و رهبران تاريخي آن مي           ايران از سوءاستفاده  

 !گيرد؟ يي به ماليان نمي هدربارٌه سرنوشت دهها نفر كه به همين مناسبت توسط رژيم دستگير و اعدام شدند هيچ خرد
 

 حمالت در خارج
آميز عليه هـدفهاي دولـت ايـران در           در مقاطعي، حمالتي خشونت   «گزارش وزارت خارجه مدعي است كه فعاالن مجاهدين،         

، اعضاي مجاهدين، به نماينـدگيهاي      »اقدام هماهنگ « در يك    ٩٢شود كه در آوريل سال        و مدعي مي    ٣٢»اند  غرب انجام داده  
پردازد تماماً به نقل از يك مقالٌه خبـري اسـت كـه                 بخشي كه به اين موضوع مي       ٣٣ .ر كشورهاي مختلف حمله كردند    رژيم د 

اما از اشاره به نتيجٌه بررسي قضايي انجام شده در كشورهاي مختلف كه خـالف           . چاپ رسيد   ها به   همان روز در يكي از روزنامه     
افكنهاي رژيم ماليان با نقض صـريح          سيزده فروند از بمب    ٧١فروردين سال ١٦ر  د. كند  دهد خودداري مي    اين ادعا را نشان مي    

 شوراي امنيت ملل متحد، يك قرارگاه متعلق به ارتش آزاديبخش ملي ايران را در داخل خاك عراق،                  ٥٩٨بس و قطعنامهٌ    آتش
آخوندها، براي غافلگير كردن نيروهاي     هاي رژيم     زمان منتشر شد جنگنده       بنابر اطالعاتي كه همان     ٣٤ .مورد حمله قرار دادند   

جاي عبور از منطقٌه مركزي،  از شمال و با عبور از منطقٌه پـرواز ممنـوع، وارد عـراق                      مقاومت و وارد آوردن حداكثر تلفات، به      
االوسـط    شـرق بنابر گزارش روزنامٌه ال   . تُن بمب روي قرارگاه ريختند    ٣٠شدند و پنجاه دقيقه بر فراز اين قرارگاه پرواز نموده و            

ساعت قبل از بمباران مخالفان خود، موضوع را با وزارت خارجٌه آمريكا در ميان گذاشـته         ٢٤، رژيم ماليان    )عربستان سعودي (
 .وقت توسط آمريكا تكذيب نشد   اين گزارش هيچ٣٥ .بود
 جمله رهبر مقاومـت ايـران در        تن از رزمندگان ارتش آزاديبخش ملي ايران از       ١٥٠٠دنبال اين حمله، تهران اعالم داشت كه          به

آور براي ايرانيان در سراسر جهان بود كه بسـياري از                اين خبر يك موج شوك       ٣٦ .اند  جريان حمله جان خود را از دست داده       
در كمتر از چند ساعت سفارتهاي رژيـم ماليـان صـحنٌه    . برند سر مي دوستان و اقوامشان در قرارگاههاي ارتش آزاديبخش به  

اين حركت . عتراضي ايرانيان بود كه در بعضي موارد به درگيريهايي بين كاركنان آن و ايرانيان معترض، كشيده شدحركتهاي ا
وزارت خارجه براي اثبات ادعـاي      . وجه ازسوي سازمان مجاهدين خلق ايران سازمان نيافته بود          هيچ  اعتراضي خودانگيخته به  

 غلط ترجمه شد و در همان زمان نيز         FBISخبري كه توسط    . شود  توسل مي  م FBISخود، به يك خبر از راديو صداي مجاهد از          
 .رسماً توسط مجاهدين تكذيب و تصحيح گرديد
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ايرانيان معترض توسـط پلـيس دسـتگير        . گاه حمله به نمايندگيهاي رژيم را به عهده مجاهدين نگذاشته است            اين راديو هيچ  
شورها دستگيرشدگان تبرئه شدند يا مجازاتهاي بسيار كـم و حبسـهاي            در اكثر ك  . شدند و بعدها تحت محاكمه قرار گرفتند      

دادگاهي اين اتهام را كه اين حركـت اعتراضـي از پـيش               ولي نكتٌه مهم اين است كه هيچ      . تعليقي براي آنها درنظر گرفته شد     
دليـل نداشـتن      شدگان را به  قاضي دادگاه نيويورك، دستگير   . يكي از اين موارد در نيويورك بود      . يافته، تشخيص نداد    سازمان

نفر كه با مقامهاي سفارت ايران در اتاوا درگير شده          ٢١پس از محاكمٌه    . كمترين طراحي از قبل، مستحق تخفيف جدي دانست       
طور   متهم به گروه مخالف مجاهدين يا آن      ٢١هيچ شواهدي كه دال بر وابستگي       « بودند، قاضي پير مرسير، در حكم خود نوشت       

يك تحت    تظاهركنندگان با توجه به جنايتهايي كه هر      «: وي افزود . » يك گروه تروريست، ديده نشده است      كه ادعا شده است   
خـاطر    در همين رابطه دادگاه، دولـت را بـه        . »كه عصباني باشند داشتند     حكومت خميني متحمل شده بودند، داليلي براي اين       

   احكـام مشـابهي توسـط         ٣٧ .بـود، مـورد انتقـاد قـرار داد        كه براساس مالحظات سياسي اين كيس را مدتها ادامه داده             اين
جا بهتر بود وزارت خارجٌه  آمريكا بـه قضـات شـريف اتـاوا، نيويـورك، پـاريس،        در اين. دادگاههاي ساير كشورها صادر شد    

داديـار و   گذاشت و در موضوعي كه ماهها و سالها مورد بررسي صدها وكيل، قاضـي،                 احترام مي … استكهلم، اسلو، بن، برن و    
كنـد عـدم      بار و انگيـزٌه آن را مشـكوك مـي           چه بيشتر اين دعاوي را تأسف       آن. كرد  هيأتهاي ژوري مختلف بوده دخالت نمي     

 .قبال بمباران يك قرارگاه ارتش آزاديبخش است كه علت اصلي اين وقايع بود حساسيت وزارت خارجه در
افتد، گـزارش، عمـل       كشد و ماشين توليد اتهام و دروغ از كار مي           يكه وقتي خورجين استدالل نويسندگان ته م        دار اين   خنده

عنـوان    مرغ به ماشين حامل يك مقام رسمي رژيم توسط چنـد ايرانـي را، بـه                 اعتراضي گروهي از ايرانيان و پرتاب چند تخم       
 .برد نام مي» حمالت مجاهدين در غرب«

جاي ديپلوماتهـاي     مقام رسمي تركيه در بغداد را به        ه اشتباه دو  ، مجاهدين اعالم كردند كه ب     ٧٢در آذر «: نويسد كه   گزارش مي 
. جا نيز از بيـان حقيقـت خـودداري شـده اسـت        متأسفانه در اين٣٨ .»اند ايراني مورد اصابت گلوله قرار داده و آنها را كشته   

مـورد عمليـات    ٣٠اقـدام بـه     واقعيت اين است كه از بعد از جنگ كويت عوامل رژيم آخوندها با سوءاستفاده از شرايط عراق                  
در روز واقعٌه مزبور نيز، يك ماشين متعلق به سفارت رژيـم  خمينـي، بـه                 . اند  تروريستي عليه مجاهدين در اين كشور نموده      

همـين  . يكي از دفاتر مجاهدين در بغداد نزديك شد، گارد حفاظتي دستور توقف داد ولي از سوي رانندٌه ماشين توجهي نشد                   
تروريستهاي رژيم قرارگرفته بود كه از همين ماشين نيز استفاده كرده بودند و ايـن                 ــ  ورد حملٌه ديپلومات  دفتر چندي قبل م   

توجهي مواجـه     گارد حفاظتي نيز كه درخواستش براي توقف با بي        . موضوع همان موقع به مقامهاي محلي اطالع داده شده بود         
مبگذاري شده عليه دفتر مزبور صورت بگيرد، اقدام به شليك كرد كه            كه يك سوءقصد با ماشين ب       شده بود، اجباراً از ترس آن     

در تحقيقات بعدي مشخص شد كه      . ، از سرنشينان شد   )گويد دو نفر    طور كه گزارش مي     و نه آن  (متأسفانه موجب مرگ يك نفر      
ـ                    د ماشـين را از     اين ماشين چند روز قبل توسط كاركنان سفارت تركيه خريداري شده بود ولي سفارت رژيـم صـاحبان جدي

زمـان از     اين مسـأله همـان    . سابقٌه آن مطلع نساخته بودند و شمارٌه ماشين نيز كماكان شمارٌه ديپلوماتيك رژيم آخوندها بود              
خواهي   خاطر اين واقعه معذرت     جانب مجاهدين اعالم شد و مراتب به اطالع سفارت تركيه رسيد و مجاهدين از دولت تركيه به                

كند رژيم ماليان را از تروريسم تبرئه نمايـد و             گزارش وزارت خارجه با بيان ناقص يك واقعه، تالش مي          جالب است كه  . نمودند
كه هم وزير خارجه تركيه و هم مطبوعات اين كشور در همان زمان،  حال اين . جاي آن اپوزيسيون را متهم به تروريسم نمايد         به

كه مجاهدين از آغـاز اعـالم         چنان  وانگهي هم . وي اشتباه رخ داده است    بارها تصريح نمودند كه اين حادثه عمدي نبوده و از ر          
تروريستهاي سفارت رژيم خمينـي در بغـداد كـه هماننـد              ــ  تواند دريابد كه مأموران و ديپلومات       عقل سليمي مي    كردند، هر 

ـ        در دادگاههاي كشورهاي مختلـف     هاي تروريستيشان كه      گواهي همٌه اقدامها و توطئه      به  سوئيس و فرانسه و آلمان و ايتاليا ـ
 :چرا كه .اند ــ طراحان حادثهٌ  منجر به كشته شدن كارمند سفارت تركيه در بغداد بوده تحت بررسي است

سوي   نفر از گاردهاي مجاهدين كه به     ٢محاكمٌه  ( در دادگاه بغداد     ٩٤كه اخيراً در ماه نوامبر      چنان  اوالً ــ وزارت خارجٌه عراق آن     
، تصريح شد، قبل از حادثه در چهار نوبت به سفارت رژيـم خمينـي               )ارمند سفارت تركيه آتش گشوده بودند     اتومبيل حامل ك  

صورت مكتوب تذكر و اخطار داده بود كه براي ممانعت از بروز حوادث از ورود به منطقٌه دفتر مجاهدين بـا اتومبيـل نمـره                           به
 .ديپلوماتيك سفارت خودداري ورزد
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ارت تركيه در بغداد كه در دادگاه حضور داشت در پاسخ به سؤال رئيس دادگاه تصريح نمود كه به كارمند                    ثانياً ــ نمايندٌه سف   
مقتول تذكر داده شده بود كه تا تغيير نمرٌه ديپلوماتيك اتومبيل خريداري شده از سفارت رژيم خميني و تبديل آن به نمـره                       

 .ديپلوماتيك سفارت تركيه، نبايستي از آن استفاده كند
ثالثاً ــ گاردهاي عراقي در دادگاه شهادت دادند كه قبل از ورود اتومبيل نمره ديپلوماتيك سفارت رژيم خميني به محوطـٌه                     

انـد   نوبت در ابتدا و انتهاي خيابان منتهي به دفتر مجاهدين به آن ايست و دستور توقـف داده         دفتر مجاهدين در بغداد، در دو     
 .راه خود ادامه داده است توجهي نموده و به كه راننده بي

انـد و نـه مجاهـدين     ــ تروريسـتهاي رژيـم آخونـدي بـوده       بنابراين واضح است كه مقصران اصلي در اين ماجرا، ديپلومات         
همـه دسـتورات    تـوجهي بـه آن   پس از بي گمان نزديك شدن خودرو انفجاري ــ وگاردهاي حفاظتي دفترشان در بغداد كه به    

قي و گاردهاي مجاهدين، با توجه به سوابق و حمالت قبلي از سوي ماشينهاي سـفارت رژيـم بـه                    توقف از سوي گاردهاي عرا    
يي از نامٌه يك ايراني هوادار مقاومـت          جالب است كه بعد از انتشار گزارش، نسخه       .  اند  ــ ناگزير از تيراندازي شده      همين دفتر 

در ايـن نامـه،     . شوراي ملي مقاومت در واشينگتن تحويل شد      جمهور آمريكا به نمايندگي       ايران مقيم آمريكا، خطاب به رئيس     
كند كه با نويسندٌه گزارش، آقاي كريستوفر هنزل قبل از انتشار گزارش مالقات كرده و هنـزل از وي                     ايراني مزبور تصريح مي   

بور تمام مـوارد فـوق را       ايراني مز . خواهد كه مداركي كه راجع به قتل ديپلومات ترك در بغداد در اختيار دارد به وي بدهد                  مي
 ٣٩ .اين ايراني در نامه خود بيطرفي گزارش را زيرسؤال برده است .كند براي آقاي هنزل ارسال مي

سـيكل حمـالت    «گيري مزورانٌه     خواهد نتيجه   اما مهمتر از همه، روح حاكم بر اين بخش از گزارش وزارت خارجه است كه مي               
شود سركوب وحشيانٌه رژيم عليه مردم و اپوزيسيون ايران در پاسخ             دروغ مدعي مي      را كه به    ٤٠»جويانه  آميز و تالفي    خشونت

  به خارج كشور نيز تعميم دهد و اقدامهاي تروريسـتي رژيـم در خـارج كشـور را نيـز                      ٤١به عمليات نظامي مجاهدين بوده،    
اين بخش از گزارش با تيتر      .  كند   وانمود  ٤٢»آميز عليه هدفهاي متعلق به حكومت ايران در غرب          حمالت خشونت «پاسخي به   

و عمليـات   » حمالت هماهنگ شدٌه اعضاي مجاهدين به دفاتر ديپلوماتيك ايران        «، پس از تشريح     »حمالت در غرب  «دار    معني
  ٤٣»٧٠ عمليات مشابه در ساير كشورهاي اروپـايي از سـال         « و   ٧١در سال » حمله توسط مجاهدين به اتومبيل حامل واليتي      «

. مرغ صحبتي به ميان بياورد  درصدد  است تا يك تصوير خشن و تروريستي از مقاومت ايران ارائـه دهـد   ز تخم كه ا   بدون اين 
 ٤٤ .»اند مجاهدين نيز قرباني تروريسم حكومت ايران بوده«دهد كه   سطر توضيح مي٤ الي ٣پس از اين تفاصيل گزارش طي 

 
 تروريست واقعي كيست

برابري، آزادي و دنبال كردن هدف رسـيدن بـه          (دولتي عليه اين حقوق       زمان كه هر    هر«: استدر بيانيٌه استقالل آمريكا آمده      
و ) حقـوق (سـري نقـض       وقتـي كـه يـك     … عمل كند، اين حق مردم است كه آن دولت را عوض يا داغان كنند             ) خوشبختي

 است، اين حق مردم است، ايـن  گيرد كه بيانگر طرحي براي برقراري يك ديكتاتوري مطلق  روي با همان قصد صورت مي       زياده
و راهبران جديدي بـراي امنيـت آينـده خـود فـراهم             ) كنند  سرنگون(دور بيندازند     وظيفه مردم است كه چنين دولتي را به       

 ٤٥ .»كنند
كننـد،    رژيم و كسب حقوقشان سرزنش مي     » دور انداختن   به«خاطر تالش براي      از نويسندگان اين گزارش كه مردم ايران را به        

آميز بود و آيا بر       سؤال نمود كه آيا جنگهاي استقالل مردم آمريكا و مقاومت فرانسه در زمان اشغال، يك مبارزهٌ مسالمت                بايد  
 گذارند؟ آن تالشها نيز نام خشونت و تروريسم مي

ني حـداقل  داليل سياسي، طي سالهاي گذشته رژيم خمي   عالوه بر اعدام بيش از صدهزار نفر و زنداني كردن تعداد بيشتري به            
  بعضي از    ٤٦ .جا گذاشته است    كشته و مجروح به   ٣٠٠در بيش از صد عمليات تروريستي در خارج كشور عليه مخالفان ايراني،             
 :دستور شخص او انجام شده عبارتند از اين اقدامهاي تروريستي كه در زمان رياست جمهوري رفسنجاني و به

 ٤٧اهش در وينترور عبدالرحمن قاسملو و نفرات همر: ٦٨ـ  تير
 ٤٨بشر و برادر رهبر مقاومت ايران در ژنو ترور دكتر كاظم رجوي يك فعال برجستٌه حقوق :٦٩ـ   ارديبهشت

 ٤٩وزير پيشين ترور شاپور بختيار نخست :٧٠ـ  مرداد
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ـ  ربودن اكبر قرباني عضو سازمان مجاهدين خلق ايران، در استانبول و شكنجه و مثله      :٧١ـ خرداد  اً  اعـدام او در  كردن  و نهايت
 ٥٠تركيه در همان سال

 ٥١ترور مسئوالن يك گروه كرد ايراني در برلن: ٧١ـ شهريور
 ٥٢ترور محمدحسين نقدي نمايندٌه شوراي ملي مقاومت در ايتاليا: ٧١ـ اسفند
 ٥٣ترور محمدحسن ارباب عضو مجاهدين در كراچي :٧٢ـ خرداد
  در بغدادترور مجيدرضا ابراهيمي، عضو مجاهدين،: ٧٢ـ مهر

 ترور احمد صدرالهيجاني، عضو مجاهدين، در بغداد: ٧٣ـ ارديبهشت
را   كسي پوشيده نيست و احتماالً وزارت خارجٌه آمريكا ليسـت آن            ليست جنايتهاي رژيم عليه شهروندان ساير كشورها نيز بر        

نفجـار مقـر تفنگـداران آمريكـايي در            تـا ا   ٥٨از گروگانگيري اتباع آمريكا در تهران در سـال        . داند  كس ديگر مي    بهتر از هر  
  و تا انفجار مقر نيروهاي فرانسوي در همين شهر و گروگانگيري اتباع كشورهاي غربي در لبنان، فتواي قتل سلمان                     ٥٤بيروت

 …رشدي، ترور ناشر نروژي و مترجم ايتاليايي و ژاپني كتابش و
د كه مخالفت با صدور بنيادگرايي و تروريسـم آخونـدها، دليـل    ان بعضاً مقامهاي بخش خاور نزديك وزارت خارجه بيان داشته      

دليـل اسـتفاده از خشـونت و          شود كه با مجاهدين يا شوراي ملي مقاومت رابطٌه خوبي داشته باشيم، ما با آنهـا نيـز بـه                     نمي
ترين نيروها    كراتيكنمايد كه در موارد ديگر وزارت خارجه از غيردمو          اين استدالل زماني خيلي عجيب مي     . تروريسم مخالفيم 

گفتگو و  مذاكره  جا به جا و آن كند و با آنها در اين گونه خشونت و ترور كور رويگردان نيستند حمايت مي         و باندهايي كه از هيچ    
كه مقامهاي بخش خاور نزديك، شـيدا و والـٌه برقـراري گــفتگو بـا تروريسـتهاي حـاكم بـر تهـران                       كمااين. مشغول است 

دانند، هرچنـد     زمان درگير اقدامهاي تروريستي مي      امهاي وزارت خارجه كه مجاهدين و رژيم تهران را هم         استدالل مق   .هستند
فهمد كه گويندٌه اين      خوبي مي   كس كه به الفباي سياست آشنا باشد به         لحاظ منطقي چيز عجيبي نباشد ولي هر        ممكن است به  

در عمل نيز اين وزارت خارجٌه آمريكاسـت كـه بـراي            . نيستوجه جدي     هيچ  مطالب در مخالفتش با تروريسم رژيم خميني به       
شرطي قائل نيست، بلكه مستمراً تروريستهاي حاكم بـر ايـران را دعـوت بـه رابطـٌه                    تنها هيچ پيش    گفتگو با رژيم ماليان نه    

ـ          ازاي هر ده    چنين بخش خاور نزديك وزارت خارجه، در        هم. كند  مستقيم مي  ي مقاومـت   باري كه عليه مجاهدين و شـوراي مل
بار عليه آخوندها و تروريسـم افسارگسـيختٌه           زحمت يك   نگاري كرده يا برگٌه  فاكت صادر نموده است، به           اطالعيه داده يا نامه   

بنابراين بايستي سؤال كرد كه تروريست واقعي در صـحنٌه ايـران و منطقـه، رژيـم خمينـي اسـت يـا                       . گيرد  آنها موضع مي  
» ترين منبع صدور تروريسم    اصلي«و  » المللي  ياغي بين «جدي معتقد است كه رژيم تهران يك        طور    مجاهدين؟ و اگر آمريكا به    

بـراي  . توان انجـام داد      را دارد، خصومت ورزيدن با قربانيان اين رژيم، مخربترين اقدامي است كه مي              آن  است و قصد مقابله با    
المللـي سياسـي و تسـليحاتي، نفتـي و             و تحريمهاي بـين    اعمال محدوديتها . مقابله با اين ياغي، راههاي زيادي وجود ندارد       

تنهايي به تغيير به سمت دموكراسي و احترام به نرمها و             حل به   دانند كه اين راه     تكنولوژيك هر چند ضروري است، اما همه مي       
هايي را براي تغيير    كننده بوده و حرف ن      زيرا نقش مردم و مقاومت آنان است كه تعيين        . المللي منجر نخواهد شد     معاهدات بين 

آل برخـي     المللي هرچند كه ممكن اسـت خوشـايند و ايـده            لذا شناسايي مقاومت مردم ايران در پهنٌه بين       . اوضاع خواهد زد  
حال اگر باز هـم     . نباشد، تنها راهي است كه تغيير به سمت دموكراسي و صلح و ثبات در ايران و منطقه را تسريع خواهد كرد                    

دهد، موضوعي اسـت كـه بـه          ذهبي و تروريستي حاكم بر ايران را بر مردم و مقاومت ايران ترجيح مي             وزارت خارجه، رژيم م   
سمت سرنگوني اين رژيم      چنان پرشتاب و با اتكا به حمايت مردمي، به          مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ربطي ندارد و آنان هم         
 .روند و استقرار صلح و آزادي و حاكميت مردمي پيش مي

هايشان به رهبـر مقاومـت        ها يا نامه    ساليان گذشته همواره بسياري از سناتورها و نمايندگان مردم  آمريكا طي بيانيه            البته در   
 .اند ايران از مقاومت عادالنه و برحق مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران حمايت كرده

ارشهاي منابع بيطرف مؤيد اين است كـه شـوراي          گز«: يي اعالم كردند    ، طي بيانيه  ٧١اكثريت كنگرٌه  آمريكا در تابستان سال      
ملي مقاومت، با اتكا به بازوي نظاميش، ارتش آزاديبخش ملي ايران، و با پشتيباني مردم و همگـام بـا اعتصـابها و تظـاهرات                         
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مريكـايي  سناتور آ٦٢سال،    در پاييز همين٥٥.»چندماهٌه گذشته در ايران قادر به برقراري آزادي و دموكراسي در ايران است         
 :با اشاره به بيانيٌه اكثريت مجلس نمايندگان اعالم كردند كه

 
هاي سوكميسيون حقوق بشر و پارلمان اروپا، ادامه و افزايش فعاليتهـاي تروريسـتي عليـه ناراضـيان در خـارج،                       قطعنامه «

در . ا محكـوم نمودنـد      عليه آقاي مسعود رجوي، مسئول شـوراي ملـي مقاومـت ايـران ر               ٧٠ازجمله سوءقصد نافرجام  آذر    
المللـي، بـراي بمبـاران پايگـاه      ، دولت رفسنجاني از وحشت گسترش اعتراضهاي عمومي، با نقض قوانين بـين           ٦١فروردين١٦

ما قانع هستيم كه زمان آن رسيده كه جهـان آزاد عليـه             … المللي عبور كرد    اپوزيسيون و كشتن رهبران آن از مرزهاي بين       
يـي در     كشـور جهـان بيانيـه     ١٩پارلمـانتر از    ١٣٠٠اخيراً اكثريت مجلـس نماينـدگان و        .  شود بشر در ايران متحد     نقض حقوق 

 ٥٦ .» بشر در ايران و حمايت از مقاومت مردم ايران صادر كردند محكوميت نقض حقوق
شـما  «: ندمناسبت ترور برادرش، دكتر كاظم رجوي، نوشت        يي به آقاي مسعود رجوي، به       نمايندهٌ مجلس نمايندگان در نامه    ١٦٢
طلبانه و آزاديخواهانٌه جنبششان حمايـت        هموطنان خود اطمينان دهيد كه ما از هدفهاي صلح          عنوان رهبر مقاومت ايران به      به
 ٥٧ .»كنيم مي

و آنهـا از    … مردم ايران آمادٌه يك تغيير هسـتند      «، خطاب به آقاي رجوي، نوشت       ٦٣يي در سال    سناتور ادوارد كندي در نامه    
بسياري در آمريكا هستند كه از اين هدفها در ايران حمايت           . راي تحقق صلح، دموكراسي و آزادي برخوردارند      تالشهاي شما ب  

 ٥٨ .»كنند اند احساس همبستگي عميقي مي كنند و با مردم ايران كه متحمل رنجهاي فراوان شده مي
 

 مجاهدين و عراق - فصل هشتم
اول، شاخٌه اجتماعي آن كـه تحـت فرمانـدهي سـتاد            : شود  اخه تشكيل مي  ش  بندي، مقاومت ايران از سه      ترين تقسيم   در كلي 

شاخٌه دوم، شـاخٌه سياسـي      . طور زيرزميني مستقر است     فرماندهي داخل كشور است و در تهران و شهرهاي مختلف ايران به           
 مقاومـت، دفتـر   خانم رجوي، رئيس جمهور برگزيـدهٌ . مقاومت است كه در كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي مستقر است    

دفاتر رئيس جمهور نيـز در كشـورهاي   . گانٌه آن در پاريس مستقر هستند مركزي شوراي ملي مقاومت و كميسيونهاي هيجده      
مختلف اروپايي و آمريكاي شمالي حضور دارند؛ سوم، شاخٌه نظامي مقاومت كه در چارچوب ارتش آزاديبخش ملي ايـران در                    

 .عراق مستقر استنوار مرزي ايران و عراق، در خاك 
گردد، بخشهاي مختلف اين سازمان در داخل كشور و بخش ديگر در ارتش آزاديبخش ملي ايران                  مجاهدين برمي   كه به   جا  تا آن 

استثناي سخنگويان مطبوعاتي ايـن       در خارج كشور نيز، دفاتر و شعب مجاهدين، به        . در نوار مرزي ايران و عراق مستقر است       
 ١ .حل شدند و امكانات اين دفاتر در اختيار دفاتر رئيس جمهور برگزيدٌه مقاومت قرار گرفت  من٧٣سازمان، در مرداد

 
 جنگ ايران و عراق

، پس از شروع جنگ ايران و عراق، مجاهدين ضمن محكوم كردن اشغال خاك ايران توسط عراق، براي شـركت در      ٥٩در سال 
زيادي از اعضا و هواداران  خود را براي دفاع از خـاك مـيهن، بـه    هاي جنگ اعالم آمادگي نمودند و بالفاصله گروههاي       جبهه
اما از همان ابتدا آخوندها و پاسداران، بناي بدرفتاري بـا رزمنـدگان مجاهـد را                . هاي غرب  و جنوب كشور اعزام كردند         جبهه

: بـاره نوشـت     هـايي در ايـن     ، طـي مقالـه    ٥٩نشريٌه مجاهد در آبـان    . ها دستگير كردند    گذاشته و بسياري از آنان را در جبهه       
دستگيري و زنداني كردن هوادارانشان، هشـدار         ها، نسبت به    مجاهدين ضمن اعالم آمادگي براي ادامٌه فعاليتهايشان در جبهه        

وزارت خارجٌه آمريكا براي لـي هميلتـون، رئـيس زيركميتـٌه اروپـا و        ،  ٦٣يي كه در آذر     نشده  بندي  در گزارش طبقه  . دهند  مي
واحـدهاي مجاهـدين    …   به ايران حملـه كـرد       ٥٩عراق در شهريور  «…كند    رسال نمود، در اين مورد تصريح مي      خاورميانه، ا 

برهم بود، توسط بنيادگراها تحمل شـدند و          و  آنها فقط در چند روز اول جنگ كه اوضاع درهم         . بالفاصله به جبهه گسيل شدند    
در . جنگ، شماري از مجاهدين كشته و تعدادي نيـز اسـير شـدند      در جريان     ٢ .»ها اخراج شدند    اكثر آنها خيلي زود از جبهه     
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نـزد مجاهـدين     در آستانٌه آزادي كليٌه اسيران جنگي ايران توسط عراق، آنها آزاد شده و پس از طي مراحل قانوني به      ٦٨سال
 .بازگشتند
مش بودند كه با شعار فتح قـدس        نشيني كردند و  فقط خميني و رژي         المللي عقب   ، نيروهاي عراقي به مرزهاي بين     ٦١در خرداد 

بعد، مقاومت ايـران و       از آن به  . ورزيدند  منظور سرپوش گذاشتن بر سركوب داخلي، بر ادامٌه جنگ  اصرار مي             از طريق كربال، به   
ديدند و آن را يك جنگ ضدملي و عليـه منـافع مـردم ايـران اعـالم كردنـد و                       مجاهدين هيچ دليلي براي ادامٌه  جنگ نمي       

كـّرات و البتـه       ، بـه  ٦٧بس در سـال     مقامهاي مختلف رژيم خميني پس از قبول اجباري آتش        . ايان يافتن آن شدند   خواستار پ 
  و چندين ميليـون      ٣ميليارد دالر خسارت مالي   ١٠٠٠بيش از     . اند كه ادامٌه جنگ بسيار زيانبار بوده است         تدريج، اذعان كرده    به

طلبانٌه مجاهدين و مقاومت ايران اسـت كـه امـروز ديگـر همـٌه                  موضع صلح  خوبي بيانگر حقانيت    كشته و مجروح و آواره، به     
 .كنند ايرانيان آن را تأييد مي

 
 بيانيٌه صلح و طرح صلح شوراي  ملي مقاومت

عنوان مسئول شوراي ملي مقاومـت ايـران،    وزير عراق، با آقاي رجوي، به عنوان نايب نخست ، آقاي طارق عزيز، به   ٦١دي١٩در  
حلـي بـراي    بس و يـافتن راه  طرف بيانيٌه مشتركي را در رابطه با لزوم آتش  اوآز مالقات كرد و دو      سور  ت وي در اور   در محل اقام  

جمله چنين    صادر گرديد، از٦١دي١٩در اين بيانيٌه صلح  كه در تاريخ   . پايان دادن به جنگ ويرانگر ايران و عراق صادر نمودند         
اسـاس اسـتقالل      قراري صلح بين عراق و ايران بـر         بر عالقٌه صادقانه براي بر      ق مبني آقاي طارق عزيز، موضع عرا    «: آمده است 

   آقـاي رجـوي       ٤ .»را  براي آقاي رجوي توضـيح داد       … كامل و تماميت ارضي، احترام به ارادٌه آزاد مردم عراق و مردم ايران،            
تواند از طريق مـذاكرات      فات بين دو كشور را، كه مي      آميز اختال   فصل صلح     و    نظرهاي مقاومت عادالنٌه مردم ايران براي حل        نقطه

طرف، در چارچوب حاكميت و تماميت ارضي هر دو كشور و با توجه به مراعات متقابل سياست عدم مداخلـه                      مستقيم بين دو  
ر جـز د  «وي تأكيد كرد كه رژيـم خمينـي،         . در امور داخلي يكديگر و روابط حسن همجواري قابل حصول باشد، تشريح نمود            

از دولت عـراق    » محكوميت هرگونه آزار غيرنظاميان   «، تن به صلح نخواهد داد و با تأكيد بر           »شرايط درماندگي و ضعف مطلق    
وضعيت   توجه خاص به  «و  » دفاع ايران را مورد توجه قرار دهد        ها و مردم بي     مصونيت و امنيت شهرها، دهكده    «خواستار گرديد   

 ٥ .»ه پرسنل ارتشي، را برحسب كنوانسيون ژنو از دولت عراق درخواست نمودويژ اسيران جنگي ايران در عراق،  به
ايـن   .اتفاق آرا تصويب شده بود، ارائـه كـرد   ، شوراي ملي مقاومت ايران، طرح صلح خود را، كه به  ٦١اسفند٢٢سپس در تاريخ    

و مرزهـاي زمينـي و      ) الجزايـر  (١٩٧٥شوراي ملي مقاومت، قـرارداد    «: گويد  طرح دربارٌه پايان جنگ ايران و عراق چنين مي        
بس فـوري     چنين بر اعالم آتش     اين بيانيه هم  . »كند  يي مندرج در اين قرارداد را مبناي صلح عادالنه و پايدار اعالم مي              رودخانه

نشـيني نيروهـاي دو كشـور تـا پشـت مرزهـاي               بس، عقـب    كشور، تشكيل كميسيون نظارت  بر آتش        بين كليٌه نيروهاي دو   
بس و ارجاع مسألهٌٌٌ تعيين خسارتهاي ناشـي   از اعالم آتش مبادلٌه كليٌه اسيران جنگي، حداكثر ظرف سه ماه پس   ،    شده  مشخص

 جوابيٌه رسمي دولت عراق به طـرح صـلح شـوراي ملـي              ٦٢فروردين١  در    ٦ .كند  المللي الهه، تأكيد مي     از جنگ به ديوان بين    
دولت عراق در جوابيٌه خود، كه در همين تاريخ در كليٌه مطبوعات عـراق     . مقاومت ايران از سوي اين دولت اعالم و منتشر شد         

فرسـتيم و عالقـٌه عـراق را بـه      ما به ابتكار صلحي كه در اطالعيٌه شورا طرح شـده، درود مـي  « :نيز انعكاس يافت، تأكيد كرد   
هاي مسـتحكم     راري روابطي بر پايه   طرف ايراني ديگر براي رسيدن به آن هدف و برق           برقراري صلح و همكاري با شورا يا با هر        

چنين از طريق سخنگوي رسمي خود، وزير فرهنگ و اطالعات اين كشور، اعالم  نمود كه                    دولت عراق هم    ٧ .»نماييم  اعالم مي 
آماده است و عالقٌه  واقعي و صادقانه براي دستيابي بـه يـك              «عراق براي بررسي مواد طرح صلح شوراي ملي مقاومت ايران،           

 ٨ .»، يا هر مرجع ذيصالح ايراني ديگر كه خواهان صلح باشد، دارد)مقاومت( نامٌه عادالنه با شوراي مليموافقت
ترتيب فصل جديدي در تاريخ جنگ ايران و عراق گشوده شد و شوراي ملي مقاومت ايران از ايـن پـس بـا عـراق وارد                     اين  به

از اين پـس مسـئول شـوراي        . تراتژيك بنيادين دريافت كرد   طلبي خميني يك ضربٌه اس      توافق صلح گرديد و در نتيجٌه جنگ      
. راه انداختنـد    نفع صلح در داخل و خارج ايران به         ، يك مبارزٌه گسترده به    ٦٧  تا    ٦٢ملي مقاومت و طبعاً مجاهدين، در سالهاي      
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سود صلح صـورت   تظاهرات و فعاليتهاي متعددي توسط مردم و هواداران مقاومت در شهرهاي مختلف كشور، عليه جنگ و به  
 .زدند  هاي جنگ سر  باز جبهه تدريج كم و كمتر شد و مردم از رفتن به توان بسيج جنگي رژيم به. گرفت

مالقات «:  خود، كه با امضاي كليٌه اعضاي شورا منتشر گرديد، تصريح نمود           ٦٣فروردين١٢شوراي ملي مقاومت ايران در بيانيٌه       
تصويب رسـاندن آن در مجـامع و          وزير عراق، تهيٌه يك طرح صلح و تالش براي به          نخست  مسئول شوراي ملي مقاومت با نايب     

طلب خميني    المللي، فعاليتهاي ويژٌه تبليغ صلح در ايران، فراخواندن سربازان به اطاعت نكردن از عّمال جنگ                سازمانهاي بين 
تنهـا    ران شهرها و روستاهاي كشور، نه     هاي جنگ براي پيوستن به نيروهاي مقاومت و درخواست قطع بمبا            و رها كردن جبهه   

عنوان تنها آلترناتيو دموكراتيك، با توجـه بـه برنامـٌه             شوراي ملي مقاومت، به   . كامالً مورد تأييد، بلكه شايان تحسين هستند      
و اساس حفظ منافع و مصالح ملت ايران از هرگونه كوشـش              شورا و دولت موقت، در آينده نيز براي پيشبرد طرح صلح خود بر            

شوراي ملي مقاومت سياست دفاع پيگير از صـلح را عـين            . سود مردم ايران تشخيص دهد، دريغ نخواهد كرد         ابتكاري  كه به   
 .  »داند دوستي و داراي محتواي پيشرو و انساني مي ميهن

مين سـالگرد  همزمـان بـا سـو   . بار نشست طلبي خميني به المللي نيز تالشهاي عظيم مقاومت ايران عليه جنگ  در صحنٌه بين  
تن از نمايندگان پارلمان و شخصيتهاي برجستهٌٌ سياسـي و            ٥٠٠٠انتشار بيانيٌه صلح و طرح صلح شوراي ملي مقاومت، بيش از            

حزب، سازمان، جمعيت، جنبش و گـروه سياسـي، اتحاديـه و سـنديكاي كـارگري، انجمـن و كميتـٌه                    ٢٢١اجتماعي همراه با    
سياسـتهاي  «كشور جهان، با امضـاي يـك بيانيـٌه جهـاني، ضـمن محكـوم كـردن                    ٥٧ المللي از   دوست بين   صلحخواه و بشر  

وسيلٌه  آقاي مسعود رجوي، رهبر          كه به   ٦١اسفند٢٢طرح صلح   « حمايت خود را از       »طلبانهٌٌ رژيم قرون وسطايي خميني      جنگ
جمله تأييد مجمع     المللي وسيعي، از    ينمقاومت ايران، اعالم گرديده و تاكنون عالوه بر استقبال شديد مردم ايران از حمايت ب              

. اعالم نمودند » حزب و سازمان و شخصيت سياسي برخوردار گرديده است          ٣٠٠٠پارلماني شوراي اروپا، پارلمان اروپا و بيش از         
ز مـردم   ميليـون تـن ا      ٥٠٠كم    دادند كه دست    كنندگان اين بيانيهٌٌ جهاني را نمايندگان پارلمانها تشكيل مي          درصد امضا ٦٠     ٩

ميليـون كـارگر در    هاي كارگري امضاكنندٌه  بيانيه، انزجـار دههـا     اتحاديه. كردند  جهان را در كشورهاي مختلف نمايندگي مي      
  »گسـترش مـردم ايـران       به  منظور سركوب مقاومت سراسري و رو       به«كشورهاي مختلف جهان را از رژيم خميني كه جنگ را           

رئيسـان   تـن از رؤسـا و رهبـران و نايـب    ١١وزير و معاون وزير، ٦٠ميان امضاكنندگان بيانيه،   در   ١٠ .داد، ابراز نمودند    ادامه مي 
الملل احزاب دموكرات مسيحي، ليبرال و سوسياليست در سراسر جهان، دههـا تـن از رئيسـان پارلمانهـاي كشـورهاي                       بين

چشـم    عضـو شـوراي اروپـا بـه         ٤٨لمان اروپا و    نمايندهٌٌ پار ٢١٠مختلف و صدها تن از رهبران فراكسيونهاي پارلماني همراه با           
كنندگان بيانيٌه جهاني در همان زمان در كتابي كه از سوي شـوراي ملـي مقاومـت منتشـر شـد، درج                        اسامي امضا . خورد  مي

 ١١ .گرديده است
 

 قبال سياست صلح  واكنش آخوندها در
 در داخل كشور و گامهاي بلندي كه مقاومت ايران          طلبي و سركوبگري خميني     تظاهرات و فعاليتهاي مقاومت ايران عليه جنگ      

پايان رسـاند و      راستي طاقت و تحمل خميني را به        المللي، در اين دو زمينه، عليٌه ديكتاتوري مذهبي برداشت، به           در عرصٌه بين  
كه با گروگانگيري و    رو تصميم گرفت      اين  از. رژيم او بيش از اين تاب تحمل اقامت و فعاليت رهبر مقاومت را در فرانسه نداشت               

 .طور شده، مانع فعاليتهاي آقاي رجوي در فرانسه گردد چنين معامله و امتياز دادن، هر شانتاژ و هم
مسـافر    ٢ دربارهٌٌ ماجراي ربوده شدن هواپيماي كويتي توسط عوامل خميني، كه به كشـته شـدن                 ٦٣آذر٢٣لوموند در شمارٌه    
 :انجاميد، نوشت

 
نظر  مسترد نشود، مد… كه رهبر تروريستها زماني ، استرداد هواپيماربايان تا )وزير رژيم خميني خستن(از نظر آقاي موسوي     «

كه نامي ببرد به آقاي مسعود رجوي رهبر مجاهدين خلق، كه در فرانسـه پناهنـده              وزير، بدون اين    نخست  . قرار نخواهد گرفت  
 ١٢ .»كند است، اشاره مي

 



 ٧٩  دموكراسي خيانت شده 

در جمع سفيران و كارداران جمهوري اسـالمي ايـران در           «گفتٌه راديوي اين رژيم،       ، بنا به  وزير رژيم خميني    ، نخست ٦٤در تير 
امروز حمايتهاي وسيعي از سوي قـدرتهاي اسـتكباري         «: اعالم كرد ) وزير خارجه (با حضور واليتي    » كشورهاي اروپا و آمريكا   

ايـت نماينـدگان پارلمـان اروپـا و پارلمـان           گيرد كه نمونـهٌٌ آن حم       نسبت به گروهكهاي مخالف جمهوري اسالمي صورت مي       
 ١٣ .»انگلستان و سوسياليستهاي فرانسه از آنهاست

المللي از سـوي       روز در صحنهٌٌ بين     هر  «: در اوت همان سال، نخست وزير رژيم خميني با استيصال كامل در راديوي رژيم گفت              
كه امروز در پناه سـناتورهاي      ) مجاهديني(يد منافقيني   دقت كن … شده  يي آفريده مي    اين گروهكهاي وابسته، براي ما مسألهٌ     

كننـد، ايـن      ها را عليه ما صـادر مـي         آمريكايي، سوسياليستهاي فرانسوي و نمايندگان استعمار خبيث انگلستان اين اعالميه         
 ١٤ .…»حمايتها از آنها بوده

اب به كاردار سفارت فرانسه در ايران گفتـه         ، راديوي رژيم خميني خبر داد كه رفسنجاني خط        ٦٤فروردين١١از اين پيشتر، در     
جنايتكارند، نـه پناهنـدٌه      ) مجاهدين(پذيريم، حرفي بيش نيست، اينها        اين عذر را كه بگوييد ما پناهندٌه سياسي مي        «: است

 ١٥ .»سياسي
سال بعد آن  دين يك، كه مجاه ٦٤فروردين١٠مطابق صورت جلسهٌٌ محرمانٌه مذاكرات رفسنجاني با كاردار فرانسه در بعدازظهر            

دهد كه دوما، وزير خارجٌه        كليشه و منتشر نمودند، كاردار فرانسه نيز به رفسنجاني اطالع مي           ٢٨٥را در نشريهٌٌ مجاهد شمارهٌ    
افرادي مثل رجوي، تماسهايي نه با دولت فرانسه بلكـه بـا            «است و     »توازن و بهبود در روابط ايران و فرانسه       «فرانسه، خواهان   

 ١٦ .»دانند اند چون خود را جزء سوسياليستها مي اسي فرانسه، ايتاليا، انگليس و جاهاي ديگر حفظ كردهاحزاب سي
، بـا بـاال گـرفتن موضـوع گروگانهـاي فرانسـوي در لبنـان و ديگـر         ٦٤نتيجٌه اين مراودات اين بود كه دولت فرانسه از سال        

گيت از سوي آمريكا، تضييقاتي را عليه اقامت و فعاليتهاي رهبـر             زمان با معاملٌه ايران     تهديدهاي تروريستي رژيم خميني، هم    
 . مقاومت ايران در پاريس، آغاز كرد

 
 عزيمت رهبر مقاومت به عراق

آخـرين تحـوالت در جهـت       « اي، رئيس جمهور رژيم، ديـدار كـرد و            ، كاردار رژيم ايران در فرانسه، با خامنه       ٦٤ارديبهشت١١
پنـاه نـدادن بـه تروريسـتها و         «جملـه      از  »توجـه بـه شـرطهاي جمهـوري اسـالمي           با«را    »عاديسازي روابط ايران و فرانسه    

 ١٧ .به او گزارش نمود» انقالبيون ضد
حضـور  «و    » اختالفـات موجـود   «ارديبهشت، كاردار رژيم خميني در پاريس با روالند دوما، وزير خارجهٌٌ فرانسه، دربارهٌٌ              ٣١در  

 ١٨  .گفتگو كرد» ضدانقالبيون در فرانسه
سر كار آمد، براي آزادي گروگانهاي فرانسوي با آخوندها وارد معامله و گفتگوهـاي                  بر  ٦٥دولت بعدي فرانسه، كه در فروردين     

 .طرف به جريان افتاد آمد فرستادگان و هيأتهاي دو و بيشتر گرديد و رفت
 :  شهر صورت گرفته بود، اعالم كردقصدهايي كه در آن دنبال سوء ، كاردار رژيم خميني در پاريس، به٦٤بهمن٢٥در 

 
الزم است مقامهاي   «و    »ايم  مطلع نموده … يي تروريست فراري در خاك فرانسه       ما همواره مقامهاي فرانسوي را از حضور عده       «

 ١٩ .»فرانسوي به اين امر توجه داشته و براي تأمين امنيت داخلي، النٌه  فساد را از بين ببرند
 

هـايش را افـزايش       تهـران خواسـته     «عنوان    يي تحت   ، در مقاله  VSDنامٌه فرانسوي     دي، هفته ٢٦خ، در   يك ماه قبل از اين تاري     
 : نوشته بود» انگيز گروگانهاي فرانسوي در لبنان دهد، بهاي هول مي

 
ـ     به. فعاليتهاي سياسي تبعيديان محدود خواهد شد و حتي برخي از آنها قرباني خواهند گرديد             « وي، عنوان مثال، مسـعود رج

اوآز حفاظت شده است، اين خطـر         سور  حال توسط دو اسكادران ژاندارم در محل اقامتش در اور           رهبر مجاهدين خلق، كه تا به     
 ٢٠ .»ماند وجود دارد كه يكي از نخستين كساني باشد كه بدون دفاع مي



 ٨٠  دموكراسي خيانت شده 

 
داي آن روز خبرگزاري فرانسـه در       فر. صدمتري اقامتگاه آقاي رجوي، منفجر گرديد       هنگام، بمبي در چند     فروردين، شب ١٣در  

متري اقامتگاه تحت مراقبت مسعود رجوي، رئيس شوراي ملي مقاومـت ايـران،               صد  در چند «گزارش خود، دربارٌه انفجار بمب      
مجدداً اظهار داشت كه بدون عزيمت آقاي         «، خبر داد كه، شهردار اور، آقاي سرژ كافن          »نيروي اصلي اپوزيسيون رژيم خميني    

منـابع  «فـروردين، روزنامـهٌٌ الگـازت فرانسـه از قـول            ٢٧  در    ٢١ .»اوآز وجود ندارد    سور  كان بازگشت آرامش، به اور    رجوي، ام 
 ٢٢ .بوده است »از فعاالن سياسي راست افراطي«نوشت كه يكي از سه بمبگذار » قضايي

نظر   وآمد روي پل كه به      فقط عليه رفت  «ند  خواست  ، مي »كه هويتشان فاش نگرديده   «نفر    آن سه   ،»منابع تحقيق «گفتٌه      اما بنا به  
 ٢٣!…»رسيد اعتراض كنند آنها سنگين مي

 : دولت فرانسه تصريح نمود فروردين، رژيم خميني از طريق ارگان رسمي خود، روزنامٌه اطالعات، خطاب به٢٦در 
 
چـرا فرانسـويها    . را برچيننـد    ) اهدينمج(نظر كنند، پايگاههاي منافقين       خواهند در رابطه با ايران تجديد       اگر فرانسويها مي  «

داند آنها را كجا ببرد، بختيار  را از كشورتان اخراج كنيد، آمريكا خودش مي) مجاهدين(اسير آمريكاييها بشوند؟ شما منافقين  
 ٢٤ .»و بني صدر مال شما؛ در چنين صورتي است كه مردم ما باور خواهند كرد كه فرانسه يك كشور دوست است

 
اند ممكن است فعاليتهاي بعضي مخالفـان مقـيم فرانسـه را              مقامهاي فرانسوي گفته  « : دين، نيويورك تايمز نوشت   فرور٣١در  

 ٢٥ .»جمله مسعود رجوي، رهبر مجاهدين خلق، است آن محدود سازند، كه از 
نـام     ماركسيسـتي بـه    باز پيدا كردن ايادي رژيم و افراد يك گروه درهم شكسـتهٌٌ             انفجار بمب در نزديكي محل اقامت و دست       

آفريني روزمره در برابر اقامتگاه رهبـر مقاومـت ايـران             سازي و جنجال    عمل آشكار با يكديگر به حادثه       اقليت، كه در اشتراك   
   مـردم     ٢٦ .داد  چه محدودتر كردن فعاليتهاي آقـاي رجـوي نشـان مـي             كردند، سمت و سوي قضايا را داير بر هر          مبادرت مي 

عناصر اقليت  » تاخت و تازهاي تكراري   «صورت جمعي منتشر نمودند، از        يي كه در همان ايام به       طالعيهشهرك اور نيز مطابق ا    
 . ، شكوه داشتند»اندازند خطر مي اند و امنيت ما را سرانجام به آشوب كشيده شهرك ما را به«كه 

حساسـيت   رژيم خميني، با اشـراف بـه  خاطر ترس از گروگانگيري اتباعشان توسط     زمان ساير كشورهاي اروپايي نيز به       در آن 
خواستند خود را با پذيرش انتقال مقر كار و اقامت مسعود             حد و حصر اين رژيم دربارهٌٌ محل اقامت رهبر مقاومت ايران، نمي             بي

 ٢٧ .دردسر بيندازند رجوي به كشورشان به
منظور خنثي    تصميم گرفت كه آقاي رجوي به     آرا    اتفاق    به  ٦٥خرداد٢در چنين شرايطي بود كه شوراي ملي مقاومت در اجالس           

و او در   . دادن نيروهاي نظامي مقاومت، به جوار خاك ميهن عزيمـت نمايـد             هاي رژيم خميني و سازمان      كردن فشارها و توطئه   
 ٢٨ . به همراه هزارتن از مجاهدين از فرانسه به عراق رفت و در منطقهٌٌ مرزي مستقر گرديد٦٥خرداد١٧

 
 جمهور عراق  رئيسنخستين ديدار با

جمهور اين كشـور در رأس        وزير عراق، به نمايندگي از سوي رئيس        اول نخست   در فرودگاه بغداد، آقاي طه ياسين رمضان، نايب       
هيأتي از مقامهاي بلندپايٌه عراقي شامل شماري از اعضاي شوراي رهبري انقالب، رئيس پارلمان و وزيـران خارجـه، كشـور،                     

گاه آقاي رجوي از فرودگـاه         آن ٢٩ .ش عالي، دفاع و بازرگاني، از رهبر مقاومت ايران استقبال نمودند          فرهنگ و تبليغات، آموز   
 . شيعيان در نجف و كربال شتافت زيارت مشاهد متبركٌه مستقيماً به

راق آن را   هاي ع   رسانه  جمهور عراق، آقاي صدام حسين، صورت گرفت كه روز بعد، كليٌه              خرداد، نخستين ديدار با رئيس    ٢٥در  
روابط ما با مقاومـت ايـران بـر         «: نقل قول اين بود   . عنوان خبر اول خود منعكس نمودند       جمهور عراق، به    با نقل قولي از رئيس    

  ٣٠ .»استوار است   …هاي صلح، احترام متقابل به حق حاكميت ملي و احترام به انتخاب ايدئولوژيك و سياسي هر دو ملت                   پايه
رهبري عراق به مقاومت ايران و استقالل سياسـي و ايـدئولوژيك و آزادي عملـش در كـار و                    «كرد  جمهور عراق تأكيد      رئيس

 ٣١ .»گذارد حركت احترام مي



 ٨١  دموكراسي خيانت شده 

 ٣٢ .»ميهمان بزرگوار و مجاهد صلح و حسن همجواري خواند«جمهور عراق، آقاي رجوي را،  رئيس
پذيرش طرح صلح مقاومت ايران توسط دولـت        «از  ،  »ضمن تشكر از عاليقي كه در عراق با آن مواجه شده است           «آقاي رجوي   

 :   و افزود٣٣»عراق به عنوان مبناي قابل قبول براي آغاز مذاكرات صلح تقدير نمود
كنم كه چند سال پيش مجاهدين عليه قواي عراق وارد جنگ شده بودند، اما از وقتي كه عراق آمـادگي خـود را                         پنهان نمي «

اثبات نمود، تمامي سالحها بايستي به جانب رژيم خميني يعني تنها طرفـي كـه مدتهاسـت                 براي صلح به ايرانيان و جهانيان       
باشـند و افكـار       خصوص كه اكنون تمام مردم ايران، خواستار دستيابي به صلح مـي             به  . خواستار ادامٌه جنگ است، نشانه رود     
 ٣٤ .» دو ملت گواهي دادند عمومي جهان نيز بر اين خواست حقٌه

جمهور عراق را در مورد اسيران جنگي ايران درخواست            رئيس  مراعاتها و توجهات ويژهٌ   «چنين    ر اين مالقات هم   آقاي رجوي د  
 .  آقاي صدام حسين اين خواست را پذيرفت و دستورات مقتضي را صادر نمود٣٥ .»نمود

 تشكيل ارتش آزاديبخش ملي ايران 
مت ايران گسترش چشمگيري يافتـه بـود و سـازماندهي جديـد و              طرف، نيروهاي نظامي مجاهدين و مقاو       ، از يك  ٦٥در سال 

شده بود و نارضـايتي       طلبي رژيم خميني در داخل كشور كامالً افشا         ديگر، سياست جنگ    كرد، از سوي    آور مي   متناسبي را الزام  
اسـتقرار  . ده بـود  گرفت و سياست صلح مقاومت با استقبال بسيار وسيعي مواجه ش            مي  تدريج سراسر جامعه را فرا      از جنگ به  

چرا كه اوالً، مقاومت و رهبرش      . مردم ايران داد    يي به   آقاي رجوي و مجاهدين در نزديكي مرز ايران و عراق، روحيه و اميد تازه             
انـداز و گشايشـي    كيلومتر دورتر، ثانياً، چشم تر بودند تا در پاريس و هزاران در كنار مرزهاي ايران برايشان بسيار در دسترس 

بعد، بـراي پيوسـتن بـه     به٦٥خاطر هزاران زن و مرد جوان ايراني از سال  همين  به. ديدند  يان جنگ  و استقرار صلح مي      براي پا 
. طور رسمي در منطقٌه مـرزي تأسـيس شـد             ارتش آزاديبخش به    ٦٦سپس در خرداد  . مقاومت، به منطقهٌٌ مرزي سرازير شدند     

 .عمليات خود را عليه پاسداران سركوبگر آغاز كرده بودندهرچند كه واحدهاي اوليٌه اين ارتش، از ماهها پيش 
كه استقرار بازوي نظامي مقاومت ايران در منطقٌه مرزي عراق را عملي عليه منافع مردم                بنابراين تالش وزارت خارجه براي اين     

اعتبار خـود را نـزد      «هدين  جمله داليلي است كه باعث شده مجا        امر از   گيري كند كه اين     اساس آن نتيجه    ايران جلوه دهد و بر    
عزيمت آقاي رجوي به خاك عراق و تشكيل ارتش آزاديبخش در جـوار             ٣٦ .، هيچ اعتباري ندارد   »مردم ايران از دست بدهند    

مـردم ايـران      خواست به   زيرا سالها بود كه خميني مي     . مرزهاي ايران، هرچه بيشتر باعث رشد و شكوفايي مقاومت ايران شد          
 آمريكا دشمنان آنها هستند، ولي مردم ايران حاكميت ارتجاعي و اسـتبداد مـذهبي خمينـي را دشـمن               بقبوالند كه عراق يا   

خصوص كه پس از خروج قواي عراقي از خاك ايران و اعالم آمادگي اين كشور براي مذاكره جهـت                     به. دانستند  اصلي خود مي  
در آن ايام يك تحليـل درونـي رژيـم          .  ادامهٌٌ جنگ بود   رژيم خميني بود كه خواهان      آميز، اين تنها    حل مسالمت   يافتن يك راه  

از نظـر  . »نام صـلح پيروزمنـد وجـود نـدارد     در شرايط حاضر بسيار خطرناك است و اساساً چيزي به«كرد كه صلح     تأكيد مي 
 كـرده  كه خودش بارها تصريح   طوري  آمد، به   شمار مي   مثابه يك حربهٌٌ استراتژيكي در جهت حفظ حكومتش به          خميني جنگ به  

هاي پياپي شوراي امنيت ملل متحد در  قطعنامه. بود تا وقتي كه يك خانهٌٌ سالم در تهران باقي است، جنگ را ادامه خواهد داد    
طلبـي رژيـم       كـه جنـگ    ٦٦ تير ٥٩٨ويژه قطعنامهٌٌ   آن سالها كه با رأي آمريكا  و ديگر اعضاي دائمي شورا تصويب گرديد و به               

هر كس كـه  انـدك       . زمان است   بس فوري بود، بهترين گواه حقانيت مواضع مجاهدين در آن           تشماليان را محكوم و خواهان آ     
راستي از اتهامهاي امروز وزارت خارجه عليـه          زمان  پيرامون اين موضوع داشته باشد، به         اطالعي از موضع دولت آمريكا در آن      

 . كند مجاهدين حيرت مي
 شـهر و    ٥٠ميليـارد دالر خسـارت،        ميليـون آواره، هـزار      ميليون كشـته و مجـروح و معلـول، چنـد            جنگ ايران و عراق، دو    

دست آمده توسـط مقاومـت    سال بر اساس نظرسنجيهاي به     در آن . شده، تنها در طرف ايران باقي گذاشت        روستاي ويران ٣٠٠٠
درصد بقيه موضع   ١٠كردند و     درصد از جنگ طرفداري مي    ٧دند، تنها   درصد از مردم مخالف ادامهٌٌ جنگ بو      ٨٣در داخل كشور،    

روز با خون و گوشـت و پوسـت           در آن شرايط، اين ميليونها ايراني بودند كه بهاي ادامٌه جنگ را هر            . بيطرف اتخاذ كرده بودند   
ـ     بايست به   از اين حيث مقاومت ايران مي     . پرداختند  فرزندانشان و آوارگي و ويراني مي      ٌه خطرهـا و تبليغـات منفـي        رغـم هم

امري كه همواره موجب مباهات اين مقاومت بوده و خواهـد  . گزيد مي عنوان شعار استراتژيك خود بر    احتمالي، شعار صلح را به    
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طلبـي   بايست در مقابـل جنـگ   كنند كه مقاومت ايران مي    آيا سياستمداران بخش خاور نزديك وزارت خارجه توصيه مي        . بود
هاي ملي و مادي ايران را در تنور جنگ بريزد  و تمام منطقـه را                  داد خميني تمامي سرمايه     رد و اجازه مي   ك  خميني سكوت مي  

آزادي قـدس از طريـق      «برد و خالفت اسالمي تشكيل بدهد؟ بگذريم كه در بحبوحهٌٌ فريادهـاي               در كام بنيادگرايي خود فرو      
 . زدند طلبي او را دامن مي الح به اين رژيم، عمالً جنگگيت با دادن س داد، اصحاب ايران كه خميني سر مي »كربال

 
  بحران كويت 

لذا در يك بازي كثيـف      . فارس اين بود كه جنگ بيشترين منافع را براي آنان دارد            تحليل داخلي آخوندها دربارٌه بحران خليج     
پايگان عراقـي، بـه آنهـا     ريح بلندطرف، طبق تص از يك. جنگ، كمك كنند كردند براي منجر شدن اوضاع به  دوگانه، تالش مي  

در جنگ عليه آمريكا با شما خواهيم بـود و از شـما حمايـت               ) رژيم ايران (كردند كه كويت را تخليه نكنيد، ما          نشان مي   خاطر
 ٣٧ .كنيم كردند، ما در طرف شما هستيم و اشغال كويت را محكوم مي نشان مي كنيم و از طرف ديگر، به متحدين خاطر مي

جايي كه از نتيجـٌه جنـگ مطمـئن بودنـد،             غايت استقبال كردند و از آن       به) عراق و آمريكا  ( از جنگ دو دشمنشان      آخوندها
خودشان را براي از بين بردن مقاومت ايران در خاك عراق و استقرار يك ديكتاتوري مذهبي از نوع خمينـي در ايـن كشـور،     

 . هزار پاسدار به خاك عراق به آن اقدام كردند با اعزام دههاكردند، چيزي كه بالفاصله پس از پايان جنگ  آماده مي
در چنين شرايطي، از آغاز داستان كويت و امكان صلح عراق با حاكمان تهران، راديو و تلويزيون و انتشارات مجاهدين تعطيل                  

اند، فقط و      پيوسته اعالم كرده   كه  چنان  چرا كه مسألهٌٌ مجاهدين و مقاومت ايران و هدفشان از حضور در منطقهٌٌ مرزي، آن              . شد
گاه با پرداختن به ساير مسايل، خود را از تمركز حول اين  همين دليل هيچ فقط ديكتاتوري تروريستي حاكم بر ايران بوده  و به

 . مسألهٌٌ اساسي  دور ننمودند
چرا كـه   . م و مقاومت ايران هستند    دانست كه زيانكار اصلي اين بحران، مرد        خوبي مي   مقاومت ايران از ابتداي بحران كويت به      

سرعت اتفاق افتـاد،   طور كه به گرفت و اين رژيم، همان الشعاع اين بحران قرار مي  رژيم خميني و جنايتهايش براي مدتها تحت      
ميلياردها دالر درآمد بيشـتري اسـت كـه           اين، غير از  . طرف، چه عراق و چه متحدين، دريافت كرد           بيشترين امتيازها را از دو    

دست آوردند و بر بسياري از بحرانهاي اقتصادي خود براي چند سال سرپوش               ، به ٦٩خاطر گران شدن نفت در سال       آخوندها به 
 . گذاشتند

 اتهامهاي وزارت خارجه 
 عمل مجاهدين و ارتش آزاديبخش  جنگ شهرها و استقالل

  و براي اثبات     ٣٨ .»جنگ ايران و عراق درآمد    دستي در     صورت آلت   ارتش آزاديبخش به  «كنند كه     نويسندگان گزارش ادعا مي   
قصد كاهش حمايت داخلي دولـت ايـران، در      دولت عراق به  ٦٦ و   ٦٣عنوان مثال در سالهاي       به«: افزايند  اين ادعاي كذب، مي   

جـا كـه نويسـندگان گـزارش، هـيچ دليلـي                از آن   ٣٩ .»بـس داد    دوست، پيشنهاد آتـش     درخواستهاي رجوي صلح    پاسخ به 
 . اند اند براي خود پيدا كنند، با درماندگي تمام به اين استدالل مضحك  متوسل شده تهنتوانس

زمـان كـه جنـگ شـهرها و حملـه بـه        بعد، هـر   به٦٢از سال) رجوي  ــ عزيز( صلح  واقعيت اين است كه پس از امضاي بيانيهٌ 
عنوان مسئول    گرفتند، آقاي رجوي، به     سيب قرار مي  گرفت و مردم بيگناه مورد حمله و آ         غيرنظاميان بين ايران و عراق باال مي      

هـاي رسـمي و    شوراي ملي مقاومت، ضمن محكوم كردن جنگ شهرها و حمله به غيرنظاميان، از هر طرفي كه باشد، طي نامه             
خاطرنشـان  چنين  وي هم. گرديد قبيل حمالت مي     اين  دادن به   اند، از دولت عراق خواستار پايان       علني، كه تماماً منتشر گرديده    

  نمود كه مي
 
سياسـت  … دهند تا در مسير دوام حكومت ارتجاعي خود         تنها مشروع نيستند، بلكه به خميني فرصت مي         چنين حمالتي نه  «

ـ            افروزانٌه  جنگ . تأخير اندازد   ــ به   كه جز با سقوط رژيم خميني مّيسر نيست            خود را موّجه نشان داده و روند صلح عادالنه را ـ
ايم جـداً  آسـيب        راه انداخته   يي كه ما، براي صلح عادالنه، در داخل كشور و در ابعاد جهاني به               ه جنبش گسترده  اين حمالت ب  

 ٤٠ .»رساند مي
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نوبت پاسخ مثبت،     دولت عراق در پاسخ به اين درخواستهاي مستمر مسئول شوراي ملي مقاومت ايران، تا پايان جنگ در سه                 

 ٤١ .هاي آمريكايي منعكس گرديد المللي و از جمله در رسانه هاي بين  در رسانهاما محدود و مشروط، داد كه هر بار
را   »مـدت يـك هفتـه       قطـع موقـت بمبـاران شـهرهاي ايـران بـه           «فوريـه،   ١٤ بود كه دولت عراق از روز        ٦٢بار اول در بهمن   

كه رژيم خميني تشديد و وارد  نمشروط بر اي«، »عنوان ابتكاري حاكي از حسن نيت آميز آقاي رجوي و به    عاليق صلح «خاطر  به
 ٤٢ .، پذيرفت»آوردن خسارتها بر شهرها و روستاها و هدفهاي غيرنظامي را قطع كند

فطـر قطـع       عيد  درخواست مسئول شوراي ملي مقاومت ايران، در آستانهٌ          بود كه دولت عراق در پاسخ به       ٦٤بار دوم در خرداد   
 .برد سر مي اين مورد و هم در مورد قبلي، آقاي رجوي، هنوز در پاريس بههم در . مدت دو هفته قبول نمود بمباران را به

طور موقـت و   به«هفته ٢مدت   بود كه در شوراي فرماندهي انقالب عراق، تصميم گرفته شد به    ٦٥سومين و آخرين بار در بهمن     
تن بمباران شهرها، پاسخ مثبـت      ساخ  درخواست آقاي مسعود رجوي، مبني بر متوقف        به» «مشروط به رفتار متقابل رژيم ايران     

جمهـور عـراق    برد،  بـا رئـيس   سر مي زمان در عراق به    روز قبل، مسئول شوراي ملي مقاومت ايران، كه آن            يك  ٤٣ .»شود  داده
رسيدگي به اين درخواست به اجالس شوراي فرماندهي انقـالب  . بود ديدار و درخواست خود را براي قطع بمباران مطرح كرده  

هاي عراقي، خبر ديدار آقاي رجوي با آقاي صدام حسين، و موافقت بعـدي    بود و روز بعد مطبوعات و رسانه    ل شده عراق موكو 
 .شوراي فرماندهي انقالب عراق را با هم اعالم نمودند

بـه  رسـاني     باران غيرنظاميان و آسـيب      بمباران و گلوله  «باز هم بايد خاطرنشان نمود كه مسئول شوراي ملي مقاومت هميشه            
» فوريـت خواسـتار قطـع آنهـا         شدت محكوم نموده و بـه       چه از جانب عراق و چه از جانب رژيم خميني به          «را،  » مردم بيگناه 

 ٤٤ .گرديد مي
راستي براي افكار عمومي نيز غيرقابل تحمل بود و  مداخلٌه آقاي رجوي كـه باعـث گرديـد جنـگ شـهرها                         جنگ شهرها به  

داد و در داخل ايران در ميان         گر چه دائمي نبود اما هربار جان هزاران ايراني را نجات مي           نوبت از سوي عراق متوقف شود، ا        سه
 .انگيخت مي مردم كوچه و بازار، موجي از تحسين و سپاسمندي بر

كنند از  يك اقدام       حد است كه تالش مي      متأسفانه خصومت هيستريك نويسندگان گزارش با مجاهدين و مردم ايران، تا بدان           
راسـتي وجـدان انسـاني حكـم          آيا به .  كه باعث نجات جان افراد بيگناه شده است نيز، عليه مجاهدين استفاده كنند             انساني
دهـد، بـر آن ارج        كند كه حتي اگر مخالف و دشمن شما هم اقدامي انجام مي دهد كه جان انسانهاي بيگناه را نجات مـي                      نمي

 گويي نكنيد؟ يه آن ياوهكم عل كار هم نيستيد دست بنهيد و اگر حاضر به اين
در رابطه با تهاجمهاي ارتش آزاديبخش عليه نيروهاي سركوبگر رژيم آخوندها نيز، ذكر اين نكته ضروري است كـه بـرخالف                     

يي در كنار ارتش عراق  گاه و در هيچ جبهه     اند به خوانندٌه خود القا كنند، اين ارتش هيچ          چه نويسندگان گزارش، سعي كرده      آن
كـه از     گيرند و آن هم اين      كنند يك واقعيت آشكار را ناديده مي        يي را عنوان مي     پايه  كساني كه چنين اتهام بي    . نجنگيده است 

بعد، خصلت ويژٌه عمليات نظامي رژيم خميني، از فاو تا سليمانيه، تماماً تهاجمي بوده و عراق در تدافع مطلق عمل                    به ٦١خرداد
پاسداران در داخل خـاك       آزاديبخش ملي ايران، با تهاجم به پايگاهها و مراكز سپاه         ، ارتش   ٦٧ تا   ٦٥در سالهاي . كرده است   مي

يـي از     سـال بـه درجـه       و ظرف كمتـر از يـك      . هم شكستن ماشين سركوب و جنگي رژيم را، در دستور كار قرارداد             ايران، در 
رنگار خارجي حاضر در صحنه براي      خب٤٠اين پيروزي توسط    .  شهر مهران را فتح كرد     ٦٧توانمندي  نظامي رسيد كه در خرداد      

  اما پس از فتح مهران، خميني كه احتماالً هدف بعدي ارتش آزاديـبخش را حـدس  زده بـود، در                       ٤٥ .سراسر دنيا مخابره شد   
 . »كشيد بس را سر زهر آتش«كمال ناباوري همگان، 

سياري از خبرنگـاران، نـاظران، نماينـدگان        گردد، ب   عمل  مجاهدين و ارتش آزاديبخش در عراق برمي          جا كه به استقالل     تا آن 
انـد، بـر ايـن حقيقـت          سرخ و سازمان ملل كه در مقاطع مختلف از قرارگاههاي مختلف ارتش آزاديبخش بازديد كرده                صليب

عمـل    ها و مواضع مقاومت بر اين اسـتقالل         كس هم كه صادقانه در جستجوي حقيقت باشد، اطالعيه          براي هر . دهند  گواهي مي 
باران شهرهاي ايران  يـا عـراق و حملـه بـه هـدفهاي       هنگام موشك كه گفتيم در تمام دوران جنگ، به    چنان. گذارد صحه مي 
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چـه    كـس كـه باشـد، چـه ايـران و            از جانب هر  «ها را     غيرنظامي و استفاده از سالح شيميايي، مسعود رجوي بارها اين حمله          
 ٤٦ .محكوم كرد »عراق

كيهـان  . قدري واضح است كه خود رژيم نيز بـه آن اذعـان دارد              يبخش از ميزبانشان، به   عمل مجاهدين و ارتش آزاد      استقالل
اعتـراف  » شخصيتهاي عراق در محافل خصوصي    «نقل از     كه به   ، ضمن اين  ٧١فروردين٢٦هوايي، ارگان خارج كشوري رژيم،  در      

 : نويسد نيست، مي» اليه مبسوط«روي مجاهدين » بغداد«نمايد كه   مي
 
كنتـرل    طور مسـلم،    قاطع تهران به تحركات محدود گروه رجوي تحليلهاي متعددي را در پي داشته است اما به               گرچه پاسخ   «

 .»رسد نظر نمي گروهي مسلح كه هماهنگيهاي چشمگيري با بيرون از مرزهاي عراق دارد براي اين كشور چندان ساده به
 همٌه لشكركشيها در روي كرٌه زمين مطلع است، تنهـا يـك             هايش از   پس چه خوب بود وزارت خارجٌه ابرقدرتي كه با ماهواره         

. نمـود  بار در كنار قواي عراقي جنگيده باشد، ارائـه مـي   كه ارتش آزاديبخش حتي يك فاكت يا يك عكس يا يك شاهد از اين  
 .بنابراين، اين ادعا، واهي و كذب محض است

 
  كـه در راديـو و تلويزيـون و كليـٌه             ٦٧تيـر ١١ر سـخنراني  قول بسيار روشنگري از رئيس جمهور عـراق د          اين بحث را با نقل    

رئيس جمهور عراق، كه با حضور گروهي از وزيران و مقامهاي . رسانيم  پايان مي  هاي خبري اين كشور منعكس گرديد، به        رسانه
، )ز رژيم خمينـي   رئيس جمهور آن رو   (اي    گفت، در قسمتي از بيانات خود، در پاسخ به دعاوي خامنه            بلندپايٌه عراقي سخن مي   

مجاهدين خلق مردمان مبارزي هستند كه ما بـه آنهـا           «مجاهدين را مهمترين تهديد اين رژيم توصيف نمود و تأكيد كرد كه             
 :توصيف نمود و افزود» رأي كامل استقالل«رئيس جمهور عراق مجاهدين را برخوردار از . »گذاريم احترام مي

 
بار از مجاهدين دربارهٌٌ وطنشان ايران سؤالي كرديم، اما آنها از اين جهـت                كنم كه ما يك    براي ثبت در سينهٌٌ تاريخ اعالم مي      « 

تواند متضمن اطالعاتي دربارهٌٌ ميهنشان بوده و احياناً زياني را متوجه مردمشان سازد،               كردند پاسخ دادن به آن مي       كه فكر مي  
عنـوان يـك نيـروي سياسـي مسـتقل، محتـرم               را بـه   صراحت رد كردند و مـا البتـه ايـن موضـع آنهـا               درخواست ما را به   

 ٤٧…»شناسيم مي
 

 منابع تسليحاتي 
صد رشته عمليات ايـن ارتـش،         بسياري از تسليحات مورد استفادٌه ارتش آزاديبخش، غنايمي است كه در جريان بيش از يك              

، كه خبرنگاران   ٦٧ران، در خرداد  عنوان مثال در جريان فتح شهر مه        به. است  دست آمده   عليه نيروهاي مسلح رژيم خميني به     
ميليـارد دالر خسـارت  گرديـد و         ٢المللي از نزديك شاهد آن بودند، ديكتاتوري آخوندها متحمل نزديك بـه               هاي بين   رسانه

تانك، نفربر، توپ و تجهيزات سنگين و هزاران سالح نيمه سنگين و سبك همراه با هزاران تُـن                  ٢٠٠ارتش آزاديبخش بيش از     
 ٤٨ .ا خودرو به غنيمت گرفتمهمات و صده

البته بخشي از سالحها و تمامي خودروهاي ارتش آزاديبخش را نيز مجاهدين با پرداخت قيمتشان از منابع مختلف خريداري                   
صد و پنجاه ميليون دالر اسناد خريد خودرو و تجهيزات مختلف ارتش آزاديبخش از كشورهاي غربي       بيش از يك    ٤٩ .اند  كرده

 .باشد ن موجود و قابل ارائه و انتشار ميدر اين ساليا
چنـين   دريغ مردم ايران از اقشار و طبقات مختلف بـه مقاومـت و هـم                رسيدها و اسناد دريافت اين پول كه تماماً كمكهاي بي         
باشد نيز، در دسترس است و در سالهاي مختلف در نشريات مجاهـدين               عوايد كارهاي يدي و انتفاعي هواداران مجاهدين مي       

 .است تشر گرديدهمن
جا   اند و آن هم زميني است كه  از آن           اما مجاهدين و مقاومت ايران، يك امكان بدون آلترناتيو را در كشور عراق جستجو كرده              

ترين ديكتاتوري  بتوانند به سرزمين مادريشان رفت و آمد كنند و قواي خود را براي حمايت از خيزش مردم و سرنگوني مهيب      
  و اين مايٌه افتخار مقاومت ايران و موجب ارج و عزت ايـن               ٥٠ معاصر، آموزش داده و سازماندهي نمايند،      مذهبي و تروريستي  
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معني اخص نظامي آن داراي چنـدان شـأن و اعتبـاري در ميـان          صورت، مقاومت ايران به     در غير اين  . مقاومت نزد مردم است   
ه در آمريكا و اروپا، متحد عيني رژيم خميني عليـه ايـن مقاومـت               بود و بايد مانند بقاياي شاه و گروههايي ك          مردم ايران نمي  

وانگهي هـزاران زن و مـرد رزمنـده و            . كرد  دادن در اروپا و آمريكا و حّرافي و لفاظي بيهوده اكتفا مي             لم  شوند، به   محسوب مي 
كننـدگان گـزارش وزارت       تهيـه كجا بروند؟ اگر اعدام و شكنجه  و زندان اينـان، بـراي                تعقيب رژيم آخوندها بايستي به      تحت

 . گيرند، بايد حق داد خارجه مهم نيست، پس به مردم و مقاومت ايران هم كه ناسزاهاي اين گزارش را به چيزي نمي
المللـي،    كنند تا در سـطح بـين        المللي عراق تالش مي       يي و بين    البته واضح است كه آخوندها با سوءاستفاده از شرايط  منطقه          

فـارس و تالشـهاي       سال پس از پايان جنگ خليج         بگذريم كه امروز چهار     ٥١ .ا را عليه مجاهدين برانگيزند    ضديتها و خصومته  
مستمر رژيم خميني براي صدور تروريسم و بنيادگرايي و كارشكني در صلح، كمتر كسي ترديد دارد كه ايـن رژيـم تهديـد                       

يـي    المللي و منطقه     ايران در عراق، پيوسته با تفاهم بين       اصلي صلح و ثبات در منطقه است و لذا حضور بازوي نظامي مقاومت            
 . شود رو مي بيشتري روبه

از آن،    برند كه مجاهدين زماني بـه عـراق رفتنـد كـه، قبـل و بعـد                  كنندگان گزارش وزارت خارجه عمداً از ياد مي         ضمناً تهيه 
 سناتورهاي آمريكايي يا مقامهاي وزارت خارجه به عراق         ترين  عاليترين روابط بين آمريكا و اروپا با عراق برقرار بود و عاليرتبه           

 .شدند رفت و آمد داشته و مقامهاي عراقي توسط رئيس جمهور آمريكا پذيرفته مي
 

 تناقض آشكار
اساس وزارت خارجه به مجاهدين در رابطه با عراق، در فصل اول پاسخ داده شد و تكرار آن                    كه بخشي از اتهامهاي بي      جا  از آن 

انـد كـه    طرف در تمام طول گزارش سـعي كـرده   كنيم كه نويسندگان از يك جا به ذكر اين نكته اكتفا مي       دارد، در اين  لزومي ن 
مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را يك نيروي ناچيز جلوه دهند كه، نه در ايران و نه در خـارج، از هـيچ حمـايتي برخـوردار             

عمـل    نفع عراق فعاليتهاي گستردٌه ديپلوماتيك بـه        گويند مجاهدين به     و مي  گويي افتاده   نيستند،  اما از طرف ديگر به تناقض       
كه عراق از مجاهدين در درگيريش با تهران اسـتفاده مـي              كه عراق خواستار حمايت سياسي آنان است و اين          آورند و  اين     مي
عراق معرفي    اعتبار و وابسته به     و بي گويند، گروهكي ناچيز      چنان كه آخوندها مي       در تمام طول گزارش، مجاهدين، هم       ٥٢ .كند
شـوند    نيرويي آن چنان قدرتمند مي      شود و مجاهدين تبديل به      هم مانند آخوندها، نقشها عوض مي       ناگهان، باز   شوند، اما به    مي

. شـود   المللي و حمايـت نظاميشـان در شـمال و جنـوب كشـورش مـي                 كه عراق نيازمند حمايت سياسي آنان در عرصهٌٌ بين        
راستي   غايت منزوي است، به     المللي به    كه در سطح بين    ٥٣»گروه طردشده در ميان ايرانيان    « چنين نقشي براي يك      شدن  قائل

يي از سوي وزارت خارجٌه تنها ابرقدرت جهـان عليـه             صفحه٤١كه معلوم نيست صدور يك گزارش         چنان  هم. جاي سؤال دارد  
 .آنان، چه لزومي داشته است

پايه و    دانند كه اين اتهامها، بي      كسي مي   اند خود بهتر از هر       و آنهايي كه اين گزارش را تهيه كرده         اما واقعيت چيز ديگري است    
كس روشن نباشد، حداقل براي ايـن         استقالل عمل مجاهدين اگر بر هيچ     . اساس است و دعواي اصلي بر سر چيز ديگري است         

ومت ايران در هيچ شرايطي حاضر نيستند از اصول خـود كـه             دانند كه مجاهدين و مقا      خوبي مي   آقايان كامالً روشن است و به     
كه از لحاظ وسعت و جمعيـت       (بگذريم كه وابستگي ايران به عراق       . همانا پايداري بر دموكراسي و استقالل است، كوتاه بيايند        

الجيشـي  و عوامـل ديگـر         المللي، سوق   ژئوپليتيك، و از نظر تعادل قواي بين      «داليل مختلف     ، به )برابر عراق است    تقريباً چهار 
 ٥٤ .»شود ، از نظر هيچ سياستمداري، جدي تلقي نمي…چون جمعيت، سابقٌه تاريخي و هم

 
 مجاهدين و كردهاي عراقي 

  در فصل اول كتاب به اين نكتـه          ٥٥ .اند  در گزارش وزارت خارجه، مجاهدين متهم به شركت در سركوبي كردهاي عراقي شده            
كـه جـاي    انـد، ولـي بـراي ايـن     گويي افتاده  چگونه نويسندگان گزارش در اين مورد به تناقض     طور خالصه پرداخته شد كه      به

روشني اثبات كند كه حاميان استمالت از آخوندها، حتي حقـايق             تواند به   گونه ابهامي باقي نماند، بررسي اين موضوع مي         هيچ
طور كه براي كردهاي ايراني حق        ز همان ابتدا همان   مجاهدين، ا . كنند  بسيار روشن را هم براي مقاصد سياسي خود تحريف مي         
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رسميت شناختن حقوق كردهاي عراقـي        شناختند، خواهان به    رسميت مي   خودمختاري را در چارچوب تماميت ارضي ايران به       
وابـط  رهبري آقاي مسعود بارزاني از اولين روزهاي حاكميت خميني با اين رژيم ر              حزب دموكرات كردستان عراق به    . نيز بودند 

جايي كه اين حزب با رژيم خميني عليه مجاهدين به همكـاري              ولي از آن  . نزديكي داشت و پايگاههايي در داخل ايران داشت       
كه در بسياري موارد رزمندگان مجاهد در مناطق مـرزي،            رغم اين   و به . روي مقاومت ايران قرار نگرفت      در  گاه رو   نپرداخت، هيچ 

سـمت يكـديگر شـليك ننمودنـد و           گاه به    عراق، با نيروهاي اين گروه تالقي داشتند، هيچ        چه در داخل ايران و چه در داخل       
 .برخوردها دوستانه بوده و هست

جالل طالباني، رهبر اتحاديهٌٌ ميهني كردستان عراق، گروه ديگر كُرد عراقي، متأسفانه در اين سـالها سياسـت ديگـري را در                      
 زمان در نشريهٌٌ مجاهد منتشر شـد، از جملـه            ، كه در همان   ٦٢اسفند١٢رجوي، در     د  يي به مسعو    او قبالً طي نامه   .  پيش گرفت 

 :نوشت
 
جنابعالي و از طريق شما به برادران در          نام دفتر سياسي اتحاديٌه ميهني كردستان به        برادر گرامي و محترم، مسعود رجوي، به         «

دسـتٌه    و  تـان عليـه دار      كنم و براي شما در مبارزهٌٌ عادالنه        ميسازمان مجاهدين خلق ايران سالمها و بهترين آرزوها را تقديم           
آمـادگي دائمـي    … اتحاديٌه ميهني كردسـتان   … مرتجعي كه بر خلق برادر ايران تسلط يافته است، آرزوي موفقيت مي كنم            

 .»دهد ار ميخود براي تحكيم روابط مبارزاتي بين سازمان مجاهدين خلق و اتحاديٌه ميهني كردستان را مورد تأكيد قر
يي به منتظري كه در آن ايام جانشين خميني  آورد، با ارسال نامه    سمت رژيم آخوندها رو     دو سال بعد، وقتي طالباني به        اما يكي 

ايـن نامـه    . شد، مراتب ارادت خود به وي و آمادگي اتحاديهٌٌ ميهني را براي همكاري با رژيم آخوندها اعالم كـرد                    محسوب مي 
 .  كليشه شده است٦٥آبان٩تاريخ  ناً در نشريٌه اتحاديٌه  انجمنهاي دانشجويان مسلمان خارج كشور بهخط طالباني عي به

حمالت متعددي عليه مجاهدين كـه در منـاطق كـردي             نظر آخوندها، گروه طالباني به       در اين راستا براي كسب امتياز و جلب       
 .عراق نيز پايگاه داشتند دست يازيد

 
سـمت كركـوك      تن از مجاهدين را كه به        سليمانيه، چهار   ــ   اين گروه، طي يك كمين در جادهٌٌ كركوك        ، افراد مسلح  ٦٥در تير 

اش توسـط خمينـي اعـدام         تن از اعضاي خانواده     ٥خانم زائريان، كه قبالً       . قتل رساندند   رگبار بستند و به     كردند، به   حركت مي 
 . شدت مجروح شد نيز بهشده بودند، يكي از چهار قرباني بود و فرزند خردسال وي 

كه يك گروه از رزمندگان مقاومت در حال ورود به خاك ايران بودند، در يكـي از روسـتاهاي                  ، در حالي  ٦٥سه ماه بعد، در مهر    
تـن از آنـان     ١٠آشان در نزديكي مرز ايران، توسط افراد گروه طالباني مورد تهاجم قرار گرفتنـد و                  نام پشت   كردستان عراق به  

گروه طالباني در سالهاي بعد نيز طي حمالت مختلف، شماري از مجاهدين و رزمندگان ارتش آزاديـبخش                 . يدندشهادت رس   به
 ٥٦ .مثل نكردند رغم توانايي مجاهدين در پاسخگويي نظامي، مجاهدين هرگز مقابله به همه، به با اين. را كشته يا زخمي كرد

 
 دوران جنگ خليج فارس 

چنين پايگاههاي واقـع در       اهدين كليٌه پايگاههاي خود در مناطق كردنشين شمال عراق و هم          فارس، مج   جريان جنگ خليج    در
چـه كمتـري      جنوب عراق را تخليه و در قسمت مياني مرز ايران و عراق مستقر شدند تا در جريان جنگ در معرض آسيب هر                     

اين،   عالوه بر . را در مناطق مختلف هدف قرار بدهد      قرار بگيرند و رژيم خميني نيز نتواند با سوءاستفاده از شرايط موجود، آنها              
جريان اين نقل و انتقاالت، مقاومت ايران متحمل          در. درگير شدن در مسايل داخلي عراق نبودند        وجه مايل به    هيچ  مجاهدين به 

 و پايگاههـاي    جاي گذاشـت    ميليونها دالر خسارت مادي شد زيرا كليٌه تأسيسات و ساختمانهاي موجود در مناطق مزبور را بر               
 . يي غارت گرديد طرز وحشيانه منطقٌه  كردي نيز بعداً به

اسـتقرار  : پس از پايان جنگ، رژيم آخوندها كه اوضاع را مناسب ديده بود، درصدد برآمد كه با يـك تيـر دو نشـان را بزنـد                         
، هفت تيپ و لشكر سپاه      ٦٩ر اسفند د. از اين رو با تمام قوا دست به كارشد        . حكومت اسالمي در عراق و نابودي مقاومت ايران       

المللي، به داخل خاك عراق نفوذ كرده و قرارگاههاي مختلـف ارتـش آزاديـبخش را هـدف                    پاسداران، با عبور از مرزهاي بين       
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بـرد   سر مي خاطر شرايط جنگي در حالت تفرق مطلق به چه به در آن ايام، ارتش آزاديبخش ملي اگر    . تهاجمات خود قرار دادند   
هـم    پاسـداران را در     هفته، توانست كليـهٌٌ تهاجمـات سـپاه         كار بگيرد، ولي ضمن دو      توانست تمام توان جنگي خود را به       و نمي 

 .مار كند و تيپ و لشكر دشمن را تار٧بشكند و هر 
ر خود نيز، پاسداران، از كردهاي عراقي مزدو غايت تالش كرد عالوه بر نيروهاي سپاه       در جريان اين درگيريها، رژيم آخوندها به      

 .عليه ارتش آزاديبخش استفاده كند
زمان افشا و بعداً در نشرياتشان نيز منتشـر           ، كه مجاهدين در همان    ٦٩اسفند١٣تاريخ    در يك سند سپاه پاسداران خميني، به      

بـي  امضاي سرتيپ پاسدار كمال هدايت، فرمانده قرارگاه مركزي رژيـم آخونـدها در شـمال غر                 نمودند، طي دستورالعملي به   
با «مزدوران كُرد عراقي رژيم     » تسهيالت الزم جهت تردد   «شود    ، دستور داده مي   »فرماندهان همهٌٌ قرارگاههاي تابعه   «ايران، به   

 .شد، فراهم گردد جا طراحي و فرماندهي مي كه عمليات عليه مجاهدين در آن» پاسداران كنترل قرارگاه رمضان سپاه
 )كليشه   در صفحٌه  مقابل (
 
 
 

انقالب اسالمي ملـت    «، سرتيپ پاسدار جعفري، فرمانده سپاه پانزدهم رمضان،         ٦٩اسفند٢٦تاريخ    ند افشاشدهٌٌ ديگر، به   در س 
 .گويد را تهنيت مي» مسلمان عراق

رژيم خميني، به فرمانـدهان نـواحي بسـيج در سراسـر              »فرماندهي نيروي مقاومت بسيج   «فروردين،  ٦تاريخ  در سند بعدي به   
ايجاد شده توسط رژيم آخوندها، مبادرت      » اعزام نيروهاي داوطلب عراقي به قرارگاههاي قدس      «دهد كه به     دستور مي » كشور
 .كنند
پاسداران و انبوه اسـنادي كـه در          حال پاسداران اسير شده توسط مجاهدين در مقابله با لشكرها و تيپهاي مختلف سپاه               هر  به

المللـي و خبرگزاريهـا نيـز         زمان براي مراجع مختلف بين      و منتشر و در همان    دست مقاومت افتاد و متعاقباً افشا         اين قضايا به  
ارسال گرديد، حاكي از اين است كه آخوندها عزم جزم كرده بودند تا در پايان جنگ خليج فارس، با سوءاستفاده از وضـعيت                       

 .طور شده مجاهدين و ارتش آزاديبخش را نابود كنند عراق،هر
رهبـري  (كُرد عراقي، مجاهدين از اوايل مارس، بارها از طريـق حـزب دمـوكرات كردسـتان ايـران                   اما در رابطه با گروههاي      

، براي آنها پيام فرستادند و ضمن تشريح مقاصد رژيم آخوندها عليه مقاومت ايـران، تأكيـد و تصـريح نمودنـد كـه                        )انقالبي
 .كه مورد تهاجم واقع شوند وجه قصد درگيري و مقابله با آنها را نداشته و ندارند مگر اين هيچ به

نمودند كه هدف مجاهدين      نمايندگان مجاهدين و ارتش آزاديبخش، از طريق كردهاي ايراني هموطن خود، پيوسته تصريح مي             
همين جهت هم در اين شرايط فقط در منطقهٌٌ مركزي مرزهاي    و ارتش آزاديبخش تنها و تنها سرنگوني رژيم خميني است و به           

ـ  ــ حضور دارند و كليهٌٌ پايگاههاي خـود در سـاير     باشد  خاك وطن خود مي  كه تنها راه عبور مقاومت ايران به ايران و عراق ـ
 . اند ويژه منطقهٌٌ كردنشين شمالي را تخليه كرده مناطق عراق به

رو نبودند و فاصـلٌه   هروب ) بارزاني(كجا با نيروهاي حزب دموكرات كردستان عراق  واقعيت اين بود كه مجاهدين هرگز و در هيچ 
، در حوالي شهر طوز به يك گروه از مجاهـدين   ٦٩اسفند٢٠اما افراد طالباني، در       .طرف از يكديگر خيلي زياد بود       جغرافيايي دو 

كه در حال  تخليٌه يك قرارگاه ارتش آزاديبخش در نزديكي همين منطقه بودند حمله نموده و رضا كرمعلـي، يـك فرمانـده                        
تن از پرسنل ارتش آزاديـبخش را         چنين دو    افراد طالباني هم    .ادت رساندند و همراهانش را هم مجروح كردند       شه  مجاهد، را به  

دام انداخته و پس از دستگيري و شـكنجه و تجـاوز،              در يك كمين در نزديكي يكي از پايگاههاي مجاهدين در شهر جلوال به            
  ٥٧ .قتل رساندند و اجسادشان را هم مثله كردند آنها را به

فروردين، در حين نبرد گستردٌه ارتش آزاديبخش با تيپها و لشكرهاي اعزامي رژيم آخوندها در داخل خاك عراق، وقتي                   ٥در  
سيمي خود و عدم آشنايي با منطقـٌه          خاطر از دست دادن ارتباطات بي       به  )نفر١٩شامل  (كه يك دستهٌٌ زرهي ارتش آزاديبخش       

روز ايـن اشـتباه را        كه مجاهدين در همـان      رغم اين   سمت شهر كالر رفت، به      روي اشتباه به    عملياتي، راه خود را گم نموده و  از        
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تيرباران شـدند  ) مزدور رژيم آخوندها(اهللا كرد    تن از افراد دسته زرهي، توسط افراد طالباني و افراد حزب          ١٧اعالم نمودند، اما    
نماينـدهٌٌ گـروه   . پاه پاسداران در قصر شيرين تحويل داده شدندشبيبي، به س نامهاي حسن ذوالفقاري و بشار        نفر ديگر به    و دو 

ايـن موضـوع    . دادن اين دو تن به سپاه پاسداران آخوندها را اعالم كـرد              خبر تحويل   طالباني در تهران، صادق حسيني، رسماً     
 .توسط خبرگزاري فرانسه نيز منعكس شد

 ٥٨ .عه به صليب سرخ بودتنها اقدامي كه مجاهدين در اين رابطه انجام دادند مراج
در روزهايي كه   . اند، رژيم خميني است     كه مجاهدين در قتل كردهاي عراقي شركت داشته         سرمنشأ همٌه اتهامهاي مبني بر اين     

جعل اكاذيـب و درج داسـتانهاي مسـخره مبنـي بـر           هاي رژيم مكرراً به     درگيريهاي داخلي عراق در اوج خودش بود، روزنامه       
 . كشتار مردم كردستان عراق پرداخته بودنددخالت مجاهدين در 

يك زن منـافق بـا تانـك از روي اجسـاد و زخميهـا عبـور                  « :هاي رژيم در آن ايام به قرار زير است          سرتيتر برخي از روزنامه   
نيروهاي مجاهدين ضمن همكاري با ارتش بعثي عراق، در سركوب قيام مردم عـراق جنايـات زيـادي را مرتكـب                         «٥٩ .»كرد
مجاهـدين مسـتقيماً   … در شهرهاي كفري، كـالر،   «٦٠»د و به اين علت مردم سليمانيه شش زن مجاهد را اعدام كردند          شدن

 ٦١»انـد   جمله چند زن را دسـتگير كـرده         نيروهاي مردمي بسياري از آنان را كشته و تعدادي از         . اند  عليه مردم وارد نبرد شده    
است كه تكرار اتهام دخالت مجاهدين در سركوب كردهـاي عراقـي تـا كجـا                بنابراين روشن   . موضوعاتي كه مطلقاً دروغ بود    

واضح است كه اتهامهاي افراد كُرد عراقي در اين چـارچوب           . زدن براي آخوندهاي حاكم است      حقيقت كف   پايه و اساس و در      بي
 .   استشده از جانب رژيم آخوندها نبوده ازاي كمكهاي دريافت به عليه مجاهدين، چيزي جز تالفي و ما

خرج دادند تا با تفاهم هرچه بيشـتر، از هرگونـه درگيـري     پس از اتمام درگيريهاي داخل عراق نيز، مجاهدين تالش زيادي به       
در همـين رابطـه     . خوبي نسـبت بـه آن واقـف هسـتند           امري كه خود كردها به    . احتمالي با كردهاي عراقي جلوگيري نمايند     

باالترين مسئوالن حزب دموكرات كردستان عراق، بارها در عراق، كردسـتان عـراق،             مسئوالن شوراي ملي مقاومت ايران، با       
 . اند و داراي روابط دوستانه هستند اروپا و آمريكا  ديدار و گفتگو داشته

سـال   هاي مجعول چسبيده است، چهـار  ماند اين است كه چرا وزارت خارجه، كه لجوجانه به گذشته     اكنون سؤالي كه باقي مي    
افتاده است و آيا اين ناشي از خالي          »شركت مجاهدين در سركوب كردهاي عراقي     «ياد    پايان درگيريهاي داخل عراق، به    بعد از   

 كنندگان گزارش در مقابل مجاهدين و مقاومت ايران نيست؟  بودن دست تهيه
باران مسـتمر منـاطق    ان و گلولهبار هم توپ بار   راستي اگر مردم كردستان عراق، اين اندازه عزيز هستند، چرا براي نمونه يك            

كشته و مجروح شدن شمار زيـادي از مـردم              توسط رژيم آخوندها را، كه منجر به        ٧٣ تا   ٧١كردي در خاك عراق طي سالهاي     
 اند؟ بيگناه و آوارگي هزاران تن ديگر شده، محكوم ننموده

 
 ضرورت خاتمٌه ديكتاتوري: ارتش آزاديبخش

دهنـد، در   گيريهاي غيرمنطقي نويسندگان گزارش، يا كساني كه به آنها خط مي    ايرادها و خرده  چه فوقاً گفته شد،       در وراي آن  
اندركاران ايـن سياسـت در هـر فرصـتي از             دست. مورد حضور مجاهدين در عراق، حاوي يك پيام سياسي بسيار مهم است           

طبعـاً وزارت خارجـه     . اند  كم فروگذار نكرده  به آخوندهاي حا    ،  »شدن آخوندها نيستند    مايل به سرنگون    «رساندن اين پيام كه     
حق دارد نظرش را ابراز كند، ولي آيا وزارت خارجه محق است كه از مجاهدين و مقاومت ايران بخواهد تا از مبارزه عليه رژيم                        

 بـا   منشور ملل متحد و همكاري  سياسي و اقتصـادي           كردن آن با يك دولت دموكراتيك، كه به         خميني و تالش براي جايگزين    
 المللي متعهد باشد، دست بردارند؟   جامعٌه بين

تـرين تضـمين سـرنگوني ديكتـاتوري          جاي ترديد نيست كه بازوي نظامي مقاومت، يعني ارتش آزاديبخش ملي ايران، جدي            
 آخوندي است كه با برخورداري از حمايت و پشتيباني مردم ايران و همگام با تظاهرات و اعتراضهاي همـين مـردم در زمـان                       

نظر بسياري از كارشناسان سياسي در اين نكته نيز نبايستي ترديد كرد كه حضور  به.  وظيفٌه خود اقدام خواهد نمود     مناسب به 
طلبانـهٌٌ تروريسـتي و بنيادگرايانـهٌٌ          مقاومت و ارتش آزاديبخش تاكنون نيز مهمترين عامل عدم پيشرفت سياستهاي توسـعه            

 . ه استآخوندها در اين منطقه از جهان بود
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ساله و وضعيت وحشتناك اقتصادي و غارت و چپاول آخوندها بـه تنـگ              ١٥ اكثريت عظيم مردم ايران، كه از سركوب و ستم          
كنند كـه مجاهـدين،         يا سياستگذاران بخش خاورميانه، توصيه مي       ٦٢ .باشند  جد خواستار سرنگوني اين رژيم مي       اند، به   آمده

تاً، بايد براي اين سياستگذاران روشن باشد كساني كه خواستند بـا ايـن رژيـم مـذاكره و                   مبارزه را كامالً تعطيل كنند؟ قاعد     
 ٦٣ .قتل رسيدند سازش كنند، چگونه بر سر ميز مذاكره به

رغم هر پيشداوري يا قضاوتي كه راجع به مجاهدين وجود داشته باشد، اگر كسي مقاومت را حق طبيعـي مـردم                        بنابراين، به 
در اين  . يافته را، الزمهٌٌ جدي بودن اين مقاومت ارزيابي كند          ايستي حضور يك بازوي نظامي مسلح و سازمان       ايران بداند، پس ب   

 صورت سؤال اين است كه آيا جاي ديگري جز در كنار مرزهاي ايران براي اين مقاومت وجود دارد؟
گيت در وزارت خارجٌه آمريكا به        ياي خط ايران  كه بقا   بگذاريد تصريح كنيم كه مردم و مقاومت ايران و مجاهدين، نيازي به اين            

دهنـدگان تـاريخي    عنـوان ادامـه   آنها بگويند چه بايد بكنند و چه نكنند و چگونه مبارزه كنند، ندارند، چرا كه مجاهدين بـه   
 .كنند نهضت ملي دكتر محمد مصدق، عاليق مردم ايران را نمايندگي مي

فشارد، خواهان تفـاهم و دوسـتي همـهٌٌ           طلبانٌه خود پاي مي     وكراتيك و استقالل  كه بر اصول دم      شوراي ملي مقاومت در حالي    
بشر و حق مشروع مقاومـت مـردم ايـران بـراي آزادي و                ملتها و دولتهايي است كه منشور ملل متحد و بيانيٌه جهاني حقوق           

 بر ايران دشمن اصلي و تنها دشمن   كنيم كه ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم        ما تأكيد مي  . شمارند  استقالل را محترم مي   
كنيم و به آنهايي كه  سرنگوني دولت قانوني و دموكراتيـك دكتـر مصـدق را  در                     ولي دوستي كسي را نيز گدايي نمي      . ماست
كنـيم كـه       طور كور و هيستريك نسبت به مقاومت ايران خصومت مي ورزند، توصيه مـي                تدارك ديدند و امروز نيز به      ٣٢سال
 . دشمني مردم ايران را برنيانگيزندبار ديگر يك

 
 ساختار مجاهدين - فصل نهم

نويسـندگان  . بخشي از گزارش وزارت خارجه به ساختار و روابط دروني شوراي ملـي مقاومـت و مجاهـدين اختصـاص دارد                    
پـيش    گيريهـاي از    نتيجه  به  تا بتوانند     ١اند  كلي متفاوت را، يكسان انگاشته      عمد، در خيلي از موارد، اين دو مقولٌه به          گزارش، به 

 .شدٌه خود برسند تعيين
خوبي روشن است كه شوراي ملي مقاومت، ائتالفي است از سازمانها، گروهها و شخصيتهاي مختلف، با ايـدئولوژيها و طـرز                       به

ماه   ٦تا  (زمان مشخص     طور داوطلبانه، حول يك برنامٌه مشخص، براي مدت         تفكرهاي مختلف كه در كادر پلوراليسم سياسي، به       
كه مجاهدين يك     حالي  در. اند  عهده گرفته   طور جمعي بر    گردهم آمده و التزامهاي مشترك را به      ) پس از سرنگوني رژيم خميني    

طـور    سازمان سياسي است با ايدئولوژي و استراتژي مشخص و متد تعريف شدٌه سياسي و تشكيالتي كه، افراد داوطلبانه و به                   
پيشـنهاد و تأسـيس شـوراي ملـي         . اين با يك ائتالف گستردٌه سياسي بسيار متفاوت اسـت           نابراند و ب    آرماني به آن گرويده   

گيـرد كـه همـٌه اعضـاي مجاهـدين            مقاومت ايران توسط مسعود رجوي از سوي مجاهدين، نيز از اين حقيقت سرچشمه مي             
ا، بلكه دقيقاً برخالف دو ديكتـاتوري       معتقدند برقراري دموكراسي در ايران فردا، نه در توان يك سازمان يا حزب سياسي تنه              

بـا  . پـذير اسـت     روي آنها، با مشاركت همٌه معتقدان به دموكراسي و استقالل و حاكميـت ملـي امكـان                  در  شاه و خميني و رو    
توانستند زندگي مرفهي داشته باشند،       هزار شهيد از بهترين فرزندان ايران كه اغلب مي          صد  از اين، تقديم يك     اعتقادي غير   هر
 .ممكن بود غير
تـرين صـورت، بـا        شرمانه  ترين و بي     وقيحانه  غايت تالش شده است تا روابط دروني مجاهدين، به          گزارش وزارت خارجه، به     در

اما ساختار و روابط دروني و نحوٌه       . مال شود   همان برچسبها و كلمات ديكتاتوريهاي شاه و خميني عليه رزمندگان آزادي، لجن           
ترين الگوي تاريخ احزاب سياسي در ايران است، جايي براي   كه بدون كمترين اغراق باالترين و پاكيزهگيري مجاهدين،   تصميم

مرجـع و هيـأت بيطـرف آكادميـك و            گر و   تحقيق  خصوص كه هر    به. گذارد  غرض باقي نمي    ناظر بي   اين قبيل اتهامها براي هيچ    
كه بخواهد، ميهمـان مجاهـدين بشـود و از نزديـك و در بـين                زمان    تواند هر   المللي، مي   مطبوعاتي و سياسي و قضايي و بين      

هاي اطالعاتي    در اين رابطه هيچ قيد و شرطي هم، جز تضمين جنبه          . گوش بشنود   چشم ببيند و به     مجاهدين، همٌه حقايق را به    
 .اند شود، قائل نشده حفاظت رزمندگان آزادي در برابر حمالت تروريستي رژيم خميني مربوط مي و امنيتي كه به
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هـاي راديـويي مجاهـدين مـنعكس گرديـد، مسـئول               ،در كليٌه نشريات مجاهدين و مقاومت ايران و در شـبكه           ٧٠در مرداد 
كـه  (كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت، در خاتمٌه دادگاه ژنو، كه به شكايت رژيم خميني از يك خانم خبرنگار سوئيسي                    

 :كرد، اعالم نمود رسيدگي مي) بود  خوانده رژيم خميني را قاتل پروفسور كاظم رجوي در ژنو
 
عام زندانيان سياسـي در       پراكني دشمن ضدبشر و اياديش كه براي سرپوش گذاشتن روي شكنجه و قتل              لجن  اما در پاسخ به   «

 ايـم، شـد، از هيـأتي از وكـال،           مجاهد را خودمان زنداني كرده      ٨٠٠كه    منتهاي وقاحت آخوندي مدعي زندانهاي مقاومت و اين       
كنيم كه از پايگاههاي مجاهدين و ارتش آزاديبخش در مرز ايـران و               المللي دعوت مي    خبرنگاران و نمايندگان سازمانهاي بين    

يبخش را ببيند و با رزمندگاني كه با عشق به آزادي و              آزاد  تواند از نزديك، مجاهدين و ارتش       اين هيأت مي  . عراق بازديد كنند  
روي همه باز اسـت       درهاي دفاتر و همٌه پايگاههاي مجاهدين به      . كنند، آشنا شود    ان مبارزه مي  براي دموكراسي و آزادي در اير     

توانند حضور داشـته باشـند، بـه          در اين بازديد حتي نمايندگان رژيم خميني نيز مي        . زيرا كه چيزي براي پنهان كردن ندارند      
گاههاي   ان مقاومت ايران براي بازديد از زندانها و شكنجه        كه رفسنجاني جنايتكار نيز همين هيأت را با حضور نمايندگ           شرط آن 

 .»روي اين هيأت باز باشد رژيم در ايران بپذيرد و تعهد بسپارد كه همٌه درها بر
 

 ايدئولوژي مجاهدين
 ايدئولوژي مجاهدين، درست در نقطٌه مقابل برداشت ارتجاعي خميني از اسالم، مبتني بر يك اسالم دموكراتيك و ترقيخـواه                  

چيز،   از هر   مجاهدين قبل . از اين لحاظ، نبرد بين مجاهدين و خمينيسم يك نقطٌه عزيمت دقيقاً ايدئولوژيك داشته است              . است
خميني و استبداد مذهبي او را از لحاظ ايدئولوژيك مورد تهاجم قرار داده و انديشٌه او را با استناد به قرآن و عملكرد پيـامبر                         

 .شيع، مفتضح و مغلوب نمودنداسالم و راهبران و ائمٌه ت
كه برخالف رسم معمول از بوسيدن دست خميني          حالي  ، در ٥٨ارديبهشت٦مسعود رجوي در آخرين ديدار خود با خميني، در          
شدت عصباني نمود، مشخصاً با استناد به روش حضرت علي، بر قلب مسأله               به عنوان مرجع عالي مذهبي خودداري و وي را به         

كـه در مطبوعـات       چنان  خميني نيز در پاسخ آن    . ت آزاديهاي دموكراتيك از ديد اسالم انگشت گذاشت       يعني اهميت و ضرور   
آزادي عنايت دارد و در اسالم خالف آزادي نيست اال در             چيز به   اسالم بيش از هر   «: تهران منعكس گرديد به ناچار تصريح كرد      
، دفتر خميني اعالم كرد كه كليـٌه مالقاتهـاي او بـه مـدت                  پس از اين مالقات      ٢ .»چيزهايي كه مخالف با عفت عمومي است      

 .شود هفته متوقف مي يك
» ارتجـاع «يي از مجاهدين خواست كه دربارٌه آخوندها لفظ           ، خميني در تلويزيون با لحن ملتمسانه      ٥٨گاه در زمستان سال     آن

بانٌه خميني از نـام اسـالم، مبـارزه بـا ارتجـاع را              ولي مقابله با سركوب آزاديها و افشاي سوءاستفادٌه عوامفري        . كار نبرند   را به 
 .كرد و اين چيزي نبود كه مجاهدين بتوانند از آن صرفنظر كنند ضروري مي

، خميني كالسهاي درس فلسفٌه آقاي رجوي در دانشگاه صنعتي شريف در تهران را تعطيل نمود و سـپس بـه                     ٥٩ در بهار سال  
مبادرت كرد و همٌه دانشگاهها و مدارس عالي كشـور را كـه             » نقالب فرهنگي ا«يك كودتاي ننگين ضدفرهنگي، تحت عنوان       

حركتي كه آميخته با چماقداري و ضـرب و جـرح و كشـتار              . مجاهدين در آن از اكثريت عظيمي برخوردار بودند، تعطيل كرد         
 .دانشجويان بود

 :، نوشته بود٥٨اسفند١١از آن، لوموند در  هفته قبل چند
 
جمعـه    يي است كه آقاي مسعود رجوي هر        ار مهمي كه نبايد در تهران از دست داد، دروس فلسفٌه مقايسه           يكي از وقايع بسي   «

هزار نفر با ارائٌه كارت ورودي در زمين چمن دانشگاه شريف به مدت سـه سـاعت بـه                   ١٠در حدود   . كند  بعدازظهر تدريس مي  
 . »دهند مي سخنان رهبر مجاهدين خلق گوش فرا

 
 



 ٩١  دموكراسي خيانت شده 

. »ي جوهر تكامل و كلمٌه اصـلي اسـالم و انقـالب اسـت               آزاد«ي و سياسي رجوي طي اين دروس اين بود كه           پيام ايدئولوژيك 
 :دهد لوموند ادامه مي

 
چنين بـه كمـك       هاي هفتگي در دانشگاه شريف، با كمك گرفتن از قرآن، متون تورات و انجيل و هم                   آقاي رجوي در جلسه    «

كاسـت ضـبط      ئـو   كند و اين دروس بر روي ويد        يدئولوژي مجاهدين را تشريح مي    ا… افالطون، سقراط، سارتر، هگل و ماركس     
هـزار    جلـد صـدها     صورت كتابهاي جيبي به چاپ رسيده و از هر          چنين به   گردد و هم    شهر و شهرستان پخش مي    ٣٥شده و در    

 .»رسد نسخه به فروش مي
 

اسـالم آري ـ   «راه بيندازد، مجاهدين با شـعار   بهرا » جمهوري اسالمي«خواست رفراندوم  ، وقتي كه خميني مي٥٧در اسفند
، محتـواي   »جمهوري اسالمي «از نظرپرسي راجع به       خميني را در برابر اين سؤال قرار دادند كه چرا ابتدا و قبل            » ارتجاع هرگز 

 !كند؟ جواب خميني اين بود كه اين محتوي بعداً مشخص خواهد شد جمهوري و اسالم مورد نظر خود را مشخص نمي
را به جاي مؤسساني كه وعده داده بود نشاند، رجـوي در              در تابستان قبل از تشكيل مجلس خبرگان آخوندي، كه خميني آن          

و قانون اساسي يك دولت اسالمي، كـه در مـاه رمضـان در دانشـگاه      ) ع(يك سلسله سخنراني دربارٌه حكومت حضرت علي        
وري ما، كه بايستي در قـانون اساسـيش تصـريح شـود، ضـديت بـا                 محتواي شمارٌه يك جمه   «: تهران برگزار شد، اعالم كرد    

 .»استبداد است
بنابراين، بارزترين وجه ممّيزٌه اسالم مجاهدين با اسالم خميني، همانـا مسـألٌه آزاديهـاي دموكراتيـك بـوده كـه برسـر آن                        

كه  در همٌه آموزشها و        چنان  اهدين، آن به اعتقاد مج  . اند  با يكديگر در ستيز تمام عيار ايدئولوژيكي بوده       ) مجاهدين و خميني  (
. زدن از خدا و اسالم بيهوده اسـت         موضعگيريهايشان تصريح شده است، بدون آزادي و احترام به اختيار و انتخاب انساني، دم             

ـ   شناسي اسالم و قرآن، مهمترين خصيصٌه انسان كه آن را از ساير موجودات جدا مي          زيرا در انسان   ر سازد، آزادي اوست كـه ب
 .تواند مسئوليت بپذيرد همين اساس مي

طلبانٌه تحت عنـوان اسـالم، بـه مخالفـت بـا              مخالفت حضرت علي با جنگهاي توسعه       چنين از آغاز با استناد به       مجاهدين هم 
چرا كـه قـرآن     . ضد اسالم و مصالح مردم ايران توصيف نمودند         را بر   از سوي آخوندها پرداختند و آن     » سياست صدور انقالب  «

 ٣ .كند كه در كار دين هيچ اجباري جايز نيست يح ميتصر
انـد و در همـٌه موضعگيريهايشـان     آموخته) ع(كه از روش پيامبر اسالم  و حضرت علي  چنان  نظر مجاهدين، آن    اما آزادي مورد  

نامـٌه  ايـن مطلـب در بر  . شناسـد  عليه رژيم مشروع و قانوني كشور نمي  » قيام مسلحانه «منعكس شده است، حد و مرزي جز        
آزادي تا مرز قيام مسـلحانه عليـه نظـام مشـروع            «  نيز تصريح گرديده است كه        ٤دولت موقت و شوراي ملي مقاومت ايران      

احراز حاكميـت مردمـي از طريـق دولـت موقـت      «: كه تأكيد شده است چنان هم. »محدوديت اصولي ندارد   قانوني كشور هيچ  
اعتقـاد مسـلمانان      رهـاوردي كـه بـه     . مقاومت عادالنٌه ملت ايران است    جمهوري دموكراتيك اسالمي، ارزشمندترين رهاورد      
جرم اصلي رژيم خميني نيز     . »رسد  طور تاريخي از طريق آن به ظهور مي         راستين، ارادٌه خدا نيز در پهنٌه اجتماعي، اساساً و به         

 . است»ترين حق مشروع مردم ايران يعني حق حاكميت مردم را غصب نموده حياتي«در اين است كه 
نيـازي    داشـتند، هـيچ     اگر مردم ايران امكان برخورداري از اين حق و دسترسي به صندوقهاي رأي و انتخابات آزادانه را مـي                  

دليل سلب اين حق      همين دليل، يعني به     اما درست به  . يافت  آميز سياسي جريان مي     مقاومت مسلحانه نبود و مبارزٌه مسالمت       به
همين اسـاس نيـز در        بر  .همين حق، ضروري و مشروع و عادالنه و مقدس است           ستيابي مردم به  از مردم ايران، مقاومت براي د     

ستم وجود ندارد، مشروعيت سياسي، هـيچ شـاخص و وسـيلٌه      خلق تحت  روزگاري كه امكان نظرپرسي آزاد و عمومي از يك        
 . تواند داشته باشد يشده ــ نم سنجش عيني و واقعي جز مقاومت ــ مقاومت براي اعادٌه همان حق پايمال

كه آقاي رجوي در برنامـٌه دولـت          چنان  وجود بيايد، آن    پرسي از مردم و برگزاري انتخابات آزاد به         كه امكان نظر    محض اين   اما به 
 .است »انتخاب و رأي عمومي تنها مجراي مشروعيت«است،   تأكيد كرده٦٠ موقت از سال
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اسالم ما دقيقاً برخالف خميني مستغني از آن است كه هرگونه حقانيت و             «: ندك  چنين در برنامٌه دولت موقت تأكيد مي        وي هم 
عبارت ديگـر، مـا عميقـاً معتقـديم كـه             به. كرسي بنشاند   را از راه اجبار و اكراه به      ) جمله مشروعيت سياسي    و از (مشروعيت  

و بنابراين دولـت    . »اجتماعي ميسر است  شكوفايي واقعي اسالم در عدم استفاده از هرگونه تبعيض و امتياز و اجبار سياسي و                
در كشور ما، آزاديهاي مردمي را پيوسته بايسـتي         «زيرا  . »شناسد  همٌه امتيازات جنسي و قومي و عقيدتي را ملغي مي         «موقت  

نـد  توان  صورت زمينه براي ظهور ديكتاتوريهايي كه الزاماً نمي         در غير اين  . ضامن و تراز پيشرفتهاي اصيل اجتماعي تلقي نمود       
 .است» ناپذير آزادي نه يك تفنن، بلكه يك ضرورت اجتناب«يعني كه . »شود مستقل و ناوابسته بمانند فراهم مي

طبق دركي كه از قرآن و عملكرد پيامبر اسالم و رهبران تاريخي تشيع دارند، آزادي، برابري زن و                    در ايدئولوژي مجاهدين، بر   
. فقط تعهدات سياسي بلكه پرنسيپهاي ايدئولوژيكي هسـتند       جويي نه   شر و صلح  ب  مرد، حقوق اقليتهاي ملي و مذهبي و حقوق       

فـروش   كند كه، برخالف آخونـدهاي ديـن   سادگي روشن مي  زندگي و مبارزٌه پيامبران بزرگ مانند موسي و مسيح و محمد، به           
گاه مبلّغ شقاوت     عمل، هيچ   نظر و نه در     شده بودند و هرگز، نه در       عيار پايبندي به ارزشهاي ياد      حاكم بر ايران، آنان مظاهر تمام     
نام خدايي كه بخشايشگر و        به  )فقط با يك استثنا   (هاي قرآن نيز      تمامي سوره . اند  رحمي نبوده   و جنگ و تجاوز و سركوب و بي       

 .سنخ اوست خدايي كه سراپا متضاد با خداي خميني و آخوندهاي هم. شود مهربان است آغاز مي
شدند، شدت عمل نشان دهد،       از او خواستند كه عليه مخالفانش كه خوارج ناميده مي         ) ع(ن امام علي  وقتي بسياري از همراها   

 : علي پاسخ داد
 
گونه   بحث بنشينند، ما نيز همان      اگر آنها با ما به    . كه آنها به ما آسيبي نرسانند ما هيچ اقدامي عليه آنها نخواهيم كرد              تا زماني «

مسـاجد    دهيم كه براي نمـاز بـه        آنها اجازه مي    ما به . دهيم    سهم آنها از خزانهٌٌ عمومي ادامه مي      ما به پرداخت    . كنيم  برخورد مي 
 .»جنگيم فقط اگر آنها به خشونت و كشتار ما روي بياورند، ما نيز به ناچار با آنها مي. بروند

 
كه خود قـرآن در       چنان  هم. كنند  يچنين هرگونه دگماتيسم مذهبي و برداشت متحّجر از قرآن و اسالم را نفي م               مجاهدين هم 

 .محكم و متشابه: اند كند، آيات قرآن بردودسته  نيز تصريح مي٧ عمران آيٌه سورٌه آل
شناسانه و    دهد و شامل محتوا و مباني فلسفي، جهان         هاي اعتقادي اسالم را تشكيل مي       آيات محكم آياتي است كه اساساً پايه      

وجـه دگـم    هـيچ  شود، به  متشابه كه اساساً مربوط به احكام و روشهاي زندگي روزمره مي      اما آيات . شناسانٌه اسالم است    انسان
همان روح و جوهر و محتواي يكتاپرستانه، بـا پيشـرفتهاي بشـري و الزامـات تكنيكـي و                     زمان با پايبندي به     نيست و در هر   

پـس هرگونـه برداشـت      . يي تبديل خواهد شـد     فايده  تواند انطباق پيدا كند واال به شريعت جامد و بي           مقتضيات اجتماعي مي  
 .ارتجاعي از اسالم كه خميني سردمدار آن است، يقيناً ضداسالم و از قضا با روح قرآن در تضاد است

گاه مانع حركت جامعه به سوي پيشرفت و          مجاهدين معتقدند ايدئولوژي حقيقي اسالم از ديناميسمي برخوردار است كه هيچ          
غايـت از آن      تنها با علم و تكنيك و تمدن مخالف نيست، بلكه به            گويند، اسالم نه    چه آخوندها مي     آن خالف  شود و بر    ترقي نمي 

 . كند استقبال مي
عنـوان يـك اصـل        كنند، بـه    امر اجتهاد كه آخوندها از آن سوءاستفاده مي         .تر است   اين امر در اصول اعتقادي شيعه برجسته      

زمان روشها و احكام متناسب با مقتضيات زمان را از اسالم ارائه              و اجتماعي، هر  كند كه كارشناسان اسالمي       شيعي، ايجاب مي  
شود، در انحصـار آخونـدها و قشـر مشخصـي             اما اين امري است كه برخالف تصور رايج، كه توسط آخوندها تبليغ مي            . دهند
كنندٌه مشـاركت عمـومي       مشّوق و ترغيب  عنوان يك اصل راهنما براي تمام پيروان اين مكتب،            باشد، بلكه فراتر از آن، به       نمي

اسالم با اعتقاد به آزاديهاي دموكراتيك و آزاديهاي فردي، خواهان گسترش عدالت اجتماعي، توزيع              . باشد  در ادارٌه جامعه مي   
مسـعود رجـوي در   . كشـي اسـت   يي عاري از هرگونه ستم و تبعـيض و بهـره           نهايت دست يافتن به جامعه      عادالنٌه ثروت و در   

 : نوشت» بندي يكسالٌه مقاومت مسلحانه جمع«، در ٦١ تانتابس
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وقتي مقاومت ما پيروز شود، يكي از بزرگترين موانع انقالبات معاصر و بلكه مهمترين عامل انحراف و اضـمحالل آنـان، كـه                       «
شناسـي    ي، اگر در انسـان    آر. شود  از ميان برداشته مي     است،  )ها  تحت انواع و اقسام بهانه    ( "آزادي"همانا تجاوز به حريم مقدس      

بشـريت و انقالبـات مغلـوب         مقولٌه آزادي همانا احيـاي      اوست، احياي     "اختيار و آزادي  "نوع ما، نهايتاً در       توحيدي، كرامت بني  
 بايستي خـود، خـود را آزاد         كه يك خلق، آزادي خود را قدر بشناسد، نهايتاً          براي اين   .كس نيستيم   كنندٌه هيچ   ما آزاد …  است
ـ  . كننده نيستيم   پس ما آزاد   .كند توانـد خويشـتن را از        ــ تنها خودش مي     موضع اجتماعي   جهت فردي و چه از      چه از   هر كس ـ

 .…» بند جبر و ستم آزاد كند
 

باشـد كـه       اصول فوق چسب ايدئولوژيكي دروني مجاهدين و راهنماي برخورد آنها در پهنٌه سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي                
. در اين ايدئولوژي تنها خدا مظهر كمال و بدون عيـب و نقـص اسـت            . آن پايبند باشند    اند به    تالش نموده  سال  گذشته    در سي 

عنـوان    صورت فردي و نه بـه       گاه مجاهدين، نه به       خاطر هيچ   همين   به  .گذارد  شرايط تأثير مي    انسان از شرايط تأثير پذيرفته و بر      
 چه كسـي در دنيـاي        باشند، و اصوالً    معصوم  و عاري از اشتباه و خطا مي        اند كه       يك جنبش سياسي و اجتماعي، مدعي نبوده      

 آوري داشته باشد؟ تواند چنين داعيٌه مضحك و رقّت مي) جز ولي فقيه رژيم خميني به(امروز 
اسالم   پيغمبر    ٥ .دهد  كنند، بشارت مي    دهند و از بهترين سخنان پيروي مي        مي  سخنان ديگران گوش فرا     قرآن به كساني كه به    

تصـميمهاي مهـم را بـدون       ) ميالدي٦٣٢ تا   ٦٢٢سالهاي  (سالي كه بر بخشهاي وسيعي از عربستان حكومت داشت            نيز در ده  
 . داد نظرهاي اصحابش تن مي كرد و بسياري مواقع به عقايد و نقطه مشورت با جامعٌه  مسلمين اتخاذ نمي

د و تنها در دوران اختناق و ديكتاتوري كه امكان مراجعه بـه آراي              باش  با همان اعتقاد كه آراي مردم تنها مالك مشروعيت مي         
عمومي نيست، مقاومت مالك مشروعيت است؛ مجاهدين در شوراي ملي مقاومت ايران  پيشنهاد كردنـد بعـد از سـرنگوني                     

تجربـٌه  . ر گردد هم ضرورت دوران انتقال است، مصدر كا        ماهه، كه آن    ٦رژيم خميني، دولت موقت فقط براي يك دورٌه محدود          
خـوبي    هاي مختلف از مراجعه به آراي عمومي خودداري كردنـد، بـه             ساير جنبشهايي كه بعد از سرنگوني ديكتاتوري به بهانه        

 .راه جلوگيري از انحراف جنبشهاي آزاديخواهانه، انتخابات آزاد و پايبندي به آراي مردم است دهد كه تنها نشان مي
 :گفتٌه رجوي در همان ايام به
 
بايد با تمام وجود    ) مجاهدين(مجاهدين عميقاً معتقدند كه براي جلوگيري از انحرافات انقالبهاي معاصر در سراسر دنيا، آنها                «
چيز مردم بايـد      اگر آنها قرار است نقش يك سازمان پيشرو را بازي كنند، قبل از هر             . ارادٌه مردم و دموكراسي متعهد بمانند       به

اين كافي نيست كه از آزمايش دوران اختناق، زندان، شكنجه و           . ت آزاد و عادالنه اين وظيفه را بسپارند       به آنها در يك انتخابا    
. چنين بايد آزمايش يك انتخابات عمومي را از سر بگذرانند           مجاهدين هم . اعدام در رژيمهاي شاه و خميني عبور كرده باشند        

 بر فداكاريهاي گذشته يا قدرت سازماني خود يـا سـالح پـر كننـد،                اگر قرار باشد مجاهدين كمبود حمايت مردمي را با تكيه         
اگر مردم، مـا را انتخـاب       … زودي به يك بوروكراسي پوسيده تبديل خواهد شد         سازمان پرنشاط، زنده و دموكراتيك آنها، به      

 ٦.»ل خود متعهد خواهيم ماند، ما در اپوزيسيون باقي مانده و بر اصو)كه ما رژيم آخوندها را سرنگون كرديم از اين بعد(نكنند 
 

ماه، دوران بسيار كمي براي استقرار يك  ٦بسياري از ديپلوماتها و سياسيون غربي، به شوراي ملي مقاومت ايراد مي گيرند كه               
بار خميني به اعتماد مردم، كه هدفشان از سـرنگوني شـاه در               يك: پاسخ مقاومت بسيار روشن است    . حكومت پارلماني است  

باشد،   سازي ايران آينده مي     زادي و استقالل متبلور بود، خيانت كرده است و بازگرداندن اين اعتماد كه ضرورت باز              شعارهاي آ 
سـو بـين منـافع گروهـي و           بايد از يك    مجاهدين مي . اين است كه مردم اطمينان پيدا كنند تجربٌه گذشته تكرار نخواهد شد           

پها و تعهداتشان و جلب اعتماد مردم از سـوي ديگـر،  يكـي را انتخـاب           تثبيت خودشان در قدرت، و متعهد ماندن به پرنسي        
دست نمايندگان منتخـب      رشتٌه امور هرچه سريعتر به      كند كه سر    و آنها دومي را انتخاب كردند و همين ايجاب مي         . نمودند  مي

چه گزارش وزارت خارجه سـعي        نخالف آ   پس بر . نظر خود را برگزينند       مردم سپرده شود تا دولت و نظام و قانون اساسي مورد          
عكس، سالهاست كه مجاهدين مبـاني اعتقـادي و           تنها چيز مرموزي نيست، بلكه به       در القاي آن دارد، ايدئولوژي مجاهدين نه      
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طور خيلي خالصه در سطور فوق به آن اشاره شد، با وضـوح تمـام در نشرياتشـان منتشـر                      اصول ايدئولوژيك خود را، كه به     
 .   اند كـرده

سر بـرده اسـت،       ديكتاتوري به   شورا، با مسألٌه برقراري دموكراسي در كشوري كه چندين دهه، تحت دو             مجاهدين و نه    لبته نه ا
خصوص كه رژيم آخوندها با سركوب وحشيانه و گستراندن اختناق مذهبي، تالش نمـوده                به. كنند  انديشانه برخورد نمي    ساده

در ايران تحت حاكميت ديكتاتوري آخوندي، بسياري از پيونـدها و           . گسترش دهد تفّرق و گسستگي را در همٌه اجزاي جامعه         
دليـل سـركوب و اختنـاق گسـترده و فراگيـر،       يي و حتي پيوندهاي خانوادگي، بـه  اعتمادها از قبيل پيوندهاي قومي، منطقه   

خواهنـد در     ساني را نيز مـي    خورده و مجروح از ستم آخوندها كه حتي عواطف ان           ترتيب جامعٌه زخم    بدين. گسسته شده است  
 از  چارچوب بسته و تنگ خود زنداني كنند، براي التيام زخمها و آالمش، و براي تعمـيم و گسـترش دموكراسـي، حتـي بعـد                      

خيانت خميني به اعتماد مردم، كه هدف اصلي آنها از سـرنگوني رژيـم شـاه،                . سرنگوني آخوندها، راه مشكلي در پيش دارد      
تنها راه بازگرداندن اين اعتماد كه      . كند  ده است، اهميت و حساسيت بازگرداندن اعتماد را مضاعف مي         يعني آزادي، محقّق نش   

تـالش  . باشد، اين است كه مردم  اطمينان پيدا كنند تجربٌه گذشته تكرار نخواهـد شـد                 ضرورت بازسازي ايران آينده نيز مي     
هور برگزيدٌه اين مقاومت براي ايجاد همبستگي  بـين همـٌه            جم  ويژه رئيس   مجاهدين و ساير اعضاي شوراي ملي مقاومت و به        

 ٧. گيرد اجزاي مردم نيز از همين ضرورت نشأت مي
 

 رابطٌه درون و بيرون 
كنـد كـه      چنين درك منطقي و علمي از مسايل اجتماعي و تـاريخي، حكـم مـي                هاي همٌه جنبشهاي آزاديبخش و هم       تجربه
وعدٌه دموكراسي براي ايران    . جامعه ارائه كند كه خود فاقد آن است         ند چيزي را به   توا  حزب يا جنبش سياسي نمي      گاه يك   هيچ

توان باور كرد كه امروز روابط دروني جنبش مقاومت، يك روابط دموكراتيـك و                صورتي مي   آينده و شكوفايي استعدادها را در     
 . عادالنه باشد
جانبـٌه    ان از زندان، امكان يافتند كه يك دموكراتيسـم همـه          ويژه پس از سرنگوني رژيم شاه و آزاد شدن رهبرش           مجاهدين به 

هزار عضو    افزون مجاهدين پس از سرنگوني رژيم شاه و افزوده شدن صدها            وحدت و انسجام و رشد روز     . دروني را تجربه كنند   
 . مبّين همين حقيقت است٦٠ تا ٥٧چنين زندگي و مبارزٌه علني سالهاي  يي و هم و هوادار حرفه

سالها مجاهدين را منشـعب و تجزيـه      الملليش تالش بسيار زيادي كرد كه طي اين         يني به كمك حاميان داخلي و بين      رژيم خم 
اعتـراف دوسـت و       اّمـا بـه   . شرحه و نابود نمايد     اين رژيم متأسفانه موفق شد بسياري جريانهاي سياسي ايراني را شرحه          . كند

المللـي و     رغم فشارهاي مختلف نظامي و سياسي و بين          مواجه شد و به    مورد مجاهدين مطلقاً با شكست      دشمن، اين توطئه در   
طور مستمر    فقط سازمان مجاهدين شقّه و نابود نشد، بلكه به          سال رنج و شكنجه و نبرد، نه        ١٤صدهزار شهيد و      يي و يك    منطقه

ويژه  دموكراسي     هاي سياسي خود به   فقط بر پرنسيپ    دليل اين امر اين است كه مجاهدين نه       . بر قدرت و اعتبار آنها افزوده شد      
ترين خواست جنبش مقاومت پيگيرانه پافشاري كردند، بلكه به دموكراتيسم دروني خود              عنوان محوري   و آزاديهاي سياسي به   

ذير فرسايي كه مجاهدين در اين سالها با آن مواجه بودند امكانپ            نيز عميقاً پايبند ماندند، واال مقابله با فشارها و شرايط طاقت          
جّد خواستار جنگيدن با ايـن ديكتـاتوري قـرون            كسي كه به    دموكراتيسم موجود در مجاهدين اجازه داده است كه هر        . نبود  

 .نظام مردمي و دموكراتيك در ايران باشد، براي خود فرصتها و امكانات كافي بيابد وسطايي و خواهان استقرار يك
چـه در بـاال        نمونه خالف آن    مورد و يك    جاهدين آمادگي دارند حتي اگر يك     خارجه، م   خالف دروغپردازيهاي گزارش وزارت     بر

المللـي و خبرنگـاران       خارجه و سازمانها و هيأتهاي بيطرف بين        گفته شد، وجود داشته باشد، مدّعي همراه با نمايندگان وزارت         
 . اي مجاهدين نيز گواهي بدهندها به ميان مجاهدين آمده و ادعاي خود را در جمع مجاهدين مطرح نمايد و اعض رسانه

 
 نظرهاي مشترك تالش براي نقطه

طريق بحث و اقناع متقابل كه        مثابه يك سنت سازماني، در رابطه با مسايل حّساس از           اند كه، به    مجاهدين هميشه تالش داشته   
عنـوان    بـه . ر مشترك برسند  نظ  ها طول بكشد، به يك نقطه       گاهي ساعتها و، شايد هم با توجه به اهميت مسأله، روزها و هفته            
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ـ            ٧٢ نمونه، در سال   كانديدا كـه     ١٢عضو و     ١٢مركب از     ، مباحث مربوط به  تغيير سازماندهي و تشكيل شوراي رهبري سازمان ـ
ماه طول كشيد و توضـيحات مبسـوط آن بـا شـرح و عكسـهاي مربـوط بـه             ــ حداقل دو     از زنان ذيصالح تشكيل شد      تماماً

كساني كه از نزديك با مجاهدين آشنا       . زمان در نشريٌه  مجاهد منعكس گرديد        نتخاب نهايي، در همان   گيري و ا    نشستهاي رأي 
هاي طوالني اختصـاص دارد كـه صـرف رسـيدن بـه       يي از وقت مجاهدين به جلسه دانند كه بخش عمده خوبي مي هستند، به 

شوراي ملي مقاومت شـايد در كمتـر حـزب يـا            اين موضوعي است كه جز در مجاهدين و در          . نظرهاي نزديكتر مي شود     نقطه
سال گذشته، تنّوع نظريات  ١٥رغم شرايط سخت سركوب و فشار، طي  جهت نيست كه به بي. ائتالف سياسي نمونه داشته باشد   

ي روز افـراد و گروههـا       طور كه هر    البته  مثل هر ارگانيسم زنده، همان      . است    و افكار، منجر به انشعاب در درون سازمان نشده        
طرز رفتار خودشـان مربـوط        فهم براي همگان كه به      داليل مشخّص و قابل     شوند، افرادي نيز به     جديدي به مجاهدين جذب مي    

اين موارد در سالهاي اخير تماماً ناشي از عدم تحمل شرايط           . شوند يا با ميل خود سازمان را ترك مي كنند           شود، اخراج مي    مي
حتي غالب افرادي كـه تحمـل شـرايط    . باشند كه در تاريخ ايران سابقه نداشته، مي   سخت مبارزه عليه يك فاشيسم مذهبي         

حـل در مقابـل رژيـم         عنوان تنهـا راه     هواداري سياسي خود از مقاومت به       شمار، به   جز تعدادي انگشت    سخت را ندارند نيز، به    
 .دهند آخوندها  ادامه مي

قـدر زيـاد     پاك و امكان بحث و انتقاد و گفتگو در داخل آنها آنقدر حقيقت اين است كه حساب مجاهدين در اين مقوالت آن   
تـرين و     جز نداشتن توان تحمل شـرايط سـخت جنـگ بـا وحشـي               ها، به   يي در اين زمينه      موجبي براي داعيه    است كه مطلقاً  

 .گذارد آشام است، باقي نمي ترين ديكتاتوري معاصر كه همانا ديكتاتوري آخوندهاي خون شقي
گوييهاي افراد بريده عليه مجاهدين، مدتها پس از جـدا شـدن              توان گفت كه همٌه دروغپردازيها و ياوه        ا قاطعيت مي  بنابراين ب 

طور عمده به هزينٌه همين مجاهدين، به اروپا يا امريكـا فرسـتاده               گيرد كه به    آنها از صفوف مجاهدين و در موقعي صورت مي        
 .اند ده يا با آنها عليه مقاومت ايران همسو شدهخدمت رژيم آخوندها درآم اند و سپس يا به شده

شان با اين افراد اشكالي هست، جز اين نبوده و نيست كه براي حفظ آبـروي آنهـا حـداكثر          حال اگر در كار مجاهدين و رابطه      
كننـد    يشاپيش افشا شده را پ    توانستند پيشدستي نموده و فرد اخراج شده يا جدا          بايد و مي    اند، واالّ مي    خرج داده   انعطاف را به  

موردي كه    كجا و هر    بگذريم كه مجاهدين تاكنون در هر     . يي در دست دشمن و اضداد اين مقاومت تبديل شود           تا نتواند به حربه   
اند اغلب با خط و امضاي خود         شدن افراد مدعي را كه به دشمن پيوسته يا با او همسو شده              الزم بوده است داليل اخراج يا جدا      

 .اند ده و در نشرياتشان منتشر نمودهآنها برمال كر
 :كه اين حقايق مبالغه و اغراق جلوه نكند ناگزير بايد يك تصوير اجمالي به منظور فهم بيشتر موضوع، ارائه داد براي اين

طور جدي    جا كه در صحنٌه سياسي ايران امروز، در چارچوب مقاومت سراسري، ساليان طوالني است كه جز مجاهدين به                   از آن 
كه خودش بـيش      يروي متشكل رزمندٌه ديگري در برابر آخوندها وجود ندارد؛ پس كسي كه در درون مجاهدين است جز اين                 ن

تواند مدعي استراتژي نبرد      طور طبيعي نمي    از اين طاقت تحمل شرايط مقاومت مسلحانه در برابر آخوندها را نداشته باشد، به             
زيرا نخستين سؤال چنين فردي از خودش قاعدتاً اين . كنند گردد  آن تبعيت مي  آزاديبخش در برابر آخوندها، كه مجاهدين از      

تر است؟ و كدام جريان سياسي، آن استراتژي بهتر و بـاالتر را ارائـه داده اسـت؟                    بخش  خواهد بود كه كدام استراتژي نتيجه     
 جدايي به اين دليل      وجود ندارد، پس منطقاً   يي كه آن را ارائه داده باشد،          جا كه چنين استراتژي و سازمان سياسي        يعني از آن  

فايـده دانسـتن سـاير     حل، يعني پـس از بـي   عنوان آخرين راه كسي و هر ذهني، مقاومت مسلحانه را به       زيرا هر . منتفي است 
 .هاي مبارزاتي در برابر آخوندها، برگزيده است شيوه
نيست كه مجاهدين را در يك مقطع متالشي نمودند، كامالً          سال پيش در جريان مبارزه با ماركسيستهاي اپورتو         ٢٠چنين از     هم

بنابراين كسي كه با ايدئولوژي مجاهدين در تضـاد باشـد، بـه             . اند  روشن و تثبيت شده است كه مجاهدين، مسلمانان رزمنده        
وژيك نيز در اين    دليل اختالف ايدئول    پس، جدا شدن به     .گذارد  آيد و قدم به درون اين سازمان نمي         عضويت اين سازمان درنمي   
كشـف   ناگهـان بـه    كند كه فردي در بحبوحٌه جنگ با آخوندهاي جنايتكـار، بـه             كس هم باور نمي     روزگار منطقي نيست و هيچ    
 !فلسفي جديدي نايل شود
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توان تصور كرد كه انبوه مجاهدين يا هواداران آنها كه در كشورهاي مختلف اروپايي و آمريكايي و آسيايي بـه سـر                         نمي  ضمناً
هم در زيـر بمبـاران تبليغـاتي رژيـم             آن -توان در آمريكا يا اروپا        چگونه مي   .برند، تحت كمترين اجبار قرار داشته باشند        مي

ـ  ـــ   ـ  چه رسد به سالهاي طـوالني  كسي را ولو براي يك روز  خميني و همدستانش و مطالبي از قبيل گزارش وزارت خارجه  
كه از ديد نويسندگان گزارش، مجاهدين يا قدرتي بسا فراتـر از آنهـا، روح و                  مگر اين زور در صفوف مجاهدين نگه داشت؟         به

 .كشور جهان تسخير كرده باشند ١٥هزار تن از هموطنان خود را براي تظاهرات بزرگ در  روان دهها
موجـود  » متأسـفانه «بايست ابتدا آلترناتيو سياسي بهتري سراغ داشـته باشـد كـه        شده مي   اما از لحاظ سياسي نيز فرد جدا      

خـوبي    دادند زيرا به    خود نمي   صفحه ناسزاگويي به مجاهدين و مقاومت ايران را به          ٤١كنندگان گزارش، زحمت      واال تهيه . نيست
 . شرايط كنوني تنها آلترناتيو واقعاً موجود براي رژيم خميني است دانند كه شوراي ملي مقاومت در مي

 
 هدينارگانهاي اداره كنندٌه سازمان مجا

اندركار بودن در يك مقاومت مسـلحانٌه         رغم دست   در تاريخ احزاب سياسي ايران، سازمان مجاهدين تنها سازماني است كه به           
طور مستمر اسامي و مشخصات مسئوالن خـود را همـراه بـا نحـوٌه گـزينش آنهـا،        سال گذشته، به    ١٤مخفي و سراسري، طي   

 .است منظور اطالع تمام مردم ايران منتشر كرده به
آن در شـهرهاي      ، اسامي كليٌه اعضاي مركزيت اين سازمان و بسـياري از مسـئوالن اداره كننـدٌه                 ٦٠ تا   ٥٨در فاصلٌه سالهاي    
خاطر نامزدي آنها در انتخابات و فعاليتهاي گستردٌه سياسي و اجتماعيشان، بـر همگـان روشـن بـود و بـه                  مختلف كشور، به  

 .گرديد  منعكس ميمناسبتهاي گوناگون در نشريٌه مجاهد
كردنـي      به بعد نيز، اسامي اعضاي دفتر سياسي و كميتٌه مركزي، پنهـان             ٦٠نيمٌه دوم سال    پس از شروع مقاومت مسلحانه، در     

تـر كـه در    هـاي پـايين   بار با توافق اعضـا و مسـئوالن رده        سال يك   رغم شرايط سخت مبارزاتي، هر دو       اين مسئوالن به  . نبود
گرديـد كـه      جريان عمل سخت و سنگين و سابقٌه زندان و مبارزات پيشـين، موجـب مـي               . شدند   مي دسترس بودند، برگزيده  

خواهيم بگوييم در انتخـاب   نمي. پذيري آنها به ميزان زياد روشن باشد و انتخابشان را سهل نمايد صالحيت و ميزان مسئوليت  
يكديگر و به مسـئوالن بـاالتر،         انتقادات مرسوم اعضا به   رغم همٌه     گونه اشتباهي صورت نگرفته است، اّما به        اين مسئوالن هيچ  

در  تـر و اعضـاي    كمتر موردي وجود داشت كه دربارٌه گزينش اعضاي دفتر سياسي و كميتٌه مركزي، در بين مسـئوالن پـائين    
 .دسترس سازمان توافق نظر وجود نداشته باشد

د، در تمامي اين سالها، با وجـود پراكنـدگي اعضـاي آن و              كن  عنوان يك پارلمان دروني عمل مي       شوراي مركزي سازمان كه به    
داد يا اعضاي آن در كشورهاي مختلف با حل مسـألٌه             شرايطي، تشكيل جلسه مي     فرسا، پيوسته و در هر      شرايط سخت و طاقت   

ـ        اين شورا  محل بحث و اقناع و نظر        . نمودند  ارتباطات خود، در بحثها شركت مي      تراتژيكي و  پرسي دربارٌه خطوط سياسي و اس
 . است وضعيت و عملكرد كادرها بوده گزينش مسئوالن سازمان و رسيدگي به

  منتشر شده و توسط كليـٌه اعضـاي   ٦١يك جزوٌه دروني راجع به سلسله مراتب مجاهدين و نحوٌه ادارٌه سازمان كه در مهرماه       
شامل مسئوالن نهادها، معاونـان مركزيـت،       زمان مورد بحث و تصويب قرار گرفته است، شوراي مركزي را              مجاهدين در همان  

يك عضو جديد شوراي مركزي، توسط اعضا و مسـئوالن          . داند  مركزيت و دفتر سياسي و مشاوران و همرديفان آنها مي           اعضاي
سـال   مـدت دو  شود و در صورت كسب اكثريت آرا در شوراي مركزي، ازآن پس بـه          كند، پيشنهاد مي    بخشي كه در آن كار مي     

 .شود ورا محسوب ميعضو اين ش
به كليٌه اعضاي شـوراي       طورمستمر  حال در همٌه اين ساليان، گزارشها و جمعبنديهاي دفتر سياسي و مركزيت سازمان به               هر  به

  .آمد مي اجرا در شده و پس از تصويب و تكميل آن توسط شوراي مركزي، به ــ منتقل مي كجا كه بودند در هر مركزي ــ
 در پاريس تشكيل شد و پس از ٦٢ و   ٦١عبندي ساليانٌه دفتر سياسي و مركزيت سازمان مانند سالهاي          ، نشست جم  ٦٣ در پائيز 

طـول    مـاه بـه     از دو    مجموعٌه اين نشسـتها بـيش       .عضو داشت، برگزار گرديد     ١٦٠زمان    آن نشستهاي شوراي مركزي كه در اين      
درصـد    ١٥دادند اّما نسبت آنها در شوراي مركـزي           يل مي درصد پيكر سازماني مجاهدين را تشك       ٣٠موقع زنان     در آن . انجاميد
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هـا    ترين شكنجه   هزار تن از زنان مجاهد توسط رژيم خميني اعدام يا اسير شده بودند و تحت وحشيانه                 تاريخ دهها   تا اين . بود
 .قرار داشتند

ل پيش از داخل ايران به فرانسـه        سا  ، خانم مريم عضدانلو را كه دو      ٦٣دفتر سياسي و كميتٌه مركزي در همين نشستهاي پاييز        
  .عنوان همرديف مسئول اول سازمان انتخاب و به شوراي مركزي معرفي كرد آمده بود، به

  آغاز كرده و تحصـيالتش را در         ١٣٤٩خانم مريم عضدانلو كه فعاليت سياسي خود را در چارچوب سازمان مجاهدين، از سال               
  يكـي از     ٥٨وي در سـال   . د، در اين تاريخ هنوز با آقاي رجوي ازدواج نكرده بود          رشتٌه مهندسي متالورژي به پايان رسانده بو      

كانديداهاي مجاهدين در انتخابات مجلس در تهران و از مسئوالن بخش اجتماعي سازمان مجاهدين بود و سازماندهي بخـش                   
 . عمدٌه  نيروهاي مجاهدين در محالت مختلف تهران را برعهده داشت

عنوان همرديف مسئول اول سـازمان و تصـويب            شوراي مركزي و ديگر اعضاي مجاهدين از معرفي او به          استقبال همٌه اعضاي  
خاص همٌه زنـان      طور  معطوف به شايستگي و صالحيت و سوابق خود او بود كه اكنون به              اتفاق آرا، صرفاً    اين انتخاب شايسته به   

 .كرد مجاهد را هم سمبليزه مي
تن رسيده بود، بـا صـدور بيانيـٌه     ٥٧٥آن به     مجاهدين، كه اكنون گسترش يافته و اعضاي       ، شوراي مركزي جديد   ٦٤در خرداد 

همٌه آنها را دربر داشت و عيناً در نشريات مجاهدين كليشه شد، ازدواج مريم و مسعود رجوي را تبريـك                      مبسوطي كه امضاي  
جويد و تأكيـد      اهدين و رهبرانشان، بيزاري مي    رژيم خميني عليه مج   » وار و يورشهاي سياسي     از سيل اكاذيب ديوانه   «گفته و   

خالصـه  » وحدت و رحمت و رهايي    «اين رهبري را كه پيامش در       »  آگاهي و اختيار كامل     با«كند كه كليٌه اعضاي اين شورا،         مي
حدان عيني بقاياي شاه و خميني و مت«، از سوي »سيل حمالت بيمارگونه عليه مجاهدين  «رو    اند و از اين     شود، انتخاب كرده    مي

 .»زود باشد كه كفهاي روي آب به كناري رود«جايي راه نخواهد برد و  به »نما آنها، اعم از راستگرا و چپ
 :كند   تأكيد مي٦٤چنين در بيانيٌه خرداد شوراي مركزي هم

 
 از رژيـم خمينـي      سلطنتي مردم ايران، اّما بيرون      ترديد از درون نيروي انقالب ضد       جانشين سياسي ديكتاتوري خميني، بي     «

… سر آمده، پيچيدگي شرايط ملّي و ميهني ما         خودي به   مند خودبه   جا كه عصر ناآگاهي و جنبشهاي پيروز        از آن . كند  ظهور مي 
اسالم يعني آيين اكثريت قاطع مردم ايران نيز احتـرام   يافته و مسلح باشد و به كند كه اين جانشين، سازمان ضرورتاً اقتضا مي  

چنين بايـد تـوان ممانعـت از     ت اين جانشين در گرو مبارزٌه او با نظامهاي سركوبگر شاه و خميني است و هم    مشروعي. بگذارد
كشتار و خونريزي و  تضمين صلح و دموكراسي و امنيت عمومي مردم و تماميت ارضي ايران و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي                      

مـردم و مسـتقر    شدٌه مشخصي براي انتقـال قـدرت بـه     زمانبنديچنين بايستي از برنامٌه اين جانشين هم.  را داشته باشد  آن
 .»نمودن حاكمّيت ملي و مردمي برخوردار باشد

 
بندي كنوني نيروها و در صفحٌه مختصات سياسي مرحلٌه تاريخي حاضر، شوراي ملـي                در قطب «: گيرد   بيانيه سپس نتيجه مي   

 .» استمقاومت تنها جانشين دموكراتيك براي ايران پس از خميني
، دفتر سياسي و كميتٌه مركزي مجاهدين، در پايان نشست جمعبندي سـاالنه در پـاريس، خـود را                   ٦٤ ماه بعد، در پاييز سال      ٦

بنابراين از اين پـس شـوراي         .دست بگيرد   ، ادارٌه امور سازمان را به     »هيأت اجرايي «نام    منحل اعالم نمودند، تا ارگان واحدي به      
  .گردد ن نهادها، معاونان و اعضاي هيأت اجرايي ميمركزي دربرگيرندٌه مسئوال

يـي،   درجـه  دور از انتخابهـاي چنـد      در مورد انتخاب رهبري نيز مجاهدين به اين نتيجه رسيدند كه اين انتخاب بايسـتي، بـه                
  .صورت بگيرد» بالواسطه و مستقيم توسط كليٌه اعضاي سازمان«صورت  به

تـن از اعضـا و هـواداران     ٣٠٠٠ خود در پاريس، در برابر     ٦٥بهمن١٨ان، در سخنراني    عنوان مسئول اول سازم     مسعود رجوي به  
 :گيري را چنين تشريح نمود     اين نتيجه٨ مجاهدين

 



 ٩٨  دموكراسي خيانت شده 

كنند، اين است     برابر همٌه آنهايي كه بسيار دعوي دموكراسي ناداشته را مي           خصوص در   نكتٌه اساسي در امر تشكيالت، به       يك «
، بـيش از  )اعم از چپ و راسـت ( و عملكرد گردش كار و مكانيسمهاي انتخاب رهبري در احزاب سنتي            تجارب  توجه به   با… كه

پيش بر ما روشن شد كه بر اساس اصول ايدئولوژيكي خودمان، انتخاب رهبري در داخل سازماني در كم و كيف مجاهدين بايد               
بنابراين افراد بايستي بروند و بررسي      … فرد صورت بگيرد    ربالواسطه و باآگاهي و اختيار كليٌه اعضا و توسط ه           طور مستقيم،   به

اين رهبري انتقاد كنند و از او ايراد بگيرند، تا دست آخر رابطه وصل بشـود، تـا يـك اسـاس                        تحقيق كنند، بپرسند، به     كنند،
ار و پيمان خـودش را بـا   موقع كه خواست قر كسي حق دارد هر كه هر واقعي داشته باشد، ما اعتماد در ناآگاهي نداريم، كمااين 

بهتـر كـه    خوب چـه  .تواند آن ايدئولوژي يا مشي و تشكيالت بهتر را انتخاب كند     وقت كه بخواهد مي     اين رهبري لغو بكند، هر    
خصـوص از جهـت اطالعـاتي و          تنها شرطش اين است كه حق و حقوق تشـكيالتي را بـه            . آل خودش   دنبال كار و ايده     برود به 

  .»امنيتي ادا كند
 
ـ    ٤قاي رجوي   آ جا نيز مجاهدين از طريق نشريات و         اّما در آن  . عراق عزيمت نمود    ــ به   كه در فصول پيش گفتيم      چنان  ماه بعد ـ

طور مستمر اسامي اعضاي هيأت اجرايي و معاونان آنها و ديگر مسئوالن سازمان را، كـه بـر                    راديو و برنامٌه تلويزيوني خود، به     
 و  ٦٥اسـفند (نمودنـد      رأي اعضا انتخاب شده بودند، براي اطالع كليٌه مردم ايران منتشر مـي             طبق ضوابط مصّوب، با توافق و     

 ).٦٧اسفند
عنـوان    العـادٌه  آنـان، بـه        ، خانم مريم رجوي با آراي موافق همٌه اعضاي مجاهدين و در ميان شور و استقبال فـوق                 ٦٨ در مهر 

. اطـالع مـردم ايـران رسـيد         هاي مجاهـدين، بـه      يق همٌه رسانه  اين انتخاب از طر   . مسئول اول جديد سازمان انتخاب گرديد     
كه تا فراسوي طاقت و توان انساني به مصاف دجـال  ) بود(عاليترين ثمرٌه عقيدتي و تشكيالتي مجاهدت نسلي «راستي اين    به

 .»داشت ترين ادوار تاريخش در اهتزاز نگه ضدبشر و رژيم پليد او شتافت و رايت شرف خلق ما را در سياه
عنوان ميهمان در جلسٌه شوراي مركزي جديد          اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران دعوت كرد به         ، خانم رجوي از كليهٌ    ٧٠در مهر 

سازمان مجاهدين شركت نموده و شاهد انتخاب اعضاي جديد اين شورا و جانشين مسـئول اول باشـند و گـزارش سياسـي،         
در پايـان ايـن اجـالس كـه در          . تژي در داخل اين شورا را استماع نمايند       نظامي و تشكيالتي مسئول اول و نيز مباحث استرا        

حضور سازمانها و شخصيتهاي عضو شوراي ملي مقاومت ايران برگزار گرديد، تعداد اعضـاي شـوراي مركـزي مجاهـدين بـا                      
ن جلسـه، خـانم فهيمـه          در همـي     ٩ . سال بود   ٢٥ تا   ١٠ تن رسيد كه سابقٌه مبارزاتي آنها بين         ٨٣٧عضو جديد به      ٥٤افزايش  
 ١٠. همين مناسبت صادر كرد يي به عنوان جانشين مسئول اول انتخاب گرديد و شوراي مركزي بيانيه ارواني به

درصد از اعضاي شوراي مركزي مجاهدين در نبرد با رژيم ضدبشـري خمينـي              ٣٠،  ٧٠ تا   ٦٠دهه، از سال      تا اين تاريخ طي يك    
زندگي عادي بازگشـته   فرساي مبارزه را از دست داده و به  تحمل شرايط سخت و طاقتدرصد توان٥شهادت رسيده بودند،     به

 .دشمن كشيده بود نفر نيز كارشان به  خيانت و همدستي با ١٢ الي ١٠سال در مجموع  طي اين ده. بودند
 را كـه تحـت   هاي خبري مجاهدين منعكس گرديد، وظـايف شـوراي مركـزي     خانم رجوي در همين اجالس كه در همٌه رسانه        

 :مسئوليت جانشين مسئول اول قرار دارد، چنين فرموله نمود
 
 …شوند بار انتخاب مي سال يك مسئوليت اول ــ تصويب مسئوالن پيشنهاد شده براي عضويت در شوراي مركزي كه هر دو«

 …گيري دربارٌه خطوط اساسي سياسي و استراتژيكي مسئوليت دوم ــ تصميم
 …» به عملكرد و وضعيت كادرها و حسابرسي از آنها در كار و مسئوليت محولهمسئوليت سوم ــ رسيدگي

 
، انقالبـي در درون مجاهـدين و          پيشنهاد خانم رجوي و آراي موافق همٌه مسئوالن و اعضـاي مجاهـدين               بنا به  ٧٢ در تابستان 

نفـره    ١٤٩تن از اعضاي هيأت اجرائي        ٧٥،  ٧٠پيش از اين تاريخ در شوراي مركزي مهر       . ارگانهاي اداره كنندٌه آن صورت گرفت     
سالي كه از قـرار گـرفتن مـريم در موضـع همرديـف مسـئول اول سـازمان                     ٦آنان طي   . را، زنان مجاهد تشكيل داده بودند     

 .داده بودند تدريج بسياري از مسئوليتهاي سياسي و نظامي را احراز نموده و با شايستگي آزمايش پس گذشت به مي
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روي   در  سال پس از قرار گرفتن خانم رجوي در موضع رهبـري، وي پيشـنهاد نمـود كـه، رو                    ٨  يعني    ٧٢ تاناّما اكنون در تابس   
ستيزشان، مجاهدين يك شـوراي رهبـري از        چون تيري به قلب فرهنگ ضددموكراتيك و زن         انديشٌه ارتجاعي آخوندها و هم    

ال مبارزٌه سياسي و نظامي با دو رژيـم ديكتـاتوري،           س  ٢٨ترتيب مجاهدين پس از       اين  به. زنان مسئول ذيصالح تشكيل بدهند    
شـدند  ) عنوان كانديداي عضويت    به(زن مجاهد ديگر      ١٢و  ) عنوان عضو   به(زن مجاهد     ١٢داراي يك شوراي رهبري متشكل از       

 مثابـه شـاخص سـنجش       و اين نقطٌه اوج يك تحول و انقالب فكري و ايـدئولوژيك بـه             . سال انتخاب گرديد    كه براي مدت دو   
پرسيهاي مربوط به تشـكيل شـوراي رهبـري مجاهـدين و مباحـث و                 گزارش نشستها و نظر   . دموكراتيسم مجاهدين گرديد  

زمان در نشريٌه مجاهد مـنعكس شـد و از راديـو و                نهايي با حضور مسئوالن و اعضاي در دسترس سازمان در همان            گيري  رأي
 .رديد و ويدئوهاي آن در دسترس استبرنامٌه تلويزيوني براي اطالع عموم مردم ايران پخش گ

در پي آن، تعداد شوراي مركزي جديد مجاهدين، مركب از مسئوالن و معاونان ستادها و مسئوالن و معاونان بخشهاي مختلف                    
 .تن رسيد و فصل جديدي در حيات دروني مجاهدين آغاز شد ١٦٠٠به بيش از 

مـردم ايـران      عنوان رياست جمهوري دوران انتقال قـدرت بـه          ا به ، شوراي ملي مقاومت ايران، خانم رجوي ر       ٧٢شهريور٦در  
شهريور، خانم رجوي از مسئوليتهاي خود در سازمان مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي ايران استعفا نمود و ماه                  ٢٦در. برگزيد
مجاهدين در  ) شهريور٢٦(يخ  تار  در همين . جمهور برگزيدٌه مقاومت ايران، مقّر خود را به پاريس منتقل كرد            عنوان رئيس   بعد به 

عنـوان جانشـين فرمانـده كـل ارتـش            طالقـاني را بـه      گردهمايي بزرگ خود با حضور خانم  و آقاي رجوي، خانم عذرا علوي            
مشـروح  . عنوان مسـئول اول سـازمان مجاهـدين خلـق ايـران برگزيدنـد               آزاديبخش ملي ايران و خانم فهيمه ارواني را به        

شها و انتخاب ديگر مسئوالن مجاهدين از طريق نشريه و راديو و برنامٌه  تلويزيوني مجاهـدين،                 گزارشهاي مربوط به اين گزين    
  .به اطالع عموم رسيده و ويدئوهاي آن در دسترس است
در مرحلٌه اول، در شوراي رهبـري   .آيد شور به عمل مي مرحله و در سه انتخاب اعضا و كانديداهاي جديد شوراي رهبري در سه      

 از همـٌه اعضـاي       گـردد و نهايتـاً      گيرد و سپس به جمع مسئوالن و معاونان ستادها پيشنهاد مـي              گفتگو قرار مي   مورد بحث و  
 .شود گيري مي سازمان نظرپرسي و رأي

عنوان رئيس جمهور در دوران انتقال، تعادل اجتماعي را در ميان ايرانيان و مردم عـادي             انتخاب و معرفي خانم مريم رجوي به      
سود مقاومت ايران چرخاند و مؤثرترين سالح استراتژيكي را، درست در نقطـٌه مقابـل فرهنـگ                   ويژه زنان، به    ار به كوچه و باز  

نفع مقاومـت وارد      ارتجاعي آخوندي و قانون اساسي رژيم خميني كه در آن زنان از رسيدن به رياست حمهوري محرومند، به                 
كيلومتر طومار در     ، وضعيت هيستريكي پيدا كرده بودند و دهها       ٧٢ان و آذر   رابطه آخوندها در ماههاي آب      در همين . كارزار نمود 
هـاي رژيـم    جا رسـيد كـه روزنامـه    آن وضع به. سفارت فرانسه در تهران فرستادند اقامت خانم رجوي در پاريس به  اعتراض به 
كـه روابـط      جـاي ايـن     بـه «دادند  ايد؟ و به سردمداران رژيم اندرز         ديده» العملهايي  عكس«چنين  » در كجاي تاريخ  «پرسيدند  

 ١١. »فكر اصولي بكنيد كشورها را از بين ببريد يك
  و سلسـله اقـدامها و تظـاهرات هفتـٌه            ٧٣راستي مقاومت ايران با آن انتخاب، دستخوش جهش بزرگي گرديد كه در تيـر               به

كشـور جهـان،      ١٥يـر ايرانيـان در      ت٣٠جمهور برگزيدٌه مقاومت در داخل ايران و تظاهرات           حمايت از رئيس    همبستگي ملي به  
 .چشم ديده شد به

و كشـتار ننگـين   ) ع(دادن جنايتكارانـٌه بمبگـذاري در حـرم امـام رضـا         آخوندها با نسـبت     ٧٣ بي جهت نبود كه درخرداد    
ر واري عليه مقاومت ايران  و استقرار رئيس جمهو   كشيشهاي مسيحي به مجاهدين، دوباره به بسيج سياسي و تبليغاتي ديوانه          

خبر، گزارش و تفسـير در مـورد تـرور          ٣٠٠ در طول دوهفته بيش از      «قول خودشان     و به . برگزيدٌه آن در فرانسه، روي آوردند     
بـر روي تلكـس     »  چنين تـالش نافرجـام مجاهـدين بـراي بمبگـذاري            و هم ) ع(كشيش مسيحي، انفجار در حرم امام رضا        دو

شـده در راديـو و تلويزيـون          ها و مطالب پخش     شده در روزنامه    هاي درج   ه مقاله از انبو      و اين، غير     ١٢ .خبرگزاريشان فرستادند 
واقعيت اين بود كه مجاهدين و مقاومت ايران با رشد و گسترشي چشمگير، آخونـدها را مـات و مبهـوت در                      . حكومتي است 

بايـد بـراي پاسـخگويي بـه          ن مي و اكنو . آورده بودند   لرزه در   جا گذاشته و سراپاي ديكتاتوري آخوندي را به         پشت سر خود بر   



 ١٠٠  دموكراسي خيانت شده 

ارتباطات طيف گستردٌه ايرانيان در نقاط و كشورهاي مختلف، خود را تجديد سازمان نموده و به تأسيس دفاتر رئيس جمهـور            
 .پرداختند در نقاط مختلف مي

تر و تشكيالت سازمان    جمهور برگزيدٌه مقاومت ايران، مجاهدين انحالل كليٌه دفا         زمان با تأسيس دفاتر رئيس      ، هم ٧٣در مرداد 
ـ        در اين تـاريخ تعـداد اعضـا و كانديـداهاي             .ــ اعالم نمودند    به استثناي نمايندگيهاي مطبوعاتي     خود را  در خارج از ايران ـ

عضـو و     ٥٤. برابر تعداد اوليه بالغ شده بـود        از سه   شوراي رهبري، كه همان سلسله مراتب انتخابي را طي كرده بودند، به بيش            
جمهور، از مسـئوليتهاي خـود در سـازمان مجاهـدين             شوراي رهبري با اعالم آمادگي براي خدمت در دفاتر رئيس         كانديداي  

 ١٣ .تن اعضاي شوراي رهبري جديد مجاهدين باقي ماندند ٢٣استعفا نمودند و 
مالحظـٌه    فتـه شـد و بـا      كنندٌه سازمان مجاهدين خلق ايران گ       چه دربارٌه ارگانهاي اداره     وجدان منصفي با بررسي آن      اكنون هر 

اسناد و گزارشهاي مكتوب و ويدئوهاي مربوط به انتخاب مسئوالن اين سازمان و اعضاي شوراي رهبري و شوراي مركـزيش،                    
تواند دريابد كه اتهامهاي نويسندگان گزارش وزارت خارجه مبني بر فقدان دموكراسـي در درون مجاهـدين تـا                 روشني مي   به

فراتر از سطح نازل   قت اين است كه دموكراتيسم دروني مجاهدين، مافوق تصور اين آقايان و بسا            حقي. كجا ياوه و سخيف است    
 .در اين مورد تاريخ قضاوت خواهد كرد. شعور ناسزاگويان است
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ـ   ساختار و عملكردهاي  دروني مجاهدين  در دو      ه و ديگـري در  قسمت جداگانٌه گزارش وزارت خارجه، يكي در بحـث تاريخچ
بـه  » دموكراتيك  غير«فرصتي براي زدن برچسب       كنندگان گزارش از هيچ     تهيه. مبحث ساختار، مورد بررسي قرار گرفته است      

 :شوند آسا وارد مي در همين چارچوب، اتهامهاي  ديگري نيز سيل. اند گذار نكرده مجاهدين فرو
 ١٤ »تحت اتوريتٌه مركزي… هاي سازماندهي اعضا در هسته «ــ
 ١٥ »دنبال هوادار و مريد بودن از طريق القاي عقايدشان«ــ
 ١٦ »مآبانٌه رهبري شيوٌه ديكتاتور«ــ
 ١٧ »داشتن رهبر مقدس«ــ
 ١٨ »كيش شخصيت«ــ
 ١٩ »آيد و مسئوليت اصلي اعضا آن است كه آنها را بدون سؤال اطاعت كنند روابطي كه دستور از باال مي«ــ

 .  خودشان را دارند٢٠ »فرد بيني، تفسير از تاريخ و البته ايدئولوژي منحصر به سانسور، جهانكتابها، قوانين «ــ آنها 
اما ايـن حكـم را بعـد از         . كنند  اعدام محكوم مي    كنند، ناراضيان خود را به      اعضايي را كه بخواهند خارج شوند، زنداني مي       «ــ

وانند انتشارات مجاهدين را مطالعـه كننـد و توسـط خبرچينهـا             ت  پيروزي در ايران اجرا خواهند كرد، آنها تنها مي          رسيدن به 
برنـد،    سر مي   هاي جمعي به    كنند در خانه    اعضاي آنها كه در غرب زندگي مي      . اند  جدايي شده   زوجها مجبور به  . شوند  مانيتور مي 

روابط درونيشان برخالف   نحوٌه صحبت كردن مجاهدين در      … يي دارند و    شود و برنامه بسيار فشرده      پول كمي به آنها داده مي     
 ٢١ .»است… تماسهايشان با غربيها رو به باال و

خواهر مريم رجـوي از همـه هموطنـان         : بخشي از مطالب راديو مجاهد بيانگر شيوٌه مجاهدين مي باشد         «: در ادامه مي افزايد   
 ٢٢ …»مراكز اختناق را به آتش بكشند و… خواست كه فرياد اعتراض را بلند كنند

آيد كه اين گزارش وزارت خارجـٌه آمريكاسـت يـا انتشـارات مشـترك سـپاه                   دن اين اتهامها اين سؤال پيش مي      بعداز خوان 
 !پاسداران و وزارت اطالعات خميني؟

از پاسخ دادن به ايـن اتهامهـا          قبل. كنندٌه نيات واقعي نويسندگان گزارش است       البته مجموعٌه اين اتهامها، خود بهترين برمال      
از   ، بعـد  »المللي  عدم حمايت بين  «و  » عدم حمايت مردمي   « كه چگونه و چرا سازماني با خصوصيات فوق و نيز         بايد سؤال نمود    

هـزارتن   ١٠٠از اعدام  رهبران و شماري از اعضايش در زمان شاه و اعدام نزديك به      سال سركوب تحت دو ديكتاتوري و پس        ٣٠
بين نرفته بلكه به گفتٌه اكثر ناظران و بـه            تنها از   نها در رژيم خميني، نه    زنداني شدن شمار بيشتري از آ       از اعضا و هوادارانش و      

  وانگهي ٢٣ باشد؟ چنان نيروي اصلي مخالف و فعالترين و مؤثرترين اپوزيسيون رژيم آخوندها مي اعتراف دوست و دشمن، هم 
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 و در جريان تهيٌه همين گزارش نيز        باشد  يي است كه خود خواستار گسترش روابطش با دنياي خارج از خود مي            »فرقه«اين چه 
 .كنندگان گزارش مستقيماً نظراتش را استماع كنند خواهان آن بود كه تهيه

آيا رفتار برخي مسئوالن بخش خاور نزديك وزارت خارجٌه آمريكا با مجاهدين، خود بيشتر شبيه رفتار يك فرقٌه سكتاريست                   
و مطبوعات آمريكا و مستقل از خواست و تمايل مردم ايران در نفي ايـن               توجه به نظرات كنگره و افكار عمومي          نيست، كه بي  

دريغ سـيلي از اتهامهـا و اكاذيـب     كند، بي ضد فاشيسم مذهبي مبارزه مي    چنين عليه مقاومتي كه بر      وسطايي، اين   رژيم قرون 
 . يابد مي مراتب بيشتر در بهگرايي را در اين طرز رفتار  ناظر بيطرف، عالئم باليني فرقه كند؟ بي ترديد هر  جاري مي

قدرت جهان   عنوان وزارت خارجٌه تنها ابر       اگر وزارت خارجٌه آمريكا مدعي است به همٌه جزييات امور مجاهدين آگاه است و به              
آزاديبخش را  كه به آنهـا اجـازٌه         تواند اسامي ناراضيان موهوم در قرارگاههاي ارتش        به اطالعات جامع دسترسي دارد، پس مي      

 . نجات ناراضيان بشتابد وج داده نمي شود، اعالم كند و با دادن پناهندگي به آنها بهخر
  »ناراضيان«براي » حكم اعدام«جا كه صحبت از  پايه بودن اين اتهامها آگاهي دارند، آن   البته نويسندگان گزارش كه خود به بي      

را با نام مشخص كنند، ناچار بـه ايـن توضـيح            » اعدامها«نه  گو  توانند حتي يك مورد از اين       كه نمي   جايي  كنند از آن    موهوم مي 
كنند ولي حكـم اعـدام را بعـد از            شوند كه مجاهدين ناراضيان درون سازمان خود را محكوم به اعدام مي             مضحك متوسل مي  

 قبال مجاهدين نيست؟ راستي اين قصاص قبل از جنايت در    يا به٢٤ .سرنگوني رژيم انجام خواهند داد
طـور    اين است كه مجاهدين و ارتش آزاديبخش در همان شرايطي كه  اعضا و هواداران آنها در زندانهاي خمينـي بـه                     حقيقت  

داران و سربازان و پاسداران رژيم خميني را كـه در             تن از افسران و درجه      ٢٦٥٠قريب به         ٢٥ شدند  عام مي   جمعي اعدام  و قتل    
از رفتار مجاهدين با پاسداران اسـير نيـز         . ، با اطالع صليب سرخ آزاد كردند      عمليات ارتش آزاديبخش به اسارت گرفته بودند      

 .است سرخ در جزييات، مطلع است و پيوسته با آنها ديدار داشته و رفتار انساني مجاهدين را تحسين كرده صليب
 بازديـدهاي متعـدد از      سرخ طـي    در مورد گروههايي از اسيران جنگي نيز كه داوطلبانه به ارتش آزاديبخش پيوستند، صليب             

تك آنها مصاحبه كرد و حتي يك مورد كه از رفتار بد مجاهدين شكايت                طور خصوصي با تك     قرارگاههاي ارتش آزاديبخش، به   
 .كرده باشند وجود ندارد

يبخش در مورد اسيران آزاد شده بايد خاطرنشان نمود كه گرچه برخي از آنها چندين نفر از مجاهدين يا رزمندگان ارتش آزاد                    
 .دستور فرمانده كل ارتش آزاديبخش آزاد شدند را كشته بودند، اما باز هم همگي به

هرحال نمايندگان  صليب سرخ جهاني بر همٌه امور مربوط به اسيران جنگي نظارت داشته و رسماً  اين حقايق را مورد تأييد                         به
 ٢٦ .اند قرار داده

اند چه چيـزي   ترين صورت رفتار كرده     كه با قاتالن همرزمانشان به انساني       ل كساني قبا  بنابراين بايد سؤال نمود، اين اتهامها در      
  ؟ تواند باشد جز تكرار تبليغات رژيم آخوندها مي

كـه در     حال ايـن  . گوش دهند » متهم«اند كه به پاسخهاي       قدر بيطرفي نشان نداده     ولي متأسفانه نويسندگان گزارش، حتي آن     
و وكالي وي از حـق  » متهم«ر آشكارترين شواهد مبني بر وقوع جرم وجود داشته باشد، باز هم يك دادگاه عادي نيز، حتي اگ    

كـه    رغم آن   مقاصد سياسي نويسندگان گزارش، اولين اصل انصاف و عدالت را  پايمال نموده است و به               . پاسخگويي برخودارند 
 . اند يي به آنها را هم ضروري نديده ي مختصر اشارهاند، حت اين دعاوي را هم در اختيار داشته پاسخهاي مكتوب مجاهدين به

 
 سانسور در درون مجاهدين

توانند انتشارات مجاهـدين را       تنها مي «كه اعضاي مجاهدين      و اين » قوانين سانسور « يك اتهام ديگر عليه مجاهدين، داشتن       
قدري مسخره است كه نيـازي بـه          است به اين اتهام اگر متوجه اعضاي مجاهدين در كشورهاي غربي          . باشد  ، مي »مطالعه كنند 

پاسخگويي ندارد و اگر نويسندگان گزارش واقعاً به اين گفتٌه خود معتقدند كه رجوي با اتوريتٌه خود حتي در كشورهاي غربي                     
 را كمي توضيح دهند     بايد اگر هيچ دليل و مدركي ارائه نمي دهند، حداقل مكانيسم آن             چنين سانسوري را اعمال مي كند، مي      

طـور    اند و به    كه  خود سالها در غرب زندگي كرده         هم عليه كساني    كه رجوي چگونه از مرز ايران وعراق، چنين سانسوري را آن          
  !التحصيل دانشگاههاي غربي هستند، اعمال مي كند؟ عمده فارغ
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رچي كس ديگري اسـت و  هم منظور اعضا و هواداران مجاهدين در ايران است كه رژيم آخوندها درحاكميت است و سانسو    اگر
 !وزارت خارجه سوراخ دعا را گم كرده است

همراه ساير رزمندگان ارتش آزاديبخش       اما گروه سوم قاعدتاً بايد آن دسته از اعضا و هواداران سازمان مجاهدين باشند كه به               
انـد، مشـاهده      يبخش ديـدن كـرده     بسياري از ناظران كه از قرارگاههاي ارتش آزاد         .برند  سر مي   در نوار مرزي ايران و عراق به      

 كه راديو يكي از وسايل شخصي افراد است كه از طريق آن آزادانه به همـٌه راديوهـا ازجملـه راديـو رژيـم و همـٌه                             اند  نموده
المللي در اختيار تمامي رزمندگان قرار        هاي بين   ضمناً روزانه يك بولتن خبري از اخبار رسانه       . كنند  راديوهاي خارجي گوش مي   

 . سال ادامه دارد مدت هشت اين امر از ابتداي  تأسيس ارتش آزاديبخش به گيرد و مي
كـه چنـين      بـراي ايـن   . قلمداد كنند » القا«يا  » سانسور«عنوان بخشي از      را هم به    كنندگان گزارش ممكن است اين      البته تهيه 

را چك نماينـد      هزار شمارٌه آن    يل باشند چندين  تعداد از اين بولتنهاي خبري و حتي اگر ما          توانند هر   يي نيز رفع شود مي      شبهه
اين بولتن ضمناً منبع تغذيٌه خبري تمامي فرماندهان ارتش آزاديبخش ملي و            . تا مطمئن شوند كه هيچ سانسوري وجود ندارد       

وقت    آن در اين بولتن مشاهده شد    » القا«، يا   »تبليغات«،  »سانسور«يي از     حال اگر كوچكترين نشانه   . مسئوالن مجاهدين است  
 .با دليل و مدرك عليه مجاهدين دست به افشاگري بزنيد

اين، در تمامي قرارگاههاي ارتش آزاديبخش و دفـاتر شـوراي ملـي مقاومـت و مجاهـدين در كشـورهاي مختلـف،                  عالوه بر 
شورا يـا مجاهـدين     كه با اعتقادات      هاي منابع مختلف اعم از اين       هاي عمومي وجود دارد كه نشريات، كتابها و نوشته          كتابخانه

 .موافق باشند يا نباشند، در اختيار همه است و هر كس گذرش به اين مراكز افتاده باشد اين وضعيت را  از نزديك ديده است
هـم در     بايد خاطرنشان نمود، يك سازمان سياسي نمي تواند بر اساس وضعيت جغرافيايي، ضوابط  متضاد براي ادارٌه امور، آن                  

طـور    طوري كه اعضاي آن در غرب آزادي كامل داشته باشند ولي در يك محـل ديگـر ايـن                    به. اشته باشد گونه مسايل، د    اين
 . كند طور مستمر محل مأموريت اين افراد تغيير مي خصوص كه به به. سانسور شوند
زمين، بهترين گـواه   راننامٌه اي يك از داليل كافي نيست نگاهي به نشريٌه هفتگي مجاهدين، ماهنامٌه شورا و هفته حال اگر هيچ 

جمعـي نويسـندگان گـزارش وزارت خارجـه متـذكر          محض خاطر  ٢٧ .بطالن اين قبيل ادعاهاي مطرح شده در گزارش است        
يعنـي  (حرفها و مواضـع دشـمن       » مجاهد«اندازٌه    يي تاكنون به    شويم كه در نشريات گروههاي سياسي ايراني، هيچ نشريه          مي

در روابـط درونـي     » سانسـور «رسد كه در توصـيف        نظر مي   نتيجه به   در. ناً كليشه نكرده است   و مخالفانش را عي     )رژيم خميني 
واقعيت اين است كه مجاهدين براي پيشبرد سياسـتهاي خـود           . نفس شده است    مجاهدين، وزارت خارجه دچار يك قياس به      

ـ  كه چيزي را از چشم ديگران و به     نيازي به اين    هيچ عكـس،   درسـت بـه  . ي كننـد، ندارنـد  خصوص اعضا و هواداران خود مخف
اگـر  . مقاومت ايران اعضا و فعاالن خود را فقط با آگاهي كامل و پس از اشراف آنها به جزئيات امور توانسته است جـذب كنـد        

كنند،   پراكني فروگذار نمي    روز هم در مقابل هجوم تبليغاتي آخوندها، كه از هيچ لجن            بود، اين مقاومت حتي يك      غير از اين مي   
 .گذراند سادگي از سر نمي سال، به مدت ده هم به چنين تهاجم مغرضانٌه وزارت خارجٌه آمريكا را، آن هم. وام نمي آوردد

اند   مثابه يك جنبش آزاديبخش با آرمانهاي دموكراتيك و مشروع، فقط در علنّيت و با صداقت و يگانگي توانسته                   مجاهدين به 
لذا قابل فهـم    . پيش ببرند   برابر آخوندها و بقاياي شاه و خميني و متحدان آنها به            درسرپاي خود بايستند و سياستهاي خود را        

رغم همٌه امكانات و قدرتش، وقتي مي خواهد يك سياست غيرعادالنه و نامشـروع را عليـه    است كه چگونه وزارت خارجه، به   
نسور، نقـض بيطرفـي، جعـل، تحريـف و دروغ           سا  يي جز توسل به     نفع رژيم خميني پيش ببرد،  چاره        مقاومت مردم ايران و به    

 .ندارد
  

 جامعٌه درخود  
 ثابت كند مجاهدين يـك   خواهد عراق نشان دهد ولي وقتي كه مي در تمام طول گزارش، تالش شده كه مجاهدين را وابسته به  

اند، چاپخانه، ميليشيا، دفاتر،  آنها در عراق جامعٌه خودشان را تشكيل داده «گويد    افتد و مي    گويي مي   هستند به تناقض  » فرقه«
 ٢٨ .خودشان را دارند…» ، قرارگاهها و)نظامي(پايگاههاي آموزش 

 :شود جا چند سؤال مطرح مي در اين
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شود؟ پـس بايسـتي بسـياري از          بودن محسوب مي  » فرقه«عنوان داليل     به… ــ در كدام منطق داشتن چاپخانه، دفاتر و         اوالً
 .روپا را فرقه ناميدجمله در ا احزاب بزرگ دنيا از

ــ آيا داشتن قرارگاهها و پايگاههاي آموزشي جداگانه، خود بهترين دليل بر استقالل اين سازمان و بطالن ادعاي ديگـر                      ثانياً
 وزارت خارجه، يعني وابستگي به عراق، نيست؟

 . تر است بودن مجاهدين از خود اين ادعا سخيف شده براي اثبات فرقه  استداللهاي مطرح
. باشـد   كتابي؟ چون همٌه انتشارات مجاهدين علني مي        ممكن است سؤال شود چه    . »آنها كتابهاي خود را دارند    «كه    جمله اين   از

كـار    كننـد؟ كجـاي ايـن        انجمنها نظراتشان را در انتشارات و كتابهايشان مطرح نمي          وانگهي مگر تمام سازمانها، مؤسسات و     
 باشد؟   مي» قاال«دهندٌه  دموكراتيك است و نشان غير
ها را به اجبار به اروپـا و آمريكـا            اند و بچه    ها را مجبور به جدايي كرده       چنين ادعا شده است كه مجاهدين در عراق خانواده          هم

عهدٌه وزارت خارجه است كه تهيٌه اين گزارش را به افرادي  سپرده است كه گاه حرفهـاي مبتـذل                    اين ديگر به  … اند  فرستاده
سـرعت    شناس و روانكاو و هر عقل سليم به         طوري كه هر روان     به.كنند  قول مي   ه و خميني را عيناً  تكرار و نقل        هاي شا   پسمانده
. كننـد   شدٌه خود را عليه مجاهدين فرافكني مي        هاي سركوب   آوري تنها عقده    هاي چندش   يابد كه گويندگان چنين گفته      درمي
 . نيز از بيان آنها پرهيز دارندپسند ها و كلماتي كه نشريات عاميانه هم با واژه آن

خـاطر    خصوص از زمان جنگ خليج فـارس بـه          اما واقعيت اين است كه ارتش آزاديبخش در خاك كشوري مستقر است كه به             
ايـن  . پـذير نيسـت     ترين بمباران تاريخ، زندگي خانوادگي در جنب قرارگاههاي نظامي ديگر در آن امكـان               سابقه  تحريم  و بي   

هاي خود را بـه آمريكـا و           بحبوحٌه بمبارانها، داوطلبانه و با تقاضاي مكتوب از سازمان، بچه           ها در    خانواده شرايط باعث شد كه   
هـا را   رغم مشكالت بسيار، ميليونها دالر هزينه كرد تا اين بچـه        جنبش ما به  . اروپا نزد اقوام خود يا هموطنان هوادار بفرستند       

مير گسـتردٌه كودكـان       و   كند و آنها را به محيطهاي امن برساند واال شايد با مرگ            جا  ترين و خطرناكترين شرايط جابه      در سخت 
كه براي جنگ و مبارزه، با رژيم خمينـي بـه    گشودند كه كساني طلبكاري مي وقت همين حضرات زبان به   شديم و آن    مواجه مي 

 و چرا امنيت و آسايش و تغديٌه آنان را در           گناه را در چنين شرايطي نگهداشتند       اند، چرا كودكان معصوم و بي       خاك عراق رفته  
افتـاد، آيـا      جاي ديگر تأمين نكردند؟ اگر در جريان جنگ خليج فارس يا حمالت رژيم خميني، اتفاقي براي اين كودكان مـي                   

 شدند؟  تري واقع نمي امروز در همين گزارش، مجاهدين مورد اتهامهاي سنگين
 و  ٧٢  مورد بمباران هوايي رژيم ايران قرار گرفـت، در آبـان            ٧٢  و خرداد   ٧١وردين، فر ٦٧آيا قرارگاههاي نظامي كه در خرداد     

ب مورد تهاجم قرار گرفت، جاي مناسب و امني بـراي زنـدگي               ــ    با موشكهاي اسكاد    ٧٣باران شد و در آبان        خمپاره  ٧٣مهر
هـم در شـرايط جنـگ يـا           ظـامي آن  خانوادگي يا نگهداري كودكان است؟ در كجاي دنيا زندگي خانوادگي در قرارگاههـاي ن             

 پذير است؟ مأموريت نظامي امكان
سرخ نيز در طول مأموريتشان در نقاط مختلف جهان، داوطلبانـه از ازدواج و زنـدگي                  دانند كه حتي كارمندان صليب      همه مي 

از جنبش مقـاومتي در     حال چگونه است كه     . آميز است   جويانه و صلح    چه مأموريت آنها مسالمت     كنند، اگر   خانوادگي پرهيز مي  
 چنين شرايط، انتظار فراهم كردن و ادامٌه زندگي خانوادگي و حفظ و نگهداري اطفال خردسال را دارند؟ 

ـ   جـي   پي    با آر   ٧٢نبايد از ياد برد كه عوامل رژيم خميني، حتي خانٌه مادران شهيدان مجاهدين در بغداد را در تابستان                     ١٨ ــ
هايي هم كه از نوار مرزي ايران و عراق به بغداد منتقـل شـده بودنـد،                   نٌه برخي ديگر از خانواده    مورد حمله قرار دادند و به خا      

حملـٌه    ٣٠سال گذشته پاسداران و تروريسـتهاي صـادراتي رژيـم خمينـي، بـيش از                  ٤ضمن  . كّرات مسلحانه حمله كردند     به
جاي خـاك عـراق       خالف گذشته، همه    كالم، امروز بر      در يك    ٢٩ .اند  مسلحانه عليه مجاهدين در داخل خاك عراق ترتيب داده        

را در آن انجام    » جبهه  پشت«توان كارهاي     شود كه نمي    يي محسوب مي  »جبهه«براي مجاهدين و رزمندگان ارتش آزاديبخش       
 .داد

هايي چنـين فـداكاري     جاي اظهار همدردي با مادران و پدراني كه در راه آزادي كشورشـان دسـت بـه                  آيا كساني كه اكنون، به    
، جلو تجاوزات رژيـم     »جدايي نشوند   ها مجبور به    خانواده«كه اين     زنند؛ حاضرند براي اين     گونه به آنها برچسب مي      زنند، اين   مي

المللـي نيـز    هاي هوايي رژيم، كه با نقض تعهـدات و قـوانين بـين             باران و حمله    آخوندها را بگيرند يا حداقل در مقابل موشك       
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قربانيان، ميلياردها دالر نفت از آخوندها نخريد         جاي ناسزاگويي به    ا بشكنند؟ بهتر نيست كه به     گيرد، سكوت خود ر     صورت مي 
تر شوند؟ بنابراين بايد      تا نتوانند با درآمد آن بر جنايتهايشان بيفرايند و در صدور تروريسم و ارتجاع و استبداد مذهبي جري                 

 . گذاريد، حداقل بر زخمهاي آنها نمك نپاشيد ران نميبه اين افراد توصيه كرد كه اگر مرهمي بر درد مردم اي
 

 زنــان
مجاهدين معتقد به برابري زن و مرد و خواستار مشاركت تمام عيار زنان در زندگي سياسي و اجتماعي جامعه هستند و ايـن                       

 .امر در مصّوبات شوراي ملّي مقاومت و برنامٌه دولت موقت نيز با تفصيل بيان شده است
.  اولين روزهاي حكومت خميني، با ايجاد هرگونه محدوديت عليه زنان و حجاب اجباري بـه مخالفـت برخاسـتند          مجاهدين از 

چون ساير شعائر اسالمي پايبند هستند، اّما هرگونه اجبار در اين پوشش را خـالف                 آنها هرچند كه خود به پوشش اسالمي هم       
يـا روسـري، يـا      « وقتي كه چماقداران خميني با شعار        ٥٩ و   ٥٨  هاي همين دليل  در سال      به. دانند  اعتقادات اسالمي خود  مي    

تظاهرات   شدند، مجاهدين در حالي كه زنانشان داراي حجاب بودند، عليه اين تضييقات به              متعّرض زنان كشورمان مي   » توسري
در انتخابـات   . ان يافتند در همين سالها، دههاهزار هوادار زن در ارگانهاي مختلف مجاهدين در سراسر كشور سازم             . پرداختند

هـزاران مسـئول و عضـو و هـوادار زن           . دادنـد    نيز بسياري از كانديداهاي مجاهدين را زنان تشكيل مـي          ٥٩ مجلس در سال  
سركوب وحشيانٌه  زنان  توسط آخوندها، اقشار بيشتري از زنان را به مجاهدين جـذب              . مجاهدين در سالهاي بعد اعدام شدند     

زمينـه جـويس اسـتار،        در ايـن  . زنان در درون مجاهدين، مسئوليتها و جايگاه باالتري را احـراز كردنـد            موازات آن،     به.  نمود
و از مشاورين اسبق كاخ سفيد، در سـخنراني جلسـٌه           ) CSIS(المللي    كارشناس خاورميانه از مركز مطالعات استراتژيك و بين       

خي ديگري را سراغ ندارم كه يك گروه مقاومت با شركت من هيچ مثال تاري   «:  گفت ٩٤ سپتامبر٣١كلوب مطبوعات واشينگتن    
 . »چنين تقويت شده باشد زنان اين

فرمانـدهان ارتـش    عضو شـوراي رهبـري مجاهـدين و بخـش عمـدٌه       ٢٣كه در بحثهاي قبلي گفتيم، تمامي        اكنون نيز چنان  
 .سوم رزمندگانش را زنان تشكيل مي دهند آزاديبخش و يك

فراخوان اوليه براي حقوق زنان در ايدئولوژي مجاهـدين، توسـط جنـاح ماركسيسـت تبليـغ             «،  شود    ولي گزارش مدعي مي   
دسـت    عنوان اشخاصي كه رتبٌه خودشان را از طريق احـراز شايسـتگي بـه               زن امروز مجاهدين، غالباً نه به     " رهبران. "شد  مي

ـ        آورده ـــ ايـن مقامهـا را كسـب           عضاي مرد مجاهـدين   همسر، دختر يا خواهر ا        اند، بلكه از طريق وابستگيهاي خانوادگي ـ
  ٣٠ .»اند كرده
گاه يـك   كرده است، يك دروغ بزرگ است، چراكه مجاهدين هيچ كه جناح ماركسيست مجاهدين از نقش زنان حمايت مي      اين

ـ    ٥٠ كه منظور ماركسيستهاي كودتاگر در سالهاي نخستين دههٌ         مگر اين .  اند  جناح ماركسيست نداشته   ا نيـز نـه      باشد كه آنه
ويژه در ميان زنان      اعتمادي به   نقشي جز تخريب دستاوردهاي مجاهدين  و ايجاد جو بي           اند و نه    فراخواني براي حقوق زنان داده    

 .اند عضو يا هوادار مجاهدين، ايفا كرده
كه طبـق معمـول، ايـن       اند، دروغ حقيرانٌه ديگري است        دليل نسبتهاي خانوادگي در مجاهدين ارتقا يافته        اين ادعا كه زنان به    

دادند كه ليست مسئوالن زن و بـاالترين          خود زحمت مي    اگر نويسندگان گزارش به   . دهد  دليلي براي آن ارائه نمي      گزارش هيچ 
اعضـاي شـوراي رهبـري      . كردنـد   زنان مسئول در مجاهدين را كه منتشر شده، نگاه كنند، شايد چنين ادعايي را مطرح نمي               

اند و حتي تعـداد       دليل نسبت خانوادگي با كس ديگري انتخاب نشده         يك به   رتش آزاديبخش، هيچ  مجاهدين و فرماندهان زن ا    
اينها موضوعاتي است كه بـراي وزارت       . دار مرد دارند    نسبت خانوادگي با مسئوالن سابقه    ) درصد  ١٥حدود  (بسيار كمي از آنان     

 . را تكرار كند ٥٠ اس آبراهاميان مربوط به دههاس سادگي قابل تحقيق بود و هيچ مجبور نبود كه مطالب بي خارجه به
ساله بـا رژيـم خمينـي بيـرون           ١٦ جانبٌه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي       از همه مهمتر، اين زنان از پروسٌه يك نبرد همه         

ـ                   .  اند  آمده گ مجاهدين و مقاومت ايران يك جنبش مسئول و جدي هستند كه با يك ديكتاتوري قرون وسطايي چنگ در چن
گفتـٌه   دست زناني بسپارند كه فاقد صـالحيتهاي الزم هسـتند و بـه    توانند زمام امور خودشان را به پس چگونه مي. مي باشند 

 اند؟  خاطر وابستگيهاي خانوادگي به اين پستها منصوب شده وزارت خارجه، تنها به
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آخوندها زنان را انسـان     . آيد  حساب مي   پديده به ترين    ارزش  مثابه ضد   در ايدئولوژي خميني و قشريگري حاكم بر ايران، زن به         
ستيزي و ضديت با      دموكراتيك بودن آنها هم هست، زن       آورند و خصوصيت ويژٌه آنان، كه به روشني شاخص ضد           حساب نمي   به

 زنـان   در نقطٌه مقابل، مجاهدين، چه در ايدئولوژي و چه در رفتار سياسي و اجتماعيشان، باالترين ارزش را بـراي                  . زنان است 
 .قائل هستند كه شاخص دموكراتيسم آنها هم هست 

ويژه  رئيس جمهور مـريم رجـوي، عـالوه بـر كاركردهـاي سياسـي، اجتمـاعي و                     يابندٌه  زنان در مقاومت و به        نقش گسترش 
مجاهـدين  . آيـد   حسـاب مـي     تشكيالتي آن، يك چالش فرهنگي و ايدئولوژيك براي قشريها و مرتجعان حاكم بر ايـران بـه                

تنها منكر حقوق و آزاديهاي زن نيست، بلكه          خالف گفته و عملكرد آخوندها نه       اند كه اسالم بر     وسيله در عمل نشان داده      ينبد
 .پذير قائل است باالترين ارزش و جايگاه را هم براي زن آزاده و مبارز و مسئوليت

 
   تركيب مجاهدين 
را اجرا نماينـد، نيـز        كه سؤالي بكنند بايد آن      االست و اعضا بدون اين    گيري در مجاهدين از ب      بار كه، تصميم    اين ادعاي سخافت  

 .ساخته و پرداختٌه ذهن نويسندگان گزارش است
همكاري با مجاهدين يا ورود به آن تماماً داوطلبانه است و بنا به كتاب آبراهاميان،  كه بخش اعظم گزارش از آن اقتباس شده،                        

 .باشند مياين اعضا از ميان روشنفكران ايران 
سـر    اكنون نيز در ايـن  كشـورها بـه           از اين گذشته بسياري از اعضاي مجاهدين براي سالها مقيم كشورهاي غربي بوده و هم              

سال گذشته در اغلب كشورهاي غربي داراي تشكيالت و دفاتر و شـعبات و انجمنهـاي گسـترده                    ١٤اين سازمان، در    . برند  مي
خل ايران تا نوار مرزي ايران و عراق و تا همٌه كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي پراكنده                 بوده و بنابراين اعضاي آن كه از دا       

پس صحبت بر سر يك دستٌه محدود نيست، بلكه بحـث بـر سـر    . هستند، در تماس مستمر با محيط خارج از خود قرار دارند     
المللـي   د ازجمله توانسته است در سطح بـين سازماني است كه  به اعتراف گزارش وزارت خارجه، از طريق فعاليت اعضاي خو         

 .حمايت زيادي در بين نمايندگان كنگره در آمريكا و پارلمانهاي ساير كشورها كسب كند
ـ         گيري يك   بنابراين بايد پرسيد ِاعمال تصميم     چه رسد به اظهـار نظـر يـا انتقـاد بـه        جانبه از باال، كه اعضا حتي حق سؤال، ـ

گواهي گزارش وزارت خارجه، پولي هم        خصوص كه به    به! پذير شده است؟    ارند، با چه مكانيسمي امكان    ــ را هم در آن ند       باالتر
ـ       . يي كند   هاي مادي وادار به قبول چنين اتوريته        شود كه آنها را با انگيزه       به اعضا داده نمي    كه   در نوار مرزي ايران و عراق نيز ـ

ــ چـه    جا رفته و ارتش آزاديبخش را تشكيل داده اند          با رژيم خميني به آن    همين افراد از داخل يا خارج ايران براي جنگيدن          
صـدهزار    تواند وجود داشته باشد كه آنها را وارد جنبشي سازد كه حتي حق سؤال در آن ندارند و چرا بايد يـك                       يي مي   انگيزه

ـ      ها را تحمل نمايند و        تن در چارچوب اين جنبش جانبازي كنند و انواع شدايد و شكنجه            در عـين       از همسر و فرزند خود نيز ـ
 !ــ  بگذرند؟ كه حتي حق سؤال كردن ندارند اين

دو ديكتاتوري    مردم ايران نيز از اين قبيل دعاوي در هر        . تواند قبول كند    واضح است كه چنين اباطيلي را هيچ آدم عاقلي نمي         
شـيطان  «داده شده توسط      »شستشوي مغزي «يا  » جنبيوابسته به ا  «اند كه رزمندگان آزادي را        بسيار شنيده ) شاه و خميني  (

 .كردند وانمود مي »بزرگ
بحث جدي بپردازيم، واقعيت اين است كه  ارتـش آزاديـبخش ملـي                ارزش مبتذل، صرفنظر نموده و به       حال اگر از بحثهاي بي    

 آمريكـا انضـباط و سلسـله        مگر در ارتـش   . مراتب فرماندهي خاص خود را دارد       ايران مانند هر ارتش ديگر، ضوابط و سلسله       
 مراتبي وجود ندارد؟ 

چه   در ارتش آمريكا و ديگر ارتشهاي كالسيك چنان       . البته يك تفاوت ميان ارتش آزاديبخش و ارتشهاي كالسيك وجود دارد          
هـاي  سربازان و افسران صحنٌه نبرد را ترك كنند يا حتي در زمان صلح  از مأموريت سر باز بزنند، مـورد مؤاخـذه و محكوميت                

اّما در مورد رزمندگان ارتش آزاديبخش، اگرچه در ابتداي ورود خود به ارتش آزاديبخش شخصاً و بـا                  . گيرند  سنگين قرار مي  
   ولي تاكنون درعمل چنين بـوده        ٣١اند تا سرنگوني رژيم خميني در اين ارتش خدمت كنند ،            امضا و التزام خود داوطلب شده     

باش جنگي تحمل خود را از دست          را نقض نموده و حتي در حين نبرد يا در شرايط آماده            كه هركس تعهد و التزام مكتوب خود      
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تحت نظارت كميسـارياي عـالي پناهنـدگان ملـل     (داده است، در اولين فرصت ممكن به اروپا يا اردوگاه پناهندگان در عراق          
تن از پناهندگان ايرانـي       هاي كالن، صدها    ينهمجاهدين پا را از اين هم فراتر گذاشته و با صرف هز           . فرستاده شده است  ) متحد

مقيم اردوگاه پناهندگي رمادي در عراق را نيز به اروپا اعزام كرده اند و اين موضوعي است كه  كميسارياي عالي پناهنـدگان                       
عهدي در ايـن    لحاظ سياسي و تشكيالتي هيچ ت       كه نه از لحاظ اخالقي و نه به            حال اين    ٣٢ .در بغداد از جزئيات آن مطلع است      

 .اند زمينه نداشته
شده توسط رژيم خميني، مورد انتقاد       خاطر احترام به خاطرٌه  اعضا و مسئوالن اعدام          بار است كه گزارش، مجاهدين را به        تأسف

در منطق وزارت خارجه،  كساني كه در راه برقراري دموكراسـي در كشورشـان               ! كند  مي» گرايي  فرقه«دهد و متهم به       قرار مي 
دستورات او را    « اند و   رجوي بوده » كيش شخصيت «اند كه مقهور      اند، افرادي بوده    شهادت رسيده   ط ديكتاتوري آخوندها به   توس

 .»كه حق سؤال داشته باشند، اطاعت كرده اند بدون اين
يـن يـك تـوهين      شـوند؟  آيـا ا       باران و شكنجه را پـذيرا مـي         هزار نفر با اطاعت كوركورانه، اعدام و تير         راستي چگونه صد    به

تمام مردم ايران نيست؟ آيا اين منطق وزارت خارجه، پيـامي             همٌه جانباختگان راه آزادي و به       ناپذير به انسانيت و به      فراموشي
ضد دولـت   مرداد بر٢٨دموكراتيك  خاطر كودتاي ننگين و ضد نفع رژيم خميني دارد؟ كساني كه هنوز به        جز تخطئٌه مقاومت به   
چـه حقـي مـدعي        انـد، اكنـون بـه        مصدق از مردم ايران عذر تقصير نخواسته و پوزش نطلبيـده             دكتر قانوني و دموكراتيك  

رشيدترين فرزندان مردم ايران كه رزمندگان راه آزادي اين مـيهن             شوند، و چرا وقيحانه به      دموكراسي در درون مجاهدين مي    
 يند؟گو در برابر ديكتاتوري مذهبي و تروريستي آخوندي هستند، ناسزا مي

در بياناتي كـه حـاكي از نگرانـي روزافـزون        «آقاي كريستوفر، وزير خارجٌه آمريكا در كميتٌه امور خارجي مجلس نمايندگان،            
كننـد    زمينه به رژيم آخوندها كمك مـي        ، دربارٌه كشورهايي كه در اين     »ايران بود ) رژيم(يي    آمريكا نسبت به فعاليتهاي هسته    

 :گفته است
 
ايـن   .كننـد  سازند و صلح را متزلـزل مـي   ايران آسانتر مي) رژيم(كنند، كار حمايت از تروريسم را براي  يآنهايي كه كمك م  «

المللي، بايد بيش از پيش گامهايي محكم براي           بين  ما معتقديم كه جامعهٌ   . كشورها بايد عواقب اقدامهاي خود را متحمل شوند       
ام كـه اعطـاي امتيـازات         ساير كشورها توصيه كـرده      همين علت است كه من به       هب. ايران بردارد ) رژيم(مقابله با رفتار ياغيانٌه     

 ٣٣ .» داري ورزند ٌ اتمي خود اعتباري را به ايران متوقف كنند و از هرگونه همكاري با ايران در زمينه
 

ازات سياسـي بـه رژيـم       دانند كه باالترين كمك، اعطاي امتي       اين اظهارات وزير خارجٌه آمريكا عين حقيقت است، اّما همه مي          
آور به مقاومت عادالنه و مشروع مردم ايران و تنها جايگزين دموكراتيك براي اين ديكتـاتوري                  طريق حمالت شرم    آخوندها از 

بنابراين قبل از هر كس اين نويسندگان گزارش و برخي مسئوالن بخش خاور نزديك وزارت خارجـه           . ياغي و تروريستي است   
و كمك به آخوندها عليـه مـردم و مقاومـت             »از هرگونه همكاري  «هاي آقاي وزير را جّدي گرفته و          هستند كه بايستي توصيه   

تر كردن آنان در تروريسم و نقض حقوق بشر نيست، بپرهيزند واال باز هـم ماننـد نمونـٌه                     ايران كه نتيجٌه آن چيزي جز جري      
 .»بايد عواقب اقدامهاي خود را متحمل شوند«گيت،  ايران

موشـك    دهندگان گزارش وزارت خارجه عليه مجاهدين و مقاومت ايران، در برابر شـليك سـه                ا نويسندگان و خط   راستي چر 
   مطلقاً سكوت پيشه كردند؟٧٣آبان١٥ب از جانب آخوندها به يك پايگاه مقاومت در داخل خاك عراق، در    ــ اسكاد

 
 ريسك اطالعاتي و امنيتي

جريان  سياسي، ازجمله مجاهدين، بسيار مهم است كه شرايطي كـه در آن قـرار                  ني هر  در ارزيابي ساختار و كاركردهاي درو     
مجاهدين در شرايط حاكميت يك  رژيم ديكتاتوري تأسيس شدند و بعد از سرنگوني رژيم شاه                . دارند مورد بررسي قرار گيرد    

مدتي نيز حكم اعدام اعضا، هواداران و حتي        نيز، از همان ابتدا مورد ضرب و شتم و سركوبي رژيم جديد قرار گرفتند و بعد از                  
در چنين شرايطي طبيعي است كه مقايسٌه اين سازمان با يك حزب سياسي             . فتواي مذهبي داده شد     هاي آنها طي يك     خانواده
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توانـد   كه گويا با هيچ ريسـك اطالعـاتي و امنيتـي و حفـاظتي مواجـه نيسـت، نمـي           در يك كشور دموكراتيك غربي و اين      
چرا كه در كشورهاي غربي يك حزب سياسي نه در معرض هجوم پاسـداران  قـرار              . همراه داشته باشد    ري درستي به  گي  نتيجه

باران و حملٌه موشـكي و تهـاجم          شوند و نه پيوسته با خطر ترور و خمپاره          دسته دستگير و اعدام مي      دارد و نه اعضايش دسته    
شدن و   تردّدهاي خود قرص سيانور زير زبان بگذارند تا در صورت ربودههنگام آنها هرگز مجبور نيستند به  . هوايي مواجه است  

وسيله با فداي جان خود از دادن اطالعات منجـر بـه دسـتگيري و                 دستگيري با خودكشي به حيات خود پايان بدهند و بدين         
 .اعدام همرزمانشان در زير شكنجه پرهيز كنند

ها، ماهها و بلكه      عات از اعضاي دستگير شدٌه مجاهدين آنها را روزها، هفته         دانند كه در رژيم خميني براي گرفتن اطال         همه مي 
ـ      . دست بياورند   كنند تا تنها آدرس يكي ديگر از هواداران را به           سالها شكنجه مي   كه   چنان  آن  حتي در خارج از مرزهاي ايران ـ

ربايي و شكنجٌه طـوالني و    رژيم خميني از آدمــ وقوع پيوست اكبر قرباني به  در تركيه در مورد مجاهد خلق علي  ٧٠در خرداد 
 .مثله كردن  و ترور مخالفانش ابايي ندارد

بايـد كـه ضـوابط و     دليل قرار گرفتن در شرايط جنگي با رژيم ددمنش آخونـدي، مـي   بنابراين، مجاهدين و مقاومت ايران، به  
طور مسـتمر در حـال        زيرا واضح است كه دشمن آنها به      . نظر قرار بدهند    مراعاتهاي اطالعاتي و امنيتي و حفاظتي را اكيداً مدّ        

  .باشد طريق ممكن مي زدن به آنها از هر توطئه براي كسب اطالعات و ضربه
همه، طي ساليان گذشته مجاهدين هيچ محدوديتي براي خروج افرادي كه بيش از اين توان تحمل شرايط مبـارزاتي را                      با اين 
داننـد كـه      همـه مـي   . بر داشـته اسـت      البته ريسكهاي زيادي براي ساير اعضا و رزمندگان در        اند و اين      اند قائل نشده    نداشته
 با اطالعات برخي افـرادي كـه         هاي تروريستي آخوندها بعضاً     هاي هوايي رژيم به قرارگاههاي ارتش آزاديبخش و توطئه          حمله

 ٣٤ .پذير شده است اند، امكان بعداً  به همكاري با رژيم روي آورده
تمام كشورها از جمله كشورهاي دموكراتيك، در شرايط عادي نيز ضوابط بسيار سختي براي ارتش و ساير ارگانهايي كـه                     در  
 ورود بـه ايـن       .خطر بيندازد، وجـود دارد      توانند در برگيرندٌه اطالعاتي باشند كه امنيت ملي كشور يا جان شهروندان را به               مي

 . شود تري دارند كه در شرايط جنگي مضاعف مي براي خروج نيز ضوابط بسا سختگيرد و  ارگانها با ضوابط خاصي صورت مي
هاي تروريستي آخوندها حتي در خارج از خاك          وزير شاه  آمد، نمونٌه روشني از توطئه         چه كه بر سر بختيار، آخرين نخست         آن

اش     در خانه   ٧٠بختيار در مرداد  . سازد  ميدهد و مراعات ضوابط امنيتي و محدوديتهاي اطالعاتي را ضروري             دست مي   ايران، به 
اين فرد توانسته بود دو تروريست      . قتل رسيد   خودش كه عامل رژيم خميني بود، به        وسيلٌه يكي از افراد نزديك به       در پاريس به  

 ٣٥ .درون خانٌه او ببرد همراه خود براي قتل بختيار به ديگر رژيم آخوندي را به
 

 مسألٌه وزارت خارجه  
هم در شرايطي كه از موضـع ضـعف،           مشكل وزارت خارجه چيست؟ آيا بلند كردن علم دموكراسي عليه مجاهدين آن           راستي  

كند، جز سالحي عليه دموكراسي و حقوق بشر در ايران است؟ آيـا وزارت خارجـه در مـورد                     آخوندها را به گفتگو دعوت مي     
كنـد و   ر سراسر جهان با آنها رابطه دارد، يا از آنها حمايت مي     دموكراتيسم همٌه كشورها يا حتي احزاب و اپوزيسيونهايي كه د         

همين اندازه موشكاف و دقيق است؟ آيا ديكتاتوري شاه كه سـالها بـا سـركوب     دهد، به پول و امكانات در اختيارشان قرار مي  
پـت مـورد      خ و پـل   كرد، مورد حمايت آمريكا نبود؟ مگر در دوران جنگ سرد و مقابله با شوروي، خمرهـاي سـر                   حكومت مي 

حمايت ضمني آمريكا نبودند؟ آيا رژيم حاكم بر ايران يك نظام دموكراتيك است كه آمريكا خواهان گفتگو و بهبود رابطه بـا                      
 از تماسهاي اياالت متحده با تروريستهاي بنيـادگراي كشـورش           ٩٥رابطه، رئيس جمهور مصر در ژانويهٌ       باشد؟ در همين    آن مي 
 ٣٦ .»كه ما بدانيم طور مخفيانه ايجاد شده است، بدون آن همٌه اينها به«ريح كرد كه شكايت گشود و تص لب به

يـك  . دموكراتيك بودن آنها، بلكه  در واقعيت صحنٌه سياسي امـروز ايـران نهفتـه اسـت                  پس مشكل نه در مجاهدين و غير      
. دموكراتيك در حـال قـدرت گـرفتن       ريختن است و يك آلترناتيو مستقل و مردمي و            ديكتاتوري قرون وسطايي در حال فرو     

بنابراين جناحهايي كه منافعشان با استقرار دموكراسي در ايران سازگار نيست و سالها در آمريكا استحالٌه ايـن رژيـم قـرون                   
همـين خـاطر،    به. اند راه را در تخطئٌه اين مقاومت و تضعيف آن يافته           نمودند، تنها   را تبليغ مي    وسطايي و سياست سازش با آن     
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» شالق دموكراسي «دانند كه آن دعاوي ديگر رنگي ندارد، لذا اكنون            اساس هميشگي، خود بهتر مي      رغم تكرار اتهامهاي بي     به
هـاي مختلـف مبـارزٌه        سال است امتحان پايبندي بـه دموكراسـي را در صـحنه             را بر گردٌه يك مقاومت و رهبري آن كه سي         

كنند   گذار نمي   ن راستا از هيچ دروغ و جعل و تحريفي در مورد اين جنبش فرو             آورند و در اي     داده است، فرود مي     اجتماعي پس 
چون زمان مصدق، به مقابله با يك ايـران دموكراتيـك و مسـتقل                 كنند هم   پيش گرفتن شيوٌه ترور شخصيت تالش مي        و با در  

اومت عادالنه و سراسري و مشروع      دليل حضور يك مق     خصوص به   به. جهت متفاوت است    اما شرايط امروز ايران از هر     . برخيزند
بسياري از جناحها و شخصيتها و نمايندگان مردم آمريكا، با چنين           . يافته، چنين خواب و خيالهايي نقش بر آب است          و سازمان 

 .كنند ضرر منافع آمريكا ارزيابي مي سياستي قوياً مخالفند وحتي آنرا به
 

 دربارٌه  شوراي ملي مقاومت - فصل دهم
، بـراي   ٦٠پيشنهاد آقاي مسعود رجوي در تيرماه       كند، به   مثابه يك پارلمان در تبعيد عمل مي         مقاومت ايران، كه به    شوراي ملي 

اين   .، در تهران، تأسيس شد    )جاي واليت فقيه    به(سرنگوني ديكتاتوري مذهبي آخوندها و استقرار دموكراسي و حاكميت ملي           
، طي نشستهاي طوالني،    ١٣٦١ و نيمٌه اول سال    ١٣٦٠ شد، در نيمٌه دوم سال    شورا، كه پس از تأسيس، مركزش به پاريس منتقل          

ها به درازا كشيد، برنامٌه دولت موقت، وظايف مبرم و وظيفٌه اصلي اين دولت يعني انتقال حاكميت به مردم ايـران از                        كه هفته 
 دولت موقـت، از طريـق انتخابـات    ماه پس از سرنگوني رژيم خميني و استقرار ٦حداكثر تا «طريق تشكيل مجلس مؤسسان،    

 .تمام مردم ايران، و اساسنامٌه شورا را تصويب و منتشر كرد» آزاد، با رأي عمومي، مستقيم، مساوي و مخفي
شوراي ملي مقاومت از بدو تأسيس خود، با نفي ديكتاتوريهاي شاه و خميني، از همٌه سازمانها و شخصيتهاي سياسي پايبنـد                     

و » سوم آرا   تصميمات شورا با اكثريت دو    «طبق اساسنامٌه شورا،    .  حاكميت ملي، دعوت به همكاري نمود      به آزادي و استقالل و    
مصوبات شوراسـت كـه       به» التزام«عضو جديد در شورا، نيازمند        پذيرش هر . گردد  ، اتخاذ مي  »عدم مخالفت سازمانهاي عضو   «

تقاضاي عضويت، در نخسـتين نشسـت شـورا         . اعالم گردد طور كتبي همراه با تقاضاي پيوستگي به مسئول شورا            بايستي به 
مصوبات شوراست و  سر پايبندي و التزام عملي به شود كه بحث بر مالحظه مي . شود  رأي گذاشته مي    مطرح و طبق  اساسنامه به     

 چـارچوب   نظرهـاي خـاص خـود را داشـته باشـد و در              تواند نقطه   عضو شورا مي    يعني هر . عيار برنامه و مصوبات     قبول تمام   نه
 .دموكراتيك اساسنامه، براي به تصويب رساندن آنها نيز تالش كند

عضو دارد و دربرگيرندٌه شخصيتها و جريانهاي سياسي با عقايد و مرامهاي مختلـف                ٢٣٥شوراي ملي مقاومت، در حال حاضر       
 .گرا و نمايندگاني از اقليتهاي ملي و مذهبي است مذهبي، الئيك، ليبرال، ملي

المللي مربوط به آن، نظيـر آزادي عقيـده و بيـان، آزادي               اعالميٌه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي بين      «لت موقت، به    شورا و دو  
ها و شوراهاي كارگري، دهقاني و صنفي، انجمنهـاي           مطبوعات، آزادي تشكيل و فعاليت احزاب و سازمانهاي سياسي، اتحاديه         

 .   التزام دارد١،»دي مذهبدموكراتيك، آزادي انتخاب شغل و محل اقامت و آزا
اعمال هرگونه  «كند كه     ، دربارٌه رابطٌه دولت موقت با دين و مذهب، در مادٌه اول خود تصريح مي              ٦٤طرح مصوب شورا، در آبان    

يـك از   هـيچ . تبعيض در مورد پيروان اديان و مذاهب مختلف، در برخـورداري از حقـوق فـردي و اجتمـاعي ممنـوع اسـت               
اعتقاد يا عدم اعتقاد به يك دين يا مذهب، در امر انتخاب شـدن، انتخـاب كـردن، اسـتخدام، تحصـيل،                      دليل    شهروندان، به 

 .»قضاوت و ديگر حقوق فردي و اجتماعي مزّيت يا محروميتي نخواهد داشت
حـق انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن در تمـامي              « تصويب شد،    ٦٦ آزاديها و حقوق زنان، كه در فروردين        طرح شورا دربارهٌ  

مقـام، منصـب و       حق اشتغال و انتخاب آزادانٌه شغل و حق تصّدي هر         «و  » پرسيها  گزينشها و انتخابات و حق رأي در تمام همه        
و » حق انتخاب آزادانٌه لباس و پوشش     «و  » جمله رياست جمهوري و قضاوت در تمام مراجع دادرسي          شغل عمومي و دولتي، از    

 .شناسد رسميت مي را براي زنان به» ات آموزشي، تحصيلي، ورزشي و هنري بدون تبعيض از كليٌه امكان حق استفادٌه«
 تصويب شد، حق خودمختاري مردم كردستان ايران را با ارگان           ٦٢طرح شورا دربارٌه خودمختاري كردستان ايران، كه در آبان        

رٌه كليٌه امور منطقـٌه خودمختـار       ادا«كند كه     رسميت شناخته و تصريح مي      ، به »امور داخلي منطقٌه خودمختار   «قانونگذاري در   
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در صـالحيت  «جز امور مربوط به سياست خارجي و دفاع ملي و امنيت سراسري و تجارت خـارجي و گمركـات،         به» كردستان
 .»ارگانهاي خودمختاري است

 . تصويب شد، در فصلهاي پيشين توضيح داده شده است٦١در مورد طرح شورا  دربارٌه صلح با عراق، كه در اسفند
در دادگاههاي علني با حضـور هيـأت منصـفه و    «، بايستي »رسيدگي به جرائم مسئوالن رژيم خميني«مطابق مصوبات شورا،  
 .صورت گيرد» المللي پذيرش ناظران بين

 .ملتزم است» تأمين اصل آزادي دفاع و حق فعاليت كانونهاي وكال«دولت موقت، نسبت به 
ضديت با  «را پذيرفته و      »گذاري فردي   زار ملي، مالكيت شخصي و خصوصي و سرمايه       داري و با    سرمايه«چنين،    دولت موقت هم  

مـا  «كنـد كـه      ، تصـريح مـي    »روابط نـابرابر  «شناسد و ضمن نفي       را مبّين آمال ارتجاعي رژيم خميني مي        »كشورهاي صنعتي 
   ٢ .»سر بريم توانيم از دنياي پيرامون خود منزوي به خواهيم و نمي نمي

ماه پس از سرنگوني رژيم خمينـي و          ٦حداكثر تا   «هوري دموكراتيك اسالمي ايران و شوراي ملي مقاومت، كه          دولت موقت جم  
و اعالم آمادگي اين مجلس    " مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي    "محض تشكيل     به«تشكيل خواهد شد،    » استقرار دولت موقت  

 دولت، تدوين قانون اساسي و تعيين نظام جمهوري جديـد بـا             رود و تعيين       كنار مي    ٣ ،»براي تقبل مسئوليتها و وظايف خود     
 .مجلس مؤسسان است

نظر در تـاريخ ايـران     از هر   حقيقت اين است كه چنين ائتالف پايدار سياسي با طرحها و برنامٌه مشخص دربارٌه مسايل مختلف،               
 .سابقه است بي

 
 ساختار شورا

شـدٌه    عضو ديگـر، شخصـيتهاي شـناخته        ٢٢٩ي اپوزيسيون هستند و     عضو آن سازمانهاي سياس     ٦عضو كنوني شورا،      ٢٣٥از  
سياسي، فرهنگي و اجتماعي، متخصصان، هنرمندان، روشنفكران، ورزشكاران، دانشمندان، افسران ارتش و فرماندهان ارتش              

 .باشند آزاديبخش مي
 :ازمانهاي عضو شورا عبارتند ازتفصيل در مورد آن صحبت شد، ساير س عالوه بر سازمان مجاهدين، كه در فصل پيشين به

 جبهٌه دموكراتيك ملي ايران
شـده و   كار كرد و بسياري از شخصـيتهاي مبـارز و روشـنفكران شـناخته               شروع به  ١٣٥٧ اين جبهه كه الئيك است، در سال      

. گرفـت  مـي  بر ، دركردند  از دكتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملي ايران، حمايت مي   ١٣٤٠ و   ١٣٣٠ ترقيخواه ايران را، كه در دههٌٌ     
شدٌه  وي نوٌه دكتر محمد مصدق و يك وكيل برجسته و شناخته . شود دفتري، نمايندگي مي اين جبهه توسط آقاي هدايت متين     

رئـيس    عنوان نايب   وي در آخرين سالهاي حكومت شاه، به      . باشد  ايران و مدافع حقوق بشر و داراي سابقٌه طوالني مبارزاتي مي          
نژاد است كـه در       يكي از بنيانگذاران جبهٌه دموكراتيك ملي، مبارز بزرگ ايران، شكراهللا پاك          . انتخاب شد كانون وكالي ايران    

 . توسط رژيم خميني اعدام شد١٣٦٠ سال
 جمعيت دفاع از دموكراسي و استقالل ايران

ـ      » جمعيت اقامه « با نام    ١٣٥٩ در سال  چنين متخصصان    ــ و هم    يمذهبي يا غيرمذهب    تأسيس شد و دربرگيرندٌه روشنفكران  ـ
شـدٌه تفكـر      اي، كه يك روحـاني برجسـته و از مخالفـان شـناخته              باشد و توسط آقاي جالل گنجه       و تكنوكراتهاي ايراني مي   
اي و رفسنجاني باالتر است،       مراتب مذهبي، از خامنه     لحاظ سلسله   وي كه به  . شود  باشد، نمايندگي مي    بنيادگرايانه از اسالم مي   

اي   آقاي گنجه   .و استبداد ديني، از او فاصله گرفت      » واليت فقيه «دليل تأكيد خميني بر       ديمي خميني است كه به    از شاگردان ق  
 . كانديداي مردم رشت براي نمايندگي مجلس بود١٣٥٨ در زمان شاه زنداني سياسي و  در سال

 
 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

ايـن سـازمان در     . شدت مخـالف بـود      مسكو به   ران است كه با وابستگي به     يك انشعاب از گروه چپ چريكهاي فدايي خلق اي        
ميـان نيروهـاي مبـارز ماركسيسـت، بـاالترين نفـوذ و                براي مبارزٌه مسلحانه با ديكتاتوري شاه تأسيس شد و در          ١٣٤٧ سال
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ذ طرفـداران وابسـتگي بـه       اّما در زمان خميني، زير نفـو      . دست آورد و شهيدان زيادي نيز تقديم نمود         بيشترين طرفدار را به   
دنبال آن چريكهاي فدايي خلق، آن را ترك كرده و برنامٌه خود را               به. شوروي قرار گرفت كه منجر به انشعاب در درون آن شد          

 متقاضـي عضـويت در شـوراي ملـي          ١٣٦٣ اين سازمان در سال   . مبناي استقرار يك نظام دموكراتيك در ايران منتشر كرد          بر
آقاي مهدي سامع، مهندس مكانيك، نمايندٌه  اين سـازمان در           . عضويت اين شورا پذيرفته شد       به ١٣٦٤ مقاومت شد و در سال    

 .سر برده است  در زندانهاي شاه به٥٧ تا ١٣٤٩ شورا، از سال
 كانون توحيدي اصناف

نشدٌه اين    عرفياعضاي م .  تأسيس شد  ١٣٥٨ متشكل از بازاريان و صاحبان صنايع مخالف ديكتاتوري خميني است كه در سال            
بازاريان ايران طي ساليان، نقش مهمي در تأمين مالي         . دهند  فعاليتهاي تجاري خود ادامه مي      برند و به    سر مي   گروه، در ايران به   

بازار نقش اساسي در اقتصاد ايران دارد و مخالفت آن با شاه، در سالهاي پاياني حكومتش،                . مقاومت عليه رژيم داشته و دارند     
نمايندٌه كانون توحيـدي اصـناف در شـوراي ملـي مقاومـت، آقـاي ابـراهيم                 . كنندٌه سرنگوني رژيم شاه بود      تعييناز عوامل   

تعدادي از اعضاي اين كـانون  . باشد شدٌه بازار تهران و از زندانيان سياسي زمان شاه مي           مازندراني، اهل تبريز، از تجار شناخته     
 .دستور خميني اعدام شدند يان به براي زهرچشم گرفتن از بازار١٣٦٠ در سالهاي

 استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالي
استادان عضو اين گروه در جريان هجوم ايادي خميني بـه           .  تأسيس شد  ١٣٥٩ باشد و در سال     متشكل از استادان دانشگاه مي    

آقـاي  . يم دستگير و اعدام شـدند     همين دليل شماري از آنها توسط رژ        شدت مخالفت كردند و به      دانشگاهها، با تعطيل آنها به    
 .عهده دارد دكتر محمدعلي شيخي، استاد دانشكدٌه  فني دانشگاه تهران، نمايندگي اين گروه در شورا را به

* * * 
عهـده    دبير دارد كه امور اداري شورا را بـر          ٦دبيرخانه و     شورا يك . مسئول و سخنگوي رسمي شورا آقاي مسعود رجوي است        

 .دارند
تـن از مسـئوالن كميسـيونها، از سـازمان            ٧ .كننـد   هاي دولت موقت آينده عمل مـي        مثابه پايه   گانٌه شورا به    ١٨ كميسيونهاي

تـن از     نفر از استادان متعهد دانشگاهها، يـك        تن از سازمان چريكهاي فدايي، يك       تن از جبهٌه دموكراتيك، يك      مجاهدين، سه 
   ٤ .باشند يگر شخصيتهاي منفرد با تمايالت گوناگون ميتن د ٤جمعيت دفاع از دموكراسي و استقالل ايران و 

تن داراي تحصيالت عالي از فرانسـه، انگلسـتان،         ٩ سال است،     ٥٠در بين مسئوالن كميسيونها، كه متوسط سني آنها بيش از           
يز يـك روحـاني     مسئول كميسيون مذاهب و آزادي اديان ن        . باشند  تن تحصيلكردٌه دانشگاههاي ايران مي      ٨آمريكا و آلمان و     

 .است
پس از سرنگوني رژيم خمينـي  (عنوان رئيس جمهور دوران انتقال  به  به اتفاق آرا     ٧٢ ساله كه در شهريور    ٤٢خانم مريم رجوي    

در حسن اجراي طرحها و «برگزيده شد،  ) جمهور بعدي تا تصويب قانون اساسي جديد توسط مجلس مؤسسان و انتخاب رئيس      
وي را در چارچوب مصـوبات شـورا   » غياب مسئول شورا، وظايف و تكاليف   در«تواند    دارد و مي  » يهنظارت عال «شورا  » مصوبات

 .برعهده بگيرد
عنوان سمبل همبسـتگي ملـي، تضـمين       القول بودند كه انتخاب وي به       هنگام انتخاب خانم مريم رجوي، متفق       اعضاي شورا به  

معنوي، مادي و ملـي را در دوران حكومـت آخونـدها متحمـل              يكپارچگي و وحدت جامعٌه ايران است كه شديدترين ضربات          
يك خـواهر وي در زمـان شـاه و خـواهر            .  بود ١٣٥٠ خانم رجوي يكي از رهبران جنبشهاي دانشجويي در دههٌ        . گرديده است 

موقـت  كشور در دوران  عنوان رئيس انتخاب يك زن به. ديگرش در حالي كه باردار بود با همسرش، در زمان خميني اعدام شد         
 .چنين تضمين دموكراسي و پلوراليسم سياسي است انتقال قدرت، هم

 .خانم رجوي كه در پاريس مستقر است، اكنون به كانون توجهات و اميد ايرانيان در داخل و خارج كشور تبديل شده است
 برضـد رژيـم آخونـدها،     از آن زمان تاكنون، هزاران متخصص ايراني مقيم اروپا و آمريكا، با شركت فعـال خـود در مقاومـت                   

آمادگيشان را براي شركت در بازسازي ايران ويران شده اعالم كرده و با كميسيونهاي مختلف شوراي ملي مقاومت همكـاري                    
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 ايراني، كه از آغاز حكومت آخوندها از ارائـٌه هنرشـان در ايـران بازداشـته شـده بودنـد نيـز،                        هنرمندان برجستهٌ . كنند  مي
 .اند انم رجوي براي ايجاد يك ايران آزاد اعالم كردههمبستگي خود را با خ

قرن سابقٌه كار چشمگير هنري، ايـران را بـراي پيوسـتن       ترين هنرمند ايراني با حدود نيم       ، خانم مرضيه، محبوب   ٧٣در مرداد 
 .سوي فرانسه ترك كرد مقاومت و حمايت از رئيس جمهور برگزيدٌه آن، به به

عنوان آرم رسمي شورا برگزيد و مقـرر نمـود پـرچم              خورشيد را به    و  ، نشان شير  ٧٢شهريورچنين در     شوراي ملي مقاومت هم   
كـار رفتـه      عنوان آرم ايرانيان به     زمين بوده و در طول تاريخ به        از دوران باستان مظهر نگاهباني ايران     «ايران به اين عالمت كه      

 .، مزين گردد»است
 .سرود رسمي شوراي ملي مقاومت بوده است  ايرانيان، ، سرود ملي»اي ايران«از دوازده سال پيش سرود 

 تالش آگاهانه براي ناديده گرفتن شورا 
اختصار كامل به آن اشاره شد، در نشريات شوراي ملـي مقاومـت،               ابتداي اين فصل به     مواضع، اساسنامه و ساختار شورا كه در      

تأسـفانه گـزارش وزارت خارجـٌه آمريكـا، در قسـمتهاي            اما م . تفصيل توضيح داده شده است      همراه با اسناد و مدارك آن به      
پايه و ارائٌه يك سلسله جعليـات، تـالش دارد تـا              عمد، شوراي ملي مقاومت را ناديده گرفته و با ايراد اتهامهاي بي             مختلف به 

شـورا، بسـياري ايـن      سالٌه    ١٤در عمر   . آلترناتيو واقعي براي رژيم خميني نفي كند        عنوان تنها   وجود شوراي ملي مقاومت را به     
 .اند يي نرسيده نتيجه شيوه را در راه كمك به رژيم خميني آزمايش كرده اّما به

 وجود   شدٌه ساواك شاه و گروههاي موهومي كه مطلقاً         خارجه بر روي اسم برخي از پادوهاي منفور و شناخته           در گزارش وزارت  
قائـل  . شود كه چرا اينها در شورا عضويت ندارنـد          طلبكاري مي گاه از مجاهدين      شود و آن    خارجي ندارند، انگشت گذاشته مي    

ــ   كس ندارند نامي دستاورد ديگري براي هيچ چنين بها و ارزشي براي عوامل ديكتاتوري و ساواك شاه ــ كه جز بد  شدن يك 
ـ                   از يك  انگيـز    يار شـگفت  سو، و ناديده گرفتن عمدي متحدان و مؤتلفان مجاهدين در شوراي ملي مقاومت از سوي ديگر، بس
 .است

عنوان پرطرفدارترين نيروي سياسي و نظامي مخالف رژيم خميني، بزرگترين عضو شـوراي               اين حقيقت دارد كه مجاهدين، به     
عنـوان بخشـي از دموكراتيسـم درونـي شـورا،             ناپذير است كـه بـه       هم يك حقيقت انكار     اما اين . ملي مقاومت ايران هستند   

 .ر داخل شورا، دقيقاً از حقوقي برابر با حقوق ساير  اعضاي شورا برخوردارندمجاهدين در اتخاذ تصميمها د
باعث تأسف است كه    . نام هستند     اند كه گويا مجاهدين و شورا يك پديده با دو           بقاياي شاه و خميني در گذشته بارها ادعا كرده        

ه، كه با داليل و مدارك و شواهد مكفي همـراه           بار  يك از پاسخهاي مقاومت ايران در اين        وزارت خارجه در گزارش خود به هيچ      
 .بوده، كمترين توجهي نكرده است

 
همـين     در جريان تهيٌه گزارش مزبور چاپ و منتشر شد، در پاسخ بـه             ٧٣كه در ماه شهريور     »استمالت از ماليان تهران   «كتاب  

ـ  فصل جداگانـه     طور مفصل و در سه      ــ، به   ه بود  خانم شرمن به آقاي توريسلي، نمايندٌه كنگره، آمد        ٧٣كه در نامٌه تير     ادعاها ـ
اين كتاب  نظير مـوارد قبلـي، توسـط كميتـٌه            . دهد  پردازد و با ارائٌه مدارك، بطالن اين ادعاها را نشان مي            به اين موضوع مي   

ش، در مقابل   خارجي كنگره در اختيار تهيه كنندگان گزارش قرار داده شده بود و مقامهاي وزارت خارجه در جريان تهيٌه گزار                  
اعتراضهاي مكرر نمايندگان كنگره به گفتگو نكردن با نمايندگان شورا يا مجاهدين، تأكيد داشتند كه در جريـان انتشـارات                    

 در گزارش نيز ادعا شده كـه انتشـارات مجاهـدين و              .نظر قرار خواهد گرفت     مجاهدين هستند و اين انتشارات در گزارش مد       
عمل رعايت نشده و مطرح نمودنش بدون كمتـرين           ادعايي كه در  . ، مورد بررسي قرار گرفته است     ٧٣  تا مهر  ١٣٤٠ شورا، از دههٌ  

 .ورزي سياسي است دهندٌه غرض آن، نشان تعهد و پايبندي به
.  نيز در پاسخ به سؤال شماري از نمايندگان، ادعا كرده بود كه مجاهدين و شورا، يك پديده هستند                  ٧٢وزارت خارجه در سال   

يي بـه آقايـان دالمـز و برتـون،      زمان طي نامه دالمحدثين، مسئول كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت، در همان        آقاي سي   
 : يي از آن نيز براي كلينتون ارسال شد، نوشت نمايندگان كنگره، كه نسخه
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هدين خلق ايران، اين دو ارتباطات نزديك بين شورا و سازمان مجا    : "در  دعاوي وزارت خارجه عليه مجاهدين، آمده است كه           «
مسـعود رجـوي مسـئوليت    "شده براي اين ادعا اين است كه،  يكي از داليل ارائه". سازد قابل تفكيك مي سازمان را تقريباً غير   

در پاسخ بايد گفت، طبق كدام عرف و موازين دموكراتيـك، وجـود               . »"كامل در انتصاب وزيران كابينٌه دولت موقت را داراست        
كه آن سازمان عضوي از آن اسـت، اشـكال          ) شورا(با يك ائتالف سياسي     ) مجاهدين(ك بين يك سازمان سياسي      رابطٌه نزدي 

 گردد؟ دو مي ناپذير بودن آن دارد و دليل بر تفكيك
 ٥ »نيست؟" مسئوليت كامل در انتصاب وزيران كابينٌه دولت را دارا" «راستي مگر رئيس جمهور آمريكا نيز 

   
يـك از     حق سؤال و استيضاح از دولت موقـت يـا هـر           « اساسنامٌه شوراي ملي مقاومت، تصريح شده است كه          ٨البته در مادٌه    

 .»اعضاي آن، براي همٌه اعضاي شورا محفوظ است
مطابق برنامه و وظايف مبرم دولت موقـت  «ماهي كه مصدر امور است،    ٦گردد طي      اساسنامه، دولت موقت موظف مي     ٧ در مادهٌ 

، ٧٢ماهه نيز برطبق تصريحات آقاي رجـوي، در شـهريور   ٦دانند كه دولت  وانگهي همه مي. عمل نمايد » وراو ساير مصوبات ش   
كه گفتيم از     ــ  يك دولت ائتالفي است و چنان         هاي دولت موقت آينده     عنوان پايه   هنگام معرفي مسئوالن كميسيونها ــ به       به

باشند كه اغلـب   يي مي شده  هستند و بقيٌه آنها شخصيتهاي شناخته      تن از آنها از مجاهدين      ٧مسئول كميسيون، فقط      ١٨ميان  
 . الئيك هستند

نماينـدگان اصـلي شـورا اگـر عضـو          «ارائه شده، آن است كه      » ناپذير بودن مجاهدين و شورا      تفكيك«دليل ديگري كه براي     
عضاي مجاهـدين هماننـد اعضـاي       واقعيت آن است كه برخي از ا      . »مجاهدين نباشند، به اين سازمان وابستگي نزديك دارند       

عهده دارد، عضو اين شورا       جايي كه شورا نقش مجمع پارلماني در دوران انتقال را به            ساير نيروهاي سياسي عضو ائتالف، از آن      
وانگهي اگـر ايـن اسـتدالل       . يي نبوده و از ابتدا توسط شورا رسماً اعالم شده است            اين مسأله نيز هيچ امر پوشيده     . باشند  مي
هـا و     كه رؤساي همٌه كميته     دليل آن   ت باشد، در آن صورت بايد كنگرٌه  آمريكا و حزب دموكرات يا جمهوريخواه را نيز به                درس

درصـد مسـئوالن    ٦٠طور كه در باال ذكر شد،    البته همان . ناپذير ناميد   باشند، تفكيك   هاي كنگره از حزب اكثريت مي       زيركميته
 .مذهبي هستند كميسيونهاي شورا، غير

 خود، مقرر نموده كه نمايندگان رسـمي آن در كشـورهاي مختلـف،              ٧٠مهر٢٤شورا حتي يك قدم فراتر رفته و طبق مصوبٌه          
حالت تعليق درآيد، تـا بتواننـد         صورتي كه عضو يكي از سازمانهاي مؤتلف شورا باشند، عضويت آنها در سازمانشان بايد به                در

 ٦ .عنوان نمايندٌه شورا عمل نمايند وظايف خود به كمال بيطرفي، به  درعاري از هرگونه وظيفه و مسئوليت سازماني و
 
 اعتنايي به حقايق  بي

دانـد، عملكـرد آن       رغم ادعاي شوراي ملي مقاومت كه خود را يك سازمان دموكراتيك مي             به«در گزارش ادعا شده است كه       
تواند به شـورا      كسي مي   كنند كه چه    جاهدين مشخص مي  م«: گويد  در قسمت ديگري نيز مي    . »دهندهٌٌ اين ادعا نمي باشد      نشان

 ٧ .»اند منتقدان از شورا اخراج شده يا به سكوت كشانده شده. كسي حق رأي داده شود بپيوندد و به چه
 . اين اتهامها هيچ پايه و اساسي ندارد و وزارت خارجه نيز قادر نيست يك مورد واقعي كه ادعاي باال را تأييد كند، نام ببرد 

سـازمانهاي عضـو، از حـق وتـو نيـز           . باشـند   بنا بر اساسنامٌه شوراي ملي مقاومت، همٌه اعضاي اين شورا داراي يك رأي مي             
يي نيز در هـيچ حـالتي بـراي     شود و هيچ تبصره گونه تبعيضي بين اعضاي مختلف قائل نمي      اساسنامٌه شورا هيچ  . برخوردارند

حتي اختيارات مسئول شورا، در مقايسه با رؤساي بسياري از سازمانهاي سياسي            . عضو، وجود ندارد    مستثني كردن اين يا آن    
غالباً براي رؤساي سازمانهاي سياسي يا دولتها، ازجمله دولت آمريكا، در شرايط خاص اختيـارات     . يا دولتها، بسيار كمتر است    

تـرين ديكتـاتوري تـاريخ معاصـر          له با وحشـي   حال مقاب   كه در   رغم آن   اما مقاومت ايران، به   . نظر گرفته شده است     يي در   ويژه
. شـود  سوم اعضا و عدم مخالفت سازمانهاي عضو، اتخاذ مـي       برد، تصميمهايش با رأي دو      سر نمي   باشد و در شرايط عادي به       مي
 .صراحت بايد گفت كه اين درجه از دموكراسي حتي در خيلي از كشورهاي دموكراتيك نيز وجود ندارد  به
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سال گذشته، همٌه تصـميمهاي شـورا           ١٤عضاي شورا و آنهايي كه از نزديك با كاركرد آن آشنا هستند، طي              به گواهي تمامي ا   
توانـد بـا      كه هر يك از سـازمانهاي عضـو مـي           ضمن اين . رعايت ضوابط يادشده اتخاذ شده است       طور كامالً دموكراتيك و با      به

بنابراين نه مجاهدين، نـه مسـئول   . كه با آن مخالف باشد، گرددطرح و تصميمي  استفاده از حق وتو، مانع تصويب و اجراي هر      
دموكراتيـك    كساني كه ادعـاي غيـر     . ديگران تحميل كند    تواند نظرات خودش را به      شورا و نه هيچ فرد يا سازمان ديگري نمي        

ـ        جاي كلي   نمايند، به   بودن شورا را مي    ــ مثال بزنند كه ضوابط      كنيم تنها يك مورد     تأكيد مي   گويي بهتر است فقط يك مورد ـ
هاي شورا و هـم فيلمهـاي مربـوط بـه      جلسه عالوه بر اين، هم صورت. شورا توسط مسئول شورا يا مجاهدين نقض شده باشد       

تـوان   كه مي ضمن اين. تواند به حقيقت رهنمون شود گيريهاي مهم، در دسترس است و هر وجدان منصفي را مي            برخي تصميم 
 .گيري آن را از نزديك مشاهده كرد شورا بحث و فحصها و نحوٌه  نظرپرسي و رأيبا شركت در يك اجالسيٌه 

شوراي ملي مقاومت كه زماني ائتالف مناسبي بود، بسياري از گروههاي مقاومت            «يي مدعي است      توزانه  نحو كين   اّما گزارش به  
مآبانـٌه رجـوي و تصـميم          روشـهاي ديكتـاتور    دليل مخالفتهاي خود بـا       به ١٣٦٠ آن پيوسته بودند، در دههٌ       به ١٣٦٠ كه در سال  

 ٨ .»جانبٌه وي براي اتحاد با عراق، اين سازمان را ترك كردند يك
نحـوٌه پـذيرش اعضـاي    «بنـابراين  . جا وزارت خارجه اذعان دارد كه در ابتدا اين شورا يك ائتالف مناسبي بوده اسـت     تا اين 

د شرايط عضويت هست يا نه، مشخص نمـودن نحـوٌه  تميـز دادن               كه يك گروه واج     جديد، دادن حق رأي، مشخص كردن اين      
يي، در آن زمان دموكراتيك بوده كه اين شورا را يك             لحاظ اساسنامه   ، از نظر وزارت خارجه، حداقل به      …»گروه از شخصيت و   

هيچ تغييـري نكـرده،     زمان تاكنون     جا كه اساسنامٌه شوراي ملي مقاومت از آن         از آن . ائتالف قابل و مناسب ساخته بوده است      
متكـي نمـوده و     » صدر و حزب دموكرات كردستان از شـورا         خروج بني «گيري اصلي خود را  بر         گزارش  ناگزير شده كه نتيجه     

 ٩ !»يك خروج جمعي شد«منجر به » جانبه براي اتحاد با عراق تصميم يك«و » مآبانه  روشهاي ديكتاتور«دروغ ادعا كند كه  به
دليـل   دو بـه  نشدند، بلكه هـر  » خارج«كدام از شورا  صدر و نه حزب دموكرات، هيچ   ا اين است كه نه بني     اولين تحريف واقعيته  

شود، با تصويب كليـٌه اعضـا، از ايـن      نقض اساسنامه و برنامٌه شورا كه نقض حقوق دموكراتيك همٌه اعضاي شورا محسوب مي             
عنـوان دليـل    بـه » جانبه براي اتحاد با عـراق  تصميم يك«ه  طور ك  همان نيز صحت ندارد،» خروج جمعي «. شورا اخراج شدند  

قـدر    وانگهي ادعاي نويسندگان گزارش آن    . وجه صحت ندارد و در فصل اّول به توضيح آن پرداختيم            هيچ  اعضا نيز به  » خروج«
 ديـدار كنـد، يـا در     با طارق عزيز در پـاريس ١٣٦١ كه آقاي رجوي در سال اند مدتها قبل از اين پايه است كه فراموش كرده   بي

از اينهـا گذشـته،   . عراق برود، حزب دموكرات در عراق مستقر بود و با دولت اين كشور مراودات فعـالي داشـت    به ١٣٦٥ سال
اگـر  . باشـد   دموكراتيك بودن آن مي     اساس كدام منطق، اخراج  يا خروج يك يا چند عضو از يك ائتالف سياسي بيانگر غير                  بر

داليل شخصـي     سال گذشته شماري از باالترين مقامهاي دولت، چه به          آمريكا بسط دهيم، تنها طي دو     همين منطق را به دولت      
آيا اين امر بيانگر عدم دموكراسـي  . اند نظر با رئيس جمهور، مقامهاي خود را ترك كرده يا كنار گذاشته شده دليل اختالف   يا به 

شته كه افراد يا جريانهايي از حزب جمهوريخـواه  يـا دمـوكرات،              چنين موارد متعددي وجود دا      باشد؟ هم   در دولت آمريكا مي   
آيـا ايـن   . انـد  دليل اختالف نظر با ساير اعضا و رهبري حزب، پالتفرمهاي خود را تشكيل داده يا حتي از حزب خارج شـده              به

 باشد؟ بيانگر نبودن دموكراسي يا وجود ديكتاتوري در درون اين احزاب مي
 

 يران حزب دموكرات كردستان ا
شـاخٌه  (دموكراتيك خواندن شوراي ملي مقاومت، به يك نامـٌه حـزب دمـوكرات كردسـتان ايـران                    وزارت خارجه، براي غير   

 تـا   ١٣٦٠ مان با مجاهدين در سـالهاي       توجه به تجربٌه عملي     با«كند كه مدعي است        خطاب به اين وزارتخانه اشاره مي       )قاسملو
سكتاريسـتي    دموكراتيك و    دموكراتيك ايران، معتقديم كه مجاهدين يك سازمان غير         و رفتار آنها در قبال اپوزيسيون      ١٣٦٥

 ١٠ .»تواند براي پايبندي به تمايالت دموكراتيك مردم ايران، مورد اعتماد قرار گيرد است كه نمي
، نـاگزير   بـا مجاهـدين چيسـت     » دموكراتيك و سكتاريسـتي     غير«كه منظور از تجربٌه عملي        براي روشن شدن حقيقت و اين     

 .بايستي تاريخچٌه مناسبات حزب دموكرات با مجاهدين و شورا را، مرور كرد
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، حزب دموكرات نيز مانند ساير احزاب و گروههاي كـرد ايرانـي، مسـعود رجـوي را                  ١٣٥٨ جمهوري سال   در انتخابات رياست  
كل حزب دموكرات، از اين پس مجاهدين و         عنوان دبير   آقاي قاسملو به  . عنوان كانديداي اپوزيسيون دموكراتيك معرفي كرد       به

كرد و خواهان اين بود كـه مجاهـدين در محـل اسـتقرار حـزب دمـوكرات،                    خود خطاب مي  » برادر بزرگتر «شخص رجوي را    
، بـه محـل دفتـر       ٦٠پس از شروع مقاومت مسلحانه، تعدادي از مجاهدين، در تيرمـاه          . نمايندگي و تردد بيشتر داشته باشند     

هاي راديويي خـود، بـه مـدت     مجاهدين قبل از استقرار فرستنده. ات در منطقهٌٌ مرزي غرب ايران رفتند  سياسي حزب دموكر  
در عـوض نفـس حضـور       . كردنـد   ماه از فرستندٌه كوچك اين حزب براي پخش پيامها و برنامٌه راديويي خود اسـتفاده مـي                  ٩

 .كرد غايت استقبال مي يقيمتي بود و قاسملو از آن بهت، پشتوانٌه سياسي بسيار ذ مجاهدين در اين منطقه براي حزب دموكرا
، بالفاصله پس از اعالم برنامٌه دولت موقت توسط آقاي رجوي، به شوراي ملي مقاومت پيوسـت و                  ٦٠حزب دموكرات در مهرماه   

 .شناخت» فرد آلترناتيو منحصر به«آن را 
خصوص پيوند اين حزب      ات به شوراي ملي مقاومت و به       از آن پس، قاسملو در كليٌه موضعگيريهاي خود، پيوستن حزب دموكر          

 . دانست  با مجاهدين را اسباب سربلندي و افتخار و خواستٌه عمومي مردم كردستان مي
 :مناسبت دومين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت، آمده است ، به١٣٦٢ در پيام دبيركل حزب دموكرات در سال

 
سـال، هـيچ آلترنـاتيو        ناتيو دموكراتيك است، شعار نيست، واقعيت است چرا كه پـس از دو            كه شورا تنها آلتر     تأكيد بر اين     «

توان   گيرد، نمي   دستور آمريكا صورت مي     طلبان را، كه به     بنديهاي ساخته و پرداختٌه سلطنت      هم  خورد و سر    چشم نمي   ديگري به 
ذشته، سلطنت را براي هميشه در مـيهن مـا مـدفون            كه، روند تاريخ و مبارازات خونين سالهاي گ         نخست آن . آلترناتيو ناميد 

اهميت شورا از آغاز تشكيل     … تواند باشد   ، آلترناتيو دموكراتيك نمي   "سلطنت مشروطه "يا    "سلطنت"كه،      دوم آن . نموده است 
يه رژيـم  داد؛ سازماني كه شجاعانه عل    آن، در اين واقعيت نهفته بود كه نيروي اصلي آن را سازمان مجاهدين خلق تشكيل مي               

سر گذاشته بود؛ سازماني كه       يي انقالبي را پشت     خميني قيام كرده بود؛ سازماني اصيل كه از بطن جامعه بيرون آمده و گذشته             
وجود سازمان  . عنوان شكل محوري مبارزه، ممكن نيست       درك كرده بود سرنگوني رژيم خميني جز از راه مبارزٌه مسلحانه، به           

ناپذيري شورا با رژيم خميني بود؛ ضامن ايـن حقيقـت بـود كـه شـورا                   قاومت، ضامن آشتي  مجاهدين خلق در شوراي ملي م     
  ١١ .»آلترناتيوي است انقالبي و سر سازش با رژيم آخوندها را ندارد

 
مختاري براي مردم كردستان در چارچوب تماميـت          نظرات سازمان مجاهدين پيرامون خود      دنبال اعالم نقطه    ، به ٦٢در شهريور 

موجب خوشحالي اعضاي حزب دموكرات     «را    ، آن )٦٢شهريور    ١٩(مجاهدين    يي به   كل حزب دموكرات در نامه      ران ، دبير  ارضي اي 
در تقويت شوراي ملي مقاومت     «   توصيف كرد  و تصريح نمود كه اين موضعگيري،             ١٢ »كردستان ايران و  همٌه مردم كردستان      

، دفتر سياسي حـزب، طـي       ٦٢ مهر  ٧دنبال آن در تاريخ          به   ١٣ .»واهد داشت مثابه تنها آلترناتيو دموكراتيك نقش مؤثري خ        به
 : نظرهاي مجاهدين، افزود يي ضمن قدرداني از نقطه بيانيه

 
برند كه مجاهـدين فقـط    نظرها پاسخ دندان شكني است به همٌه آنهايي كه  مجاهدين را نشناخته و گمان مي      اعالم اين نقطه  «
  ١٤ .»كنند و در باطن به حق تعيين سرنوشت خلقها اعتقاد ندارند خودمختاري را مطرح ميعنوان تاكتيك، مسألٌه  به
 

سازمان مجاهدين خلق در جريان بحث و مذاكره در         «، قاسملو اذعان كرد كه      )٦٢ آذر  ٢٤(در مصاحبه با راديو صداي كردستان       
يادي متحمل شد تا اين طرح، كـه بـه ايـن            حق، نقش چشمگيري داشت و زحمت ز        مورد اين طرح خودمختاري كردستان، به     

يـي را     ، حزب دموكرات كردستان ايران بيانيه     ٦٣ماه بعد در فروردين        چند   ١٥ .»ترتيب به تصويب رسيده است، پذيرفته شود      
و عنوان تنها آلترنـاتيو دموكراتيـك تأكيـد دارد            چنان بر شوراي ملي مقاومت به       همراه ساير اعضاي شورا امضا كرد كه هم         به
 :كند كه  رابطه با سياست صلح شورا تصريح مي در
 



 ١١٥  دموكراسي خيانت شده 

مالقـات مسـئول    (اسـت     ديگر اعالم كند، گامهايي كه تاكنون در اين راه برداشته شـده             شوراي ملي مقاومت، مايل است بار       «
تصـويب رسـاندن آن در مجـامع و           وزير عراق، تهيٌه يك طرح صـلح و تـالش بـراي بـه               شوراي ملي مقارمت با نايب نخست     

طلب خمينـي    عدم اطاعت از عّمال جنگ المللي، آكسيونهاي ويژٌه تبليغ صلح در ايران، فراخواندن سربازان به         سازمانهاي بين 
تنهـا    ، نه )هاي جنگ براي پيوستن به نيروهاي مقاومت و درخواست قطع بمباران شهرها و روستاهاي كشور                كردن جبهه   و رها 

عنوان تنها آلترناتيو دموكراتيك، با توجه بـه برنامـٌه            شوراي ملي مقاومت، به   .  هستند   كامالً مورد تأييد، بلكه شايان تحسين     
گونه كوشش و  اساس حفظ منافع و مصالح ملت ايران، از هر         شورا و دولت موقت، در آينده نيز براي پيشبرد طرح صلح خود، بر            

لي مقاومت، سياست دفاع پيگير از صـلح را، عـين   شوراي م. سود مردم ايران تشخيص دهد، دريغ نخواهد كرد      ابتكاري كه به  
  ١٦ .»داند دوستي و داراي محتواي پيشرو و انساني مي ميهن

 
صـراحت    يي را تصويب و امضا كرده كـه بـه           ، حزب دموكرات كردستان، همراه با ساير اعضاي شورا، بيانيه         ٦٣ مهر  ٦  در تاريخ   

 : قسمتي از اين بيانيه آمده استدر. دهد پاسخ اتهامهاي امروزي وزارت خارجه را مي
 
اسـت،  " آلـت دسـت مجاهـدين     "طور عمده     نام هم وجود دارد به      كه شورا وجود خارجي ندارد و اگر چيزي به اين           ادعاي اين  «

صدر و روزنامٌه ناشر افكـار او، ايـن دروغ    مدتهاي مديدي است كه هم ضدانقالب مغلوب و هم آقاي بني  . يي نيست   ادعاي تازه 
 : چه خوب است هموطنان از بابت زندگي دروني شوراي ملي مقاومت بدانند، آن است كه  آن. كنند ا تكرار ميبزرگ ر

رغم تمامي سمپاشيهاي نشريٌه نامبرده، شورا تاكنون هيچ تصميم سياسي نگرفته است كه بالفاصله آن را بـه اطـالع                      به: اوالً
 .مردم نرسانده باشد

بـام و     يك"صدر بود كه با رويٌه        ق از موقعيت استثنايي و امتياز ويژه برخوردار بود، شخص آقاي بني           ناح  آن كه در شورا به    : ثانياً
گاه هيچ تعهد و التزامي نسبت به اين شـورا و امضـاي خـود در پـاي برنامـه و                       ، هم رئيس جمهور شورا بود و هم هيچ        "هوا  دو

 .مصّوبات آن احساس نكرد
يي كه از آغاز تشكيل شـورا      العاده  حد و مالحظات فوق     سبب، نظر به انعطافهاي زياده از      مسئول شوراي ملي مقاومت به همين       

همه در اعتماد اعضاي      با اين . داشت، بارها مورد اعتراض اعضاي شورا قرار گرفت         صدر معمول مي    براي حفظ شئونات آقاي بني    
گاه هيچ مـذاكرٌه سياسـي بـا          مسئول شورا هيچ  . يي خلل وارد نيامد     گاه ذره   شوراي ملي مقاومت نسبت به مسئول شورا هيچ       

را به اطالع شورا نرساند و شورا هيچ تصميمي نگرفت كه مسـئول شـورا آن را بـه مرحلـٌه عمـل                         صدر نكرد كه آن     آقاي بني 
نـد  صـدر، هرچ    هاي خصوصي مسئول شورا با آقاي بني      "بند  و  زد"بنابراين، ادعاي   . رسد كه خالف آن را عمل كند        نياورد، چه   در

 ١٧ .»محض   است صدر بود، سراسر كذب شايد آرزوي قلبي گردانندگان روزنامٌه ناشر افكار آقاي بني
 

تدريج زمزمٌه مذاكره با رژيـم خمينـي را آغـاز             تر شد، به    خصوص وقتي كه مبارزه طوالني      سال، حزب دموكرات به     اما در همان  
 :ميان گذاشت و گفت نمايندٌه وقت مجاهدين در كردستان، دربار اين موضوع را با آقاي ابراهيم ذاكري،  كرد، و اول

 
ماه، رژيم را سرنگون كنند و شوراي ملي مقاومت را روي كار بياورنـد، در ايـن                   دهند كه طي شش     اگر مجاهدين تضمين مي    «

 . »يمسال مبارزه كن٢٥توانيم  كنيم، واال ما  نمي ماه مذاكراتمان را با رژيم متوقف مي صورت ما هم تا شش
 

خـود حـزب در     . تروريستي آخوندها، نقض آشكار ضوابط شوراي ملي مقاومـت بـود            ــ  ورود به مذاكره با ديكتاتوري مذهبي     
 :كرد كه  گذشته بارها تأكيد مي

 



 ١١٦  دموكراسي خيانت شده 

اعتبـاري   هرگونه عدول يا انحراف از اين اصول، موجـب بـي  . شورا بايد در پياده كردن اصولي كه پذيرفته است، پيگير باشد            «
بدون ترديد راز موفقيت، در احترام به تعهد متقابل و وفاداري به اصولي كه از سوي شورا پذيرفته شده و                    … ا خواهد شد  شور

 ١٨ .»كوشش در پياده كردن آنها، نهفته است
 

، حزب دموكرات از آخرين مناطق و روستاهاي مرزي غرب ايران، توسط قواي سـركوبگر رژيـم                 ٦٢واقعيت اين بود كه در مهر     
بنابراين، اين حزب كه عمدٌه قوايش پيشمرگان چسـبيده بـه           . يني، عقب رانده شد و ناگزير در خاك عراق مستقر گرديد          خم

بودند، در اثر فقدان زمين، توانايي خود را به ميزان زيادي از دسـت داده و رهبـريش روحيـٌه                    ) و نه جنگجويان شهري   (زمين  
 .ديد  كنار آمدن با آخوندها ميكلي باخته بود، و تنها چاره را در خود را به
 از گفتگوهاي بين اين حزب با مأموران رژيـم خمينـي           ٦٣ارگان حزب دموكرات، در شهريور      ،  »كوردستان«بار نشريٌه     نخستين
ولـي  . درنگ در جلسٌه شورا محكوم و توسط مسئول و شماري از اعضاي شورا به قاسملو تذكر داده شـد                    اين امر بال  . خبر داد 

، موضـوع را    )٢٢٧نشريٌه مجاهـد، شـمارٌه      ( خود   ٦٣آبان١٢ذكرات مؤثر واقع نشد، سرانجام مجاهدين در اطالعيٌه         چون اين ت  
 .در چارچوب شوراي ملي مقاومت گرديدند »التزامات مشترك«بر » پايبندي متقابل«شدت محكوم و خواهان  به

شتن حزب دموكرات از رفتن به جانب رژيـم خمينـي و            پس از آن نيز، مسئول و اعضاي شورا منتهاي تالش خود را براي بازدا             
هاي شورا در اين رابطه،  همگي موجـود و قابـل انتشـار                نگاريها و صورتجلسه    نامه  . كار بردند   آلوده شدن به ننگ اين رژيم به      

 .گذارد است و كمترين جاي ابهامي باقي نمي
مذاكرٌه سياسي با رژيم خميني را      … ستثناي حزب دموكرات  ا  اعضاي حاضر در اجالس مزبور، به     « شورا،   ٦٣ديماه١٧در جلسٌه   

 ١٩ .»شورايي دانستند شدٌه  محكوم و آن را خالف التزامات امضا
، در برابر كليهٌٌ اعضاي شورا به آقاي قاسملو به عنوان دبيركل حـزب دمـوكرات كردسـتان                  ٦٣ديماه١٧آقاي رجوي در جلسٌه     

ـ    ايران گفت كه اگر مشكل اين حزب كمبود سال         ــ است و اگر ايـن        شود  كه از سوي آقاي قاسملو مطرح مي        ح يا كمبود پول ـ
و بالدرنـگ،  . عوامل باعث زانو زدن در مقابل آخوندها شده، مجاهدين حاضرند حتي نان شب خود را نيـز بـا او نصـف كننـد      

امـا قاسـملو در       .قاسملو بدهنـد  نيت، مقرر كرد كه مجاهدين مقداري سالحهاي انفرادي خود را به حزب آقاي                عنوان حسن   به
چوبي، خواهان تفنگهاي     جاي تفنگهاي خودكار دسته     نشان نمود كه، به     كمال شگفتي و در برابر كليٌه اعضاي شورا، ابتدا خاطر         

آقاي رجوي گفت فعـالً     . جاي اين سالحها پول نقد دريافت كند        دهد كه به    و بعد هم گفت ترجيح مي     ! فلزي است   خودكار دسته 
روز بعـد توسـط نماينـدٌه  آن روز             را، كه چند    ار فرانك همراه با يك نقشٌه ايران به او داده شود كه كليشٌه رسيد آن              يكصدهز

 .بينيد حزب دموكرات كردستان ايران در فرانسه داده شده است،  در زير مي
خصوص كـه     يي بيش نيست، به     ، بهانه روشن شد كه نداشتن پول و سالح        اما يك هفتٌه بعد، قاسملو  پول را پس فرستاد و كامالً           

 .زد براي ايجاد رابطه و گفتگو با رژيم خميني دم مي »حق استقالل حزب«قاسملو اكنون از 
 :  گفت٦٣ بهمن ٢٢همه، مسئول شورا در پيام  با اين

 
 شـهداي خلـق،     حرمت خون همهٌ    كنم كه به    از حزب دموكرات كردستان ايران، صميمانه و صادقانه و خاضعانه درخواست مي           «
اند، صراحتاً عدم تجديد هرگونه مذاكرهٌٌ سياسي با          ويژه پيشمرگان دلير كردستان كه توسط رژيم خميني به شهادت رسيده            به

ـ    صميمانه آرزومندم حزب هم   … حال و آينده اعالم دارد      بشري را در    دشمن ضد  ــ با تحريم قاطعانٌه   حزب دموكرات   پيمان ما ـ
  .»مابين را فراهم نمايد وسايل رفع اختالفات في… م نامشروع خمينيمذاكرٌه سياسي با رژي

 
مـاه   پس از شـش   ــ٦٤كدام از اين درخواستها به نتيجه نرسيد و سرانجام شوراي ملي مقاومت در فروردين           اما متأسفانه هيچ  

مذاكرٌه سياسي بـا رژيـم      «دليل     به اتفاق آرا به همكاري با حزب دموكرات كردستان ايران،          ــ به   حزب  نتيجه با اين    گفتگوي بي 
عنوان نقض اساسي موجوديـت شـورا، نـافي عضـويت در ايـن شـورا        مخالف مادٌه يك اساسنامٌه شورا بوده و به     )كه(خميني  

 .، خاتمه داد و اين حزب را از شورا اخراج نمود»شود محسوب مي



 ١١٧  دموكراسي خيانت شده 

 نهايت تالشش اين بود كه در عين مذاكره بـا رژيـم             خواست از شورا اخراج شود، بلكه       جالب توجه است كه قاسملو هرگز نمي      
گاه متحـداني ماننـد مجاهـدين و          دانست كه هيچ    خوبي مي   خميني، از مزاياي عضويت در شورا نيز برخوردار باشد، چرا كه به           

 .ديگر اعضاي شورا نخواهد يافت
 :زبان در خارج كشور، همان زمان نوشت يك نشريٌه فارسي

 
اسـالمي را     خواهـد رژيـم جمهـوري       هم مي ! خواهد، هم خرما را      سياسي حزب دموكرات، هم خدا را مي       اصطالح دفتر   اين به  «

و . دهد و حاضر است قصد براندازي را كنار بگذارد داند، هم مذاكره را مفيد تشخيص مي    فايده مي   براندازد و مذاكره با آن را بي      
و نيـز در    … ي براي ايران و خودمختاري براي كردستان بـوده        كه گويي يادش رفته است شعارش دموكراس        ميان چنان   در اين 

چنان از موضع قدرت حـرف   وجود از دست دادن مناطقي كه در اختيار داشته هم طور وانمود كند كه با      حالي كه سعي دارد اين    
طر نابرابري قوا، براي    خا  زند، اشارات متعددي حكايت از آن دارد كه اين تمايل به مذاكره بيشتر ناشي از ضعفي است كه به                    مي

جنگاوران كرد حاصل شده است و نوميدي از پيروزيهاي نظامي است كه دفتر سياسي حـزب دمـوكرات را بـه ايـن نتيجـه                         
 ٢٠. »قيمتي كه شده، راه مذاكرات سياسي را بگشايد رسانيده كه بايد به هر

 
خواست تا     از مسئول شورا مي     طور مستمر   خاك عراق، به  آقاي قاسملو از بدو استقرار در         هاي شورا،   گواهي صورتجلسه   ضمناً به 

خواست تا آقايان ادريس و مسعود بارزاني، رهبران كردهاي عراقي كه در              اصرار از مجاهدين مي     چنين به   وي هم . به عراق برود  
 ٢١ .شد رو مي جوي روبهبردند، از ميان برداشته شوند، اّما هر بار با مخالفت جّدي آقاي ر سر مي سالها در غرب تهران به آن

 قاسملو در سالهاي عضويتش در شورا، پيوسته از مجاهدين خواهان كمكهاي مادي و تسليحاتي و فني و تبليغاتي و پزشكي                    
شمردند كـه برخـي اسـناد آن     كردند و آن را از وظايف خود مي        گرديد كه مجاهدين در حد امكانات خود دريغ نمي          بيشتر مي 

 .ضميمه است
 حزب دموكرات بـود،     ٢كه آن موقع نفر شمارٌه         اين اسناد صادق شرفكندي، دبيركل اين حزب پس از ترور قاسملو،           در يكي از  
و هـواداران حـزب دمـوكرات     به نمايندگي از سوي رفقاي رهبري و همٌه اعضا          «، با امضاي سعيد بدل      ٦٣ فروردين  ٢٦به تاريخ   

از … دريغ قريب به دوسالٌه سازمان مجاهدين خلق ايـران           مساعدتهاي بي  ويژه پرسنل راديو، از همكاري و       كردستان ايران به  
امـروزي، بـراي    » دموكراتيك و سكتاريست    غير«چرا كه همين مجاهدين     . نمايد  مي  » صميم قلب اظهار سپاسگزاري و امتنان     

 .كردند مدت طوالني به پخش برنامٌه راديويي روزانٌه اين حزب مبادرت مي
 

در همـان  ) جانشين كنوني دبيركل اين حزب(چنان كه آقاي عبداهللا حياكي مشهور به ماموستا عبداهللا      همواقعيت اين بود كه     
امكـان ديگـري بـراي پخـش        «جز راديو مجاهد،      ، به مجاهدين نوشت، حزب در اين دوره، به        ٦٢زمان، در نامٌه مورخ اول آبان     

 .نداشت »هاي صداي كردستان برنامه
 

 .كنيد هزار فشنگ كلت را  مالحظه مي هزار فشنگ كالشنيكف و بيست٤٠٠ در دو سند ديگر، رسيدهاي
در جهت معالجه و مـداواي بيمـاران و         «ي مجاهدين   »همتا  از زحمات فراوان و بي    «در سند ديگر، توسط كميتٌه آرارات حزب،        

 .كند قدرداني مي »ويژه در امر آموزش امدادگران زخميها به
 .شود تن دارو و وسايل مختلف پزشكي گواهي ميكار ٣٤در دو سند ديگر، دريافت 

نرخ برابـري دالر و       هزار دالر به  ٣٠حدود   (٦٢ در سند ديگر، كه نمونٌه آن فراوان است، دريافت يك ميليون تومان پول در سال              
 .شود گواهي مي) تومان در آن زمان

كنوني شورا، از حزب دموكرات، حتي قبل از تأسيس         اّما باالتر و مهمتر از همٌه اينها، حمايت سياسي مجاهدين و ديگر اعضاي              
 .شورا در برابر تهاجمات رذيالنٌه سياسي خميني و رژيمش بود
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دفاع از حقوق مردم كردستان ايـران و ضـرورت            ، به ٥٧آقاي رجوي در اولين سخنراني خود بعد از حاكميت خميني در بهمن           
ٌه تهديدها و چماقداريهاي آخوندها عليه مجاهـدين، ايـن مجاهـدين         رغم هم   بعدها نيز، به  . رفع ستم مضاعف از آنها پرداخت     

عنوان تنها نيروي بزرگ سراسري و مسلمان و دموكراتيك، ضرورت دفاع از حقوق مردم كردسـتان را بـه ميـان                       بودند كه به  
جاهـدين از كردهـا   خميني كه فتواي قتل رهبران كرد را صادر كـرده بـود، از حمايـت م       . وسيعترين اقشار مردم ايران بردند    

 . گرفت ها پس مي شّدت عصباني بود و تقاص آن را از مجاهدين در ساير زمينه به
طـور كـه وزارت خارجـه     بنابراين كامالً روشن است كه موضوع اختالف حزب دموكرات كردستان و شوراي ملي مقاومـت، آن      

ــ تروريستي    ف بر سر كنار آمدن با ديكتاتوري مذهبي       اختال. بودن شورا نبود    »دموكراتيك  غير  «خواهد وانمود كند، بر سر        مي
رسد كه    نظر مي   به. آخوندها از سوي  حزب دموكرات و پافشاري شورا براي  سرنگوني رژيم و برقراري دموكراسي در ايران بود                  

آن، كه مـورد نظـر ايـن           است، و مذاكره با        ٢٢ »پديدٌه ابدي   «اختالف اصلي وزارت خارجه با مقاومت ايران نيز، پذيرفتن اين           
سو، و پافشاري شوراي ملي مقاومت براي جايگزين كـردن ايـن  ديكتـاتوري بـا يـك دموكراسـي                   باشد از يك    وزارتخانه مي 

 .بار قاسملو در وين بر سر ميز مذاكره با رژيم خميني است گواه اين حقيقت، ترور تأسف. باشد پلوراليستي از سوي ديگر مي
، بعدها فاش ساخت كه يكي از نزديكان قاسملو گفتـه           »حزب دموكرات كردستان ــ رهبري انقالبي     «،  كل جناح انشعابي     دبير

جا نيز داسـتان         در اين    ٢٣ .»بود كه او، براي مخالفت با مجاهدين، مدتهاست كه با رژيم معامله كرده و به توافق رسيده است                 
 . مبين سازش و نزديكي با رژيم خميني استضديت و دشمني با مجاهدين و شوراي ملي مقاومت،. مشابه است

كنم كه دور شدن حزب دموكرات از ما، انشاءاهللا كـه حـد و                آرزو مي «البته آقاي رجوي به قاسملو و گروهش يادآور شده بود،           
 چند هـم كـه حـزب     هر. جويي با رژيم خميني پيامدهاي بعدي را بر اين حزب باز نكند             حدودي داشته باشد و  خالصه مذاكره      

وجه آيندٌه  هيچ ما، برچسبهاي بيشتري بزند و حمله بكند، من در اين آرزوي خيرخواهانه  تجديد نظر نخواهم كرد چرا كه به                     به
 ٢٤ .»خواهيم بدي را براي آنها نمي

و بسـا كـه پاسـداران         يي نخواهد داشـت و اي       چنين مجاهدين تأكيد كردند كه مذاكره با اين رژيم، هيچ دستاورد و آينده              هم
فقط قاسملو، بلكه دبيركل بعـدي ايـن حـزب نيـز      امروز نه. هايي را به اجرا دربياورند    آخوندها، در اثناي اين مذاكرات، توطئه     

 .نظرهاي مقاومت ايران، ُمهر تأييد خورده است توسط رژيم خميني ترور شده و صحت نقطه
دريـغ   و كشـتار بـي  ) يك گروه ديگر كرد ايراني(له چنين درگيريهاي مسلحانٌه حزب دموكرات و كوم  شوراي ملي مقاومت هم   

رغم همٌه    لكن اسباب تعجب بود كه به     . نمود  اسيران جنگي يكديگر و انواع اخّاذيهاي اين گروهها از مردم عادي را، محكوم مي             
 .كرد شد و لباس جديدي به تن مي  مي »دموكراتيك«رسيد، يكسره  اينها، آقاي قاسملو وقتي پايش به اروپا مي

 بـه تفصـيل افشـا       ١٣٦٧ چنان كه دوستان پيشين خود آقاي قاسملو از بهار          در داخل حزب دموكرات كردستان ايران نيز، آن       
دموكراتيك توأم بود، زيرا بسـياري از مسـئوالن           غايت غير   اند، سياست مذاكره و كنار آمدن با رژيم خميني با روابط به             نموده

هـايي كـه      چنان كه گروههاي زيادي از مردم عادي نيز در نامه           هم. ا آن مخالف بودند   هاي شناخته شدٌه حزب ب      قديمي و چهره  
ها در دبيرخانٌه شوراي ملـي   نامه(كردند  فرستادند، مخالفت خود را با اين سياست ابراز مي   براي آقاي رجوي مي     طور مستمر     به

 ).كنيم نها خودداري ميخاطر حفظ امنيت هموطنان كرد، از كليشٌه آ مقاومت موجود است، اما به
طور كه منشعبان حزب بعـدها افشـا          آن. تدريج كنار گذاشتند    هرحال قاسملو و همدستانش در حزب، مخالفان مذاكره را به           به

، كنگرٌه اين حزب را مجبور به رأي دادن به يك ليست ثابت براي انتخاب اعضاي دفتر سياسـي                   ١٣٦٦ كردند، قاسملو در سال   
تـن از     ١٥دنبال همـين كنگـره،        به. ي بود كه با سياست نزديكي و مذاكره با رژيم خميني موافقت داشتند            كرد كه شامل افراد   

 . را تشكيل دادند» حزب دموكرات كردستان ايران ــ رهبري انقالبي«اعضاي رهبري حزب انشعاب كرده و 
بي قاسملو در برابر رژيم آخوندها، خود او را         طل  يابيم كه سازشكاري و تسليم      در پايان اين مبحث ذكر اين نكته را ضروري مي         

طمع   يي به   خياالنه  نحو خام   بس در جنگ ايران و عراق، كه قاسملو را به           طوري كه پس از آتش      به. در چشم آنها بسيار حقير كرد     
ي مـذاكره بـا او      داد كه چرا كسي از جانب رژيـم بـرا           سخن مي   سي،  داد  .بي.رو شدن رژيم انداخته بود و او در  راديو بي            ميانه
خواهـد    آيد؟ يكي از فرماندهان سپاه پاسداران در كردستان، به او جواب داد كه خريدارش نيستند، اما هر كس كـه مـي                       نمي
 )٦٧مرداد ١٢! (»نامه بگيرد به آغوش اسالم بازگشته و امان«تواند  مي



 ١١٩  دموكراسي خيانت شده 

 
 دموكراسي از ديدگاه نويسندگان گزارش

خـاطر عـدم      خواندن شوراي ملي مقاومت و مجاهدين بـه       » دموكراتيك  غير«ت خارجه،   يكي  از موارد عجيب در گزارش وزار       
در همين رابطه، در گزارش آمده اسـت كـه          . ترين جريانهاي وابسته به  رژيمهاي شاه و خميني است           دموكراتيك  ائتالف با ضد  

طلبـان و     كند، شامل سلطنت    ودداري مي نيامدند و شورا از همكاري با آنها خ         عضويت شورا در    وقت به   گروههاي ديگر كه هيچ   «
: گويد  چنين مي      هم   ٢٥ .»شود  خواهان ايران، درفش كاوياني، و جناح اصلي چريكهاي فدايي خلق مي            طور مشخص مشروطه    به
حزب «  و از عضويت      ٢٦ به شورا بپيوندد  » در يك نمايش  اوليه از عدم تحمل مخالفان، مجاهدين اجازه ندادند نهضت آزادي             «

جبهٌه . گروههاي ديگر مقاومت، نسبت به اسالم انقالبي مجاهدين مشكوك بودند         «افزايد كه     نيز، جلوگيري كردند، و مي      » توده
دو سـازمان ديگـر   . دليل مخالفت با دولت اسـالمي، از پيوسـتن بـه شـورا خـودداري كـرد           به) گراي مصدق   حزب ملي (ملي  

 ٢٧ .»جاهدين، از پيوستن به شورا خودداري كردنددليل وجهٌه اسالمي ايدئولوژي م ماركسيست نيز، به
تـوان از روي      خـوبي مـي     صداقت نويسندگان گزارش را در دلسوزي براي نبودن دموكراسي در درون مجاهدين و شـورا، بـه                

خاطر دوري جستن از آنها سـرزنش مـي كنـد،             اش كه مجاهدين را به      ماهيت، عملكرد و سابقٌه سياسي گروههاي مورد عالقه       
 .فتدريا

 نهضت آزادي 
يكي از گروههاي مورد عالقٌه وزارت خارجه، نهضت آزادي است كه رهبر آن مهدي بازرگان  بعـد از سـرنگوني شـاه، اولـين                         

كه گاه انتقادهايي به عملكرد رژيم آخوندها نموده، ولي هميشـه اعـالم               رغم آن   نهضت آزادي به  . نخست وزير رژيم جديد شد    
رژيـم  » موافـق غيرحـاكم   «   و خـود را        ٢٨ باشد  ار است و خواستار جايگزيني يك رژيم ديگر نمي        داشته كه به اين رژيم وفاد     

، اين گروه بارها حمايت خود از رژيم را مـورد تأكيـد   ١٣٦٠ حتي بعد از شروع اعدامهاي جمعي توسط خميني در سال    . داند  مي
ريح كرد كه از نيروهاي ملي و مردمي كسـي در زنـدانها              نيز، تص  ١٣٦٧ عام زندانيان سياسي در تابستان      قرار داد و در پي قتل     

بنابراين ورود اين حزب به شوراي ملي مقاومت كه معتقد است اين رژيم ديكتاتوري ارتجاعي بايد با يـك                   ! كشته نشده است  
 خواست كه   حال آقاي رجوي، مسئول شورا، چندين بار از اين گروه            با اين   .رژيم دموكراتيك عوض شود، از اساس منتفي است       

يي از وي خواسـت       آلمان، آقاي رجوي طي نامه      هنگام سفر بازرگان به     ، به ١٣٦٤ بار در سال    آخرين. از حمايت رژيم دست بكشد    
   ولـي  ٢٩ .راه مهاجرت در پيش بگيرد و بيش از اين نقش سوپاپ اطمينان را براي آخونـدها و جنايتهـاي آنهـا بـازي نكنـد                       

در زير چتر اين رژيـم ادامـه   » به حيات خفيف خائنانه   «ترجيح دادند كه به گفتٌه خود بازرگان        متأسفانه بازرگان و همفكرانش     
 .دهند
گـاه در     سال پيش مسئول شوراي ملي مقاومت بـه وي گفتـه بـود كـه هـيچ                  ١٤از  . حال اكنون بازرگان درگذشته است      در هر 

جوي گفت كه زندگي سياسي بازرگان بـه روشـني          پس از مرگ وي، آقاي ر     . حكومت آخوندها دوباره به قدرت نخواهد رسيد      
ناپذيري رژيم آخوندي است و خوشبختانه خود بازرگان در آخرين روزهاي عمرش بـر بطـالن فرضـيٌه موهـوم      مبّين استحاله 

از شاو گفت كه پايگاه اجتماعي رژيـم بـيش      روند  پذيري رژيم آخوندي گواهي داد و در مصاحبه با روزنامٌه فرانكفورتر            استحاله
 .روند تا نابود شوند قدر در كثافتكاري پيش مي درصد نيست و افزود كه آخوندها آن ٥

با مرگ بازرگان موجوديت سياسـي  . شد و داراي تشكيالت جدي و منسجمي نبود نهضت آزادي اساساً به بازرگان شناخته مي  
 .اين جريان نيز به انتها رسيد

 حزب توده و گروه اكثريت 
. زمان با حضور قواي شوروي در شمال غرب ايران، تأسـيس شـد              ، در جريان جنگ جهاني دوم و هم       ١٣٢١ حزب توده، در سال   
كرد و مجري سياستهايي بود كه توسـط اتحـاد شـوروي ديكتـه                ب در ايران عمل مي    .گ.عنوان زائدٌه كا    اين حزب از ابتدا به    

خصـوص در اسـتانهاي شـمالي ايـران           لمللي، نفوذ زيادي بـه    ا  ، با استفاده از شرايط ويژٌه بين      ١٣٢٠ حزب توده در دههٌ   . شد  مي
هـاي نفتـي شـمال        ، كه مخالف واگذاري امتياز حوزه     ١٣٣٠ از ابتداي روي كار آمدن دولت دكتر مصدق در سال         . دست آورد   به

ري و مخالفت همين خاطر شوروي دل خوشي از او نداشت، حزب توده نيز به تبع شوروي، بناي خرابكا شوروي بود و به ايران به
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سـران  . ، شاه، اكثر اعضـاي حـزب تـوده را دسـتگير كـرد             ١٣٣٢ البته پس از كودتاي سال    . رفتاري با مصدق را گذاشت      و بد 
شده، همه با رژيم شاه همكاري كردند و در سالهاي بعد، شمار قابل توجهي از آنان جـزء مقامهـاي سـاواك و دربـار                           دستگير
برخي از سران اين حـزب، كـه بعـد از           . گاه در ميان مردم ايران اعتباري نداشته است         يچزمان حزب توده ديگر ه      از آن . شدند
، به ايران برگشتند و دوبـاره حـزب         ١٣٥٧ زمان با سرنگوني رژيم شاه در سال         در شوروي و آلمان شرقي بودند، هم       ١٣٣٢ سال

 كه توسط رژيـم خمينـي دسـتگير         ١٣٦٣ ايل سال بار نيز در پيروي از سياست اتحاد شوروي، تا او           اين. توده را تشكيل دادند   
همكاري با سپاه پاسداران عليـه مجاهـدين و          حزب توده بارها در نشرياتش، به     . عيار در خدمت رژيم بودند      طور تمام   شدند، به 

 . شركت در سركوب آنها اعتراف نموده است
 

چنـين اعـدام وي       ود رجوي  به رژيم خميني و هم       ،  اين حزب رسماً  از دولت فرانسه خواهان استرداد مسع           ١٣٦٠در تابستان   
رجـوي و  «اش،   شـروع شـد، مـورد حمايـت قـرار داد و در روزنامـه       ١٣٦٠اين حزب اعدامهاي جمعي را، كه در تابستان       . شد

 كه تمامي رهبران ايـن حـزب بـه        ١٣٦٢ پس از دستگيري آنها در سال     . را مسئول اين كشتار معرفي كرد     » امپرياليسم آمريكا 
يون آمدند و هرگونه مخالفت با رژيم خميني را محكوم كردند، و پس از فروپاشي اتحاد شوروي، موجوديت ايـن حـزب                      تلويز
 . كلي از ميان رفت و امروز ديگر اساساً واقعيت خارجي ندارد به

 رژيم شاه اشتغال    مبارزٌه مسلحانه عليه     به ١٣٥٠گروه اكثريت، قسمتي از سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران است كه در دههٌ            
ناميد، سياستهاي حزب توده را در پيش گرفـت و در             در زمان خميني، يك جناح از اين سازمان كه خود را اكثريت مي            . داشت

اين گـروه   . عيار در خدمت رژيم  و پاسدارانش قرار گرفت صورت تمام   كرد و به    واقع نقش سازمان جوانان  آن حزب را بازي مي         
جا رساند كه در شكنجه و زندانباني مجاهدين و ديگر زندانيان سياسي بـا پاسـداران و آخونـدها                     آن  ا به مزدوري براي رژيم ر   

برخي از سران اين   . اين گروه نيز اكنون هيچ تشكيالت جدي، نه در داخل ايران و نه در خارج از ايران، ندارد                 . كرد  همكاري مي 
كه در ضمن مدارك مربوط به تأمين مـالي ايـن    از فروپاشي اين كشور ــ به اتحاد شوروي رفتند و بعد ١٣٦٣ گروه بعد از سال  

اين افراد پس از مدتي دوباره با ارگانهاي اطالعاتي رژيـم           . ــ به كشورهاي غربي پناهنده شدند       گروه توسط شوروي فاش شد    
همـراه حـزب تـوده از همـان           ايـن گـروه بـه     . خميني رابطه برقرار كردند و خود نيز به داشتن اين ارتباطات اعتراف نمودند            

خاطر دفاع از آزادي و دموكراسي و مبارزه با ديكتاتوري و ارتجاع مذهبي حاكم مورد حمله              ، همواره مجاهدين را به    ١٣٥٨ سال
كرد  و اكنون نيز مهمترين مصرف آن          سياستهاي ليبرالي و خدمت به امپرياليسم آمريكا متهم مي          قرار داده و آنها را به اتخاذ        

 .كنندگانش، خصومت ورزيدن هيستريك با مجاهدين است ي رژيم و متحدان و حمايتبرا
  جبهٌه ملي 

اين جبهه، كه از محبوبيت اجتماعي برخوردار بود        . ، تشكيل شد  ١٣٢٠ جبهٌه ملي به رهبري دكتر مصدق، در سالهاي آخر دههٌ         
كـار    ، بـا روي   ١٣٣٩ در سـالهاي  . ، عمالً منحل شـد    ١٣٣٢ كرد، بعد از كودتاي سال      و اقشار مختلف مردم ايران را نمايندگي مي       

البتـه در تمـام ايـن       . ، فعاليتهاي آن متوقف شـد     ١٣٤٢ آمدن كندي، جبهٌه ملي دوم تشكيل شد و با سركوب زمستان و بهار            
 خـارج   ، مدتي جبهـٌه ملـي سـوم در        ١٣٤٢ پس از سال  . مدت، مصدق در تبعيد بود و رسماً از تأييد جبهٌه ملي دوم سر باز زد              

 جبهٌه دموكراتيك   ١٣٥٧ پس از سرنگوني شاه، پيروان راه مصدق در سال        . سرعت از بين رفت     كشور تشكيل شد كه آن نيز به      
در سالهاي اخير، گاهي اوقات در اروپـا افـرادي   . اكنون از اعضاي شوراي ملي مقاومت است     ملي ايران را تشكيل دادند كه هم      

يكي از اين افراد . اند اند كه غالب آنان ارتباطات تنگاتنگي با رژيم خميني داشته يت كردهتحت عنوان جبههٌٌ ملي اعالم موجود     
كلي بـه دشـمني بـا مجاهـدين           طور  كرد كه به    نام جبهٌه ملّيون را منتشر مي       يي به   وي مدتي در لندن نشريه    . احمد انواري بود  
اكنون از همكاران بسيار نزديك رژيم   به ايران رفت و هم  اين روزنامه تعطيل شد و احمد انواري       ١٣٧٠ در سال . اختصاص داشت 

يـك   . انـد   عليه مقاومت ايران صادر كـرده       »جبهٌه ملي   «هايي تحت نام      اين، آخوندها در مقاطع مختلف اطالعيه       عالوه بر . است
امـروزه در  . باشـد  اشينگتن مـي ، در و٧٣نام جبههٌٌ ملي عليه تظاهرات ايرانيان در تيرماه  هايي به   نمونٌه اخير آن، چاپ اعالميه    

بهتر بود وزارت خارجه آدرس ايـن جبهـٌه         . گراي مصدق وجود ندارد     نام جبهٌه ملي يا حزب ملي       داخل و خارج ايران چيزي به     
 .داد ملي موهوم را مي



 ١٢١  دموكراسي خيانت شده 

ـ          ــ  است، بايد       دوم اولين وزير خارجٌه رژيم خميني و از رهبران جبهٌه ملي             اگر هم منظور از جبهٌه ملّي، آقاي كريم سنجابي ـ
و » جبهٌه ملّي، اكنون فاقد سازمان متشكل است      «: كند  تصريح مي ) ١٣٦٨ منتشر شده در سال   (گفت كه خود او در خاطراتش       

افزايد كه بـا      چنين مي   سنجابي هم . »عاري از رسميت است   … گيرد  نام جبههٌٌ ملّي صورت مي      گاه به   به  انتشاراتي كه اكنون گاه   «
سـوي شـاپور    ، بـه »ضرورت امرار معـاش  طلبي يا به    به سوداي فرصت  «ته است كه شماري از اعضاي جبهه،        كمال تأسف درياف  

 »…گيرند و از وي حقوق مي«بختيار رفته 
نام جبهٌه ملّي وجود خارجي ندارد و با چيـزي            توانند مطمئن باشند كه چيزي به       خارجه مي   بنابراين نويسندگان گزارش وزارت   

 در ٩٠ توانند از آقاي سنجابي، كه در سنين باالي اگر هم در اين مسأله شك دارند مي! توان ائتالف نمود    ميهم كه وجود ندارد ن    
 .برد، سؤال كنند سر مي آمريكا به

پذيرفتن حزب دموكرات كردستان    «كه آقاي سنجابي در كتابش نوشته است، يكي از نقاط اختالفش با مجاهدين،                ضمناً چنان 
 كه  بوده است، و اين» و در شوراي ملّي مقاومتو عضويت دكتر قاسمل

 
اند كه بتوانند به نمايندگي از مردم كرد ايران، تقاضـاي             دست آورده   حزب دموكرات كردستان و قاسملو از كجا اين حق را به          «

 ).٤١٩ خاطرات سياسي سنجابي، صفحٌه(» خودمختاري بنمايند؟
ـ    و  قاسملو و دار  … طلب و مرتبط با سياستهاي خارجي هسـتند و بـا ظاهرسـازي               ــ جداً  جدايي    مانند حزب كومله    دستٌه او ـ
 .»خواهند واقعيت خويش را بپوشانند مي

 
 :نويسد رغم اختالفاتش با مجاهدين، در همين كتاب مي همه، سنجابي به  با اين

 
و انكـار     …  غيرقابـل انكـار اسـت      ده آخوندها،   مبارزات و جانفشانيهاي مجاهدين عليه دستگاه جابر و جاهل و ايران برباد            «

آشـام را از      بندند و با قرباني كردن خويش دشمن خون         توان كرد عمل قهرمانانٌه آن مردان و زنان كه بمب بر كمر خود مي               نمي
مجاهدين بيش  . انگيز شجاعت و مقاومت تاريخي اين ملت در برابر ستم و بيدادگري است              برند، از جمله مظاهر اعجاب      بين مي 

اند و هـزاران نفـر ديگـر در زنـدانها زجـر و شـكنجه                  هزاران نفر آنها تاكنون شهيد شده     . اند  ر گروه ديگري قرباني داده    از ه 
تواند اثر عظيم مبارزات آنها       كند، نبايد و نمي     هيچ نهضت و هيچ سازماني كه عليه نظام جابرانٌه آخوندها مبارزه مي           . كشند  مي

 ).  ٤١٤سنجابي، صفحهخاطرات سياسي (» را  ناديده بگيرد
 طلب  گروههاي سلطنت

ـ   در مورد گروههاي سلطنت    باختگي   چه آنهايي كه گزارش وزارت خارجه از آنها اسم برده و چه آنهايي كه از ترس آبرو                  طلب ـ
 ــ  همٌه متخصصان ايران و حتي كساني  كه كمترين آشنايي با وضـعيت ايـران دارنـد،       از اسم بردنشان خودداري كرده است     

واقع چيزي بيشتر از يك آدرس و شـمارٌه تلفـن نيسـتند و                دانند كه چنين گروههايي در ايران وجود خارجي ندارند و در            مي
يي عليه مجاهدين صادر كنند كه وزارت         دهندگانشان، اطالعيه   اساس نياز خط    گاهي بر   از  استفادٌه آنها نيز تنها اين است كه هر       

 ٣٠ .بنامد »دموكراتيك غير«ملي مقاومت ايران را خارجه بتواند بر اساس آن، شوراي 
تواند يك نمونه، و فقط يك نمونه، از فعاليتهاي اين گروهها را در داخل ايران كه مبّين اندكي حمايت                      وزارت خارجه حتي نمي   

 كـوچكي گروههـا و   تر، ابعاد و كميت يا بزرگـي و         اما نكتٌه مهمتر و اساسي    . مردمي يا حتي وجود خارجي آنان باشد، ذكر كند        
افراد مورد نظر وزارت خارجه نيست، بلكه مسألٌه محوري اين است كه آنان همگي از آمـران يـا عـامالن جنايـت و شـكنجٌه                       

سال آخر يعني از      ٢٥خصوص در     ديكتاتوري شاه هستند كه در همٌه دزديها و جنايتها و سركوب اين رژيم عليه مردم ايران، به                
شاه ميليونها ايرانـي، از ايـران رانـده شـدند و      بر اينها همان كساني هستند كه با فرياد مرگ     . اند   دست داشته  ١٣٥٧ تا   ١٣٣٢

از پرنسيپهاي سياسي و اخالقي و دموكراتيـك        . شانس آنان در ايران همان اندازه جدي است كه بازگشت سلطنت به فرانسه            
ومت با اين جريانها، فقط و فقـط باعـث سرشكسـتگي و        جبهگي  مجاهدين و شوراي ملي مقا        پيماني و هم    هم كه بگذريم، هم   

پيماني، هيچ مشـروعيتي نـدارد و         شود و اين هم     افت محبوبيت مقاومت در بين مردم و تنزل شديد آن در صحنٌه سياسي مي             
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مريكـا  را تا ابد ارزانـي مبلّغـانش در وزارت خارجـٌه آ             طور قطع مردم و مقاومت ايران آن        اگر شاخص دموكراسي اين است، به     
 .دانند مي

ـــ سياسـي      جبهگي پيشنهادي نويسندگان گزارش، يك هديٌه استراتژيك و حربٌه بزرگ تبليغـاتي             اين، اتحاد و هم     عالوه بر 
يكي از اين گروههايي كه گزارش از آنهـا         . براي رژيم خميني است كه مجاهدين را طرفدار بازگشت رژيم گذشته قلمداد كند            

مبارزه براي دموكراسـي و     «نام سازمان     در انتشارات قبلي وزارت خارجه از اين گروه به        . باشد  مي» درفش كاوياني «برد،    نام مي 
پليس منفـور   (باشد كه  از اعضاي عاليرتبٌه ساواك            رياست اين گروه با منوچهر گنجي مي        ٣١ . نام برده شده است     »حقوق بشر 
نترل دانشجويان مخالف و گزارش فعاليتهاي آنها به ساواك         وي در دوران تحصيل در خارج كشور، مسئول ك        . بود) مخفي شاه 

در حالي كه دهها    (صورت فرمايشي به رياست دانشكدٌه حقوق دانشگاه تهران منصوب شد             ،  زماني كه به    ١٣٥٠در سالهاي . بود
، يكبـار توسـط     دليل همكاريش با ساواك در سركوب دانشجويان مخالف         ، به )دار و ذيصالح وجود داشت      استاد واقعي و سابقه   

 . دانشجويان مضروب و از دانشگاه اخراج گرديد و رژيم شاه ناگزير او را عوض نمود
كند و حتي     نفر تجاوز نمي    اين گروه نيز از چند    . باشد  مي» خواهان ايران   مشروطه«آن اشاره شده      گروه ديگري كه در گزارش به     

كند،   راف مهرداد خوانساري، كه خود را سخنگوي گروه معرفي مي         اعت  به. وقت شكل نگرفته است     نفر هيچ   اعتراف همان چند    به
 اين گروه

 
چه مسلم است اين است كه هماهنگ         آن. طلب را در خودش جذب كند       وقت نتوانست تمام گرايشهاي مختلف سلطنت       هيچ «

هرحـال فكـر    بـه كـرديم هسـت و    چه كه فكر مـي  تر از آن وقوع پيوستن اين موضوع، كاري است كه خيلي سخت    كردن و به  
  ٣٢ .»كنم كه در آيندٌه نزديك نيز اين كار صورت بگيرد نمي

 
 آن براي هر ايرانـي مطلـع، هـم مضـحك و هـم                »دموكراتيك«راستي اين قسمت از مطالب گزارش و ايرادها و اندرزهاي             به

خـواهي،    ر ما شاخص دموكراسي   نظ  به! است باالترين و گوياترين مصداق خنجر و خيانت به دموكراسي           اين. كننده است   مشمئز
اگـر ايـن    . باشـد   گذاري در اين مبارزه مي      كه مسئول شوراي ملي مقاومت گفته است، مبارزه با ديكتاتوري و ميزان مايه              چنان

 .اند را طي سه دهه پس داده شاخص واقعي است، مجاهدين آزمايش آن
 

 مسألٌه واقعي 
اكنون نيز درهاي آن بر روي گروههايي كه معتقد بـه              استقبال مي كند و هم     شوراي ملي مقاومت ايران از تنوع افكار و عقايد        

باشد كه نسبت به آن       مشترك مورد قبول گروهها و شخصيتهاي عضو آن مي          برنامٌه شورا نيز فصل   . دموكراسي باشند، باز است   
نظرها و مواضـع سياسـي ـــ     ضمن حفظ نقطه ا لتزام به همين برنامه،        توانند با   بنابراين ساير متقاضيان نيز مي    . اند  ملتزم شده 

تواند با مواضع خيلي از اعضا، از جمله مجاهدين، متفاوت باشد، خواستار عضويت در شـوراي ملـي                    ايدئولوژيك خود، كه مي   
. عنوان بخشي از برنامٌه شوراي ملي مقاومت، تالش كنند          مقاومت شوند و در يك روند دموكراتيك براي تصويب نظراتشان، به          

كند كه هيچگاه به دموكراسي اعتقاد نداشته و عملكرد گذشـته و حـال آنهـا نيـز                ا وزارت خارجه صحبت از گروههايي مي      ام
هاي ديكتاتوريهاي شاه و خميني دست همكاري نداده و نخواهد داد، چون              مانده  شورا هرگز با پس   . بيانگر همين حقيقت است   

پايداري شورا بـر    . باشد  دادن به ديكتاتوري و برقراري دموكراسي در ايران مي        ناقض اصل اوليٌه  تشكيل اين شورا براي پايان          
نام، يكي از علل اصلي دوام و وحدت و يكپارچگي شورا             سال گذشته و اجتناب از نزديكي با اين گروههاي بد           ١٣اين اصل، طي    

 .  باشد در مقابل ديكتاتوري مذهبي و تروريستي آخوندها مي
سال دشمني و ناسزاگويي به مجاهدين و شوراي ملي مقارمـت و              ١٠ قضاوت كنيم، وزارت خارجه پس از        اگر بخواهيم منصفانه  

امـا از  . هم عدم همكاري مقاومت ايران با گروههاي مزبور است  يك حرف جديد دارد، آن   ١٩٩٤تكرار اتهامهاي مشابه، در سال    
بسـياري از عناصـر       «بـود و شـامل      » ائـتالف مناسـب    «سوي ديگر گزارش اذعان دارد كه شوراي ملي مقاومت در ابتدا، يك           
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شوراي ملـي مقاومـت در زمـان  تأسـيس،           «در مكاتبات قبلي نيز وزارت خارجه اذعان داشته كه          . شد  مي» اپوزيسيون ايران 
 .بود» شامل بخش متنوعي از گروههاي اپوزيسيون ايران

ائـتالف  « بررسي قرار گرفت، مانع از اين كـه شـورا يـك              بنابراين عدم حضور گروههاي مورد اشاره، كه در همين فصل مورد          
روشن است كه بـراي     . باشد» آلترناتيو مناسب «باشد نبوده كه اكنون عدم حضور آنها مانع از آن شود كه شورا يك               » مناسب

نفوري است  چنان م   نويسندگان گزارش نيز اين امر كامالً مشخص بوده  و هدف از طرح اين قبيل جريانها، پيشبرد سياست آن                  
 .را بيان كنند توانند آشكارا  آن كه حتي نمي

فسـاد در  . باشـد  رژيم آخوندها اكنون در بدترين شرايط خود قرار دارد و عميقاً غرق در بحرانهاي اقتصادي و اجتمـاعي مـي                  
رژيـم شـكاف    با معضل غيرقابل حل رهبري و مرجعيت مذهبي مواجه است كه  هم در ميان سران                 . كند  درون رژيم بيداد مي   

شدت براي سركوب و مقابله با مقاومت به آنها نيازمند اسـت،              چه بيشتر نيروهاي آن، كه به       ايجاد نموده و هم باعث ريزش هر      
او اميدها بسته بـود، اكنـون روشـن           شكست رفسنجاني، كه غرب زماني به     . افزايش است   به  نارضايتي عمومي رو  .   شده است 

اند كـه بـراي رژيـم         رژيم نيز مجبور به اعتراف شده     » شدن  رو    ميانه«ز حاميان تز استحاله و      طوري كه حتي بسياري ا      شده، به 
رغم همٌه اتهامهـاي      از سوي ديگر، در صحنٌه واقعي ايران امروز، به        . تر شدن وضعش وجود ندارد      جز وخيم   اندازي به   هيچ چشم 

دليل وجود همين  نشيني رژيم آخوندها وجود ندارد و بهجز شوراي ملي مقاومت براي جا وزارت خارجه،  هيچ نيروي ديگري به   
لذا  مقاومت ايـران     . را زير سؤال مي برد      خود گرفته و موجوديت آن      سرعت شكل سياسي به     آلترناتيو،  همٌه مشكالت رژيم  به      

گيت و حاميان  ان ايرانزمان ديگر شانس استقرار يك آلترناتيو دموكراتيك را در اختيار دارد و اين به مذاق طرفدار     بيش از هر  
كنند كه با يك جنگ تبليغاتي عليه اين شـورا و علـم               همين دليل تالش مي     به. آيد  خوش نمي ) مرداد٢٨ (١٣٣٢ كودتاي سال 

بدون ترديد ايـن    . دانند هيچ شانسي در ايران آينده ندارند، مقاومت ايران را تضعيف كنند             كردن اشخاص و گروههايي كه مي     
ادامٌه ايـن  . غايت متفاوت است به) ٥٣ اوت ١٩ (٣٢مرداد  ٢٨اهد بود، چرا كه شرايط امروز ايران با شرايط        يك تالش ناموفق خو   

 . سياست، تنها منجر به يك شكست ديگر براي سياستگذاران آمريكا در رابطه با ايران خواهد بود
 

 پايگاه مردمي - فصل يازدهم
ر آن تأكيد كرده، اين است كه مجاهدين و مقاومت ايران فاقد محبوبيت             يكي ديگر از موضوعهايي كه گزارش وزارت خارجه ب        

 .و پايگاه اجتماعي هستند
حـال بـر كسـي        در عين . بهترين راه شناخت حمايت مردمي يك فرد يا سازمان سياسي، البته، مراجعه به افكار عمومي است               

 .كلي منتفي كرده است رسي آزاد را بهپ پوشيده نيست كه در شرايط كنوني، اختناق حاكم بر ايران امكان نظر
) رئيس زيركميتٌه اروپا و خاورميانٌه مجلـس نماينـدگان آمريكـا          (   براي لي هميلتون       ٦٣يي كه در سال     وزارت خارجه در نامه   

سط رغم همٌه محدوديتهاي ايجاد شده تو        و قبل از اعمال اختناق كامل، به       ١٣٦٠ تا   ١٣٥٧فرستاده، اذعان دارد كه  در سالهاي        
 . »خود جلب مي نمود هزار نفر را به گردهماييهاي مجاهدين صدها«رژيم، 

تنها كانديداي  اپوزيسيون در انتخابات مجلس بودنـد كـه در دور             «كند كه مجاهدين      وزارت خارجه در همين نامه تصريح مي      
  ١ .»يدرس نظر مي دست آوردند و انتخاب آنها قطعي به اول رأي كافي براي ورود به دور دوم به

 : در همين رابطه اروند آبراهاميان مي نويسد
 
قـدر    آن… هـا   آنها در بعضي از حوزه    . قدر كافي رأي آوردند كه حزب جمهوري اسالمي را بترسانند           كانديداهاي مجاهدين به  «

يـروزي آنهـا   خوب عمل كردند كه مقامهاي محلي مجبور شدند كه در آخرين روز، صندوقهاي انتخاباتي را ببندند تـا مـانع پ        
  ١٦١٧٤٢٢از طرف ديگر حـزب جمهـوري بـاالتر از           .  رأي آوردند  ٩٠٦٤٨٠مجاهدين  ) غير از تهران    به(در شهرستانها   … شوند

   ٢ .»كرسي را كه در دور اول تعيين تكليف شد، برد ٩٦رأي نياورد، ولي بيش از نصف 
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نديداهاي خاصي آورده بود و در سخنراني سال نو ايرانـي،           خود را پشت كا   » خميني تمام وزنٌه ابهت     « اين در شرايطي بود كه      
بـدتر از كافرنـد را راه    ) مجاهـدين (چنين شعار منـافقين       در اين ماه، وي هم    «خودش نيز مجاهدين را  مورد حمله قرار داد و           

 ٣ .»انداخت
ميليـون    فقط در شهر تهران نـيم     در خاتمٌه دور اول انتخابات مجلس، مجاهدين با افشاي مدارك بسيار به اثبات رساندند كه                

جالب توجه بـود كـه بسـياري از صـندوقها     . سود حزب حاكم و عليه مجاهدين، به صندوقها ريخته شده است          رأي مجعول به  
 .رسيد روز بعد به انجمن مركزي نظارت بر انتخابات مي١٥گيري و حتي در مواردي  چندين روز بعد از خاتمهٌٌ رأي

نفر يك نفـر بـه مسـعود          ٤يج پرتقلب اعالم شده از سوي رژيم، حاكي از اين بود كه در تهران از هر                 همه حتي همان نتا     با اين 
نسـبت حـزب      بـه (كرسـي     ٣٥بايـد     در شهرستانها نيز بر اساس آراي اعـالم شـده، مجاهـدين مـي             . رجوي رأي داده است   

انگيز بـود كـه       شگفت  . ن به مجلس راه يابد    تن از مجاهدي    اّما خميني نگذاشت حتي يك    . آوردند  دست مي   به) اسالمي  جمهوري
نمايندٌه انتخاب شدٌه حزب حاكم در شهرسـتانها، در دور اول، در مجمـوع              ٢٥برحسب آمار و ارقام اعالم شده از سوي رژيم،          

ت، پس از انتخابـا   .  رأي بود  ٥٣١٩٤٣حالي بود كه فقط آراي اعالم شدٌه  آقاي رجوي در تهران                رأي داشتند و اين در     ٥٠٦٦٧٣
اساس درخواست مجاهدين كه خواستار ابطال انتخابات پرتقلب تهران بودند، شوراي انقالب خميني، نـاگزير، يـك هيـأت                     بر  

 .تحقيق فرمايشي را براي تحقيقات معرفي كرد
 : لوموند در فاصلٌه بين دورٌه اول و دوم انتخابات مجلس نوشت

 
گردهماييهاي . طرفداران بسياري دارد  ) سال بيشتر سن ندارد     ٣٢وي  (د  اش و نيز جواني خو      آقاي رجوي با سخنوري آموزنده    «

هزار نفري و بعضي اوقات سيصدهزار        هزارنفري، دويست   هاي صد   كند، توده   سياسي كه وي در پايتخت و شهرستانها برگزار مي        
جمشيد،   هاي باشكوه تخت  ، زمان كمي قبل از جشن     ١٣٥٠ وي كه در سال   . يي نيست   شهرت وي چيز تازه   . كند  نفري را جلب مي   

شـد و در دفاعيـاتش بـا جسـارتي            تن ديگر از اعضاي كميتٌه مركزي مجاهدين محاكمـه مـي            ٩ساله، با     ٢٥٠٠يعني جشنهاي   
اّمـا در سـطح جهـاني       . شـد   باكانه، استبداد رژيم سلطنتي و دخالت آمريكا در كشورش را محكوم كرد، به اعدام محكوم                  بي

الملل، سازمانهاي مختلف اروپايي دفاع از حقوق بشر، انجمنهاي وكال،            عفو بين . جات او انجام گرفت   تبليغاتي استثنايي براي ن   
. كننـد  جمهور پمپيدو از شاه تقاضاي گذشـت مـي   نويسندگان و شخصيتهاي سياسي فرانسوي مانند فرانسوا ميتران و رئيس 

هفتـه    ، دو ١٣٥٧چنان تا ديمـاه       اما هم . يابد  د تخفيف دهد كه حكم اعدام آقاي رجوي به حبس اب          ماه بعد، شاه رضايت مي      شش
 .»گيرد ها قرار مي ترين شكنجه ريختن رژيم، وي تحت وحشيانه قبل از فرو

 
 : نويسد لوموند دربارٌه تقلبهاي انتخاباتي، مي

 
دار   انتخابـات را خدشـه    نظميها، فشارها، تقلبها و خشونتهايي كـه دورٌه اول            مجاهدين پياپي، با اتكا به مدارك، در مورد بي        «

اللهـي،    وسيلٌه گروهكهاي مسلح حـزب      نفر نيز به    ٥٠اند و     نفر از هوادارانشان زخمي شده      ٢٥٠٠. اند  كرده است، افشاگري كرده   
انتخابات نيز در سايٌه اسلحٌه پاسداران      . ها در طول گردهماييهاي انتخاباتي انجام گرفت        اين حمله . اند  شدت مجروح گرديده    به

 …برگزار شد …اسالمي
اند و حتـي      گيري قصد شكايت داشتند، از حوزه اخراج شده يا كتك خورده            هايارأي  نمايندگان مجاهدين كه در مراكز يا حوزه      

باشند، شـوراي انقـالب، هيـأتي را          در مورد درخواست مجاهدين كه خواستار لغو انتخابات تهران مي         … اند  بازداشت گرديده 
آقاي رجـوي خطـاب بـه مـا      . ماه ديگر بايد آماده شود، مأمور كرده است          اين مورد، كه تا يك     جهت تحقيق و تهيٌه گزارش در     

. ايـم   ما در بازي دموكراسي، شرافتمندانه  شركت جسته         . باعث تأسف خواهد بود اگر مجلس تبلور ارادٌه مردم نباشد         : گويد  مي
يـك پارلمـان    … دانـيم   سياسي در كنار همديگر مي    آميز گرايشهاي مختلف      چرا كه خود را از طرفداران همزيستي مسالمت       

 ٤ .»كند انحصاري، تنها تضادها را افزايش خواهد داد و كشور ما را در درگيري مهيبي غرق مي
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كه رجوي به قانون اساسـي        دليل اين   جمهوري نيز، كانديداتوري مسعود رجوي با فتواي شخص خميني، به           در انتخابات رياست  
همه آقاي رجوي براي پرهيز از درگيري، انصـراف خـود را از    با اين.  و آن را تحريم كرده بود، لغو گرديد    واليت فقيه رأي نداده   

قدري متين و انگيزاننده بود كه حتي پسر خميني از قول پـدرش آن را نشـانٌه                   كانديداتوري اعالم كرد و اين رفتار سياسي به       
 .اصالت و علّو طبع رجوي دانست

 :  نوشتباره لوموند در همين
 
گفتٌه شخصيتهاي متفاوت، وي ميليونهـا        زد، به   اگر امام خميني نامزدي رياست جمهوري رجوي را در ژانويهٌٌ گذشته كنار نمي            «

زيرا از حقوق برابري و خودمختاري آنهـا          او از حمايت اقليتهاي قومي و مذهبي برخوردار بود،          . داد  خود اختصاص مي    رأي را به  
باشند، و نيز جواناني كـه خواهـان حكومـت            ين بخش مهمي از آراي زنان، كه خواستار آزادي خود مي          چن  كرد، هم   حمايت مي 

 ٥ .»شد روحانيت ارتجاعي نيستند، نصيب او مي
 

كانديداتوري مسعود رجوي براي انتخابات مجلس نيز مورد اتفاق تمام احزاب و گروههاي شناخته شدٌه  سياسي آن روز ايران                    
در دور دوم انتخابات، عالوه بر ناسيوناليستها، اقليتهاي قومي و مذهبي، كمونيستها و بخـش        . بود) آخوندهااستثناي حزب     به(

كردند، حتي آقاي بازرگان، نخست وزير پيشين، بـا           وسيعي از بازار، نويسندگان و روشنفكران و دانشگاهيان، از او حمايت مي           
معرف جناح پرشوري از جوانـان      «عنوان    ن رأي دادن به مسعود رجوي به      ، خواها ٥٩ارديبهشت  ١٦يي در تاريخ      صدور اطالعيه 

 .گرديد» با ايمان
تصريح خود او، طبق نظرسنجيهاي انجام شده توسط دفتـر رياسـت جمهـوري،            صدر نيز، بنا به     در زمان رياست جمهوري بني    

كه  وزيري بود، در حالي انديدا براي نخست، نخستين ك)درصد٣٨حدود (آقاي رجوي با برخورداري از باالترين درجهٌٌ محبوبيت       
 .رسيد درصد هم نمي ١٠محبوبيت افرادي مانند بهشتي، رئيس حزب حاكم، به 

در مورد نفوذ مجاهدين در بازار، كه پايگاه سنتي آخوندها بوده است، نيز كافي است به اسامي انبوه بازاريان اعـدام شـده در                 
وجه   خاطر حمايت مالي و سياسي گستردٌه  آنها از مجاهدين، به شديدترين             ني به ليست شهيدان مقاومت اشاره كنيم كه خمي      

 .از آنها انتقام گرفت
. »تاجر بزرگ بازار در رابطه با سازمان منافقين دستگير شـدند          ١٥«:   خبر داد   ٦٠آبان  ٧عنوان مثال روزنامٌه رسمي اطالعات        به

يـي برخـوردار بودنـد،        العاده  عدام شدند و در بازار تهران از احترام فوق        دليل حمايت مالي از مجاهدين ا       در ميان تجاري كه به    
صدها . اصغر زهتابچي، احمد جواهريان و حسنعلي صفائي نام برد          عطا محموديان، علي    كيا، حاج   حسين تهراني   حاج: توان از   مي

 .اسم ديگر نيز از بازار تهران و شهرستانها در فهرست شهيدان وجود دارد
رغم همٌه فشارهاي وارده به مجاهدين از سوي رژيـم، بـه اذعـان                ا زماني كه امكان فعاليت سياسي وجود داشت، به        بنابراين ت 

خود وزارت خارجه و منابع مورد اعتماد آن، مجاهدين، محبوبترين سازمان سياسي ايران بودند و همين مسأله رژيم آخوندها                   
 است كه خميني هنوز تا به اين اندازه منفور نبود و مجاهـدين نيـز چنـين                  بگذريم كه اين در زماني    . وحشت انداخته بود    را به 

دليـل اختنـاق مطلـق، كمتـرين امكـان            بعد هـم بـه    . بهاي عظيم و اعتمادبرانگيزي براي رهايي ميهن خود نپرداخته بودند         
ست كه چرا گزارش وزارت   حال بسيار سؤال برانگيز ا    . طور مستقيم وجود نداشته است      نظرسنجي و مراجعه به آراي عمومي به      

كند؟ در عوض، نويسـندگان گـزارش بسـيار           يي نمي   خارجه حتي به واقعيتهايي كه قبالً خود به آن اذعان داشته، هيچ اشاره            
طلبـي    اند تا به بهانٌه حضور مجاهدين در عراق و دستاويز تالشهاي مجاهدين و شوراي ملي مقاومت عليـه جنـگ                     سعي كرده 

اما اين تـالش نافرجـام، بـا كمـال تعجـب،      . اثبات برسانند  خودساختٌه  افت محبوبيت مجاهدين را بهخميني، فرضيٌه واهي و   
را سـر   » بـس   زهر آتش «بس در جنگ ايران و عراق گذشته، خميني به گفتٌه خودش،              سال از آتش    ٦آيد كه     عمل مي   موقعي به 

نيز بارها به خسارتهاي نجومي آن جنگ ضدملّي اقـرار          اي و رفسنجاني      كشيده و مرد، و سردمداران كنوني رژيم يعني خامنه        
باشند، يعني با همان دولتي كه در زمان جنگ  صدد گسترش روابط با عراق بوده و مي طور مستمر در  اند و عالوه بر اين، به       كرده

قدر موهوم اسـت      آندليل حضورشان در عراق       بنابراين ادعاي افت محبوبيت اجتماعي مجاهدين به      . دانستند  مي  »كافر«آن را   
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دانند، اولين خواسـتٌه   كه همه مي به عكس، چنان. كنند كه حتي آخوندها مدتهاست در تبليغات داخلي خود به آن استناد نمي   
رسمي اعالم شدٌه حكومت آخوندها از دولت عراق و نخستين شرط آنان براي عاديسازي روابطشـان بـا آن كشـور، اخـراج                       

بايستي به دولـت عـراق بـراي فرسـتادن       اگر افسانٌه افت محبوبيت، درست بود، آخوندها نمي  كه  حال آن . باشد  مجاهدين مي 
بـه   برابر، دولت عراق نيز بارها اعالم كرده است كه رژيم ايـران        در. آوردند  مجاهدين به يك كشور ديگر تا اين اندازه فشار مي         

اطالعيٌه وزارت خارجـٌه عـراق، پـس از شـليك     ( دارند داند كه مجاهدين در كشورهاي غربي بيشتر از عراق حضور         خوبي مي 
ضمناً پـس از اسـتقرار خـانم مـريم          ). ٧٣آبان  ١٥ب به قرارگاه اشرف، از قرارگاههاي ارتش آزاديبخش،           ــ  موشكهاي اسكاد 

طور   بهكس قابل قبول نيست و گيريهاي سخيفي، براي هيچ   جمهور برگزيدٌه مقاومت در پاريس، ديگر چنين بهانه         رجوي، رئيس 
 .صوري نيز از موضوعيت افتاده است

طلبـي خمينـي در       ماند، مخالفت اكثريت قريب به اتفاق مردم ايـران، بـا جنـگ              يي كه در اين ميان پنهان مي        مسألٌه  اساسي  
، هيچ دليل مـوجهي     )٦١خرداد  (نشيني قواي عراق از خاك ايران         زيرا خميني پس از عقب    . سالهاي جنگ ايران و عراق است     

خـالف    طلبي خميني را، بر     خواهند جنگ   خصوصي در وزارت خارجٌه آمريكا مي       حال اگر جناحهاي به   . اي ادامٌه جنگ نداشت   بر
المللي، موجه جلـوه      دوست بين   هاي شوراي امنيت ملل متحد و اقدامهاي سازمانها و مجامع صلح            تمايل مردم ايران و قطعنامه    

خواهي و استقرار آقاي رجوي و شاخٌه نظامي          خاطر صلح    محبوبيت مجاهدين را به    بناي پوشالي، افت    اساس اين سنگ    داده و بر  
  گردد، بنا به    جا كه به آخوندهاي حاكم بر ايران برمي         تا آن . مقاومت در عراق نتيجه بگيرند، اين ديگر به خود آنها مربوط است           

بيانگر اين است كـه      «زه بين مجاهدين و حكام ايران،       نظر رويتر از واشينگتن، پرتاب موشكهاي اسكاد و باال گرفتن مبار            اظهار
 ٦ !»رژيم تهران چنين نقطه نظري ندارد

پرسـت بـه      در دنياي واقعي نيز پس از استقرار آقاي رجوي در نوار مرزي ايران و عراق، عالوه بر پيوستن هزاران جوان ميهن                    
حين جنگهاي  در. رك كرده و به ارتش آزاديبخش پيوستند     مقاومت، بسياري از سربازان و افسران ارتش نيز، رژيم خميني را ت           

همكـاري بـا      شدند يا حتي در همان صـحنٌه نبـرد بـه            گروه تسليم مي    ارتش آزاديبخش  نيز، همين سربازان و افسران، گروه        
 . پرداختند رزمندگان مي

نهايت رژيم نيـز مجبـور    يد و در حقانيت سياست شوراي ملي مقاومت مبني بر ضرورت پايان جنگ، در عمل نيز به اثبات رس   
بس بدهد و ايـن عمـل،         سال جنگ كه تنها باعث ويراني بيشتر كشور و بدبختي براي مردم بود، تن به آتش                 شد پس از هشت   

خصوص كه خود رژيم سالهاست كـه بـا دولـت عـراق               به. ارمغان آورد   حمايت مردمي بيشتري را براي شوراي ملي مقاومت به        
دانند كه حضور ارتـش مقاومـت در نـوار     خوبي مي عالوه بر اين، آخوندها به. كند  ي نزديكي به آن تالش مي     مذاكره كرده و برا   

كرد بـه   جهت نيست كه طي سال گذشته، رژيم آخوندي تالش مي بي. دهد مرزي ايران و عراق، به مردم ناراضي، قوت قلب مي       
از آنان  »  نفر ٦٠٠فقط  «اند و     اق ندارند و اكثر آنها به خارج رفته       نيروهايش وانمود كند كه مجاهدين، نيروي قابل توجهي در عر         

 !  اند در عراق باقي مانده
درصد اين افراد  بيش از نود. اند سال گذشته بيش از صدهزار نفر در ايران اعدام و شمار بيشتري دستگير و شكنجه شده         ١٥در  

ب وحشـيانه، همـه اذعـان دارنـد كـه مجاهـدين، فعـالترين و                رغـم ايـن سـركو       اما به . اند  اعضا يا هواداران مجاهدين بوده    
يكي از متخصصان امور خاورميانه در آمريكا،       . باشند  ترين و مؤثرترين گروه اپوزيسيون در داخل و خارج ايران مي            سازمانيافته

 : نويسد در گزارشي كه اخيراً  در مورد مجاهدين منتشر كرد، مي
 
سازمان مجاهدين خلق ايران، فعـالترين و مـوثرترين گـروه اپوزيسـيون ايـران اسـت، و                  كنند كه     اكثر ناظران اعتراف مي   «

راه انـداختن     طور واقعي در مورد تواناييهـاي ايـن گـروه بـراي بـه               هاي مقامهاي رژيم ايران، بيانگر آن است كه آنها به           بيانيه
 ٧ .»آشوبهاي داخلي نگرانند

 
ميان رفتن مجاهدين، واقعيتها      رغم تالشش براي از     چرا كه به  . باشد  ترين گواه مي  تبليغات رژيم آخوندها در اين زمينه، خود به       

همـين گسـتردگي و محبوبيـت اسـت كـه رژيـم             . باشد  حاكي از حضور گستردٌه هواداران اين سازمان، در سراسر كشور مي          



 ١٢٧  دموكراسي خيانت شده 

 در داخـل ايـران بـه منظـور          خصـوص   رغم سياست رسميش، مبني بر نام نبردن از مجاهدين، به           آخوندها را ناچار كرد كه به     
 ٨ .اهميت جلوه دادن آنها، عمالً در مقاطع مختلف مجبور به اعتراف به محبوبيت مجاهدين شده است بي

وزارت خارجه در مقابل اين واقعيت، متوسل به استدالل سخيفي شده مبني بر اين كه  تبليغات گستردٌه رژيم عليه مجاهدين                
 .مان استناشي از محبوبيت نداشتن اين ساز

باران مستمر و حملـه بـا موشـكهاي اسـكاد بـه               كنندگان گزارش سؤال كرد كه آيا تروريسم و بمباران و خمپاره            بايد از تهيه  
راستي چرا رژيم بايد براي مقابله        باشد؟ به   پايگاههاي مقاومت در مرز ايران و عراق هم ناشي از محبوبيت نداشتن مقاومت مي             

المللي دست بـه چنـين        شود، با نقض قوانين بين       نيز محسوب نمي    »آلترناتيو مناسبي «تي ندارد و    با سازماني كه هيچ محبوبي    
 .يك از اين واقعيتها، حرفي براي گفتن ندارد ريسكي بزند؟ متأسفانه گزارش در مقابل هيچ

رژيـم  . يم آخوندها زدندهزار نفر از مردم شهر صنعتي قزوين دست به تظاهرات بزرگي عليه رژ             ، دويست ٧٣مرداد١٢در تاريخ   
هاي رژيم در مورد نقش فزايندٌه هواداران اين سـازمان            و مقامها و رسانه      ٩ سريعاً مجاهدين را عامل اين تظاهرات معرفي كرد       

 .در تحوالت داخلي به يكديگر هشدار دادند و در پي آن چندهزار نفر اعدام شدند
كنندٌه تبليغات  طور رسمي اسمي از مجاهدين برده نشود، چون خنثي  است به  دانند كه بهتر    خوبي مي   البته سردمداران رژيم به   

 .كنند ناپذير را به آنها تحميل مي باشد، اّما واقعيتها، ضرورتهاي اجتناب آنها مبني بر تمام شدن اين سازمان مي
   صورت گرفـت و درگيريهـا و          ١٠ ، تظاهرات مشابهي در اعتراض به اعدام يكي از هواداران مجاهدين در قائمشهر            ٧٣در مرداد 

 .وجود آورد يي را بين مردم و پاسداران به تشنجات گسترده
بزرگترين   « روزنامٌه دولتي رسالت نوشت كه مجاهدين، تظاهرات شيراز را، كه به گفتٌه خبرگزاري فرانسه                ٧١ در فروردين سال  

ـ          د     به   ١٢ .»اند  سازماندهي كرده   «   ١١ ،»تظاهرات دهٌه گذشته بود    كـه    نبال تظاهرات بزرگ مشهد، دومين شهر بزرگ ايـران، ــ
سال، شهردار اين شهر به مطبوعات گفـت كـه            خرداد همان ١٠، در   ٧١ ــ در بهار    جايگاه حرم مقدس امام هشتم شيعيان است      

ميـان  خبرنگـار مجلـٌه اكونوميسـت لنـدن، در          .   در اين تظاهرات شـركت داشـتند        ١٣ »يي  يافته  شكل سازمان   به«مجاهدين  
 :به گفتٌه او. دستگيرشدگان پس از واقعٌه مشهد بود و به مدت ده ساعت مورد بازجويي قرار گرفته بود

 
رسيد كه به دعاوي مجاهدين دربارٌه نقششـان          نظر منطقي مي    قبل از اين واقعه به    … همٌه سؤاالت در رابطه با مجاهدين بود       «

اما حساسيت ارتش دربارٌه اين مسأله، اين شك را مـورد           . ان شك كرد  در مزاحمتهاي يك ماه گذشته در شهرهاي مختلف اير        
 ١٤ .»دهد ترديد قرار مي

 
 :سال با اشارٌه علني به مجاهدين گفت رفسنجاني در خرداد همان

 
طـور    يافته در خارج داريـم و آنهـا، بـه           ما يك دشمن سازمان   . ما هنوز يك دشمن داريم، هم در داخل ايران و هم در خارج             «

 ١٥ .»هم  تماس دارند با)  در ايران و خارج(مر، مست
 

خـوبي بـر      اندركاران ذيربط وزارت خارجه هم، به       دست. دانند، مجاهدين هدف اصلي ارگانهاي سركوبگر رژيم هستند         همه مي 
آيـا در   .  اسـت  اند و در گزارشهاي ساالنٌه  وزارت خارجه در مورد حقوق بشر، اين واقعيت مورد تأييد قرار گرفته                   امر واقف   اين

هـزار    رغم بـيش از صـد       شرايط اختناق مطلق، اين نشانٌه روشني از حمايت مردمي مجاهدين نيست؟ آيا گسترش مقاومت به              
  كنـد؟   اعدام و اعمال شديدترين سركوب تاريخ معاصر، ميزان حمايت مردمي مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را روشن نمـي                  

گيري كرد كـه مـردم ايـران از قـاتالن خـود و       صورت حتماً بايد نتيجه افي نباشد در آناگر از نظر وزارت خارجه اين داليل ك   
كنندگان اين اتهامها عليه مجاهدين همين باشد، ولي          شايد هم تمايل واقعي تهيه    . كنند  جنايتكارترين رژيم جهان حمايت مي    

اگر غيـر از ايـن اسـت، ممكـن اسـت كـه              . يان كنند را ب   طور علني آن    شود كه بتوانند به     ابعاد جنايتهاي رژيم مانع از آن مي      
اند نظرات مردم ايـران       كنند؟ چطور توانسته    شواهدي اين دعاوي را مطرح مي       اساس چه   كنندگان گزارش توضيح دهند بر      تهيه



 ١٢٨  دموكراسي خيانت شده 

 نفرت مردم   خصوص كه وزارت خارجٌه آمريكا از اين بابت سابقٌه روشني ندارد و در زمان شاه نيز در اوج                   دست بياورند؟ به    را به 
 ١٦ .از شاه، با تكيه بر اطالعات ساواك، معتقد بود كه در ايران اپوزيسيون جدي وجود ندارد و شاه سرنگون نخواهد شد

شـهر  ١٦جمهور منتخب مقاومت، خانم رجوي، در ايران و تظاهرات ايرانيان خارج كشور در                برگزاري هفتٌه همبستگي با رئيس    
در ايـن هفتـه، در سراسـر ايـران          . گري از حمايت گستردٌه  مردمي اين مقاومت مي باشـد          مختلف جهان در ماه تير، وجه دي      

 هزار ايراني با شركت     ٥٠هزار تراكت در حمايت از خانم رجوي و شوراي ملي مقاومت توزيع شد و در خارج از ايران نيز                      صدها
هـزار ايرانـي در    ٢٠اين نمايش حمايت، از سوي     . خود در گردهماييهاي تيرماه مقاومت، با خانم رجوي اعالم همبستگي كردند          

نفر در الهه و هـزاران نفـر          هزار  ٦    ٢٠ نفر در پاريس،    هزار  ٣   ١٩ آنجلس،  نفر در لس    هزار  ٣   ١٨ نفر در واشينگتن،    هزار  ٣   ١٧ بن،
بـس كـه در       فعاليتها همين در مورد تأثيرات اين     . واقعيتي نيست كه بتوان ناديده گرفت     … ديگر در لندن، استكهلم، تورنتو و     

بار سفيران خارجي را فراخواند و نسبت به فعاليتهـاي شـوراي ملـي     ماه ژوييه و در جريان اين فعاليتها، وزير خارجٌه رژيم دو    
رژيم آخوندها رسماً از دولت فرانسه خواست كه مانع برگزاري كنسرت همبستگي            . مقاومت در كشورهاي مربوطه هشدار داد     

   و از انگلستان نيز خواستار جلوگيري از راهپيمايي ايرانيان به حمايت از شوراي ملـي مقاومـت و رئـيس                       ٢١ با مقاومت شود  
كه خارج از سانسـور رژيـم بـوده و     دليل آن    حتي يك برنامٌه راديويي ايرانيان در انگلستان، به    ٢٢ .جمهور منتخب آن گرديد   

بـار رسـماً از دولـت انگلسـتان      حال چنـد  به ديد آخوندها قرار گرفته و تاكند، مورد اعتراض ش اخبار مقاومت را نيز پخش مي   
 ٢٣ .اند خواستار جلوگيري از ادامٌه پخش آن شده

آميزي در اعتراض به اقامت خانم رجوي در فرانسه زد كه يـك قلـم    العملهاي جنون ، رژيم آخوندها دست به عكس    ٧٢در آبان 
 ٢٤ . هواپيمايي فرانسه در تهران بودآن اقدامهاي تروريستي عليه سفارت و دفتر

آموزان ايراني كه تحت اختناق رژيم قرار دارند، از سوي مقاومت در               با اعالم هفتٌه همبستگي با دانش      ٧٣در ماه شهريور و مهر    
 ٢٥ .داخل ايران، شهرهاي مختلف كشور شاهد موجي از فعاليتهاي هواداران مقاومت بود

راستي مقاومت ايران از حمايت مردمي        سؤال اين است كه اينها را چگونه بايد تعبير كرد؟ اگر به           با در نظر گرفتن اين واقعيتها       
 دهد، دارد؟  توضيحي براي همٌه اين شواهد كه خالف ادعاهايش را نشان مي برخوردار نيست، پس وزارت خارجه چه

 
 المللي  حمايتهاي بين

المللي متوجه آن كردند كـه افكـار عمـومي،            تالش خود را در سطح بين      تمام   ١٣٦٠ مجاهدين و شوراي ملي مقاومت،  از سال       
المللي را به جنايتهاي رژيم خميني عليه مردم ايران برانگيزانند و آنان را متقاعد كنند كه از اين رژيـم                      پارلمانها و مجامع بين   

يـي را بـا    سرعت ارتباطات گسترده بهكشور  در همين چارچوب، اعضا و هواداران مقاومت در هر  . قرون وسطايي حمايت نكنند   
جهت افشـاي   … هاي كارگري، نمايندگان ايالتي، شهردارها و       نمايندگان پارلمانها، شخصيتهاي سياسي، روشنفكران، اتحاديه     

يي   زودي حمايت گسترده    شوراي ملي مقاومت توانست به    . جنايتهاي رژيم خميني و معرفي شوراي ملي مقاومت برقرار كردند         
بسياري از نمايندگان پارلمانها و ديگر شخصيتهاي سياسي،        . دست بياورد   سياستمداران اروپايي و آمريكاي شمالي به     در ميان   

آبراهاميان در كتاب خود ضمن اشاره بـه        . در پاريس با آقاي رجوي ديدار كرده و حمايت خود را از مقاومت ايران ابراز داشتند               
 :كند طور تشريح مي  فعاليتهاي ديپلوماتيك شورا را اينديدارهاي آقاي رجوي با شخصيتهاي برجسته،

 
هاي حقوق بشر سازمان ملل، و كنفرانسـهاي سـاالنٌه            المللي حقوق بشري، جلسه     هيأتهايي به سازمانهاي بين   ) آقاي رجوي ( «

مـان، حـزب    الملل سوسياليست، حزب كارگر انگلستان، حزب ليبرال انگلستان، حزب دموكرات مسيحي آل             احزابي نظير بين  
 ٢٦ .»فرستاد مي… كمونيست ايتاليا و حزب دموكرات مسيحي ايتاليا و

  
عنوان ميهمان در جلسات آنها حضور يافت و بـا رهبـران              در چند مورد آقاي رجوي شخصاً دعوت اين احزاب را پذيرفت و به            

 . مذاكره و گفتگو پرداخت حزبي و مقامهاي دولتي به
 : نويسد كند و مي شده از مقاومت ايران اشاره  مي اي اعالمچنين به حمايته آبراهاميان هم
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سياستمدار، رهبران سـازمانهاي   ١٧٠٠، حمايت ١٩٨٣ يك طومار عليه رژيم خونخوار قرون وسطايي در اروپا و آمريكا در سال      «

يك طومار ديگر در اوايـل      . دست آورد   كارگري و استادان دانشگاه از جمله ماكسيم رودنسون، اريك هازبوم، چارلز تيلي را به             
نمايندٌه پارلمـان را در كشـورهايي نطيـر           ٣٥٠٠شخصيت از جمله      ٥٠٠٠كشور مطرح شد، حمايت بيش از         ٥٧ كه در    ١٩٨٦ سال

   ٢٧ .»دست آورد انگليس، فرانسه، ايتاليا، سوئد، هلند، آلمان غربي و هند به
 

قبال  طلبانٌه شوراي ملي مقاومت در    فت، پيرامون سياستهاي صلح    اين طومار كه به اين گستردگي مورد حمايت جهاني قرار گر          
جنگ ايران و عراق بود كه در گزارش وزارت خارجه مورد حمله قرار گرفته و تالش شده با تحريف حقـايق، مـردم ايـران را                          

. دادنـد   حمايت قرار نمـي   را مورد     ديدند و آن    عراق را مي    كه آنها در سياستهاي شورا وابستگي به        مخالف صلح جلوه دهد و اين     
 . ربطي به مردم ايران نداشت طلبي هيچ داند كه تنها رژيم خميني خواستار جنگ بود و اين جنگ خوبي مي كه دنيا به درحالي

كشـور   ٢٠نماينـدٌه پارلمـان از    ١٥٠٠،  ١٣٧١ در سـال . المللي از شوراي ملي مقاومت در سالهاي اخير افزايش يافت        حمايت بين 
آنها . عنوان تنها آلترناتيو دموكراتيك در مقابل رژيم، مورد حمايت قرار دادند            ك اقدام مشترك جهاني، شورا را به      جهان، در ي  

 : در اين بيانيٌه تصريح نمودند كه
 

پايان رسيده و گسترش حركتهاي اعتراضي در ايران و تحريم            روي به   نزديك به سه سال پس از مرگ خميني سراب ميانه         «…
المللي و حمايت از آلترناتيو دموكراتيك شوراي ملي مقاومت           درخواست مقاومت ايران، توجه بيشتر بين       نتخابات به عيار ا   تمام

 ٢٨ .»سازد را ضروري مي
 

 :يي اعالم كرد در آمريكا نيز اكثريت كنگره در بيانيه
ش، ارتش آزاديبخش ملي ايران، و بـا        گزارشهاي منابع بيطرف مؤّيد اين است كه شوراي ملي مقاومت با اتكا به بازوي نظامي               «

ماهٌه گذشته در ايران، قادر به برقراري آزادي و دموكراسـي در ايـران    پشتيباني مردمي و همگام با اعتصابات و تظاهرات چند    
هاي مستحكم مردمي و مذهبي اين مقاومت در ميـان مـردم ايـران، مهمتـرين مـانع                    تجربه نشان داده است كه ريشه     . است

برابـر پديـدٌه ارتجـاع و     حـل واقعـي در   رو، ايـن مقاومـت راه    اين از. دٌه رژيم ايران از احساسات مذهبي مردم است      سوءاستفا
ما متقاعد هستيم كه حمايت از شوراي ملي مقاومت به دستيابي به صلح و ثبـات بـراي تمـامي                    . باشد  قشريگري مذهبي مي  

    ٢٩ .»كشورهاي منطقه كمك خواهد كرد
 
 :سناتور طي نامٌه مشتركي، اعالم كردند ٦٢، ٧١آبان پي آن در  در
 
كميسيون حقوق بشر و پارلمان اروپا، ادامه و افزايش فعاليتهـاي تروريسـتي عليـه ناراضـيان در خـارج،                      هاي سو   قطعنامه «

 در.  عليه آقاي مسعود رجـوي، مسـئول شـوراي ملـي مقاومـت ايـران را محكـوم كردنـد                    ٧٠قصد نافرجام آذر    ازجمله سوء 
المللـي، بـراي بمبـاران پايگـاه           دولت رفسنجاني از وحشت گسترش اعتراضات عمومي، با  نقض قوانين بـين             ٧١فروردين١٦

ما معتقديم زمان آن رسيده كه جهان آزاد، عليـه نقـض            … المللي عبور كرد    اپوزيسيون و كشتن رهبران آن، از مرزهاي بين       
يـي در     كشـور جهـان بيانيـه     ١٩ نمايندٌه پارلمان از     ١٣٠٠لس نمايندگان و    اخيراً  اكثريت مج   . حقوق بشر در ايران متحد شود     

 ٣٠ .»محكوميت نقض حقوق بشر در ايران و حمايت از مقاومت مردم ايران صادر كردند
 

هـايي را     احتماالً وزارت خارجه مدعي نخواهد شد كه نمايندگان و سناتورهاي آمريكا از روي غفلت و ناآگاهي چنـين بيانيـه                   
انـدازه در مقابـل همـين بيانيـٌه اكثريـت كنگـره،               دانند كه تا چـه      خوبي مي   گيت، خود به    چرا كه بقاياي ايران   . اند  كردهصادر  

بگـذريم كـه در آن      . يي را امضا نكننـد      كارشكني كرده و چه ميزان وزارت خارجه به نمايندگان توصيه نموده كه چنين بيانيه             
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پـس بهتـر    . كرد  ر وزارت خارجه عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بدگويي مي          طور مستم   سال بود كه به     ٧تاريخ، بيش از    
همه قلم زدن عليه مقاومت، اعتراف كند كه سياستش در مورد مجاهدين بـين سياسـتمداران              جاي اين   است وزارت خارجه به   

 .داند نمي» مناسب«كند و آن را يك سياست  اعتبار است و كنگره از اين سياست پرهيز مي آمريكايي بي
عنـوان تنهـا      المللي نيز بـه      برخالف ادعاي وزارت خارجٌه آمريكا در گزارش مزبور، اكنون  شوراي ملي مقاومت در سطح بين               

شوراي ملي مقاومـت بـا اكثـر پارلمانهـا و دولتهـاي             . شدگي فراواني برخوردار است     نمايندٌه مشروع مردم ايران، از شناخته     
اين ديدارها جهت شناسايي مقاومت ايران و گفتگـو پيرامـون           . باشد  ط و مالقاتهاي مستمر مي    كشورهاي اروپايي داراي ارتبا   

مـوازات ايـن،      بـه . كننده بوده است    باشد كه براي رسيدن به يك درك و تفاهم متقابل، بسيار كمك             آخرين تحوالت ايران مي   
ي اسالمي در تماس و گفتگو بوده است و در آنان شوراي ملي مقاومت در اين ساليان با بسياري از كشورهاي منطقه و كشورها            

 .تفاهم قابل توجهي را نسبت به ماهيت ارتجاعي و تروريستي و رژيم خميني و هدفهاي مقاومت ايران يافته است
در ايـن   . المللي از شوراي ملي مقاومت نيز، ناگزير به تحريف حقايق روي آورده است              وزارت خارجه در بررسي حمايتهاي بين     

) مجاهـدين (يي به اين حمايتها، از جمله حمايت اكثريت كنگرٌه  آمريكا، نشده است و ادعا شده كه آنـان                      ت هيچ اشاره  قسم
البتـه  . كه اسناد تمام اين حمايتها در اختيار وزارت خارجه بـوده اسـت   حالي اند، در تنها توسط عراق مورد حمايت قرار گرفته    

طرفتر در سـاختمان كنگـره،    توانست جنبشي را كه  چند خيابان آن ال چگونه مي وزارت خارجه حق داشت كه تجاهل كند، وا       
چنين مطرح و شناخته شده است، تـا ايـن انـدازه مغرضـانه مـورد                  يي اين   در مطبوعات و در پايتختهاي اروپايي و خاورميانه       

 اورد؟دست بي توانست دل آخوندها را به صورت، به چه وسيله مي قضاوت قرار دهد و در غيراين
مشـكل وزارت   . رسـيم   در خاتمٌه بررسي هر يك از اتهامها و موضوعهاي مورد بحث وزارت خارجه، به يك سؤال مشترك مي                 

راستي مقاومت ايران از حمايت مردمي برخوردار نيست، پس وزارت       خارجه با مجاهدين و شوراي ملي مقاومت چيست؟ اگر به         
صـورت    به«كه  » نامناسب«يك آلترناتيو   . دهد  كه خالف ادعاهايش را نشان مي     همه شواهد دارد      خارجه چه توضيحي براي اين    

عـدم  «اعتبار است و رژيم تهران هم از        كنند و بين سياستمداران ايراني بي       و اكثر ايرانيان از آن پرهيز مي      » آمده  يي در   پوسته
د كه حكّام ايران تمـام هـّم و غـم خـود را              محلي از اعراب دار     كند و چه     كسي را تهديد مي     است، چه » اعتبار مجاهدين آگاه  

اگر اين ادعاي غيرمنطقي را درست فرض كنيم كـه          . اند  فقط در داخل ايران بلكه در خارج كشور نيز متوجه اين گروه كرده              نه
ـ            تبليغات رژيم عليه مجاهدين نه ناشي از محبوبيت اين سازمان و تالش براي بي              ت اعتبار كردن آن، بلكـه  ناشـي از محبوبي

مورد تبليغات رژيم عليه مجاهدين و شورا در خارج، پاسخ چيست؟ بدون اغراق در تمامي تماسـهاي                   باشد، در   نداشتن آن مي  
در تمام سخنرانيهاي مقامهاي رژيـم      . باشند  ديپلوماتيك رژيم، مجاهدين و شوراي ملي مقاومت، يكي از موضوعهاي ثابت مي           

چرا موضوع مقاومت در صدر مسايل رژيم قـرار دارد؟      … تي كه با اين سازمانها دارند و      المللي، در تمام مكاتبا     در ارگانهاي بين  
يا بعضاً بـه نماينـدگان شـورا اظهـار          . گفتٌه ديپلوماتها، سابقه نداشته كه دولتي تا اين اندازه عليه اپوزيسيونش تبليغ كند              به

چرا در افتضـاح    . توانستيم به اعتبار شما پي ببريم       ا شما، مي  شناختيم از نحوٌه برخورد رژيم ب       اند، ما اگر شما را هم نمي        داشته
گيت يكي از تقاضاهاي رژيم خميني موضعگيري آمريكا عليه مجاهدين بود؟ در دنياي سياست معموالً رسم بر اين است                     ايران

ٌه آمريكـا نيـز در ايـن    تناقض سياست وزارت خارج. پردازند كه دولتها به موضوعهاي سياسي به اندازٌه شأن و اهميت آنها مي       
المللي و طـرد شـده        طرف مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را نيرويي بدون حمايت مردمي، بدون حمايت بين               است كه از يك   

وسيلٌه همين نيرو نگران است و تنهـا راه دلجـويي و              كند، ولي از طرفي ديگر از يك تحول دموكراتيك در ايران به             معرفي مي 
جـان خريـدن همـٌه انتقـادات، بـه       شود با بـه     كه حاضر مي    نحوي  بيند، به   ا در تخطئٌه اين مقاومت مي     كمك رساندن به رژيم ر    

 .  صفحه جعل و دروغ عليه اين مقاومت بپردازد٤١ترين شكل، به انتشار  مغرضانه
ا در نوار مـرزي     توان در ساختمان وزارت خارجه نشست و احكام شداد و غالظ عليه مقاومت ايران در داخل كشور ي                   البته مي 

اعتبار ناميد و در شرايطي كه امكان دسترسي به اطالعات دست اول براي               ايران و عراق صادر كرد و آنان را بدون حمايت و بي           
اما وقتي كه بحث بر سـر       . وسيله بتوان به مقاصد سياسي خود جامٌه عمل پوشانيد          همه امكانپذير نيست، اميدوار بود كه بدين      

كه جعليات كارآيي ندارند و مردم آمريكا به چشـم خـود، قضـايا را                 جايي  گي مقاومت در خارج است، از آن      فعاليتها و گسترد  
ايـن گـروه    «شوند به گستردگي اين مقاومت اذعان كنند و از جملـه بنويسـند كـه                  بينند، نويسندگان گزارش مجبور مي      مي
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كند كه گروهي عالوه بـر        كدام منطق حكم مي   . »دارد… رميانهدفاتري در سراسر اروپاي غربي، آمريكا، كانادا، استراليا و خاو         
يك ارتش مكانيزٌه پيشرفته در منطقٌه مرزي، در سراسر دنيا نيـز دفتـر داشـته باشـد، تظـاهرات گسـترده داشـته باشـد،                      

اشد، ولـي در    براي اين فعاليت گسترده را داشته ب      … موسيقيدانان برجسته را با خود داشته باشد، پرسنل، اطالعات، هزينه و          
درصد يا حتـي      تواند يك گروه ايراني را نشان بدهد كه ده          آيا وزارت خارجه مي   . يي نداشته باشد    داخل ايران هيچ پايگاه توده    

شهر دنيا دفاتر و نمايندگي  ١٧٠مجاهدين و شوراي ملي مقاومت، حداقل در . درصد همين فعاليتها را در خارج داشته باشد    يك
شود چنين تشكيالت عظيمي راه انداخت، چرا بقاياي ديكتاتوري شاه كـه ميلياردهـا دالر                 ايت مردم، مي  اگر بدون حم  . دارند

مستقيم مورد  هستند، و مستقيم و غير» بگير آمريكا حقوق«گفتٌه خودشان  اند و برخي از آنها به يغما برده   پول مردم ايران را به    
درصد فعاليت مجاهدين و مقاومت ايران را در داخل و خارج كشـور و در                 كتوجه وزارت خارجٌه آمريكا نيز قرار دارند، حتي ي        

دهـم جمعيـت      سال گذشته نتوانسته تظاهراتي با يك       منطقٌه مرزي ايران و عراق ندارند؟ و چرا هيچ گروه ايراني ديگر طي ده             
 . اند انند و تجربه كردهد خوبي مي تظاهرات مجاهدين داشته باشد؟ البته نويسندگان گزارش اين قانونمنديها را به

 
 ترور شخصيت - فصل دوازدهم

امـا در طـول     . باشد  شده در دنياي سياست است كه شديداً مورد انزجار افكار عمومي مي             ترور شخصيت يك تاكتيك شناخته    
باشـد كـه در       كارتيسم مي   نوع افراطي آن در تاريخ معاصر آمريكا، مك       . تاريخ، اين حربه بارها مورد استفاده قرار گرفته است        

در آن دوران، اتهامهـايي     . زمان خود مورد نكوهش افكار عمومي و همٌه جناحهاي سياسي اعم از دموكرات و جمهوريخواه بود               
اين موج،  . اعتبار سازند   شد تا با ايجاد فضاي تبليغاتي منفي، آنان را بي           بدون سند و دليل عليه شخصيتهاي مختلف مطرح مي        

الينفـك تـرور      افترا، تحريف، جعـل و سفسـطه، جـزء        . گرفت  بر مي   شخصيتهاي اجتماعي را نيز در    حتي جامعٌه هنرمندان و     
ماكياوليسم نيز معتقد   . تر است   گوبلز، وزير تبليغات هيتلر، معتقد بود دروغ هرچه بزرگتر باشد باوركردني          . باشد  شخصيت مي 

 .  اين دو شيوه براي ترور شخصيت، امر رايجي استاستفاده از.  باشد يي مشروع مي وسيله هدف، هر است براي رسيدن به
در فصلهاي پيشـين دعـاوي و اتهامهـاي         . گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، يك نمونٌه روشن از ترور شخصيت است            

ولي موضوعي كه در تمام گـزارش و  . تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت       وزارت خارجه عليه مجاهدين و مقاومت ايران، به       
در مباحث مختلف به آن پرداخته شده است، استفاده از تاكتيك ترور شخصيت در مورد آقاي مسعود رجوي، مسئول شوراي                    

 . ملي  مقاومت ايران است
متـد    «٢،  »رهبـر مـورد پرسـتش        «١،»كـيش شخصـيت   «:  اتهامي است كه در اين گزارش به وي زده نشـده باشـد               كمتر

بعـد از     «٦،»٥٤ كنترل كامل بر مجاهـدين از سـال         «٥،  »شيوٌه اتوكراتيك    «٤،»نترل كامل ك«   خواستار     ٣،»ديكتاتورمآبانه
جانبه شـوراي مركـزي مجاهـدين را          طور يك   به   «٧،»زندانيانش برگزيد   آزادي از زندان وي يك رهبري جديد را از ميان هم          

مجاهـدين را در       «٩گرفـت، » اتحاد با عراق     به جانبه  تصميم يك    «٨،»نفره انتخاب كرد  ٥٠٠منحل نمود و شخصاً يك شوراي       
امروزه نيز فـرامين خودكامـٌه         «١٠،»هاي جداگانه سازماندهي كرد كه تنها پاسخگوي فرامين وي يا منصوبينش باشند             هسته

روي شـوراي ملـي مقاومـت داشـته و          » كنترل كامل «   تحت رهبري وي مجاهدين        ١١،»نظر مي رسد    وي، بدون حسابرسي به   
شـدند   زوجها مجبور به جـدايي مـي     «١٢،»كسي حق رأي داده شود تواند بپيوندد و به چه   كسي مي   گيرند كه چه    يم مي تصم«

 .   و ليست اين اتهامها ادامه دارد١٣،»چون مردم بايد فقط به مسعود و مريم رجوي عشق بورزند
دهه مبارزه با ديكتاتوري شـاه و ديكتـاتوري         جا هدف، حمايت از شخص رجوي نيست، چرا كه پروندٌه  رجوي طي سه                 در اين 

گـردد، در فصـلهاي قبـل         جا كه به اتهامهاي فـوق نيـز برمـي           مذهبي ــ تروريستي آخوندها، براي همه روشن است و تا آن          
تفصيل به آنها پاسخ داده شده است؛ بلكه هدف بازگو كردن يك حقيقت و افشاي كساني است كه براي رسيدن به مقاصـد                         به

عنوان مسئول  كه بخش قابل توجهي از اتهامها متوجه آقاي رجوي، به    حالي  در. يي رويگردان نيستند    ان، از هيچ شيوه   سياسيش
سؤال از نمايندگان و اعضاي شوراي  مورد آنها حتي يك     اند كه در    باشد، نويسندگان گزارش الزم نديده      شوراي ملي مقاومت مي   
 .ملي مقاومت بنمايند
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توانند حمايت مردمي مجاهـدين   آخوندها و حاميان آنها كه نمي.  يادآور نحوهٌٌ برخورد رژيم آخوندها است    اين شيوٌه برخورد،    
، و  »عـراق «و  » اسـرائيل «و  » امپرياليسم آمريكـا  «و وابسته به    » خيانتكار«را منكر شوند، سالهاست كه رهبران مجاهدين را         

. شـوند   هاي اعدام سـپرده مـي       دسته به جوخه    كه دسته » ناآگاهي«اران  همان هواد . كنند  معرفي مي » ناآگاه«هواداران آنها را    
 .باشند مي» مطيع رهبران«يي از خود ندارند و تنها  گويي كه اين هواداران هيچ اراده

باشند كه همٌه نيروها و شخصيتهاي برجستٌه سياسي عضو           رسد كه نويسندگان گزارش نيز به همين اصل معتقد مي           نظر مي    به
لي مقاومت، همٌه مسئوالن و اعضا و هواداران مجاهدين و اكثريت مردم ايران كه با مقاومـت همكـاري نمـوده يـا از            شوراي م 

البته اين افـراد    ! برند  سر مي   مسعود رجوي به  » اتوريتٌه«اهداف آن حمايت مي كنند، همه افراد ناآگاهي هستند كه تنها تحت             
 ساده و روشن و تحليلهاي محققيني كه مـورد قبـول خـود آنهـا هسـتند،                  اند كه حتي براساس حقايق بسيار       فراموش كرده 

باشند و اتهامهاي آنهـا بـه         ترين اقشار جامعٌه ايران مي      ترين و آگاه    كرده  هواداران مجاهدين و مقاومت ايران اساساً از تحصيل       
گونـه    ل و دموكراسـي از هـيچ      نشدني به تمامي مردم ايران و نسلي كـه بـراي اسـتقال              رهبر مقاومت، توهيني است  فراموش     

 .فداكاري دريغ نكرده است
 

 هاي تاريخي نـمونه
انـد   اند و دشـمنان آنـان تـالش كـرده     ها قرار گرفته  ترين حمله    در طول تاريخ، رهبران ملي بسياري از كشورها، مورد شديد         

 .پيش ببرند هدفهاي خود را با تاكتيك ترور شخصيت به
شـود، در دوران جنگهـاي        نام برده مـي   » محبوبترين رؤساي جمهور آمريكا   «عنوان يكي از      او به  آبراهام لينكلن كه اكنون از      

الـنفس و     ديكتاتور، ديوانـه، ضـعيف    «جناح سياسي آمريكا بود و او را          دو  ها از سوي هر     ترين حمله   داخلي آمريكا، مورد شديد   
دربـارٌه تـاريخ چيـزي      «سي ديويس در كتـاب        نتك. كردند  توصيف مي » فاقد صالحيت رياست جمهوري و فرماندهي كل قوا       

 : نويسد ، مي»دانم نمي
 
اصطالح جمهوريخواهان راديكـال و حاميـان         داري، با مخالفت به     خاطر مواضع ليبراليش درقبال برده      در دوران جنگ، وي به    «

موكرات شمال بود كه توسط يك طلب و بقاياي حزب د اما مخالفت خطرناكتر، از جانب دموكراتهاي صلح. داري  مواجه بود   برده
ها با هواداري از جنوبيها، خواستار پايـان          هد  كوپر. داده شده بود، چون بسيار زهرآگين بودند      » هد  كوپر«آنها عنوان     روزنامه به 

 ، ديكتـاتور  )هـا   بـرده (خاطر معلق نمودن احكام قضايي، قانون سربازگيري، و حتي بيانيٌه رهـايي               جنگ بودند و لينكلن را به     
قيمت جـان     لينكلن بر اين چالشها غلبه كرد و مجدداً در انتخابات پيروز شد هر چند كه اين پيروزي، به                 … خطاب مي كردند  

بهاي سنگيني دنبال كرد، به يك محـور          لينكلن، در زمان ترورش،  از يك فرمانده كل قواي قاطع كه جنگ را به              . وي تمام شد  
كه بعضيها او را ديكتاتور خطاب كردند، ترديـدي وجـود نـدارد كـه در                  درحالي. دوحدت كه مرهم دردها بود، تبديل شده بو       

تـر،    جمهـور ضـعيف     بزرگترين آزمايش دوران رياست جمهوري لينكلن، يعني جلوگيري از تجزيهٌٌ اياالت متحده، يك رئـيس              
    ١٤ .»خورد شكست مي

 
 .كرد امها نيز مقابله ميدر دوران سخت جنگ، وي عالوه بر جبههٌٌ نظامي، بايد با اين اته

اعتبار نمودن وي، از هيچ تهمتي عليه         باشد كه مخالفانش براي بي        يك نمونهٌٌ جديدتر در تاريخ آمريكا، مارتين لوتركينگ مي        
طريـق او را از صـحنه         ها بكشانند و از اين      حتي تالش نمودند كه مسايل زندگي خصوصي وي را به روزنامه          . او فروگذار نكردند  

نظر گرفتند، در اماكن اقامتش در شـهرها و هتلهـاي مختلـف و در تلفـنش                   بدون اجازهٌٌ دادستان كل، او را تحت      .  ر كنند د  به
وي  اما اين، باعـث نشـد كـه از اتهـام زدن بـه     . ميكروفون استراق سمع كار گذاشتند، ولي نتوانستند هيچ موردي پيدا كنند          

 قضاوت خود را نموده است و او اكنـون بـراي همـه، حتـي كسـاني كـه بـا او                       در مورد لوتركينگ نيز تاريخ    . داري كنند   خود
 .  عنوان يك چهرهٌٌ ملي آمريكا شناخته شده است نظرهاي زيادي دارند، به اختالف
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جمهور،  مورد حملـه       عنوان كمونيست  و ضد      جمهور بزرگ آمريكا، در زمان رياست جمهوريش، به         روزولت، يكي از پنج رئيس    
نويسد اقدامات روزولت براي شماري، مترادف با         ، مي »دانم  دربارٌه تاريخ چيزي نمي   «سي ديويس در كتاب       كنت. فتگر  قرار مي 

 : سوسياليسم و كمونيسم بود
 
رحمانه، در مورد روزولت چـالق  و همسـرش            هرچند اوضاع در حال بهتر شدن بود، اما شايعات زشت و وقيح و جوكهاي بي              «

كه اجداد روزلت يهودي هلندي بوده و وي نـامش را عـوض           يهودي داشت، نظير اين     هاي ضد    رگه بعضي شايعات … معمول بود 
 ١٥ …»كرده است

 
بـر بعضـي گزارشـها، در يـك جلسـٌه كلـوپ زنـان                  بنا. كارتيسم مواجه بود    ، آمريكا با مك   ١٣٣٠ و اوايل    ١٣٢٠ در اواخر دههٌٌ  

 : داد، فرياد زد ر دستانش نشان ميكه يك دسته كاغذ را د كارتي در حالي جمهوريخواه، مك
 
نفره دارم، اسامي اعضاي حزب كمونيست كه در اختيار وزير خارجه قـرار گرفتـه اسـت ولـي                     ٢٠٥جا من يك ليست       در اين «

 . »نمايند كنند و سياست تعيين مي كماكان در وزارت خارجه كار مي
چندي بعد وي در سـنا حاضـر        . اختيار دارد   كنند در   ه كار مي  كمونيست را كه در وزارت خارج       ٥٧روز بعد وي ادعا كرد كه نام        

سـال    ها مربوط بـه سـه       اين نسخه . هايي از حدود صد پروندٌه  محرمانهٌٌ وزارت خارجه را در دست داشت              كه نسخه   شد درحالي 
خواند، چيزهايي از  آنها ميكه از روي  كارتي در حالي ولي مك. كردند  قبل بودند و اكثر آن افراد، ديگر با وزارت خارجه كار نمي           

ذكـر شـده بـود،      » ليبرال«اش    عنوان مثال در توصيف يك نفر كه در پرونده          به. داد  كرد يا در متن تغيير مي       خودش اضافه مي  
 . تغيير داد» كمونيست فعال«را به » همسفر فعال«در يك مورد ديگر، عبارت . تغيير داد» با تمايالت كمونيستي«را به  آن

 
هـايي بـه      شده عليه وزارت خارجه، اين وزارتخانـه بـا صـدور بخشـنامه              سازيهاي ايجاد   اثر تبليغات و جو     شود كه بر   گفته مي 

ها پرداخت و ايـن، شـامل بخشـي از كتابهـاي              را داشتند، از كتابخانه   » كمونيست بودن «آوري كتابهاي كساني كه اتهام        جمع
 ١٦. شد يز ميتوماس جفرسون، نويسندٌه بيانيٌه استقالل آمريكا ن

سال درگير مشهورترين مورد ترور شخصيت بود كه منجر به يك جنجـال سياسـي در                  در اواخر قرن نوزدهم، فرانسه براي ده      
جرم خيانت و تسليم اسناد محرمانـه بـه وابسـتٌه             ، آلفرد دريفوس، افسر ارتش فرانسه، به      ١٨٩٤ در سال . اين كشور شده بود   

كـرد، ولـي در فضـايي     گناهي وي را ثابت مـي  دست آمد كه بي سال بعد، مداركي به كه دو آنرغم  به. نظامي آلمان محكوم شد 
برائـت    سال، دادگاه عالي به     ، بعد از ده   ١٩٠٦ نهايتاً در سال  . محكوميت او داد    آكنده از تبليغات عليه وي، دادگاه مجدداً حكم به        

 ١٧ .فرانسه، اعطا شددونور، مهمترين مدال نظامي  وي رأي داد و به او مدال لژيون
خواهد همان سياست ترور شخصـيت را در مـورد            سال بعد، وزارت خارجٌه امريكا، با اغراض سياسي خاص خود، مي            حاال، صد 

 . مسعود رجوي پياده كند
قـدر مـورد       ژنرال دوگل، مشهورترين رئيس جمهور فرانسه  و رهبر مقاومت اين كشور، در زمـان اشـغال هيتلـري نيـز آن                     

 :هنگام كانديداتوري براي رياست جمهوري گفت ، به١٣٣٧هاي مختلف قرار گرفت كه در سال اتهام
 
كه ديكتاتوري بر فرانسه حاكم بود،  براي آزادي كشورم مبـارزه              كه من در زماني     حالي  كنند، در   من را به ديكتاتوري متهم مي     «

 .»كردم
  

 از مصدق تا مسعود رجوي 
بـار در   وزيري وي، بـراي اولـين    در دوران نخست  . باشد  نٌه بسيار روشن، دكتر محمد مصدق مي      در تاريخ معاصر ايران، يك نمو     

نمودند، بـه تاكتيـك       عنوان مانعي براي منافع خود ارزيابي مي           آنهايي كه مصدق را به       ١٨ .»دموكراسي رواج پيدا كرد   «ايران  
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يي بـراي تضـعيف و بـدنام          هر شيوه   انگليسيها به «،  »گيري انقالب اسالمي    شكل«گفتٌه كتاب     به. ترور شخصيت متوسل شدند   
صـورت يـك      حد كمتري مطبوعات غرب، مصدق، قهرمـان ملـي ايـران، را بـه               مطبوعات بريتانيا و تا   . كردن او متوسل شدند   

 ١٩ .»شوروي خواهد داد فريبي معرفي نمودند كه در نهايت ايران را به وزير پير، لجباز، شياد و عوام نخست
در داخل ايران  نيز همانهايي كه  با كودتا همكاري كردند و ديكتاتوري مطلقهٌٌ               . طرفهاي غربي نبود    ها فقط منحصر به   اين اتهام 

كـركس  «   يا با القابي نظيـر  ٢٠ انتقاد داشتند،» سياست و قصد وي براي انحصار قدرت     «شاه را بر مردم ايران حاكم كردند، به         
گسترانيدن بسـاط   «چنين متهم به       مصدق هم  ٢١ .بردند  از او نام مي   » پيشواي مفنگي «و  » كش  حكومت مردم «،  »مكار و فرتوت  

 : نويسد رابطه مي در اين» خمينيسم«آبراهاميان در كتاب . شد   مي٢٢ »ترور و ايجاد جو اختناق
 
. وانستند، انجام دادند  ت  كاري را كه مي     اعتبار كردن مصدق هر     انگليسيها كه حاضر نبودند ملي شدن نفت را بپذيرند، براي بي          «

اسـت،  " غيرمنطقـي "و  "»تعـادل   بـي "،    "غيرعـادي "،  "ديوانـه "تنهـا   كردند كه نـه     توصيف مي "  مكار شرقي "عنوان يك     او را به  
هـايي بـا همـين        دولت انگليس مقاله  …باشد    نيز مي " ترياكي"و  "خودخواه  و خودرأي   "،  "مرام  بي"،    "ثبات  بي" ،"عوامفريب"بلكه

و "  عصـبي "عنـوان فـردي       عنوان نمونه، تايمز لندن، در بيوگرافي مصـدق، وي را بـه             به. چاپ رساند   ات به مضمون در مطبوع  
، "فناتيـك تغييرناپـذير   "عنـوان يـك     آبزرور وي را به   . جز در مواردي كه احساساتش برانگيخته شود، توصيف كرد          ، به "ترسو"
، توصيف  "اش  ايدٌه سياسي در كلٌه گنده    "و تنها با يك     " طق عمومي آميز عاري از من     فرنكشتين فاجعه "،    "پرست  روبسپير بيگانه "

ـ           كه همين ايده را در آن       انگليسيها براي اين  . نمود ـــ    قول خودشان   به  سوي آتالنتيك نيز رواج دهند، مطبوعات آمريكا را با ـ
يـي در      اين ترور شخصيت، مقاله    يك نمونٌه مشخص  . كردند  ، تغذيه مي  "حد زهرآلود بود    از  سي بيش .بي.سمي كه حتي براي بي    "

دروغ، دكترحسين فاطمي، وزير خارجٌه مصدق  را به يك سري جرمهاي جنـايي                قلم درو پيرسون بود كه به       پست به   واشنگتن
درنهايت تصميم خواهد گرفت كه آيا آمريكا       "پيرسون هشدار داد كه اين مرد       . متهم كرد، از جمله فساد مالي و گانگستريسم       

 ٢٣ .»"كه آيا مردم آمريكا وارد جنگ جهاني سوم خواهند شد يا نه از خواهد داشت يا احتماالً اينبندي گ جيره
هايي   صورت مقاله   زمان، در كادر اظهارات رسمي   نبود، بلكه براي بيطرف نشان دادن خود، به                 اين اتهامها عليه مصدق، در آن     

 . شد  سان، ارائه ميشنا عنوان كار آكادميك بعضي شرق در مطبوعات يا حتي به
دليل آشنايي با ايران، در مقطع كودتا         نام رابين زهنر بود كه به       هاي اصلي كودتا عليه مصدق، يك آكادميسين به          يكي از مهره  

چنـين    صورتي فعال بـه تـالش پرداخـت و هـم            وي براي يافتن يك ژنرال مناسب جهت انجام كودتا به         . ايران فرستاده شد    به
ضياء و ديگر سياستمداران طرفدار انگلـيس،         سيد. كردن دولت مصدق مورد استفاده قرار داد         را براي ساقط   كانالهاي مختلفي 

طور   كار كه در گذشته از شوروي و آمريكا حمايت كرده بودند، سران طوايف و به                ها، اريستوكراتهاي محافظه    سردبيران روزنامه 
ن دربار و اعضاي خاندان سلطنتي؛ كه بسـياري از آنهـا در تـرس از                خاص بختياريها، افسران ارتش، تجار مشكوك، وابستگا      

كمك سيا، شماري از متحدان مصدق را از وي جدا كـرد،              چنين به   زهنر هم . جمله بودند   دادند، از اين    مصدق، شاه را ترجيح مي    
دليـل   شـگاه تهـران بـود و بـه    اهللا كاشاني، ژنرال زاهدي، حسين مكي و مظفر بقايي، كه استاد علم اخالق در دان ازجمله آيت 

هـاي كثيفـي      چنين به حقه    سيكس و سيا هم   .آي.ام. دستگيري رئيس شهرباني مصدق و كشتن او در زير شكنجه مشهور شد           
 ٢٤ .»سره كردن كار مصدق   متوسل شدند براي يك

 
همـراه بـا    » حقوقدان«و  » ينآكادميس«،  »سياستمدار«مرداد،  در قالب       ٢٨امروز نيز بقاياي داخلي و حاميان خارجي كودتاي         

،  شخص رجوي را مـورد حملـه         …مقابل رژيم مقاومت كنند و        اند در   رژيم آخوندها، بقاياي ساواك شاه و كساني كه نتوانسته        
كردنـد، از كودتـاي       مـتهم مـي   … و» وابسـتگي «،  »عدم بردباري «،  »برپايي اختناق «همانهايي كه مصدق را به      . اند  قرار داده 

 :  و در فرداي كودتا نوشتند٢٥نام بردند » رستاخيز مقدس«و » غلبٌه درخشان حق بر باطل«ان مرداد با عنو٢٨
 
آشام، در زير ضربات      لرزيد؛ مصدق، غول پير خون      اجنبي مي   ديروز تهران در زير قدمهاي مردانٌه افراد ارتش و مسلمانان ضد           «

قطعـه شـد؛      ر گلولٌه برادران نجات پيـدا كـرده بـود، قطعـه           كنندٌه مسلمانان استعفا كرد؛ حسين فاطمي خائن كه از خط           محو
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بـراي ملـت سـخنراني      ) منظور سرلشكر زاهدي است كه بعد از كودتا به اين سمت گمارده شد            (وزير انقالبي و قانوني       نخست
ئن فروشـان و عمـال حكومـت خـا          نمود؛ كليٌه مراكز دولتي به تصرف مسلمانان و قشون اسالمي درآمد و جاسوسان و وطـن               

 ٢٦ .»هاي كثيف خود فرار كردند مصدق، از ترس انتقام ملت به النه
 

كنند، در نشـريات رژيـم آخونـدها، مـورد            هاي كساني كه به شوراي ملي مقاومت و شخص رجوي حمله مي             امروز نيز، نوشته  
طـور رسـمي يـا        كند كه بـه     قول مي   كه گزارش وزارت خارجه نيز از افرادي عليه مجاهدين نقل           كمااين. گيرد  استقبال قرار مي  

اتهـامي عليـه مجاهـدين و مسـعود      ، رژيم ايران از طرح هيچ  ١٣٥٧ از سال . كنند  عملي با وزارت اطالعات رژيم تهران كار مي       
قدرت رسيدنش، در مقابله با افزايش حمايت مردمي مجاهدين، از طريق حزب              خميني در اوايل به   . رجوي كوتاهي نكرده است   

وابستگي به امپرياليسم   «،  »وابستگي به عراق  «مجاهدين، به   . يي را عليه مجاهدين آغاز كرد       يج گسترده جمهوري اسالمي، بس  
اما مهمترين بخش اين تبليغات،     . شدند  متهم  … و» شكنجهٌٌ اعضاي خود  «،  »فساد اخالقي در روابط دروني سازمان     «،  »آمريكا

روز   هـر . زمـان بـود     خصـيت و انشـعاب در مجاهـدين، در آن         عنوان تالشي براي ترور ش      حمالت گسترده به مسعود رجوي به     
 .نوشتند مورد مخالفت با مسعود رجوي در درون مجاهدين مطالبي مي در هاي رژيم روزنامه

 : ، نوشت٥٨لوموند در اسفند
 
در شـب انتخابـات،   . دهـد  روزنامٌه جمهوري اسالمي صفحات كاملي را به بدگويي از مجاهـدين و رهبـريش اختصـاص مـي     «

بـدون  . عنوان مأمور ساواك معرفي شـده بـود     در اين هجونامه، آقاي رجوي به     . يي در صدهاهزار نسخه پخش گرديد       هجونامه
تـوان    زيرا آنها را مي   . داند  شك روحانيت بنيادگرا، اين مسلمانان چپگرا را براي خود از سازمانهاي ماركسيستي خطرناكتر مي             

وجود   گرا سعي در به     دارد آخوندهاي واپس    ما اظهار مي    آقاي رجوي خطاب به   . وبيدخدايي در چشم اكثريت مردم ك       با چوپ بي  
 .»كارتيسم دارند آوردن جو مك

 
روز افزايش پيدا كرد، خمينـي   به يك از اين تالشها به نتيجه نرسيد و حمايت رجوي در ميان مردم روز نهايت وقتي هيچ   اما در 

 .ي سخنراني كند مجبور شد شخصاً به صحنه آمده و عليه رجو
شـيوٌه  «، »همكـاري بـا دشـمن مـردم ايـران     «امروز نيز در گزارش وزارت خارجه، اين مسعود رجوي اسـت كـه مـتهم بـه          

عنـوان    ،  بـه   …و» خواهـان ايـران     مشـروطه «و  » درفش كاوياني «شود و از بقاياي ساواك شاه نظير          مي… و» ديكتاتورمآبانه
ـ    هم كه به  كساني  . شود  نيروهاي دموكراتيك ياد مي    هـا در     چون بقايي   هم(ــ    جا قصد بررسي آن نيست      كه در اين    هر دليلي ـ

شـوند    عنوان نيروهاي دموكراتيكي جلوه داده مي       از مقاومت جدا شده و به همكاري با ديكتاتوري پرداختند، به          ) زمان مصدق 
 . ا را ترك كردندرجوي، اين شور» شيوٌه ديكتاتورمآبانٌه«خاطر عدم دموكراسي در شورا و  كه به

روند كه حتي وقتي به دوران اسارت رجوي در زندانهاي شاه اشـاره               جا پيش مي    نويسندگان گزارش براي ترور شخصيت تا آن      
كنند و در مورد سياست آمريكا در حمايـت از          هاي مستمري كه وي متحمل شد نمي        يي به شكنجه    تنها هيچ اشاره    كنند، نه   مي

د، بلكه مقاومت رجوي در آن شرايط سخت در مقابل ماركسيستهاي اپورتونيستي كـه سـازمان                كنن  شاه و ساواك سكوت مي    
رهبـر آينـدٌه مجاهـدين،      «: كننـد   طور توصيف مي    مجاهدين را متالشي كرده بودند و تالش وي براي احياي مجاهدين را اين            

راد عضوگيري شـده را تحـت تلقـين قـرار     استفاده كرد تا اف) ١٣٥٧ تا ١٣٥١سالهاي (مسعود رجوي از وقتش در زندان قصر    
 ٢٧ .»دهد

كرد با تحريف تاريخ، چهـرٌه   به گفتٌه آبراهاميان، شاه با پرداخت پول به بعضي آكادميسينهاي آمريكايي و انگليسي، تالش مي           
ق گروههاي فشار طري كند از    و امروز رژيم خميني نيز با صرف ميليونها دالر در آمريكا، تالش مي              ٢٨ مصدق را مخدوش نمايد،   

و نشريات خاص خود،  ديدگاههاي مورد نظر خود را در اين كشور پيش ببرد و جاي تأسف است كه وزارت خارجه نيـز تحـت                          
 .تأثير قرار گرفته است
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 مسعود رجوي كيست؟
اسـي  التحصـيل رشـتٌه حقـوق سي        وي فـارغ  . دنيا آمد    در شهر طبس واقع در استان خراسان به        ١٣٢٧ مسعود رجوي در سال   

. انـد   او داراي چهار برادر است كه در فرانسه، سوييس، انگليس و بلژيك تحصيالت عاليٌه خود را گذرانده                . دانشگاه تهران بود  
 ١٣٦٧ تنها خواهر وي، منيره، در سـال      . ، توسط تروريستهاي خميني در ژنو ترور شد       ٦٩ارديبهشت٤بزرگترين آنها  كاظم، در      

اصـغر نـاظمي،    . سال با خود او زنداني  بودند، اعدام شـد           حالي كه كودكان خردسالش هم، چند      سال زندان و در     ٦از تحمل     بعد
 توسط رژيم خميني دسـتگير و      ١٣٦٠ پدر و مادر پير رجوي نيز در سال       . سال قبل از آن تيرباران شده بود        همسر منيره، نيز دو   

 با او ازدواج كرده بـود،       ١٣٥٨ن شاه بود و در تابستان     اشرف، همسر آقاي رجوي، كه از مجاهدين زنداني در زما         . زنداني شدند 
 . شهادت رسيد دست پاسداران در تهران به  به٦٠در بهمن

در دوران دانشگاه با مجاهدين آشنا شد       . اهللا طالقاني و نهضت آزادي بازرگان عالقه داشت         رجوي در دوران دبيرستان، به آيت     
نژاد، بنيانگـذار مجاهـدين، قـرار         ال بعد در ارتباط مستقيم با محمد حنيف       عضويت اين سازمان درآمد و س        به ١٣٤٦و در سال  

دليـل     دستگير و به اعدام محكوم شـد كـه  بـه            ١٣٥٠وي در سال  . آمد  عضويت مركزيت مجاهدين در     گرفت  و بعد از مدتي به      
ـ  ١٣٥٧ و تا سال. المللي، اين حكم به حبس ابد تبديل شد        فعاليتهاي بين  دكتـر كـاظم   . كنجه گذرانـد  را در زندان و تحـت ش
الملـل و صـليب سـرخ         عفو بـين  . المللي براي جلوگيري از اعدام وي سازمان داد         سالها يك بسيج گستردٌه بين      رجوي، در آن  

ساواك كـه  . چنين شخصيتهاي برجستٌه اروپايي نظير فرانسوا ميتران، بارها براي نجات جان او دخالت نمودند المللي و هم    بين
 .داد مي توانست او را اعدام كند، تا آخرين سالها او را تحت شكنجه  قرار  المللي نمي بيندليل فشار  به

كرد و سازماني را كه توسـط كودتـاي           بايست خأل رهبران اعدام شده را پر مي         رغم همٌه فشارها، مي     آقاي رجوي در زندان، به    
با اين جريان انحرافي، با صرف هـزاران سـاعت وقـت، در             وي براي مقابله    . نمود  اپورتونيستي  متالشي شده بود بازسازي مي      

بايست از چشم ساواك و  اينها همه مي . العاده محدود زندانهاي شاه، به تدوين و آموزش مواضع مجاهدين پرداخت            شرايط فوق 
وي بارهـا  . دكـر  تـر مـي   بيماريهاي مزمن ناشي از فشارهاي زندان و شكنجٌه مستمر، كار را سـخت           . ماند  زندانبانان مخفي مي  

حال  پيگيرانه اين مواضع را با سـاير همبنـدانش             با اين . خاطر مطلع شدن ساواك از فعاليتهايش، مورد شكنجه قرار گرفت           به
 .سپس مجاهدين درون زندان، اين مواضع را به اعضاي بازمانده در خارج زندان منتقل كردند. بحث گذاشت به

خاطر متالشي كردن مجاهدين و ضربه زدن به وحدت و اعتماد نيروها، يـك جريـان                 نما را به    رجوي، جريان اپورتونيستي چپ   
 .استفادٌه آنان از نام مجاهدين را تقبيح كرد خائنانٌه انحرافي ناميد و سوء

باشـند، اسـالم    ايدئولوژي مجاهدين، كه خواستار سرنگوني شاه و استقرار يك حكومت مستقل و مردمي مـي       : وي تأكيد كرد  
مانـده    شدار داد كه ضربٌه اين جريان اپورتونيستي به مجاهدين، باعث بروز زودرس يـك جريـان مـذهبي عقـب                   وي ه . است

عنوان نمايندهٌٌٌ ايـن طـرز تفكـر          گرفتن از اين تفكر فراخواند و خميني را به          خواهد شد و مجاهدين را از همان زمان به فاصله         
 به استفاده از نام مجاهـدين  ١٣٥٦ نما باالخره در سال اپورتونيستي چپاين مواضع قاطعانه، باعث شد كه جريان        . معرفي نمود 
عهده داشـت، در روز آخـر زنـدان، در بـاالي       وي كه در دوران زندان، اغلب نمايندگي همٌه زندانيان سياسي رابه          . خاتمه دهد 

 احساسـات هـزاران نفـر از مـردم          در زندان قصر تهران، به نمايندگي از سوي آخرين زندانيان سياسي رژيم شاه، به ابراز                سر
تهران كه به استقبالش آمده بودند پاسخ داد و اظهار اميدواري كرد كه زندانها براي هميشه تعطيل شود و آزاديهاي سياسـي                      

 .در ايران برقرار گردد
گفـت شـما در      چند روز قبل از ورود خميني به ايران، پسرش احمد، كه در پاريس بود با آقاي رجوي تماس گرفت و بـه وي                        

چنـد  . شما خواهند پيوست    ميان مردم از حمايت زيادي برخورداريد و اگر يك حزب سياسي تأسيس كنيد، ميليونها جوان به               
هفته بعد، احمد در تهران در مالقاتي به رجوي گفت اگر شما از امام حمايت كنيد و با مخالفانش مبارزه كنيد، همهٌٌ درهـا بـه                          

رجوي با رد پيشنهادهاي خميني، گفت مـا خواهـان          . ٌه امكانات در اختيار شما قرار خواهد گرفت       رويتان باز خواهد شد و هم     
برقراري يك حكومت ملي و دموكراتيك هستيم و اگر خميني در اين مسير حركت كند البته براي او جانبـازي هـم خـواهيم             

 .نمود
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شوراي انقالب و وزير كشور خميني بود، در محل شوراي زمان عضو  ، رجوي با رفسنجاني كه در آن١٣٥٩  يك سال بعد در بهار  
رفسنجاني . وي ارائه داد    انقالب رژيم خميني، مالقات كرد و انبوه اسناد مربوط به تقلبات ايادي رژيم در انتخابات مجلس را به                 

سـابقه هسـتيد، اگـر امـام و           ششما سازمان داريد، توان ادارٌه امور را داريد وخوشنام و خو          . اينها را كنار بگذاريد   «او گفت     به
ايد رئيس جمهور و وزير و وكيل از خارج           شما ما را مجبور كرده    . شد  رويتان  باز مي     كرديد همٌه درها به     واليت فقيه را قبول مي    

الم هم تحت نام اس     شما انتظار نداشته باشيد كه ما هيچگاه چماقداري و انحصارطلبي را، آن           «:  رجوي به او پاسخ داد    . »بياوريم
 . »بپذيريم

، رجوي براي مقابله با برداشتهاي استبدادي و ارتجـاعي خمينـي از اسـالم، يـك مبـارزٌه فرهنگـي و          ١٣٥٨   در اواسط سال  
ايدئولوژيك را در ميان روشنفكران و نسل جوان  مسلمان با برگزاري كالسهاي درس فلسـفه در دانشـگاه صـنعتي شـريف                       

هزار تن نيز ويدئوي اين كالس را در          كردند و بيش از يكصد      دانشجو در اين كالس شركت مي     هزار    هفته ده   هر. تهران، آغاز كرد  
هزار نسخه منتشـر و در سراسـر ايـران             طور هفتگي در صدها     متون مكتوب اين كالسها، به    . ديدند  شهرهاي مختلف ايران مي   

سـردمداران  . تعطيل دانشگاهها مبـادرت كـرد     طول نينجاميد و خميني  به         اين كالسها شانزده هفته بيشتر به     . شد  پخش مي 
 . زمان تصريح كرده بودند كه دانشگاهها به پايگاه مجاهدين تبديل شده است رژيم در آن

كنندٌه رجوي در تاريخ سازمان مجاهدين، همٌه تصميمهاي مهم در اين سازمان  از طريق مباحثات طوالني و     رغم نقش تعيين    به
عهـده   در همين روند دموكراتيك بود كه  اعضاي جديد توانستند باالترين مسئوليتها را بـه . صورت جمعي اتخاذ شده است      به

درصد شوراي مركزي اين سازمان از افرادي هستند كـه            ٩٠در حال حاضر اكثريت شوراي رهبري مجاهدين و بيش از           . بگيرند
 .اند  مجاهدين پيوسته  به١٣٥٧ بعد از سال

ي شاه، كليٌه نيروهاي سياسي مخالف، از كانديداتوري رجوي براي رياست جمهـوري حمايـت               از سرنگون   سال پس   كمتر از يك  
در ايـن   ) كه از منابع اصلي مورد استناد گـزارش وزارت خارجـه اسـت            (» مجاهدين ايران «اروند آبراهاميان در كتاب     . كردند

 :نويسد زمينه مي
 
بلكه توسط ليستي چشـمگير از سـازمانهاي مسـتقل          … جاهدينتنها توسط سازمانهاي وابسته به م       كانديداتوري رجوي نه   «

، انجمـن   )كوملـه (شامل فداييان، جبهٌه دموكراتيك ملي، حزب دمـوكرات كردسـتان ايـران، حـزب زحمتكشـان انقالبـي                   
سوسياليستهاي ايراني، انجمن حقوق فرهنگي و سياسي تركمنها، انجمن جوانان آسوري و گروه مشترك ارمنيان، زرتشتيان                

چنين از سوي شمار زيادي از شخصيتهاي برجسته مورد حمايت قرار گرفت، از               رجوي هم . يهوديان مورد حمايت قرار گرفت    و  
 ٥٠اي،    االسالم جـالل گنجـه      جمله همسر آقاي طالقاني، شيخ عزالدين حسيني، رهبر مذهبي كردهاي سني در مهاباد، حجت             

از جمله ناصر پاكدامن اقتصاددان، منـوچهر هزارخـاني نويسـنده و حميـد              ،    شدٌه  انجمن نويسندگان ايران      نويسندٌه شناخته 
مذهبي پيشـتاز در      صورت اپوزيسيون غير    مجاهدين به … نويس الييك و البته خانوادٌه شهيدان اوليٌه مجاهدين         عنايت، تاريخ 

 ٢٩ .»كردخميني سريعاً پاسخ داد و رجوي را از انتخابات حذف . آمده بودند مقابل جمهوري اسالمي در
 

خاطر بزرگداشت تعدادي از قربانيان چماقداري رژيم       در استاديوم امجديٌه تهران، كه به      ٥٩رجوي طي يك سخنراني در خرداد     
. اين ميتينگ مورد حملٌه چماقداران قرار گرفـت       . خاطر سركوب آزاديها مورد سؤال قرار داد        برگزار شده بود، سران رژيم را به      

شـدٌه خمينـي، در اولـين         تن از نمايندگان مجلس تازه تأسـيس        بيست. ن جنجال سياسي تبديل شد    سرعت به بزرگتري    اما به 
اطالعيٌه اين مجلس، حمله به ميتينگ امجديه را محكوم كردند و احمد خميني نيز در سخنان مشابهي اين حمله را محكـوم                      

روز بعـد خمينـي       چنـد . بردنـد   ه خميني نـام مـي     عنوان رهبر اپوزيسيون علي     زمان از رجوي به     بسياري از ناظران همان   . كرد
شديدترين سخنراني علني خود عليه مجاهدين را ايراد كرد و نگرانيش را از محبوبيت رجوي در موضـع رهبـر اپوزيسـيون                      

 ٣٠ .طور صريح ابراز داشت به
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تـرين    مجاهد كـه پرتيـراژ    نشريٌه  . چنين تالشي را براي متحد كردن نيروهاي دموكراتيك و مخالف آغاز كرد             آقاي رجوي هم  
نام شورا به     ، بخشي از صفحات خود را تحت      )شد  هزار نسخه در سراسر ايران توزيع مي        ٦٠٠بيش از   (زمان ايران بود      روزنامٌه آن 

 .ساير گروهها و شخصيتها اختصاص داد تا نظراتشان را بيان كنند
ي مجاهـدين را راجـع بـه رژيـم خمينـي و سـاير        نظرها  هاي مفصل، نقطه    سري مصاحبه   ، رجوي طي يك   ١٣٥٩در اواخر سال  

 . روز  اعالم كرد و ضرورت ايجاد جبهٌه ضد ارتجاع مذهبي را مطرح نمود جريانهاي سياسي آن
جمهور رژيم، را عزل نمود و او را تحت تعقيب قـرار داد، رجـوي وي را بـه                     صدر، اولين رئيس    ، وقتي خميني بني   ١٣٦٠در سال 

رغـم همـٌه      صدر يك قدم عليه خميني برداشته اسـت، بـه           گفت حال كه بني     او مي . ان دعوت كرد  اقامتگاه مخفي خود در تهر    
مدتي بعد، پس از اعالم تشكيل شوراي ملي مقاومـت در تهـران،             . مسئوليتهايش در اين رژيم، ما موظفيم از او حفاظت كنيم         

 .ن به پاريس آمدندصدر با يك هواپيماي نظامي از پايگاه يكم شكاري تهرا همراه بني رجوي به
 آقاي مسعود رجوي هيچ مسئوليت اجرايي در مجاهدين ندارد، نقش وي در حفظ ارزشهاي مجاهـدين                 ١٣٦٨ با اين كه از سال    

 و مهمتـر    ١٣٥٠ عنوان يك سازمان مسلمان، دموكراتيك، ملي و ترقيخواه در مقابل توطئٌه يك جريان ماركسيستي در دههٌ                 به
عيار خميني كه قصد نابودي مجاهدين را داشت، او را به يك رهبر تاريخي و ايـدئولوژيك بـراي                     اماز اين، در مقابل يورش تم     

 .مجاهدين تبديل كرده است
. پس از تشكيل شوراي ملي مقاومت، عمدٌه وقت و تالش آقاي رجوي، صرف مسئوليتش درقبال شوراي ملي مقاومت گرديـد                   

 شوراي ملي مقاومت، موجب گسترش و تحكيم شورا گشته و اعتماد زيادي از سوي بارانٌه او در ادارهٌ     برخورد دموكراتيك و برد   
 به شوراي ملـي     ١٣٦١ حسين نقدي ديپلومات ايراني كه در سال        ياد محمد   زنده. همراه داشته است    اعضاي شورا براي رجوي به    
دنبـال     بـه  ٧١يـي در ديمـاه      بهقتل رسـيد، در مصـاح       دست تروريستهاي خميني در رم به        به ١٣٧١ مقاومت پيوست و در سال    

 : گسترش شورا گفت
 
حـق و     كـنم بـه     رابطه برجسته بكنيم، ولي من واقعاً تصور مي         كه نقش افراد را هم در اين          ما شوراييها معموالً ابا داريم از اين      «
و ايـن كـه چگونـه       جاست بگوييم كه بيش از هركس، اين خواست عمومي جامعه و اين ارادٌه  عمومي جامعه و اين نيـاز را                        به
كنم كه واقعاً خارج از       شود اين نياز را ماده و متبلور كرد، مسئول شوراي ملي مقاومت ايران آن را درك كرده و من فكر مي                      مي

هرگونه تعارفي، حضور او هم باالتر از هرچيز در عرصٌه سياسي از داليل دوام و پيشرفت شـوراي ملـي مقاومـت و مقاومـت                         
شـد كـه      كنم كه در يك فرض ذهني، عدم وجود مسئول شوراي ملي مقاومت ايران، باعث مي                ن تصور مي  طور عام بوده و م      به

تري از اين چيزي كـه امـروز          داشت، شكل و شمايلش طور ديگري بود و در مراحل قطعاً عقب             مقاومت ايران اگر هم وجود مي     
  ٣١ .»بود هست، مي

 
زمان دربارٌه نحوٌه ادارٌه      راني و مسئول كميسيون فرهنگ و هنر شورا در همين           دكتر منوچهر هزارخاني، نويسندٌه برجستٌه  اي      

 : هاي شورا گفت جلسه
 
هـم دعـوا داريـم، واال     حل سياسي با  سر راه… مان نظر واحدي نداريم ايم، همه ما كه در جلسٌه شوراي ملي مقاومت نشسته  «
امـا  . كننـد  طور عام همـه درك مـي       را به … ايي تشكيل بشود  ه  كه بايست چنين جلسه     اين. داديم  خود جلسه تشكيل نمي     بي
كسي كه اين ظرافتهـاي     . شود رهبر   كه كسي از عهدٌه اين كار بربيايد، اين هنري است كه اگر كسي اين هنر را داشت، مي                   اين

ه باشـد، هنـري     اند، را داشت    يي نبوده   كدامشان سياستمدار حرفه    تعادل بخشيدن به يك نوع همكاري بين گروههايي كه هيچ         
 ٣٢ .»خاطر هموار است كنم كه راهمان تا حد زيادي به اين ما اين را داريم و گمان مي. دارد كه همان هنر رهبري است

 
خـاطر مالحظـات معمـول        گاه به   جا كه پاي مصالح مردم و دموكراسي به ميان آمده، آقاي رجوي  هيچ               طي سالهاي گذشته هر   

آغاز مبارزه براي صلح در جنگ ايران و عـراق          . اتخاذ تصميمهاي خطير طفره نرفته است     سياسي يا حفظ پرستيژ شخصي، از       
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رغم تبليغات زهرآگين رژيم و       طلبانٌه خميني كامالً افشا نشده بود، به        زماني كه هنوز ماهيت جنگ       يعني در  ١٣٦١ در اواخر سال  
چنـان    قبول ريسكها و مخاطرات آن است، هم        اضر به هايي است كه كمتر كسي ح       الملليش، يكي از نمونه     متحدان داخلي و بين   

كه تشكيل ارتش آزاديبخش ملي ايران كه توسط آقاي رجوي تأسيس شد، گرانبهاترين گنجينٌه تاريخ مبارزات مردم ايران و                   
 . باالترين تضمين و اهرم سرنگوني رژيم آخوندها است

زمان كه گروه يا آلترناتيوي پيدا        را يا مجاهدين نداريم و هر     آقاي رجوي هميشه تأكيد نموده است كه ما هيچ تعصبي روي شو           
شود كه ظرفيت بيشتري براي سرنگوني رژيم و تضمين استقالل و دموكراسي و حاكميت مردمي داشته باشد، ما قطعاً با تمام                     

 .   لحاظ عقيده و طرز فكر با ما اختالف داشته باشد قوا از آن حمايت خواهيم كرد، هرچند كه به
هاي تاريخ ايران كه خميني با استفاده از شرايط تاريخي ويژه، قدرت رهبري مذهبي و سياسي                  ترين دوره     در يكي از حساس   

. عيـار بـا او پرداخـت        را با هم  تصاحب كرده و براي احياي امپراطوري عثماني خيز برداشته بود، آقاي رجوي به مقابلٌه تمـام                   
دهنـدٌه راه رهبـران    سعود رجوي متعلق به يك گروه خاص نيست، بلكه  رهبر ملي و ادامه          همين خاطر از نظر مردم ايران، م        به

 .خان تا دكتر محمد مصدق است پيشين ايراني از ستارخان و ميرزاكوچك
 

 ديرپاترين ائتالف تاريخ ايران 
هـايي كـه از       م ايران با تجربه   گردد، نيروهاي سياسي و مرد      اساس وزارت خارجه عليه رجوي برمي       جا كه به اتهامهاي بي      تا آن 

رغـم همـٌه تبليغـات و         سـال گذشـته بـه     ١٤همين دليل نيز طي       به. شوند  گونه جوسازيها نمي    اند، مرعوب اين    گذشته آموخته 
عنوان ديرپاترين    هم نپاشيده، بلكه  به      تنها از   الملليش، شوراي ملي مقاومت نه      هاي رژيم خميني و متحدان داخلي و بين         توطئه
خاطراست   همين  درست به .  سياسي تاريخ معاصر ايران، با گسترش خود توانسته، اكثريت مردم ايران را نمايندگي كند              ائتالف

شكسـتهٌٌ ماركسيسـتي، وقتـي كـه از           كه نويسندگان گزارش، به شيوٌه آخوندها و بقاياي ديكتاتوري شاه و جريانهاي درهـم             
 .كنند شوند، تمام اتهامها را متوجه رهبر اين مقاومت مي نگران مياعتالي مقاومت و افزايش شانس دموكراسي در ايران 

 :امضا رسيده، تأكيد نمود كه اين شورا  ، كه توسط تمام اعضاي آن به٧٣يي در آذر  شوراي ملي مقاومت، در بيانيه
 
پايه و اساس     امهاي بي مطالب كذب و خالف واقع مندرج در گزارش راجع به شورا و تاريخچه و اعضاي قبلي و فعلي آن و اته                    «

جا با كـاربرد      مورد فقدان دموكراسي در شوراي ملي مقاومت را  كه جابه            شده عليه مسئول شورا و تهمتهاي تكراري در         عنوان
شدت رد و محكوم      بشري كنوني همراه است، به      شده و مأنوس هواداران رژيم گذشته و كارگزاران رژيم ضد           اصطالحات شناخته 

آقاي مسعود رجوي مسئول و سخنگوي      "كند كه     گذشته بارها اعالم كرده است، يكبار ديگر تأكيد مي           كه در  چنان  كند و هم    مي
برخالف ". گيريهاي شورايي تلقي كرد     نظرها و موضعگيريهاي او را بايد حاصل مباحثات و تصميم           اين شوراست و بنابراين اظهار    

گيـري در شـورا مبتنـي بـر آييننامـه و ضـوابط                ش كار و تصميم   اتهامهاي پوچي كه در اين گزارش پيش كشيده شده ، گرد          
گذرد، مسئول شورا  به كاملترين وجه آنها    سالي كه از تأسيس شورا مي     ١٣دموكراتيكي است كه رسماً  اعالم شده است و طي           

 ٣٣ .»را اجرا كرده است
 
 

 پانويسها
 فصل اول

گيـت، بـه      فر،  يكي از افـراد درگيـر در معاملـٌه ايـران              وچهر قرباني بنا بر نـامٌه من   .  ١٣٢ـ گزارش كميسيون تاور، صفحٌه ب     ١
موشك تـاو در اختيـار ايـران قـرار          ٥٠نيت و برداشتن قدم اول        عنوان يك اقدام حسن     آمريكاييها به «: حساب ايرانيش   طرف
: يـر را برداشـته اسـت   آمريكا قدمهاي مثبت ز  نيت و احترام به جمهوري اسالمي،       عنوان حسن   چنين در طي سال به      هم. دادند

صـدور و   . عنوان تروريست و ماركسيست توصيف شـده اسـت          كه طي آن سازمان مجاهدين خلق به        صدور يك بيانيٌه رسمي   
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يندگان كنگره و سنا، شركتها و مؤسسات و ممنوع كردن هرگونـه كمـك بـه اپوزيسـيون جمهـوري                      ارسال يك بيانيه به نما    
 »ايران اسالمي

 ٧٣آبان٦ در مورد مجاهدين، خارجه ـ گزارش  وزارت٢
 نويسنده ريچارد دي سيلويا » كنند ايرانيان براي يك كشور دموكراتيك تظاهرات مي«، ٧٣مرداد١ـ واشينگتن پست، ٣
 ٧٣مرداد١ـ خبرگزاري آسوشيتدپرس ٤
اش    است، در نامه   اين خانم كه يك مهندس در كمپاني زيراكس       . جمهور آمريكا   مهر يك خانم ايراني به رئيس     ٢٦  ـ نامٌه مورخ  ٥
كه من نظراتم را بيان كردم متوجه شدم كه آقاي هنزل هيچ قصـدي نـدارد كـه در نظـرات محـدود                         بعد از  اين   «: نويسد  مي
 .»نظر كند اش نسبت به مجاهدين تجديد اوليه
وسـط  خارجـه، ت    شـده توسـط وزارت      ـ در مقاطع مختلف پاسخهاي مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به اتهامهـاي مطـرح              ٦

 لي هميلتون پاسخ نمايندٌه شوراي ملي مقاومت به         ٧١ از جمله در سال   . نمايندگان كنگره براي اين وزارتخانه ارسال شده است       
را در گزارش روزانٌه كنگرٌه آمريكا مورخ سه شـنبه            خارجه ارسال نمود و متعاقباً آن       يي براي وزارت    همراه نامه   اين اتهامها را به   

 .پ رساندچا ، به٧١ارديبهشت٨
در ايـن   . باشـد   اين كتاب شامل يك مقدمه و هشت فصل مي        . صفحه منتشر شد  ١٦١در  » استمالت از ماليان تهران   «ـ كتاب   ٧

 مورد بررسي قرار گرفته و به دعـاوي وزارت خارجـه حـول              ٦٤خارجه عليه مجاهدين از سال      كتاب تاريخچٌه اتهامهاي وزارت   
، »حمايت از اشـغال سـفارت آمريكـا       «،  »كشتن اتباع آمريكايي  «،  »راسي در شورا  نبودن دموك «،  »رابطه با عراق  «،  »خشونت«
 . كتاب داراي بيش از صد پانويس است و در آن به دهها سند استناد شده است. طور مفصل پاسخ داده شده است به… و
ـ  نوشته اروند آبراهاميان در گذشته نيز به» مجاهدين ايران«ـ محتويات كتاب    ٨ خارجـه   ده توسـط وزارت صورت دستچين ش

خصوص ديدگاه وي راجع به رژيم تهران به فصـل            براي آشنايي به مواضع نويسندٌه كتاب و به       . مورد استفاده قرار گرفته است    
 . چهارم رجوع كنيد

 ٢٤٣ـ كتاب مجاهدين ايران، نوشتٌه اروند آبراهاميان، صفحه٩
 ٧٣آبان٦خارجه در  مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت١٠
 ٢٤٧كتاب  مجاهدين  ايران، نوشتٌه اروند آبراهاميان، صفحهـ ١١
 ٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، ١٢
 ، برنامٌه اينترنشنال آور٧٣تير٣١ان، تاريخ .ان.ـ مصاحبه آبراهاميان با سي١٣
 ٢٤، نوشته ادگار اوباالنس، صفحه)فارس( ـ كتاب جنگ خليج١٤
باشد كه براي ايرانيـان خـارج كشـور       كيهان هوايي متعلق به وزارت اطالعات رژيم مي       . (٧٣تارديبهش١٥ـ كيهان هوايي،    ١٥

 .) شود چاپ مي
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت١٦
 اس.آي.بي.زمان به اف ـ نامٌه عليرضا جعفرزاده، سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين در واشينگتن در آن١٧
 ، شاهين قبادي٧٣مهر٢٧استريت جورنال،  ـ وال١٨
  ٧٣ـ جواب سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين در واشينگتن توسط نمايندگان ترافيكانت، بنتلي و دالمز در همـان مـاه مهـر                   ١٩

 . براي كليٌه نمايندگان جهت آشنايي آنها ارسال شد
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت٢٠
 .عه كنيدـ براي جزئيات بيشتر به فصل هفتم مراج٢١
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت٢٢
 ـ همان جا٢٣
 ٧١تير٢٦ـ اطالعيٌه دفتر مجاهدين خلق ايران ــ بغداد، ٢٤



 ١٤١  دموكراسي خيانت شده 

المللي مجاهدين در     ، انعكاس كنفرانس مطبوعاتي محمد محدثين، مسئول بخش روابط بين         ٧١تير٢٧ـ خبرگزاري فرانسه،    ٢٥
 آن زمان 

 ٧٣آبان٦ه، خارج ـ گزارش وزارت٢٦
، )١٣٦٩پـاريس،  (بين، دبيرخانـٌه شـوراي ملـي مقاومـت،        گزارش ايران گاليندوپل زير ذره    : بشر  ـ تاب خيانت به حقوق    ٢٧ك
 ١٣٣ــ ٢٧٢ص
 ٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه،٢٨
ريسـلي بـه رابـرت    ژوئن نماينده تو٢١ در پاسخ به نامٌه    ٧٣مرداد٤ـ نامٌه خانم شرمن دستيار وزير در امور پارلماني مورخ             ٢٩

 پليترو، دستيار وزير در امور خاور نزديك 
 ٧٣آبان١٠ـ نامه خانم شرمن دستيار وزير در امور پارلماني به نماينده تاونز مورخ ٣٠
  ١٦، صفحه٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت٣١
 جا  ـ همان٣٢
 ٩٠ها، شائول بخاش، صفحه اهللا اب حكومت آيتكت. ١٩٧ـ كتاب مجاهدين ايران، اروند آبراهاميان، صفحه٣٣
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت٣٤
 جا  ـ همان٣٥
سخنگوي لندن گروه به رويتـر        فرزين هاشمي «، ضمن تكذيب گزارشهاي اتحاديٌه ميهني كردستان،        ٧٠فروردين٩ـ رويتر   ٣٦

مـا  . گويـد يـك دروغ محـض اسـت          كـا مـي   .يـو .چه پـي     آن …باشند  گفت كه مجاهدين درگير جنگ با شورشيان كُرد نمي        
پسـت،   واشـينگتن . »جز رژيم خميني را نداريم يي به درگير شدن در اوضاع داخلي عراق يا جنگ با كس ديگري به    عالقه  هيچ
 اتهامهاي منابع كردي در دمشق كه چريكهاي مجاهـدين        «نويسد كه وي      نقل از عليرضا جعفرزاده سخنگوي مجاهدين، مي        به

. »كاري بـه مسـايل داخلـي عـراق ندارنـد            جنگند را تكذيب نمود و گفت مجاهدين هيچ         در كنار ارتش عراق عليه كردها مي      
چنين اتهامهاي منـابع كـردي در دمشـق را تكـذيب كـرد كـه                  عليرضا جعفرزاده هم  «، نوشت   ٦٩اسفند٢٨پست    واشينگتن

كاري به امـور      جعفرزاده گفت مجاهدين هيچ   . ولت عراق بودند  مجاهدين درگير جنگ با گروههاي اپوزيسيون در كنار ارتش د         
 . مراجعه كنيد٧٠فروردين٦به آسوشيتدپرس . »داخلي عراق ندارند

 ١٠، صفحٌه٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين  ـ گزارش وزارت٣٧
 ٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، ٣٨
 از نيكوزيا ، اد بالنچ ٧٢مهر٣٠ـ خبرگزاري آسوشيتدپرس ٣٩
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين  ـ گزارش وزارت٤٠
 جا  ـ همان٤١
 جا ـ همان٤٢
 جا ـ همان٤٣
 جا ـ همان٤٤
 جا ـ همان٤٥
اعضاي شوراي مركزي مجاهدين بـه تفصـيل در مـورد             ، اين نشريه ضمن چاپ اسامي     ٧٠ پاييز  العادٌه  ـ نشريٌه مجاهد  فوق    ٤٦

 . دهد نحوٌه انتخاب اين اعضا توضيح مي
 ٧٣تير١٣، ٣٤٩ـ نشريٌه مجاهد شمارٌه٤٧
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت٤٨
  ٨٦ژوييه٣ـ كريستين ساينس مانيتور، ٤٩
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت٥٠
 جا  ـ همان٥١



 ١٤٢  دموكراسي خيانت شده 

 جا ـ همان٥٢
تصـويب رسـيده بـود     بيانيٌه شوراي ملي مقاومت را كـه بـه  ، متن كامل ٦٤ـ ماهنامٌه شوراي ملي مقاومت ايران، فروردين      ٥٣

 .منتشر ساخت
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت٥٤
 ١٣٦٣اسفند» گزارش مسئول شوراي ملي مقاومت«ـ كتاب ٥٥
 ١٩٣صدر، صفحه ، ابوالحسن بني»نوبت من است كه صحبت كنم«ـ كتاب ٥٦
 .شود صدر منتشر مي اين نشريه توسط بني.  ٦٢فروردين١٢ ٤٨شمارٌه  ـ نشريٌه انقالب اسالمي٥٧
 ٣٧٩، صفحه١٣٦٣، اسفند»گزارش مسئول شوراي ملي مقاومت«ـ كتاب ٥٨
 ١٣٦٣فروردين٩ ١٩٦، نشريٌه مجاهد شمارٌه٨٤مارس٢٤ـ اطالعيٌه شوراي  ملي مقاومت ٥٩
      ١٣٦٣ فروردين٢٤مورخ ١٩٨نشريٌه مجاهد شماره.  شوراي ملي مقاومت٨٤آوريل١٠ـ اطالعيٌه مورخ ٦٠
 . ٦٣مرداد٢٦ مورخ٢١٦صدر به خميني، نشريٌه مجاهد شمارٌه ـ نامٌه بني٦١
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت٦٢
 ٦٣فروردين٣ـ اطالعيٌه اتحاديٌه كمونيستهاي ايران، مورخ ٦٣
 ٧٣آبان٦خارجه در مورد مجاهدين،  ـ گزارش وزارت٦٤
 جا ـ همان٦٥
 جا  همانـ٦٦
آبان، خطاب به رئيس كميتٌه خارجي كنگره كه همراه بـا           ٦ـ نامه خانم شرمن، دستيار وزير خارجه در امور پارلماني مورخ              ٦٧

 .گزارش ارسال شده است
 

 فصل دوم
 ٧٣خرداد٢٠ـ نامٌه نمايندٌه كنگره، ديازباالرت از حزب جمهوريخواه  به وزير خارجه، وارن كريستوفر، مورخ ١
 ٧٣خرداد٢٥مٌه نمايندٌه كنگره ويليام كلي از حزب دموكرات، به وزير خارجه، وارن كريستوفر، مورخ ـ نا٢
 ٧٣تير٢اش، مورخ  ـ نامٌه سناتور جان كري به يكي از افراد حوزه٣
 ٧٣خرداد٣١ـ نامٌه نمايندٌه كنگره، رابرت توريسلي، دموكرات، به دستيار وزير خارجه در امور خاور نزديك، مورخ  ٤
 ايـن   ٧٣شـهريور ٣٠ـ كنفرانس مطبوعاتي نمايندگان كنگره رابرت توريسلي و دن برتون در جلو بنـاي كنگـره در تـاريخ                    ٥

 . هاي مختلف منعكس شد طور گسترده در رسانه كنفرانس مطبوعاتي به
 جا  ـ همان٦
 جا  ـ همان٧
 جا  ـ همان٨
 ٧٣شهريور٣٠ـ بيانيٌه گري اكرمن، مورخ ٩
 ٧٣شهريور٣٠عاتي نمايندٌه دموكرات، اد تاونز مورخ ـ بيانيٌه مطبو١٠
 ٧٣مهر١٢ـ جلسٌه استماع زيركميتٌه خاورميانٌه كميتٌه خارجي كنگره، ١١
 » دهيد صداي همٌه ايرانيان گوش فرا به«، سرمقالٌه ٧٣مهر٤تايمز، ـ نيويورك١٢
 » اپوزيسيون ايران«مهر، ٨ـ واشينگتن تايمز، ١٣
 »سياست بيش از حد نرم درقبال ايران«ريور، نويسنده آرنولد بايچمن، شه٣٠ ـ واشينگتن تايمز،١٤
 »  پول مال«المللي،  ، پيتر رادمن، رئيس بخش خاورميانٌه مركز مطالعات استراتژيك و بين٧٣آبان١٦ ـ نشنال ريويو،١٥
 »تصميمي در مورد ايران بي«، ٧٣شهريور١٥ـ بستون گلوب، سرمقاله، ١٦
 ٧٣شهريور٧ار، سرمقاله، ـ اينديانا پليس است١٧



 ١٤٣  دموكراسي خيانت شده 

 »رسميت بشناسيد مقاومت ايران را به«، استفن گرين، ٧٣مهر٦ـ هوستون پست، ١٨
 »كرنش در مقابل ماليان ايران«مهر، هري سامرز، ٢٨ ـ واشينگتن تايمز،١٩
 »سياست در قبال ايران«هيوز، سخنگوي سابق وزارت خارجه،  مهر، جان٢٨ ـ كريستين ساينس مانيتور،٢٠
 » دوست و دشمن، كنگره براي يك ارزيابي فشار مي آورد«، بروس دانيلز، ٧٣مهر٢٤آلبكركي ژورنال، ـ ٢١
 »تروريست واقعي كيست؟«، ديويد كيرشن، ٧٣مهر٩ـ مجلٌه نشنال ژورنال، ٢٢
 ، نويسنده جويس استار٧٣آبان٨ـ ميامي هرالد، ٢٣
 »  گيرد قرار ميچيز مورد بحث  همه«، برنامٌه ٧٣آبان٦آر، .پي.ـ راديو ان٢٤
ــ يـك ايـران       كلينتون، كريستوفر، رفسنجاني  «، ريچارد كرتيس،    ٧٣ـ گزارش واشينگتن در امور خاورميانه، مهر و آبان        ٢٥

 »گيت ديگر؟
 ، چارلي رز٧٣مهر١٨ـ اورالندو سنتينل، ٢٦
 ، نويسنده كسري٧٣مهر٤ـ سنت لوييس ديسپچ، ٢٧
  ، حميد عظيمي٧٣شهريور٤ـ سانفرانسيسكو، ٢٨
 » عاليم متناقض«، مارتين شرام، ٧٣مهر٢١ـ واشينگتن تايمز، ٢٩
 ، جلسٌه سياسي٧٣مهر٨ـ دكتر جويس استار، ساختمان ملي مطبوعات، ٣٠
 ، جلسٌه سياسي٧٣مهر٨ـ خالد دوران، ساختمان ملي مطبوعات، ٣١
طومار را همراه با يـك نامـه در تـاريخ           ، آقاي كينوگ نمايندٌه پارلمان، اين       ٧٣مهر٢٨تن از نمايندگان انگليس،       ٦٣ـ نامٌه   ٣٢
 جمهور آمريكا، ارسال نمود  آبان  براي  كلينتون، رئيس٥

  ٧٣مهر٢٦ـ نامٌه لرد ايوبري مورخ ٣٣
 »شود وزنٌه بريتانياييها وارد مي«، جيمز موريسون، ٧٣آبان٦ـ واشينگتن تايمز، ٣٤
 كار سوئد  حافظهآبان، لنارت فريدن، نمايندٌه مجلس از حزب م٤ـ نامٌه مورخ ٣٥
، پاكس كريستي يك سازمان ٧٣آبان٢ـ نامٌه كارل هاينس كوپه، رئيس سازمان پاكس كريستي، به سفير آمريكا در آلمان،  ٣٦
 المللي حقوق بشر مي باشد كه وضعيت مشاور براي سازمان ملل را دارد بين
 ـ نامٌه رئيس انجمن سراسري زنان براي ايران دموكراتيك ٣٧
 ٧٣شهريور٣١اگو تريبيون، ـ سان دي٣٨
 ٧٣، گزارشي از انجمن متخصصين و پژوهشگران ايراني، واشينگتن،مرداد»سؤالي در مورد انصاف«ـ ٣٩

 
 فصل سوم

 »انگيزد گزارش تند عليه گروه اپوزيسيون ايران در كنگره خشم برمي«، استيون گرين هاووس، ٧٣آبان١٠تايمز،  ـ نيويورك١
  در مقابل كنگره توسط توريسلي و برتون ٧٣يورشهر٣٠ـ كنفرانس مطبوعاتي ٢
 ٧٣مرداد٤ـ نامٌه وندي شرمن، دستيار امور پارلماني وزارت خارجه به توريسلي ٣
 ٧٣آبان١٠تايمز،  ـ نيويورك٤
 ٧٣آبان١٠پست،  ـ واشينگتن٥
 »انگيزد اني جنجال برميگزارش آمريكا در مورد گروه اير«، از واشينگتن، نويسنده پاتريك وورسنيپ، ٧٣آبان١٨ـ رويتر، ٦
 ٧٣آبان٢٧ـ اينديانا پليس استار، ٧
 ٧٣آبان١٠ـ نيويورك تايمز، ٨
مـاروين  . المللـي در دانشـگاه شـيكاگو        ، ماروين زونيس، پروفسور اقتصاد سياسي بين      ٧٣آبان٢٤ـ راديو عمومي شيكاگو،     ٩

وي از جملـه    . كـرده اسـت      دنبـال مـي    سـال گذشـته     باشد كه مسايل ايران را طي سي        شناس برجسته مي    زونيس يك ايران  



 ١٤٤  دموكراسي خيانت شده 

عنوان متخصصان ايران براي گرفتن اطالعات بيشـتر در مـورد مجاهـدين               متخصصاني است كه در گزارش  وزارت خارجه، به        
 . معرفي شده است

 ٧٣آبان١٦ـ اطالعيٌه مطبوعاتي نماينده تاونز،١٠
 ٧٣آبان١٧ـ اطالعيٌه نماينده توريسلي، ١١
 ٧٣آبان١٧ ترافيكانت به كلينتون، ـ نامٌه نماينده جيمز١٢
 ٧٣آذر٢ـ هوستون پست، ١٣
 » سياست خارجي دولت كلينتون درهم و برهم است: نگاه كنيد«، چالي رز، ٧٣آذر٨ـ اورالندو سنتينل، ١٤
 ٧٣آبان٢٨ـ روزنامٌه سن آنتونيو اكسپرس نيوز، ١٥
نهاگ، ژنو، رم، مادريد، بروكسل، وين، اتـاوا، سـيدني و           ـ اين تظاهرات در واشينگتن، لندن، بن، استهكلم، الهه، اسلو، كپ          ١٦

 ملبورن برگزار شد
، قطعنامٌه پاياني تظاهرات در مقابل كاخ سفيد قرائت شد و متعاقبـاً يـك نسـخه بـراي                   ٧٣آبان١٨سي،  . ـ واشينگتن دي  ١٧

 .كلينتون و ساير مقامهاي دولتي ذيربط ارسال گرديد
 
 

 فصل چهارم
 
 ٧٣آبان١٨المي، ـ روزنامٌه جمهوري اس١
 ١٣٢ب ـ گزارش كميسيون تاور، صفحٌه٢
گيت در آمريكا، در فرانسه نيز در راستاي آزادي گروگانهاي فرانسوي كـه                همزمان با شروع ماجراي ايران     ٦٤ـ از نيمه سال   ٣

ـ           شدند و هم    اهللا، عوامل رژيم ايران، نگهداري مي       وسيلٌه حزب   در لبنان به   م، دولـت فرانسـه     چنين براي بهبـود رابطـه بـا رژي
در . فشارهاي خودش را عليه اقامت و فعاليت مسئول شوراي ملي مقاومت ايران كه در نزديكي پاريس مستقر بود آغاز كـرد                    

دنبال اين امر،  به.   اين فشارها به اوج خود رسيد كه نهايتاً مسئول شوراي ملي مقاومت خاك فرانسه را ترك كرد ٦٤اواخرسال
ي خود رسيده بود و از طرف ديگـر دولـت فرانسـه را در مقابـل فشـار تأثيرپـذير يافتـه بـود، بـر                           رژيم كه به خواست اصل    

براي اين  .  در فرانسه زنداني بود، شد     ٥٩درخواستهاي خود افزود و مشخصاً خواستار آزادي يكي از تروريستهايش كه  از سال             
شهروند فرانسوي و مجروح ١٣ كه منجر به كشته شدن  يك موج بمبگذاري را در فرانسه آغاز كرد٦٥منظور در نيمٌه دوم سال

وحيد گرجـي، متـرجم رسـمي سـفارت رژيـم در پـاريس،              . بار آورد   شدن تعداد بيشتري گشت و خسارتهاي فراواني نيز به        
 سازمانده اين عمليات بود كه پليس خواستار دستگيري وي بود، ولي وي در سفارت پنهان شده بود، و نهايتاً به گرجي اجـازه                      

 )المللي هاي فرانسوي و خبرگزاريهاي بين رسانه(كه محاكمه شود به ايران برود  داده شد كه بدون اين
 كند ايران، كشورهاي خارجي را در مورد انفجار حرم سرزنش مي«: ٧٣تير١ـ رويتر، ٤

 عراق، مجاهـدين، نمـود   ايران روز چهارشنبه كشورهاي خارجي كه نامشان را نبرد، متهم به حمايت از اپوزيسيون مستقر در               
اكبـر واليتـي، وزيـر خارجـه،        علـي   .كنـد   ترين حرم شيعيان در ايران سرزنش مـي         را براي بمبگذاري در مقدس      كه تهران آن  

واليتي هيچ مدركي ارائه نكرد ولي گفـت تحقيقـات و   … ديپلوماتها را به وزارتخانٌه خود فراخواند تا اين اتهام را مطرح سازد          
وي از ديپلوماتهـا    … انجـام شـده اسـت     ) مجاهـدين (نند كه اين كار توسط گروهك تروريست منافقين         ك  مدارك تأييد مي  

خواست كه بمبگذاري را محكوم كنند و درخواست قديمي رژيـم ايـران را بـراي محـدود كـردن فعاليتهـاي مجاهـدين در                         
 »كشورهايشان تكرار كرد

 تير لرد ايوبري٢٩ پاسخ دولت به سؤال پارلماني مورخ ٧٣دادمر٤ـ هنزارد، بولتن روزانهٌ پارلمان انگلستان، مورخ ٥
 مرداد داگالس هاگ به لرد ايوبري٧ـ نامٌه مورخ ٦



 ١٤٥  دموكراسي خيانت شده 

ايـن گـزارش نتيجـٌه بررسـي        .  ٧٢بشر پارلمان انگلستان، مورخ اسـفند       ، گزارشي از گروه حقوق    »ماشين جنايات تهران  «ـ  ٧
سوءقصد به جان ايرانيان ناراضي در خارج       ١٠٠باشد كه بيش از       ور مي تروريسم رژيم تهران عليه ناراضيان ايراني در خارج كش        

المللي بوده است كـه مخالفـان    طي قرنها اين يك اصل قانون بين : در ابتداي اين گزارش آمده است     . كند  كشور را فهرست مي   
استالين، موسوليني، پينوشه،   در قرن بيستم، قربانيان هيتلر،      . توانستند در خارج امنيت پيدا كنند       يك حكومت ديكتاتور مي   

پت، سوهارتو، گالتياري، چائوشسكو، استروسز و نوين، همه، در ديگر كشورها امنيت و پناهندگي يافتند، جايي كه آنهـا از    پل
بار يك ديكتاتور به جهان آزاد چنگ انداخته كه مخالفانش را در              اكنون براي اولين  . كنندگان خود در امان بودند      دست تعقيب 

هاي تروريسم رژيم آخوندي را زادٌه فلسفٌه وجـودي آن يعنـي واليـت فقيـه                  اين گزارش ريشه  . »ج شكار نموده و بكشد    خار
از ُبعد سياسي نيز عدم     . دهد  چنين ساختار ايجاد شده براي اعمال تروريسم توسط رژيم را مورد مطالعه قرار مي               باشد و هم    مي

مـدت    دنبـال كـردن منـافع كوتـاه         عنوان مثال بـه     كند و به     رژيم ارزيابي مي   تر شدن   قاطعيت از سوي غرب را از داليل جري       
گيت كه باعث شد آمريكا بـه رژيـم سـالح داده و در                چنين به ماجراي ايران     اقتصادي از جانب بعضي كشورهاي اروپايي و هم       

 .كند مقابل اپوزيسيون دموكراتيك مجاهدين موضع بگيرد، نيز اشاره مي
نگاري با مقامهـاي   گردد كه وي يك سري نامه  برمي٧١كين عليه مقاومت ايران به اواسط سال سناتور مك ـ شروع اقدامهاي    ٨

. فشار قـرار داد     آي را براي دادن گزارشي عليه مجاهدين تحت       .بي.طور خاص اف    وي به . دولتي پيرامون مجاهدين را آغاز كرد     
آي، نوشت و سپس به همراه نامٌه خـود گزارشـي مملـو از      .بي.يي خطاب به ويليام سشن، مدير وقت اف           وي نامه   ٧١آذر٢٤در  

 اسـت و   ٦٦آي در مورد مجاهدين در سال     .بي.اساس عليه مجاهدين را ضميمه نمود و ادعا كرد كه اين گزارش اف              اتهامهاي بي 
مسـئول بخـش    آي نه تنها گزارشي تهيه نكرد بلكه جـان كالينـگ وود، افسـر                 .بي  .اف  .خواستار به روز كردن آن گزارش شد      

بررسي آرشيوي ما، حاكي از آن است كه گزارش ضميمه، توسـط          « :كين نوشت   پارلماني و روابط عمومي، خطاب به سناتور مك       
شدت مورد    آي، او را به   .بي.خرداد خود به مدير اف    ١٩كين در نامٌه مورخ       به دنبال آن، سناتور مك    » آي تهيه نشده است   .بي.اف

توانـد در كـادر       كين براي مخالفت با مجاهدين و شوراي ملي مقاومت هرچه باشد تنها مـي               تور مك  انگيزٌه سنا   .حمله قرار داد  
يـي خطـاب بـه        عنوان يك نمايندٌه كنگره در نامـه        كين به   آقاي مك ٦٣در سال . مواضع وي درقبال رژيم ماليان تعريف گردد      

راز حمايتم از هدفهايي كه شـما بـراي آن تـالش            من اين نامه را براي اب     « :مسعود رجوي، مسئول شوراي ملي مقاومت، نوشت      
اهللا خمينـي      طي نزديك به پنج سال، مردم ايران سلطٌه آيت          .نويسم  آميز و دموكراتيك، مي     كنيد، يعني يك ايران مسالمت      مي

ـ  طور مستمر مردم ايران را از حقوق رژيم وي به. خميني مسئول قتل هزاران ايراني است . اند  را تحمل كرده   روم كـرده  بشر مح
تالشهاي شوراي ملي مقاومت براي پايان دادن به خشونت در ايران واقعاً قابل تقدير است و من، شما و هموطنانتـان را                      . است

ولـي در   . »اميد همٌه آمريكا براي يك ايران بهتر با شماسـت         . كنم  ايد تحسين مي    براي شجاعتي كه در تالشهايتان نشان داده      
باشـد و بـه      رژيـم ايـران عناصـري از دموكراسـي و حكومـت قـانون را دارا مـي                 «قد است كه    كين معت   ، سناتور مك  ٧١سال

عالئمـي وجـود دارد كـه سياسـت تشـويق            « دارد كه   چنين اظهار مي    و هم » شهروندانش آزادي تجارتي بيشتري داده است     
 »تواند اين روند مثبت را تشويق كند مبادالت تجاري عادي و روابط ديپلوماتيك مي

، صحبتهاي پليترو، دستيار وزير خارجٌه آمريكا در ٧٣فروردين٤كميته خاورميانه كميتٌه خارجي كنگره،  لسٌه استماع زيرـ ج٩
 امور خاور نزديك

 ٧٣آبان٣ـ روزنامٌه سالم، ١٠
 ٧٣آبان١٤ـ خبرگزاري رژيم، ١١
 ٧٢آبان١٤تايمز، شنبه  ـ سرمقالٌه تهران١٢
 ٧٢آبان١٤ـ خبرگزاري رژيم، ١٣
 ٧٣آبان١٢جمهوري اسالمي،  امٌه ـ روزن١٤
 ٧٣آبان١٤ـ خبرگزاري رژيم، ١٥
 ٧٣آبان١١ابرار،  ـ روزنامٌه١٦
 ٧٣آبان١١االوسط،  ـ الشرق١٧



 ١٤٦  دموكراسي خيانت شده 

 ، اعتراف وزارت خارجٌه آمريكا به ماهيت تروريستي منافقين٧٣آبان١٢ـ جمهوري اسالمي، ١٨
 ، سخنان يزدي، رئيس قوٌه قضاييه رژيم٦٩خرداد٩ـ اطالعات ١٩
 »چراغ سبز براي تهران«، جرالد بات، ٧٣آبان٢٧ايست اينترنشنال  ميدلـ ٢٠
 ٧٣آبان٢٢ـ روزنامٌه سالم، ٢١
 ٧٣آبان١٩جمهوري اسالمي،  ـ روزنامٌه٢٢
 .كند كه پايگاه مورد حمله در منطقٌه پرواز ممنوع  قرار داشت ، تصريح مي٧٣آبان١٨ـ خبرگزاري آسوشيتدپرس، ٢٣
 .آذر اين دادگاه قرائت شد٨ كه در جلسٌه ٧٣آذر٧دگاه محاكمٌه متهمان بختيار مورخ ـ نامٌه سفير رژيم به دا٢٤
 ٧٣مهرماه٢٠و ١٩ـ اطالعيٌه دفتر سازمان مجاهدين خلق ايران ــ پاريس مورخ ٢٥
 ، مصاحبه با صفا حائري٧٣آذر١٤ـ راديو اسراييل،٢٦
  ٧٣مهرماه٢٠ و ١٩ـ اطالعيه دفتر مجاهدين، مورخ ٢٧
 ٧١شهريور٦، نيويورك تايمز مورخ ٧١مرداد٦ پست مورخ ـ واشينگتن٢٨
 ٧٣ آذر١٨ـ اطالعيٌه دفتر مجاهدين در پاريس،٢٩
اسـتريت    ـ نامٌه مورخ اول اكتبر شاهين قبادي، سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين در واشـينگتن، بـه سـردبير خـارجي وال                   ٣٠

 .يي تأييد كرد را طي نامه جورنال كه او دريافت آن
 ، نويسنده  جيمز بيل٧١، صفحه٦٧يتور، اسفند مان ـ ورلد٣١
 سيك ، نويسنده گري٦٥ارديبهشت٢٨ـ واشينگتن پست، ٣٢
 ، نويسنده گري سيك٦٦ـ فارن افيرز، بهار٣٣
 ٦٧خرداد٢٠اس، .بي.ـ تلويزيون سي٣٤
 ٦٧تير٧آنجلس تايمز،   ـ لوس٣٥
 ٦٧تير٢٧ان، .ان.ـ تلويزيون سي٣٦
 ٦٧شهريور٨سي، .بي.ـ تلويزيون ان٣٧
 ٧٣آبان٢٦آنجلس تايمز،   ـ لوس٣٨
 جا ـ همان٣٩
 ، نويسنده جيمز بيل٦٨ و ٦٧، صفحه ٦٧ـ وورلد مانيتور، اسفند٤٠
 ٣، شمارٌه٧٢ سال٢ـ ميدل ايست پاليسي، جلد٤١
خاورميانه، اسـالم و ايـاالت      «، مقالٌه مهدي نوربخش تحت عنوان       ٩٥، صفحه ٣ شمارهٌ ٧٢ سال ٢ايست پاليسي، جلد    ـ ميدل ٤٢

 »پروندٌه ويژٌه ايران: مريكامتحده آ
 ـ كتاب خمينيسم، نوشتٌه اروند آبراهاميان٤٣
 جا ـ همان٤٤
 ٧٢ـ پتريك كالسون، چالش ايران در قبال غرب، چگونه، چه وقت و چرا؟ سال٤٥
 ٨٨ و ٨٧جا صفحه  ـ همان٤٦
 ٩٥ و ٩٤جا صفحه  ـ همان٤٧
 ٧٢شهريور٣٠ـ جاشوا موراوچك، بولتن روزانٌه كنگره، ٤٨
 جا همانـ ٤٩
 جا ـ همان٥٠
 ١٢٠ و ١١٩ـ كتاب خمينيسم، آبراهاميان، صفحه ٥١

 



 ١٤٧  دموكراسي خيانت شده 

 فصل پنجم
 ٦٤مرداد٢آمريكا،  ـ جلسٌه استماع زيركميتٌه اروپا و خاورميانه، كنگرٌه١
 ١٢٣ ، صفحٌه ب٦٦ ـ گزارش كميسيون تاور، سال٢
 ٦٣آذر٢٣ـ نامه تپلي بنت، دستيار وزير خارجه در امور پارلماني به لي هميلتون، ٣
 ٦٣ـ گزارش علني وزارت خارجه در مورد مجاهدين، آذر٤
 ٦٤خرداد٣٠ـ آسوشيتدپرس، ٥
دوست، وزير سابق پاسداران، اعتراف كرد كه ايران مقر تفنگداران آمريكايي را در بيروت                محسن رفيق .  ٦٦تير٢٩ـ رسالت،   ٦

تفنگـدار و افسـر و سـرباز را در مقـر     ٤٠٠انفجـار،  تي و هم ايدئولوژي كه در يـك  .ان.هم تي«وي گفت . مورد حمله قرار داد  
 »تفنگداران به جهنم فرستاد، از ايران رفته بود

فروش سـالح توسـط     «: ، نوشت »پرداخت بهاي خميني  «عنوان    ، در سرمقالٌه خود تحت    ٦٦ارديبهشت٥گلوب، مورخ     ـ بستن ٧
عنوان يك رهبر قوي مخدوش ساخت، بلكـه موجـب           ريگان را به    تنها موجب يك بحران داخلي شد و چهرهٌ         ريگان به ايران نه   

تنها با ارسال سـالح و دادن         طور كه در گزارش تاور آمده، دولت ريگان نه          همان… انحراف سياست خارجي آمريكا نيز گرديد     
نـام مجاهـدين خلـق شـناخته          اطالعات جنگي، بلكه با موضعگيري عليه مخالفان داخلي رژيم، يعني سازمان مقاومت كه به             

در «: فـروردين نوشـتند   ١٤پسـت     چنين رولند اونز و رابرت نواك، در واشـينگتن          هم. »شود، سعي در تطميع خميني نمود      مي
آرامـي مشـغول      خارجـه نيـز بـه       كه اسراييل و آمريكا  بدون اطالع كنگره  در حال فروش سالح به ايران بودند، وزارت                  حالي

عنـوان نيرويـي ضـددموكراتيك، ضـدآمريكايي و درگيـر             ايران، به موضعگيري عليه مجاهدين خلق، مؤثرترين اپوزيسيون       
 .»تروريسم بود

 ، به ريچارد مورفي، دستيار وزيرخارجه٦٦اسفند٢١ ـ نامٌه نماينده دايملي، مورخ ٨
 ، خطاب به ساير نمايندگان٦٦فروردين٢٠ـ نامٌه نماينده دايملي، مورخ ٩
 ٦٦ارديبهشت١ كنگرٌه آمريكا، ـ جلسٌه استماع زيركميتٌه اروپا و خاورميانه،١٠
 »كند آمريكا با گروه اپوزيسيون ايراني مالقات مي«، ديويد اتاواي، ٦٦ارديبهشت٢پست،  ـ واشينگتن١١
 ٦٦فروردين٣١ـ يونايتدپرس  اينترنشنال، ١٢
مضاشـده توسـط    همـراه آن، نامـٌه ا       ، خطاب به جيمز بيكر، وزير خارجه، كه بـه         ٦٨شهريور١٩ـ نامٌه مروين دايملي، مورخ      ١٣
 نماينده، ارسال شده بود ١٨٦
 سپتامبر ژانت مولينز، دستيار وزير در امور پارلماني به نماينده دايملي١٥ـ نامٌه ١٤
 ، دستيار وزير، جان كلي٦٨شهريور٢٨ـ جلسٌه استماع زيركميتٌه اروپا و خاورميانه، ١٥
  وزير خارجه  خطاب به جيمز بيكر،٦٨مهر١١ـ نامٌه نماينده دايملي، مورخ ١٦
 ، ژانت مولينز به مروين دايملي٦٨مهر١٤ـ نامٌه مورخ ١٧
 ٧١تير٢٠قول از ايرنا، مورخ  اس، نقل.آي.بي.ـ اف١٨
 ٧٢مرداد٥ـ جلسٌه استماع كنگره، ادوارد جرجيان، ١٩
 ٣، صفحٌه١٩٩٤كمپ از انتشارات بنياد كارنگي،  ـ كتاب هميشه دشمن، نوشتٌه جفري٢٠
فراخوان آقاي كريستوفر بـه متحـدان ايـاالت متحـده،           «، در خبري از پاريس تحت عنوان        ٧٣آبان٤،  ـ خبرگزاري فرانسهٌ  ٢١

را، » اتخاذ مواضع سخت در قبال تهران     «، درخواست وزير خارجه، وارن كريستوفر براي        »شانس كمي براي شنيده شدن دارد     
  ٧٢باشد كه جمهـوري اسـالمي از سـال          عتي مي متحده از معدود كشورهاي صن      اياالت«توصيف نموده، چرا كه     » تمسخرآميز«

 .»مبادالت تجاري خود را با آن افزايش داده است
 ٧٢تير٢٥تايمز،  روزنتال، نيويورك.م.ـ مقالهٌ  آ٢٢
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 فصل ششم
 در جريـان يـك تظـاهرات        ١٣٣٢آذر١٦نيا سه دانشجوي دانشگاه تهـران بودنـد كـه در              رضوي، قندچي و بزرگ     ـ شريعت ١

جمهـور    در همين روز، نيكسون، معـاون رئـيس       . شهادت رسيدند   وسيلٌه نيروهاي انتظامي شاه به      دانشگاه، به آميز در     مسالمت
 .آمريكا وارد ايران شد

 ٧٧ ، صفحه»گيري انقالب اسالمي ايران، از سلطنت تا جمهوري اسالمي شكل«ـ محسن ميالني، ٢
 ٧٦جا، صفحه ـ همان٣
 ١٠حٌه، صف»ها اهللا حكومت آيت«ـ شائول بخاش، ٤
 ٩٧ و ٩٦، صفحه»گيري انقالب اسالمي ايران، از سلطنت تا جمهوري اسالمي شكل«ـ محسن ميالني، ٥
 در تبريـز مركـز   ١٣١٧او در سـال . نژاد، بنيانگذار سازمان مجاهدين خلق ايـران، مهنـدس كشـاورزي بـود             ـ محمد حنيف  ٦

كه در   هنگامي١٣٤٢وي در سال. مبارزه عليه شاه فعال بود   عنوان يك روشنفكر مذهبي، در        او به . دنيا آمد   آذربايجان شرقي به  
اهللا طالقاني در مورد وي گفت من به او قـرآن آمـوزش دادم و او                  بعدها آيت . اهللا طالقاني از نزديك آشنا شد       زندان بود، با آيت   

 .محتواي قرآن را كشف كرد
تهـران،  : مجاهـدين خلـق ايـران     ( از ديدگاه مجاهدين     ـ چگونه قرآن بياموزيم؟ رهنمودهايي دربارٌه مطالعه و تفسير قرآن         ٧

داليل متعددي بيشـترين   سازمان ما در كار ايدئولوژي، به«: نويسند  ، مجاهدين در اين كتاب مي     ٩ ، جلد اول، صفحهٌ   )١٣٥٨بهار
 برخورد سازمان با    البته بديهي است كه نحوهٌ    . البالغه داشت   خصوص قرآن و نهج     تأكيد را، بر استفاده از متون اصلي اسالم، به        

امـر،    ازجمله، سازمان براي توفيق در ايـن      . هاي سنتي متفاوت بود     اين متون، و چگونگي استفاده از آنها، كيفيتاً با تمام شيوه          
بـا  … گونٌه متفـاوتي مطـرح گرديـد        با سازمان مجاهدين، اسالم به    … ديد  خود را به يك برخورد واقعگرايانٌه علمي ملزم مي        

ميدان گذاشت و ورود مجدد خود را در جامعه و تـاريخ آغـاز و اعـالم                   عنوان يك ايدئولوژي انقالبي، پا به       م به مجاهدين، اسال 
 .»كرد
 توسط شـاه،    ١٣٤٢ خرداد١٥، در يك تحليل دربارٌه سركوب تظاهرات        ٧ و   ٦هاي  ، صفحه ٥٩ خرداد١٧،  ٨٢ـ مجاهد، شمارٌه    ٣ ٨

خرداد، ميـدان   ١٥سركوب خونين و خشن     «: نويسد  چاپ رسيد، مي    اهدين به پي در ارگان رسمي مج      در  صورت مقاالت پي    كه به 
. تيره و تار مبارزه را از عناصر و نيروهاي سازشكار و ضعيف كه توان ادامٌه مبارزه در مداري باالتر را نداشـتند، تصـفيه كـرد                         

، "توان كرد   فعالً كاري نمي  "يا  " يي ندارد   هديگر مبارزه فايد  "از اين پس عقب نشستند و با اين استدالل كه           " رهبران"بسياري از   
مبـارزه و رهبـران آن        اين شكست، مـردم را نسـبت بـه        . زده رها كردند    تسليم و سكوت دادند، و خلق را تنها و حيرت           تن به 
ن انقالبيون،  مقابل آن انبوهي كه از مبارزه كناره گرفتند، پاكترين و پيشروتري            طرف ديگر، در    اما از … اعتماد كرد   اعتنا و بي    بي

هاي ناكاميهـاي گذشـته، پيروزيهـاي بزرگـي را            كه پرچمدار ايدئولوژي توحيدي بودند، ساخته و پرداخته شدند تا بر ويرانه           
 .»ريزي كنند پي
: نويسـند   ، مجاهـدين مـي    ٢٢١ صـفحهٌ ) ١٣٥٨ مجاهدين خلق ايران، بهار   (نما،    ـ تحليل آموزشي بيانيٌه اپورتونيستهاي چپ     ٩
تسليمشان مطمئن نبودند يا آنهايي را كه در برابرشان مقاومت كـرده              ا افرادي را كه از نظر ايدئولوژيك كامالً به        اپورتونيسته«

بـراي برخـورد بـا مجيـد، در دوران آوارگـي و تصـفيه،       … گماشتند گرفتند يا براي آنها جاسوس مي  بودند، تحت كنترل مي   
واهران ارزشمند ما بود، اكنون تحت فشـارهاي اپورتونيسـتي دچـار            كه از مستعدترين خ   ) ل. (را گمارده بودند  ) ل(همسرش

… كـارگري بـرود   يـي بـه   حلهـاي كليشـه    همين دليل قرار بود كه او نيز مطابق همان راه           شده و به  ) مبارزاتي(تزلزل و ترديد    
در آغـاز،   . فتنـد باهم بر سـر قـراري كـه آخـرين قـرار مجيـد بـود ر                ) ل(بود كه مجيد و     ) ل(روز بعداز گزارش    ٥هرحال    به

قتلگاه كشاندند و سپس جسدش را نيـز          را از مجيد جدا كرده و بر سر قراري ديگر فرستادند و مجيد را به              ) ل(اپورتونيستها،  
 .»آتش كشيدند در بيابان به

عنـي  درست در بحبوحٌه تعارضات ايدئولوژيك درون سازمان، ي       «: نويسند  ، مجاهدين مي  ٢٣٩ تا   ٢٣٧هاي    جا، صفحه   ـ همان ١٠
دهـد،   مثابه كار اصلي در رأس برنامٌه امور خود قرار مي  بينانه را به    رهبري اصولي، عمل صحيح و واقع       در شرايطي كه قاعدتاً هر    

پـور، تـرور سـرهنگهاي آمريكـايي      ترور زندي(كند  طلب، تغيير ايدئولوژي داده، به چند عمل نظامي اقدام مي      رهبري فرصت 
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انگيزگيها، ديگر چندان اعتباري نداشـت،        ها و پوچيها و بي      التي سازمان در اثر انبوه تصفيه     كه موجوديت تشكي    حالي  در) …و
عملياتي كه طبعاً در داخل تشـكيالت،       . دوش سازمان گذاشتند    آري در اين شرايط، آنها بار عمليات نظامي سنگيني را هم به           

مقابل مجاهدين واقعـي،      داري از يك موضع قدرت در     روي تضادهاي درحال فوران و برخور       يي جز سرپوش گذاشتن بر      استفاده
شـد،   مدد امكانات تاكتيكي و تكنيكي و تجارب و سوابق و حتي افراد همين سازمان اجـرا مـي           عملياتي كه اگرچه به   . نداشت

 و بـا    و تـازه از همـين طريـق       . شـد   خدمت تحكيم مواضع آنان تمام مي       نام سردمداران جريان اپورتونيستي و در       ولي عمالً به  
طلبانٌه جديـد كـه در همـين اثنـا            مواضع فرصت   شد به   كرد، مي   برخورداري از پرستيژ و حيثيتي كه عمليات نظامي ايجاد مي         

شـده    پور با آيٌه مخدوش     ترور زندي   هاي مربوط به    كه مقداري از اعالميه     كمااين. گرديدند نيز، اعتباري بخشيد     مردم اعالم مي    به
و نـه  (اصطالح ماركسيست شدن سـازمان را   چه به اي باخبر شدن از تغيير مواضع ايدئولوژيك و آنچاپ گرديد تا اذهان را بر    

 …شد، آماده سازد ناميده مي) تعدادي از افراد منتسب به آن
ماه و چند روز پس از آن، اعالميٌه عمل سرهنگهاي آمريكايي، مشخصاً بدون آيٌه معمول مجاهـدين انتشـار يافـت و                        تنها يك 
شد دهـان     هم مي ) يعني با عمليات مزبور   (وسيله    بدين. طلبانٌه درون سازمان مجاهدين نمود      را متوجه تغييرات فرصت   همگان  

شد درقبال نيروهاي خارج از سازمان از موضع قدرت، راه را براي علنـي كـردن                  تر را بهتر بست و هم مي        اعضاي مقاوم پايين  
 .تغييرات اپورتونيستي هموار نمود

نمـا بـه      طلبانه و خائنانٌه اپورتونيستهاي چپ      ضربٌه فرصت «: نويسد  ، مي ١١ و   ١٠هاي  جا صفحه   قرآن بياموزيم؟ همان  ـ چگونه   ١١
مهمترين انعكـاس و تـأثير      . جاي گذاشت   ناپذيري را، در جريان مبارزات رهاييبخش خلق، بر         سازمان مجاهدين، ضايعٌه جبران   

سـازمان،   طرفي به اميد و اعتماد مردم نسـبت بـه   اين ضربه، از. شود ژي مربوط مي همين زمينٌه ايدئولو    ناگوار اين ضربه نيز، به    
طور كلي، موجـب   يا به. طرف ديگر زمينٌه مساعدي را، براي بروز و ظهور يك جريان راست ارتجاعي، فراهم نمود        لطمه زد؛ و از   

 .»، در درون جنبش گرديد"تهديد راست"گيري و پيدايش فعال  شكل
مورد كودتـاي اپورتونيسـتهاي       ، بيانيٌه اعالم مواضع مجاهدين در     ٢نما، صفحه   وزشي بيانيٌه اپورتونيستهاي چپ   ـ تحليل آم  ١٢
اما انتشـار  .  تكميل گرديد١٣٥٦يي در پاييز  ماده١٢بيانيٌه    شكل يك    تدوين شد و به    ١٣٥٥بار در پاييز    نما در سازمان، اولين     چپ

 از  ١٠ مادٌه. تعويق افتاد   ان و شركت هواداران مجاهدين در قيام عمومي عليه شاه، به          دليل تحوالت جامعٌه اير      به ١٣٥٨آن تا بهار  
نما، موجب بروز يك جريان راست ارتجاعي شـده اسـت كـه در                اين جريان اپورتونيستي چپ   : گويد  اين بيانيٌه مجاهدين، مي   

آن هـم مبـارزه    كنند كـه مـا بـا    مبارزه ميمرحلٌه كنوني، تهديد اصلي دروني مجموعٌه نيروهايي است كه تحت عنوان اسالم       
 .كنيم مي
محوطٌه زندان تـا پاسـي از       «: ، در بخشي از اين گزارش آمده است       ٥٧ كيهان، اول بهمن  » زنداني سياسي آزاد شدند     ١٦٢«ـ  ١٣

ـ    . شب گذشته، يكپارچه شور و هيجان بود       ب را خويشان و بستگان، دوستان و آشنايان و رفقا كـه همـٌه روز و سـاعاتي از ش
نهاد و آزاديخـواه ملـت        نفر از فرزندان پاك   ١٢٥براي  » درود بر فدايي، سالم بر مجاهد     «تابانه انتظار كشيده بودند، با شعار         بي

كه مردم از آزادي زندانيان سياسي اطمينان حاصل كنند، يكـي از زنـدانيان مسـتقيماً از پشـت                     براي اين … آغوش گشودند 
رو گشـته     نام مسعود رجوي افتاد و او در حالي كه با احساسات پرشور مردم روبـه                ن قرعه به  اي. ميكروفون با آنها صحبت كرد    

راستي كه ما هم اين آزادي را مديون شما           زبان آوردنش بشود از شما تشكر كرد؟ به         يي هست كه با به      آيا  هيچ واژه   «بود گفت   
 …»شخص ديگري يا گروهي خاص ملت هستيم، نه

 ٤، صفحٌه ٥٧بهمن٢٤، كيهان، تهران، » اعالم موجوديت كردجنبش ملي مجاهدين«ـ ١٤
 ٤ ، صفحٌه٥٧بهمن٥، كيهان، تهران، »تواند سد پيروزي خلق باشد كودتا نمي: مسعود رجوي، يكي از رهبران مجاهدين«ـ ١٥

 سـخنراني   روز پيش از زندان آزاد شد، در مسجد دانشـگاه تهـران             مسعود رجوي، يكي از رهبران مجاهدين، كه همين چند        «
چه را كـه هسـت، و فقـط           خودي قضايا را فقط ستايش كنم، ما نيامديم كه آن           به  جا كه روند خود     من نيامدم اين  «…: »كند  مي

! بـرادران و خـواهران    … چيز هـم نبايـد باشـد        چيز بايد باشد، و چه      آن انديشيد كه چه     لختي هم بايد به   . هست، تأييد كنيم  
اگر . اگر انسان مبارز نباشد كه انسان نيست      . ويژگي انسان است  . بشري و هر نيرويي است    صراحت بايد گفت مبارزه حق هر       به

بله، اسالم ما، اسالمي نيست كه مبارزه را انحصار يك نيرو يا يك گـروه خـاص            … بود، كه انسان نبود     صرفاً تسليم شرايط مي   
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ما چنين  .  آزادي، حرمت كالم مبارزه بايد حفظ بشود       حرمت كلمهٌ . مگر پيشواي ما نگفت وقتي دين نداريد آزاده باشيد        . بداند
يكـديگر    پس بايد بـه   . حق طبيعيش، حق فطريش و حقي كه با آن زاده شده است           . انسان است   مبارزه حق هر  . اسالمي نداريم 

وف تفرقه چيزي نيست جز انعكاس دشمن و عواملش در صـف          . احترام بگذاريم، حرمت همه را حفظ كنيم و مانع تفرقه بشويم          
 .»ما
 ٨ ، صفحه٥٧اسفند ٢٩، كيهان، تهران، »احزاب، مطبوعات و اجتماعات سياسي بايد آزاد باشد: ـ مجاهدين خلق١٦
 ٨ ، صفحه٥٨بهمن ٢١، ٥  العادٌه شمارٌه ـ مجاهد، فوق١٧
طـور مراجعـه      ن، همي ٨  ، صفحهٌ ٥٧اسفند  ١٣، كيهان، تهران،    »حمله به مراكز مجاهدين و خلع سالح آنها در شهرستانها         «ـ  ١٨

اطالعيٌه توضيحي مجاهدين خلق ايـران دربـارٌه هجومهـاي اخيـر سـپاه              «يك،    ، صفحهٌ ٥٨آذر  ٢٦،  ١٥ كنيد به مجاهد شمارهٌ   
 ٦ ، صفحٌه٥٨ بهمن٩، ٢١ ، و به مجاهد، شماره»اعضا و ساختمان مجاهدين خلق پاسداران به

، ٩٠، مجاهـد، شـمارٌه   » بخشيدن به هرگونه انحصـارطلبي جهت مشروعيت" خط امام"طلبان از لفظ   سوءاستفادٌه فرصت «ـ  ١٩
 ٢٧ و ٢يك و  هاي ، صفحه٥٩ اسفند ١٤، ١١٢ چنين مراجعه كنيد به مجاهد شماره ، هم٤ ، صفحٌه٥٩ خرداد٢٧
 II  ، صفحٌه٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، ٢٠
 ٢٠٨  تا٢٠٦، صفحه»مجاهدين ايران«ـ اروند آبراهاميان، كتاب ٢١
 ٢، شمارٌه ٤١، جلد٦٦ايست، بهار ميدل ـ مجلٌه٢٢
 ٥٩بهمن٧، ١٠٧ـ نشريٌه مجاهد، شمارٌه ٢٣
 ٨٤نوامبر٤ـ راديو تهران، ٢٤
 ٦٧شهريور ١٣ـ جمهوري اسالمي، ٢٥
 ٢٠٩ و ٢٠٨، صفحٌه »مجاهدين ايران«ـ اروند آبراهاميان، كتاب ٢٦
 ٢١١جا، صفحٌه ـ همان٢٧
تالشهاي وي . ي يك فعال قديمي روحاني عليه شاه و يك رهبر بسيار مورد احترام مذهبي بوداهللا سيدمحمود طالقان    ـ آيت ٢٨

وي يك حامي سرسخت دكتر محمـد       . شاه آغاز شد    در دفاع از حقوق اساسي مردم در دهٌه سي، عليه حكومت سركوبگر رضا            
بار توسط ساواك دسـتگير و        ود و چندين  بعد از كودتا عليه مصدق تا سرنگوني شاه، وي در جنبش ضدشاه فعال ب             . مصدق بود 

 در ٥٨وي در شـهريور . سـردي گراييـد   كمي بعد از سقوط شاه، رابطٌه بـين طالقـاني و ماليـان حـاكم بـه         . شكنجه شده بود  
 .درود حيات گفت سالگي به٦٩سن
 ٦٠ـ روزنامٌه مردم، فروردين٢٩
 ٢٠٩، صفحٌه »مجاهدين ايران«ـ اروند آبراهاميان،كتاب ٣٠
 ٢١٥جا، صفحٌه  ـ همان٣١
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 ٧٣ـ جلسٌه استماع زيركميتٌه خاورميانٌه كنگره، سخنراني رابرت پليترو، اسفند١
 ٦، صفحٌه٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، ٢
 بشر در ژنو ـ سخنراني نمايندٌه رژيم در كميسيون حقوق٣
 ٩٠ها، شائول بخاش، صفحه اهللا ، كتاب حكومت آيت١٩٨، صفحٌه»مجاهدين ايران«ـ اروند آبراهاميان، كتاب ٤
 ٥٩فروردين٩ـ اريك رولو، خبرنگار ويژٌه لوموند در تهران، گزارش از تهران، ٥
 ٥٩خرداد٢٤كند،  ـ اريك رولو از تهران گزارش مي٦
 ٥٩تير٤ـ راديو تهران ٧
  چاپ  شده است٥٩دي٩ مورخ ١٠٣در نشريٌه مجاهد شمارٌه) مرداد٢در (ـ متن كامل شكايت و پاسخ آن ٨
 ٦٩خرداد٩ـ اطالعات، ٩
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 ١٢٣   ،  صفحٌه»ها اهللا حكومت آيت«ـ شائول بخاش، كتاب ١٠
 ١٩٤  ، صفحٌه»مجاهدين ايران«ـ اروند آبراهاميان، كتاب ١١
 ١٩٦ و ١٩٥   ـ منبع فوق، صفحٌه١٢
 ١٩٩   ـ منبع فوق صفحٌه١٣
 ٢١٧ و ٢١٦ و ٢١٣ تا ٢١١ـ منبع فوق، صفحات ١٤
 ٦٣ارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، آذرـ گز١٥
يك گروه فاشيستي مذهبي بود كه بعـد از سـرنگوني شـاه توسـط خمينـي بـراي                   » سازمان مجاهدين انقالب اسالمي   «ـ  ١٦

 را   ايـن گـروه كـه اعضـاي آن        . سوءاستفاده از نام مجاهدين كه در ميان مردم از محبوبيت زيادي برخوردار بودند، ايجاد شد              
اهللا بـه     عنوان حـزب    نظامي بود كه در اوايل دوران بعد از انقالب تحت           دادند، يكي از نيروهاي شبه      اسداران تشكيل مي  اساساً پ 

طـور   بعد از مدتي كه اختناق مطلق در كشور برقرار شد و رژيم بـه      . كرد  هاي مجاهدين حمله مي     دفاتر ، جلسات و ساير برنامه     
خصوص كه طرح آنها بـراي سوءاسـتفاده از           يي نداشت و منحل شد، به       ديگر استفاده علني شروع به اعدام كرد، اين گروه نيز         

 .نام مجاهدين نيز با شكست مواجه شد و اين گروه در بين مردم بسيار منفور بود
 ٢١٩ و ٢١٨، صفحٌه»مجاهدين ايران«ـ اروند آبراهاميان، كتاب ١٧
 ٦٣آذر١٩م شده توسط مجمع عمومي ملل متحد، بشر، تصويب و اعال ـ قسمت مقدمٌه بيانيٌه جهاني حقوق١٨
 ٦٥فروردين١٦ـ نشريٌه واتيكان الاوزرواتور رومانو، ١٩
 ٦٢دي١١ـ مصاحبٌه مسعود رجوي، اومانيته، ٢٠
 ٦٠مهر١١ـ اطالعات، ٢١
 هميلتون  محمد سيدالمحدثين، مسئول كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت به لي٧٢اسفند٢٤ـ نامٌه مورخ ٢٢
 II   وزارت خارجه در مورد مجاهدين، صفحٌهـ گزارش٢٣
 ٦  ـ منبع فوق، صفحٌه٢٤
 IIIـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، صفحٌه ٢٥
دو مقاله، قسمت     هر. مرداد مراجعه شود  ٢٩تايمز    پست و نيويورك    چنين به واشينگتن    ، هم ٦٥شهريور٤آنجلس تايمز     ـ لوس ٢٦

با نسبت دادن چنين اعمالي به مجاهدين، رژيم قصد دارد زمينه را بـراي اعـدامهاي   «: كنند آخر اطالعيٌه مجاهدين را نقل مي  
 »بيشتر زندانيان سياسي فراهم كند

 ٦٥مرداد٣٠ تايمز،  آنجلس  ـ لوس٢٧
، ايـن گـزارش بـا       ٧٣لندن، مرداد » تكميلي ماشين جنايات تهران   : تروريسم ايران «: بشر پارلمان انگلستان    ـ گروه حقوق  ٢٨

رضا در    در ايران نيز، در حرم مقدس امام      «: نويسد  ه نسبت دادن مستمر رژيم به اعمال تروريستيش به اپوزيسيون، مي          اشاره ب 
چندين بمبگذاري  . نفر گرديد ٢٦شدن    خرداد منفجر شد كه منجر به كشته      ٣٠شرقي ايران بمبي در       شهر مشهد واقع در شمال    

يك اتفاق است كه اين بمبگذاريها در داخل ايران و در خارج، در امـاكن               اين بيش از    . ديگر نيز در مساجد ديگر صورت گرفت      
اين جنايتها ممكن است بخشي از بسيج بزرگتر جنايت باشد كـه شـامل قتلهـاي اخيـر كشيشـهاي                    . افتد  مذهبي اتفاق مي  

صـورت    در حال حاضر بـه    در تمام اين موارد، تهران قربانيان يا مجاهدين را مورد سرزنش قرار داده كه               . شود  مسيحي نيز مي  
 »يي براي فرار رژيم درآمده بهانه
 ٧٣دي٤ـ بيانيٌه وزارت خارجه در مورد محكوميت رژيم در مجمع عمومي ملل متحد، راديو تهران، ٢٩
 ٧١مهر١٩ـ آسوشيتدپرس، ٣٠
 ١١، صفحٌه٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، ٣١
 ١٣  جا، صفحٌه ـ همان٣٢
 جا ـ همان٣٣
 ٧١فروردين١٦ـ خبرگزاري رويتر، ٣٤
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 ٧١فروردين١٩االوسط،  ـ الشرق٣٥
 ٧١فروردين١٦ـ راديو تهران، ٣٦
 »دهد قاضي، سرويس امينتي را مورد انتقاد قرار مي«: ، نويسنده مايك بلنچفيلد، تيتر٧٣شهريور١٩زن،  ـ اتاوا سيتي٣٧
 ١٣  ، صفحٌه٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، ٣٨
 ٧٣دي٢٧ـ نامٌه يكي از ايرانيان مقيم آمريكا به كلينتون، مورخ ٣٩
 ٦  ـ گزارش وزارت خارجه، صفحٌه٤٠
 جا ـ همان٤١
 ـ گزارش وزارت خارجه٤٢
 جا ـ همان٤٣
 ١٤جا، صفحه ـ همان٤٤
 ـ بيانيٌه  استقالل آمريكا٤٥
 ٧٢اسفند١١بشر پارلمان انگلستان، كتاب ماشين جنايات تهران، لندن،  ـ گروه حقوق٤٦
 ٦٨تير٢٢ـ رويتر، ٤٧
 ٦٩ارديبهشت٤ـ رويتر ،٤٨
 ٧٠مرداد١٥ـ خبرگزاري فرانسه، ٤٩
 ٧١بهمن٩ـ يونايتدپرس اينترنشنال، ٥٠
 ٧١شهريور٢٨ـ نيويورك تايمز، ٥١
 ٧١اسفند٢٥ـ خبرگزاري آنسا، ٥٢
 ٧٢خرداد١٦ـ رويتر، ٥٣
 ٦٦تير٢٩ـ رسالت،٥٤
 ٧١تن از نمايندگان كنگره، تير٢١٩ـ بيانيٌه٥٥
 ١٩٩٣، ژانويٌه١١٧ليبراسيون،بولتن خبري مجاهدين خلق ايران، شمارٌه   ـ ايران٥٦
، نيويـورك تـايمز،     ٦٩تيـر ٢٦تن از نمايندگان كنگره به آقاي مسعود رجوي، مسئول شـوراي ملـي مقاومـت                ١٦٢ـ نامٌه   ٥٧
 ٦٩مرداد١٠
 ٦٣يرت٦ـ نامٌه سناتور كندي به آقاي مسعود رجوي، مسئول شوراي ملي مقاومت ٥٨
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روز از    گزارش رويتر در همـان      چنين مراجعه كنيد به      هم ٧٣شهريور٤ـ اطالعيٌه دفتر مجاهدين خلق ايران، واشينگتن مورخ         ١
 نيكوزيا

 ٦٣ـ گزارش غيرعلني وزارت خارجه دربارٌه مجاهدين، آذر٢
 ٧٠مرداد١٨ـ خطبهٌٌ نماز جمعٌه رفسنجاني، ٣
 ٦١دي١٩وزير عراق، پاريس،  لي مقاومت ايران و معاون نخستـ بيانيٌه مشترك مسئول شوراي م٤
 جا ـ همان٥
 . در پاريس صادر شد٦١اسفند٢٢ـ طرح صلح شوراي ملي مقاومت كه در تاريخ ٦
 ٦٢فروردين١، بغداد آبزرور، »مقام عراقي از ابتكار صلح مقاومت ايران استقبال مي كند«ـ ٧
 جا  ـ همان٨
 ٦٥ارديبهشت٢٥ين،  گارد٦٥فروردين٢٣ـ لوموند، ٩
 جا ـ همان١٠
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نـام    ، توسط شوراي ملي مقاومت در كتـابي بـه         ٦٥ـ ليست تمام شخصيتهايي كه از اين بيانيه حمايت كرده بودند، در سال            ١١
 .زبانهاي انگليسي و فرانسوي چاپ شد به» حمايت جهاني از طرح صلح شوراي ملي مقاومت ايران«
 ٦٣آذر٢٣ـ لوموند،  ١٢
 ٦٤مرداد١ن،ـ راديو تهرا١٣
 ٦٤شهريور٣ـ راديو تهران، ١٤
 ٦٤فروردين١١ـ راديو تهران، ١٥
 ٦٥فروردين٢٢، ٢٨٥ـ نشريهٌٌ مجاهد، شمارٌه١٦
 ٦٤خرداد١ـ راديو تهران، ١٧
 جا ـ همان١٨
 ٦٤بهمن٢٧ـ كيهان، ١٩
 ٦٤دي٢٦د، پاريس، .اس.ـ و٢٠
 ٦٥فروردين١٤اوآز، سور ـ خبرگزاري فرانسه، گزارش از اور٢١
 ٦٥فروردين٢٧دوآز، فرانسه،  زت، والـ الگا٢٢
 جا ـ همان٢٣
 ٦٥فروردين٤ـ اطالعات، ٢٤
 ٦٥فروردين٣١ـ نيويورك تايمز، ٢٥
چنــين مقالــٌه  هــم. »كنــد فشــار، فرانســه را تــرك مــي ايرانــي تبعيــدي، تحــت «٦٥خــرداد١٨ـــ نيويــورك تــايمز، ٢٦

: نويسـد   مـي » برنـد   خروج تبعيدي ايرانـي سـود مـي       ايران و فرانسه از     «عنوان    ، تحت ٦٥خرداد٢٠مانيتور    ساينس  كريستين
صـدا    و  سـر   هاي اخير دولت فرانسه بي      گويند كه رجوي داوطلبانه رفت و اخراج نشده بود ولي در هفته             مقامهاي فرانسوي مي  «

ري كردنـد  اميدوا هاي فرانسوي اظهار هاي روزنامه سرمقاله… فشار وارد آورده و براي فعاليتهاي او محدوديت اعمال كرده بود       
ماه گذشته ربـوده    ٢٠گروگان فرانسوي را، كه طي      ٩كه ايران اكنون به هواداران بنيادگراي اسالمي خود فشار خواهد آورد كه             

مقصـد مـرز    شود مخالفان خميني، فرانسـه را بـه      گفته مي «عنوان    ، نيز تحت  ٦٥خرداد٢٠تايمز،    نيويورك. »شدند، آزاد سازند  
عنوان بخشي از يك تالش براي عاديسـازي         جا، به   پرواز غيرمنتظرٌه آقاي رجوي، در اين     «: وشتن» كنند  ايران و عراق ترك مي    

فرانسوي كه توسط تفنگداران هوادار ايـران در لبنـان گروگـان            ٩ يا   ٨روابط بين فرانسه و ايران و  در نهايت كمك به آزادي             
 .»اند، ديده مي شود گرفته شده

 ٧٣آبان٢٤و شيكاگو، ـ مصاحبٌه ماروين زونيس با رادي٢٧
 ٦٥خرداد١٨ـ رويتر، گزارش از بغداد، ٢٨
فشار قرار گرفتن براي ترك فرانسه، در عـراق مـورد اسـتقبال قـرار                 دشمن خميني پس از تحت    «ـ آتالنتا كانستيتوشن،    ٢٩
 ٦٥خرداد١٨، »گيرد مي
 ٦٥خرداد٢٦، »كند يرئيس جمهور، صدام حسين، از رهبر اپوزيسيون ايران استقبال م«ـ بغداد آبزرور، ٣٠
 جا ـ همان٣١
 ٦٥خرداد٢٦، »كند شورشي ايراني، رئيس عراقي را مالقات مي«ـ نيويورك تايمز، ٣٢
 ٦٥خرداد٢٥ـ رويتر، گزارش از بغداد، ٣٣
 ٦٥خرداد٢٥چنين مراجعه كنيد به اطالعيٌه مجاهدين خلق ايران،  ؛ هم٦٥خرداد٢٨ـ اونيتا، رم، ٣٤
 ٦٥خرداد٢٦ي، س.بي.ـ بخش فارسي راديو بي٣٥
 iiiـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، صفحٌه٣٦
، سردبير كل اين روزنامه، سعد البزاز، فاش ساخت كه در تمام طول             ٧٠دي٣٠ـ در سرمقالٌه روزنامٌه الجمهوريه عراق مورخ        ٣٧

 قول يك مقام بلندپايٌه ايراني      او از . كرده است   بحران خليج فارس، رفسنجاني بغداد را به اتخاذ مواضع سرسختانه تشويق مي           
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ما درخواست داريم   . ما در قضيٌه كويت طرف شما هستيم      … ايد براي شما دارم     چه شما خواسته    من بسيار بيش از آن    «: نوشت
فهمـيم كـه      ايم و كامالً مـي      ما در كنار شما ايستاده    .  عنوان تنها انعكاس مواضع ما در نظر نگيريد         كه اظهارات رسمي ما را  به      

جا كه بتوانيم در كنـار        جا كه در توان داريم و تا آن         ما تا آن  . نشيني نكنيد   از كويت عقب  . رايط و داليل مواضع عراق چيست     ش
 .»شما خواهيم ايستاد

نكته را مورد تأكيد قرار       ، همين ٧٠محمد حمزه الزبيدي، نخست وزير عراق، نيز در مصاحبه با تلويزيون سراسري عراق در دي              
 .فارس چند نوبت از ايران ديدن كرده بود عنوان وزير راه و ترابري، عضو هيأتي بوده است كه در طي بحران خليج او به. داد
 ٩ـ گزارش وزارت خارجه، صفحٌه٣٨
 ٩جا، صفحٌه  ـ همان٣٩
 ٦٢ارديبهشت٥ـ نامٌه آقاي رجوي به نايب نخست وزير و وزير خارجه عراق، ٤٠
  ٦٥بهمن٣٠، واشينگتن پست، »شود هفته معلق مي مدت دو  به شهرهاي ايران بهكند حمالت هوايي عراق اعالم مي«ـ ٤١
  ٦٢اسفند٤، ١٩٢ـ نشريٌه مجاهد، شمارٌه٤٢
 ٦٥بهمن٣٠ـ بغداد آبزرور، ٤٣
، در قسمتي از اين اطالعيـه آمـده         ٦٣اسفند١٧،    ٢٤٠ ـ اطالعيٌه مسئول شوراي ملي مقاومت ايران، نشريٌه مجاهد، شمارهٌ         ٤٤

حسـب   كه از اين پيشتر نيز بارها اعالم كرده است، مجدداً بـر  چنان ي ملي مقاومت، ضمن اظهار تأسف عميق، هم شورا«: است
، و    باران غيرنظاميان و شهرها  و روستاهاي بالدفاع         اساس اصول انساني خود، بمباران و گلوله        جويانٌه مردمي و بر     سياست صلح 

هاي جنگي و هرگونه اقـدام ديگـري را كـه مطـابق                و پيران به شركت در جبهه      رساني به مردم بيگناه، اجبار نوجوانان       آسيب
شدت محكوم نموده و  المللي نيز تحريم يا ممنوع شده است، چه از جانب عراق و چه از جانب رژيم خميني، به         هاي بين   معاهده

 ٦٤صدر، كه در سـال       رابطه با بني   چنين در گزارش مسئول شوراي ملي مقاومت، دربارهٌ         هم. »فوريت خواستار قطع آنهاست     به
شـدت تقبـيح و       دفاع ميهن خودمان توسط عراق را، به        كرات بمباران غيرنظاميان بي     ما به «: در پاريس منتشر شد، آمده است     

چنين تلگرام مسعود رجوي به رئيس جمهور عـراق           هم. »يي نيز كوتاه نيامده و نخواهيم آمد        ايم و بر سر آن ذره       محكوم كرده 
جانب كه    كشور را از هر     دو  دفاع هر   يي عليه مردم بي     گونه حمله   هر«، ضمن درخواست قطع جنگ شهرها،       ٦٤فروردين٢٢ مورخ

 . نمايد مي» باشد محكوم 
جفري آلبريچ، خبرنگار اين خبرگزاري از صحنٌه جنگ گزارش كـرد كـه             .  ٧١خرداد٣١ـ آسوشيتدپرس، گزارش از مهران،      ٤٥

هـوايي    يي نه چندان دور، شماري تانك، قطعات توپخانه، سالحهاي ضد           در فاصله «: رفت و افزود  اسير گ ١٥٠٠ارتش آزاديبخش   
خبرنگـار  ٤٠آلبـريچ يكـي از   . »شدند تن سالح سبك و ديگر وسايل در قطعه زميني روي هم انباشته مي     تانك ، چندين    و ضد 

 . خارجي بود كه از مهران كه توسط ارتش آزاديبخش فتح شد ديدن كرد
 ٦٤مهر١٨، ٢٦٢ مسعود رجوي، اطالعيٌه مسئول شورا، نشريٌه مجاهد، شمارٌهـ ٤٦
 ٦٧تير١٢ـ الجمهوريه بغداد، ٤٧
 ، جفري آلبريچ٦٧خرداد٣١ـ آسوشيتدپرس، گزارش از مهران، ٤٨
 ٧٣مرداد٢ـ رويتر، گزارش از بغداد، ٤٩
سايٌه ايران، ظرفيت پذيرش نيروي نظامي مقاومـت        يك از كشورهاي هم     زمان و نه امروز، هيچ      داليل كامالً واضح، نه آن      ـ به ٥٠

مورد نيست كه بارها مقاومت ايران از دولت تركيه به طور رسمي تقاضـا كـرد كـه                    ذكر اين نكته بي   . ايران را نداشته و ندارند    
ـ                      ه خـاك ايـران     پايگاهها و امكاناتي در استان مرزي آن كشور در اختيار رزمندگان مقاومت قرار دهد كه رفت و آمد آنان را ب

ميزان براي اقامت و رفت و آمد پناهندگان          دانند كه تا چه     تنها تركيه اين تقاضا را رد كرد، بلكه همگان مي           ولي نه . تسهيل كند 
، كـه هـدفي جـز       »اطالعاتي و امنيتي    «اندازه با رژيم خميني در همكاريهاي         كند و تا چه     ايران در اين كشور مشكل توليد مي      

 .استرداد آنها نيز اقدام كرده است ندگان و فعاالن ايراني در تركيه ندارد، پيش رفته و در مواردي حتي بهمحدود كردن پناه
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ــ آگهيهـاي منـدرج در       ٥٢. هاي آمريكايي از سوي گروه عامل رژيـم در واشـينگتن            ـ  آگهيهاي منتشر شده در روزنامه      ٥١
نشـاندگان صـدام ،نظـام آمريكـا را تهديـد             دسـت «نوان  ع  ، تحت ٧١مرداد٦ و واشينگتن پست     ٧١شهريور٦نيويورك تايمز   

 .»كنند مي
  ١٠ـ گزارش وزارت خارجه، صفحٌه٥٣
 iiiـ گزارش وزارت خارجه، صفحٌه ٥٤
  ٦٣ارديبهشت١٢، مورخ ٢٠٤، نشريٌه مجاهد»اوآز سور سخنراني مسعود رجوي در اور«ـ ٥٥

 ١٠گزارش وزارت خارجٌه آمريكا، صفحٌه 
، هوشنگ عباسـي در حـال       ٦٣تير٣١در  : سالها شامل موارد زير مي شود       كتي به مجاهدين در آن      هـ ليست حمالت گروه ي    ٥٦

دنبال درخواسـت طالبـاني بـراي تخليـٌه يكـي از               به ٦٤در زمستان . شهادت رسيد   نماز در چادري واقع در دهكدٌه كُرداوه به       
دست رژيم خميني بيفتد، منفجر  كه به  جلوگيري از اينپايگاههاي مجاهدين در دهكدٌه تالته و قشيه، اين پايگاه تخليه و براي    

  ٦٥فـروردين ١٤در  . هاي سونه، كنارو و كرداوه تخليه شد        ، تحت فشار طالباني پايگاه مجاهدين در دهكده       ٦٤در زمستان . شد
 بـه زخمـي   رگبار بستن يك واحد آموزشي مجاهدين در نزديكي پايگاه نظامي منصوري در محدودٌه دهكدٌه كاريزه، منجـر                به

در . شـهادت رسـيدند     تن از مجاهدين در جادٌه كركوك، مورد حملـه قرارگرفتـه و بـه               ، چهار ٦٥تير٢٣در  . نفر گرديد ٤شدن  
پايگـاه   مهـر، دو ٢٣ و ٢٢در . شـهادت رسـيدند   وسيلٌه گروه طالباني به آشان به  تن از مجاهدين در دهكدٌه پشت       ، ده ٦٥مهر١٥

 مجموعـاً از    ٦٥در سـال    . ماوت، در داخل خاك عراق مورد حملٌه خمپاره قـرار گرفتنـد           مجاهدين در نزديكي مرز در منطقٌه       
 دو حمله به يك ماشين مجاهـدين        ٦٥ در سال . عمل آمد     مورد از فعاليتهاي مجاهدين، توسط نيروهاي طالباني ممانعت به          ٣٣

ماشين مجاهـدين توسـط افـراد طالبـاني        ٦٥ در سال . در نزديكي سليمانيه در دهكدٌه مكابه و كانيه و خيابان ماوت روي داد            
 .يك از اين موارد پاسخ ندادند مجاهدين به هيچ. سالح صورت گرفت مورد غارت و خلع١٣دزديده شد و 

كمـين افتادنـد و متعاقبـاً بـا همكـاري              بـه  ٦٩اسفند٢٧نامهاي صمد امامعلي و جعفر منوچهري در تاريخ           نفر به   ـ اين دو  ٥٧
 ٧٠دي١٢به گزارش گاليندوپل نمايندٌه ويژٌه كميسيون حقوق بشر، مـورخ  (د از شكنجه اعدام شدند  پاسداران رژيم خميني بع   

صمد امامعلي و جعفر منوچهري در جلوال به داليل سياسـي             «:  اين گزارش آمده است    ٦٢  پاراگراف ١٤در صفحٌه   . مراجعه شود 
 افتاد كه در همان زمان عكس، فيلم و جزئيـات بيشـتر             اجساد مثله شده آنها بعداً به دست ارتش آزاديبخش        ). »اعدام شدند 

 .هاي همگاني قرار گرفت پيرامون اين جنايت در اختيار رسانه
در نيمـٌه دوم    «:  مي نويسـد   ٩ صفحٌه   ٢٤ خود، پاراگراف  ٧١آبان٢٢بشر، در گزارش مورخ       ـ نمايندٌه ويژٌه كميسيون حقوق      ٥٨

اسامي پنج تـن از     . آباد برده شدند    اجساد آنها به قبرستان مسگر    . دام شدند نفر در تهران اع   ٤٥شود كه     ، گفته مي  ٧١فروردين
اصطالح اتحاديٌه ميهني كردستان، به       آقاي بشار شبيبي  كه  توسط يك گروه عراقي، به          … باشند  شرح زير مي    شدگان به   اعدام

 .»دهيچ دليل رسمي براي اعدام اين افراد داده نش. مقامهاي ايران تحويل داده شده بود
 ٦٩اسفند٢٧ـ ابرار، ٥٩
 ٧٠فروردين١٧ـ كيهان، ٦٠
 ٧٠فروردين١٦ـ جمهوري اسالمي، ٦١
 »شود تسليم مي] مردم[هاي  ايران بعد از شورش به خواسته«، ٧٣مرداد١٤تايمز ، ـ نيويورك٦٢
 كه خـط مـذاكره را       شرفكندي، جانشين قاسملو، نيز   . قتل رسيد   ـ قاسملو در جريان مذاكره با نمايندگان رژيم، در وين به          ٦٣

 . در آلمان توسط رژيم ترور شد٧١دنبال مي كرد در سال
 

 فصل نهم
 ١٨ ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، صفحٌه١
 ٥٨ارديبهشت٨ـ كيهان، ٢
 ٢٥٦ـ قرآن، سورٌه بقره،آيٌه ٣
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 ١٣٦٠مهر٥شوراي ملي مقاومت و دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسالمي ايران،  ـ برنامٌه٤
 ٣٩ قرآن،سورٌه زمر، آيٌهـ٥
 ١، صفحٌه٦١ديماه١٩ـ نشريٌه اتحاديٌه انجمنهاي دانشجويان مسلمان خارج كشور، مصاحبٌه مسعود رجوي، پاريس،٦
چنـين، در پيـامي       خانم رجوي، هـم   . ،  سخنان مريم رجوي در جشن همبستگي ملي        ٧٣شهريور٩خورشيد،    و  ـ نشريٌه شير  ٧

رغم هرگونه طرز تفكـر       با اعتقاد عميق به دموكراسي و آزاديخواهي، به       «: ، گفت ٧٣در تير خطاب به تظاهرات جهاني ايرانيان      
آزادي ايـران و      چه برايتان مقدس است،     ايد تا بگوييد آن     سياسي و گروهي و فرهنگ و انديشه و مليت و مذهب، گرد هم آمده             

گفتٌه مصدق    تداوم و پيگيري اين راه، كه به        را به همٌه شما   … شدن ننگ خميني و آخوندهاي حاكم از ايران است          ايراني و پاك  
 .»خوانم فرا مي مخصوص يك دستٌه معيني نيست و تمام ايران در آن سهيمند، بزرگ،

 ٦٤اسفند٩، ٢٨٢ ـ نشريٌه مجاهد، شمارٌه ٨
 ٧٠العاده،پاييز ـ نشريٌه مجاهد،شمارٌه فوق٩
تعقيب بود،  ايـران       كه تحت   ، زماني ١٣٦١ در سال .  مجاهدين پيوست   به ٥٧ وي در سال  . ساله، اهل تبريز    ٣٣ـ فهيمه ارواني ،     ١٠

 ١٣٧٠ در سال. عهده داشته است سال در بخشهاي مختلف سازمان در خارج كشور مسئوليتهاي متعددي  به        از آن . را ترك كرد  
نم رجـوي از موضـع      دنبال اسـتعفاي خـا       به ٧٢در شهريور . عنوان جانشين مسئول اول مجاهدين انتخاب شد        سال به   براي دو 

 . عنوان مسئول اول انتخاب شد ساله به مسئول اول مجاهدين، خانم ارواني براي يك دورٌه دو
 ٧٢آبان٢٠ـ سالم،١١
 ٧٣مرداد٢٥ـ خبرگزاري و تلويزيون رژيم خميني، ١٢
 ٧٣شهريور٧، ٣٥٣ـ نشريٌه مجاهد، شمارٌه١٣
 ١٩ ـ گزارش وزارت خارجه، صفحه١٤
 ٣ جا، صفحٌه ـ همان١٥
   ٢٠١ٌ جا، صفحه ـ همان١٦
 ٢٠ٌ جا، صفحه ـ همان١٧
  ٢٠ٌ جا، صفحه ـ همان١٨
 ٢١ جا، صفحٌه ـ همان١٩
  ٢١ جا، صفحٌه ـ همان٢٠
  ٢١ جا، صفحٌه ـ همان٢١
 ٢٢ جا، صفحٌه ـ همان٢٢
  ٩٤ ـ گزارش كنث كتزمن در مورد مجاهدين، اوت٢٣
 ٢١ٌ ـ گزارش وزارت خارجه، صفحه٢٤
تعـداد  . جوخٌه اعدام سـپرده شـدند   ، هزاران نفر از هواداران مجاهدين كه سالها در زندان بودند، به     ٦٧ ـ در نيمٌه دوم سال    ٢٥

 شروع جديـدترين كشـتار      ٦٧مرداد  «، گزارش كرد كه     )٩٢اول اكتبر (الملل    عفو بين . زيادي نيز دستگير و سپس اعدام شدند      
امـا صـدها   . ا، هواداران  سازمان مجاهدين خلق ايران بودنده  بيشتر اعدام شده  … جمعي زندانيان سياسي در ايران مي باشد      

الملل گفت تنها در زندان گوهردشت حدود         يك زنداني سابق به عفو بين     … نفر نيز از هواداران گروههاي ديگر سياسي بودند       
ان اوين نزديك به در بخش زن … مظنون به هواداري از مجاهدين بودند     )  نفر ٦٥٠حدود  (اعدام صورت گرفت و بيشتر آنها         ١٠٠٠
دليل اين كه اعدامها مخفيانـه انجـام          به… كه اعدام شوند، از بقيه جدا شدند        زن از اعضا و هواداران مجاهدين قبل از اين          ٢٠٠

اند، بـه عفـو       عام را مشاهده كرده     زندانيان سابق كه خود اين قتل     . دست آورد   ممكن است كه رقم دقيق اعدامها را به         شد، غير 
شـدگان    بسـياري از اعـدام    . نفر از اين تعداد در تهـران بـود          ٢٠٠٠هزار نفر اعدام شدند كه تنها         ١٠ تا   ٥اند بين     فتهالملل گ   بين
بسياري از آنها، قبل از حملٌه نظامي مجاهدين، در حال سپري كردن دوران محكوميت خـود                . خاطر عقايدشان زنداني بودند     به

بسـياري از   . كند، در فعاليتهاي جاسوسي يا تروريستي دست داشته باشند          ت ادعا مي  طور كه دول    اند آن   توانسته  اند و نمي    بوده
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دولتـي، شـركت در تظـاهرات و          آميز سياسي نظير پخش اعالميه  و نشـريات ضـد            دليل فعاليتهاي مسالمت    شدگان به   اعدام
حـال نيروهـاي رژيـم كـه  در      ر همـين د. » دستگير شده بودند٦٠ آوري كمك مالي براي خانوادٌه زندانيان، در اوايل دههٌ      جمع

 مراجعـه  ٤٥ و ٤٤ صـفحات  ٦٧   مورخ پـاييز   NLAبه نشريهٌ . تهاجمات ارتش آزاديبخش به اسارت گرفته شدند آزاد گرديدند        
در . نفر ديگـر از اسـيران جنگـي ارتـش آزاديـبخش آزاد شـدند                ٢٥٠سال،    مهر همين ٢٣نفر و در      ١٣٨٢مرداد،  ٢٤در  : كنيد
 ).  ٦٧اسفند٢٦نشريٌه هواداران مجاهدين مورخ ( تن ديگر از اسرا آزاد شدند  ٦٤٤ نيز ٦٧اسفند١٩
يي كه از سوي يك مقام صليب سرخ جهاني در بغداد و نماينـدٌه                  صليب سرخ جهاني، نامه     ٧٣ارديبهشت١٨ـ بيانيٌه مورخ    ٢٦

 :مجاهدين، آقاي فريد سليماني، امضا شده بود، بدين شرح بود
ايراني بازداشت شده، آنها گفتگوهاي خصوصي با هيأت صليب سرخ جهـاني              يب سرخ در رابطه با سه     طي ديدارهاي مكرر صل   

بازداشت شدٌه يادشده، بدون حضور هيچ شـاهدي در           اين صحبتهاي گوناگون بين هيأتهاي صليب سرخ جهاني و سه         . داشتند
 .شرايط مناسب برطبق ضوابط ديدارهاي منظم صليب سرخ انجام گرفت

، ٥٧ٌ  در صـفحه  .   مراجعـه شـود     ٧٠دي١٢به گزارش نمايندٌه ويژٌه كميسيون حقوق بشر، آقـاي گالينـدوپل، مـورخ              چنين    هم
نماينـدٌه    «: كيلومتري غرب تهران،  مي نويسد       ٤٠، وي در رابطه با ديدارش از زندان گوهردشت در نزديكي كرج،             ٣١٠ پاراگراف

د دقيقه قبل مدير زندان گفته بود كه هيچ زنداني سياسي درگوهردشت            ويژه از ديدن دو زنداني بسيار تعجب كرد چرا كه چن          
جا بـه سـازمان مجاهـدين     باشد و در آن يكي از آنها آقاي مسعود دريابري گفت كه وي يك  اسير جنگي در عراق مي              . نيست

 . »ستگير كرده بودنددنبال اعالم عفو دولت ايران وي بازگشته و خود را تسليم كرده بود اما او را د به. پيوسته بود
 مـورخ   ٢١هـاي     زمـين شـماره     و نشـريٌه ايـران    …  و ٧٣مهر  ١١ مورخ   ٣٥٨هاي    نشريات مجاهد شماره    عنوان مثال به    ـ به ٢٧
 .   مراجعه كنيد٧٣آبان١٢ مورخ ٢٤ و ٧٣مهر٢١
 ٢١، صفحٌه٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، ٢٨
 حملٌه موشكي، بعضي از ديگر حمالت رژيم شامل  سوءقصد عليه دو تـن از مجاهـدين                  مورد حملٌه هوايي و     ـ عالوه بر چند   ٢٩

رضا ابراهيمي به شهادت رسـيد؛ حملـٌه مسـلحانه بـا              نام مجيد    كه يكي از آنها به     ٧٣مهر١٤در منطقٌه الشعب بغداد در تاريخ       
با بازوكا به يك ساختمان متعلق به مجاهـدين         ، حملٌه مسلحانه    ٧٢مرداد٢٨بازوكا در مقابل دفتر مجاهدين در بغداد در تاريخ          

شود كه خبر اين موارد در همان زمان توسط اطالعيٌه مطبوعاتي مجاهدين اعـالم شـده و در                    مي… مهر و ٤در شهر بغداد در     
 . اند تمام موارد دبيركل ملل متحد و اعضاي دائمي شوراي امنيت در جريان قرار داده شده

 ٧٥، پاورقي ٣٠ زارش دربارٌه مجاهدين، صفحٌهـ وزارت خارجٌه آمريكا، گ٣٠
 ٧ـ آيين نامٌه انضباطي ارتش آزاديبخش، مادٌه٣١
ـ در طي سالهاي گذشته بسياري از ايرانيان با عبور از مرز به مجاهدين پناهنده شده و خواستار كمك براي رفتن به يـك                        ٣٢

دليل شرايط سخت منطقٌه جنگـي        اند كه بعد از مدتي به       هچنين افرادي به ارتش آزاديبخش پيوست       هم. اند  كشور ديگر گرديده  
كه همٌه داوطلبان ارتش در لحظٌه ورود كتباً متعهد           رغم آن   به. اند  خواستار خروج از ارتش و رفتن به يك كشور ديگر بوده          … و

ولي شوراي  . را ندارد كه بخواهند بروند، ارتش آزاديبخش هيچ مسئوليتي براي حل و فصل مسايل آنها                صورتي  شوند كه در    مي
چنـين تمـاس و مالقـات بـا      هاي بسيار زياد و هـم  جا كه برايشان امكان داشته با صرف هزينه     ملي مقاومت و مجاهدين تا آن     

اند كه به ايـن   چنين مقامهاي بسياري در كشورهاي ديگر تالش نموده       كميسارياي عالي پناهندگان در ژنو، تركيه و عراق و هم         
بار با مسئوالن مربوطـٌه   عنوان نمونه، مسئول كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت در اين رابطه چندين     به. افراد كمك كنند  

چنين نمايندگان مقاومت در چندين نوبت براي كمك به اين افراد، به تركيه سفر كرده  هم. كميساريا در ژنو مالقات كرده است  
مقامهاي اكثـر دولتهـاي   . اند به بسياري از اين افراد كمك كنند       ق شده و در همكاري با دفتر كميسارياي عالي پناهندگان موف        

 .توانند در مورد تالشهاي شوراي ملي مقاومت و مجاهدين در اين رابطه شهادت بدهند اروپايي نيز مي
 )٧٣بهمن٧ (٩٥ژانويٌه٢٧ـ بخش فارسي صداي آمريكا،٣٣
 يكي از شاهكارهاي وزارت خارجه نيز نقـل قـول آوردن از وي و               باشد كه   حائري مي   نام شمس   ـ يكي از اين موارد فردي به      ٣٤

اختيـار    وي كه سالها پيش در جريان جنگ خليج فارس بريده بود و به            . باشد  هاي اين فرد مي     مستند كردن ادعاهايش به گفته    
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يـي را   مقاله. را گذاشتاروپا، بناي ضديت با مقاومت و همكاري با آخوندها  خود صفوف مقاومت را ترك كرد، پس از رسيدن به        
زبان چاپ آمريكا، نقل كرده است، قبالً در كيهـان هـوايي، ارگـان                هاي فارسي   تايمز، از روزنامه    كه وزارت خارجه از قول ايران     

. هاي رژيم در داخل ايران آن را منتشـر نمودنـد            وزارت اطالعات رژيم در خارج كشور، درج شده بود، و بعداً نيز ساير روزنامه             
 نامبرده تمامي اطالعات خود را در مورد پايگاهها و افراد و كارهاي مجاهدين و ارتش آزاديبخش در اختيار رژيـم قـرار           مزدور

پايگاه  يي با يك راديو فارسي زبان در آمريكا، آدرس و مشخصات دو            وي پا را از اين هم فراتر گذاشت و در مصاحبه          . داده است 
 .مكان بيان نمود دد و اقامت رهبر مقاومت در آن دوارتش آزاديبخش را با ذكر ترتيبات تر

عضو سپاه پاسداران، توانسـته       بويراحمدي،. قتل رسيد   طرز فجيعي به    ، بختيار در پاريس در محل اقامتش به       ٧٠ـ در مرداد  ٣٥
تـن از     وز واقعـه دو   وي با استفاده از اين رابطـه توانسـت در ر          . عنوان نفوذي با بختيار رابطه برقرار كند        بود براي چند سال به    

پليس حفاظتي فرانسوي بختيار نيز     . داخل خانٌه بختيار ببرد     پاسداران را كه از تهران براي همين كار به پاريس آمده بودند، به            
قتـل   در ايـن واقعـه بختيـار و منشـي وي بـه      . عمل نياورد   آنها مشكوك نشد و هيچ ممانعتي به        دليل حضور بويراحمدي به     به

بويراحمـدي  «: نويسـد     مـي   ٧٣آذر١نشريٌه ليبراسيون مـورخ     . ساعت كسي از وقوع اين حادثه خبر نداشت         ٤٨رسيدند و تا    
از   شده كـه قبـل      قتل رسيد، يك نفوذي يا خريده        به ٧٠مرداد١٥وزير سابق شاه كه در        ساله مرد قابل اعتماد بختيار، نخست       ٤١

 .»بازي كرد) در قتل بختيار(شدن  نقش اسب چوبين را  ناپديد
 ٧٣بهمن١٠ـ نيويوركر،٣٦

 
 فصل دهم

چنين مراجعه كنيد به بيانيـٌه        هم  .١٣٦٠گانٌه شوراي ملي مقاومت، مصوب نخستين اجالس شورا در بهمن و اسفند             ـ اسناد سه  ١
 ٦٤تير٣٠چهارمين سالگرد تأسيس شورا، 

چنـين مراجعـه كنيـد بـه          هـم . ٦٠مهـر ٥ـ برنامهٌٌ شوراي ملي مقاومت و دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسالمي ايران،             ٢
، مجاهـدين خلـق ايـران،       »)ع(ديدگاههاي مجاهدين خلق دربارٌه قانون اساسي و حكومـت علـي          «سخنراني مسعود رجوي،    

تنها  داري و بازار ملي خود در مرحلٌه كنوني تاريخ نه     البته ما با سرمايه   «: دهد  ، آقاي رجوي توضيح مي    ٢٨، صفحهٌ ١٣٥٨تهران،  
 »را نيز خواستاريم ، بلكه تقويت آنمخالفتي نداريم

 ١٣٦٠مهر٥ـ برنامٌه شوراي ملي مقاومت و دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسالمي ايران، ٣
هاي دولت آينده را      واقع پايه    تشكيل شده است و در     ١٣٧٢ گانٌه شورا كه در تابستان      ـ تركيب مسئوالن كميسيونهاي هيجده    ٤

در زير اسامي مسئوالن كميسـيونهايي را كـه         . زاب و سازمانهاي مختلف در شوراست     دهد، معرف سهم و نقش اح       تشكيل مي 
 :كنيد وابسته به مجاهدين نيستند مالحظه مي

گيران ايران و برندٌه مدالهاي قهرماني در         ساله، از معروفترين كشتي     ٥٠اسكندر فيالبي، مسئول كميسيون ورزش،        آقاي مسلم 
 المللي  مسابقات بين
التحصـيل    ساله، روشنفكر و نويسندٌه نامدار ايراني، فـارغ         ٦٠نوچهر هزارخاني، مسئول كميسيون فرهنگ و هنر،        آقاي دكتر م  

 فرانسه
ساله، كه در قم و نجف تحصيل كـرده اسـت، بنيانگـذار     ٥١اي، مسئول كميسيون مذاهب و آزادي اديان،  اهللا جالل گنجه   آيت

 جمعيت دفاع از دموكراسي و استقالل ايران 
 و  ١٩٦٠ساله، از رهبران جنبش دانشجويي خارج كشور در دهـٌه             ٤٨قاي دكتر كريم قصيم، مسئول كميسيون محيط زيست،         آ

 التحصيل دانشگاههاي آلمان ، جراح و فارغ١٩٧٠
ساله، وكيل برجستٌه دادگستري و عضو جبههٌٌ دموكراتيـك ملـي      ٥٢رضا روحاني، مسئول كميسيون امور مليتها،          آقاي محمد 

 التحصيل فرانسه  ران، فارغاي
گيري الكترونيك در امـر       كار  ساله، متخصص قلب،  برندٌه جايزٌه به        ٥٨دكتر صالح رجوي، مسئول كميسيون بهداشت و درمان،         

 طب، رئيس سابق مركز انتقال خون در پاريس
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ومت شاه، سخنگوي سازمان    ساله، زنداني سياسي در دهٌه آخر حك        ٤٩مهدي سامع ، مسئول كميسيون صنايع،          آقاي مهندس 
 . چريكهاي فدايي خلق ايران

ساله، سخنگوي جبهٌه دموكراتيك ملـي ايـران، وكيـل            ٦١دفتري، مسئول كميسيون قضايي و حقوق بشر،          آقاي هدايت متين  
 التحصيل انگلستان و آمريكا رئيس سابق كانون وكالي ايران، فارغ برجستٌه دادگستري و نايب

المللـي و رئـيس سـابق         ساله، شيميدان برجستٌه بـين      ٤٨ابادي، مسئول كميسيون علوم و پژوهش،       آقاي پروفسور هادي مه   
پروفسور مهابادي، فارغ التحصيل دانشگاه واترلو بوده و تاكنون اختراعات زيـادي            . واقفي  دانشكدٌه شيمي در دانشگاه شريف    

 باشد وي عضو آكادمي نيويورك مي. در امر پوليمر داشته است
التحصيل انگلستان ، از اسـتادان دانشـكدٌه فنـي     ساله، فارغ ٤٩علي شيخي، مسئول كميسيون دانشگاهها،        تر محمد آقاي دك 

 دانشگاه تهران
 التحصيل انگلستان ساله، از جبهٌه دموكراتيك ملي ايران، فارغ ٥٥دفتري، مسئول كميسيون زنان،  خانم مريم متين

 ٤٤، صفحٌه »كتاب استمالت از ماليان تهران«ـ نامٌه سيدالمحدثين به دالمز و برتون، ٥
 ٧٠آبان١٥ـ اطالعيٌه دبيرخانٌه شوراي ملي مقاومت، ٦
 ٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، ٧
 جا  ـ همان٨
 جا ـ همان٩
 جا ـ همان١٠
 ٦٢تير ٣٠، ١٦١ شمارٌه مناسبت دومين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت، نشريٌه مجاهد، ـ پيام عبدالرحمن قاسملو به١١
 ٦٢مهر١٤، ١٧٢ـ نامٌه عبدالرحمن قاسملو به آقاي مسعود رجوي، نشريٌه مجاهد، شمارٌه ١٢
 جا  ـ همان١٣
 ٦٢مهر٢١، ١٧٣ـ بيانيٌه دفتر سياسي حزب دموكرات كردستان ايران، نشريٌه مجاهد، شمارٌه ١٤
 ، مصاحبٌه قاسملو ٦٢آذر٢٤ـ راديو صداي كردستان، ١٥
 ٦٣فروردين  ٢٤، ١٩٨، نشريٌه مجاهد، شمارٌه ٦٣فروردين٢١عيٌه شوراي ملي مقاومت، ـ اطال١٦
 ٦٣مهر  ١٢، ٢٢٢ ، نشريٌه مجاهد، شمارٌه ٦٣مهر ٦ـ بيانيٌه شوراي ملي مقاومت، ١٧
 ٦٢تير ٣٠، ١٦١ـ پيام قاسملو، نشريٌه مجاهد، شمارٌه ١٨
 ٦٣بهمن٢٥، ٢٣٦ ـ نشريٌه مجاهد، شمارٌه١٩
 ٦٣زگارنو، آبانـ مجلٌه رو٢٠
 ٦٨ـ گزارش مسئول شوراي ملي مقاومت به مردم و پيشمرگان كردستان ايران، خرداد٢١
   ٩٤ ـ پليترو، جلسٌه استماع كنگره، مارس٢٢
 ٦٨فروردين ٧كل حزب دموكرات كردستان ــ رهبري انقالبي، مصاحبه با راديو صداي كردستان،  ـ جليل گاداني، دبير٢٣
 ٦٤ارديبهشت١٩، ٢٤٦مارٌهـ نشريٌه مجاهد، ش٢٤
 ٧٣آبان٦ـ گزارش وزارت خارجه در مورد مجاهدين، ٢٥
 جا ـ همان٢٦
 جا ـ همان٢٧
ابـراهيم  «راديو اسراييل نيز در بخش فارسي خود  در همين روز اين خبر را منعكس كـرد و گفـت                     . ٧٣آذر    ٣ـ اطالعات،   ٢٨

سـاعته ايرانيـان در       ٢٤ن، مطالبي را كه از زبان وي در راديو          رهبري مهدي بازرگا    يزدي، عضو برجستٌه نهضت آزادي ايران به      
يـي    در نامه ". او و همفكرانش با براندازي حكومت اسالمي ايران مخالفند        "آنجلس پخش شده بود، نادرست خواند و گفت           لوس

ده است كـه وي برانـدازي       امضاي ابراهيم يزدي انتشار يافت، از جمله آم         كه در شمارٌه امشب روزنامٌه اطالعات چاپ تهران به        
 .»داند سود ملت و مملكت نمي رژيم كنوني ايران را به



 ١٦٠  دموكراسي خيانت شده 

 ٦٤مهر  ١٨، ٢٦٢ ـ نشريٌه مجاهد، شمارٌه٢٩
شود كـه   كند و مدعي مي دموكراتيك بودن مي  سال است مجاهدين و شورا را متهم به غير          حالي كه وزارت خارجه چند      ـ در ٣٠

عالوه بر اسامي گروههـايي كـه   . كند  نيست، ولي از نام بردن گروههاي ديگر اجتناب ميبرگيرندٌه همٌه نيروهاي ايران     شورا در 
در گزارش به آنها اشاره شده و در مورد آنها توضيح داده شد، در نامٌه خانم شرمن به آقاي توريسلي، نمايندٌه كنگـره، مـورخ                          

، اشـاره   »جبهٌه متحد براي دموكراسي در ايران     «و  » اتحاد براي دموكراسي حسن نزيه    «، به چند اسم ديگر نيز ازجمله        ٧٣تير
رسد كه فقط وزارت خارجه از        نظر مي   برده شده در گزارش، وجود خارجي ندارند و به          اين گروهها نيز مثل موارد نام     . شده است 

ـ . صورت يك دفتر يا سربرگ و شمارٌه تلفن نيـز وجـود نـدارد               اولي حتي به  . وجود چنين گروههايي خبر دارد     ه در اوايـل    نزي
» اتحاد براي دموكراسي و پيشـرفت     «چندين سال قبل فراخواني براي تشكيل       . حكومت خميني، رئيس شركت ملي نفت بود      

آمده   بين اپوزيسيون در    صورت يك موضوع مسخره در      صادر كرد، ولي اين ائتالف نه تشكيل شد و نه كسي به آن پيوست و به               
ن گروهها را مورد تحقيق قرار دهند متوجه خواهند شد كه هيچ ايراني آنها را نمـي                 كساني كه عالقمند باشند وضعيت اي     . بود

 .شناسد و هيچ منبع مستقلي نيز از و جود چنين گروههايي خبر ندارد
 ٧٣مرداد٤ـ نامه خانم  شرمن به آقاي توريسلي، نمايندٌه كنگره، ٣١
 ٧٣تيرماه١٧،)بخش فارسي راديو سوئد(ـ راديو پژواك ٣٢

 
 زدهمفصل يا

 ٨٤ علني وزارت خارجه، دسامبر ـ گزارش غير١
  ٢٠١ و ٢٠٠، صفحه »مجاهدين ايران «ـ اروند آبراهاميان، كتاب ٢
 جا ـ همان٣
 ٥٩فروردين٩ـ اريك رولو، گزارش از تهران، لوموند، ٤
 جا ـ همان٥
 ، نويسنده پاتريك ورنسيپ ٧٣آبان١٨ـ رويتر، ٦
 ٧٣نگره، مردادـ گزارش كنت كتزمن، سرويس تحقيقاتي ك٧
 ٧٣تير ٢٤ـ تلويزيون رژيم، ٨
بار به نقش مجاهـدين و هوادارانشـان در سـازمان دادن و               هاي دولتي براي اولين     ـ بعد از دو روز سانسور اخبار قيام، رسانه        ٩

 شـدن   رد كردن اليحٌه اسـتان    "وقتي مجاهدين تالش كردند كه از       «تلويزيون رژيم گفت    . هدايت هوادارانشان اعتراف كردند   
 . »استفاده كنند، مردم شهر به خيابانها ريختند تا حكومت قانون را برقرار سازند سوء" قزوين توسط مجلس

 ٧٣شهريور٣ـ راديو فرانسه، بخش فارسي، پاريس، ١٠
 ٧١فروردين٢٧ـ خبرگزاري فرانسه، ١١
 ٧١فروردين ٢٧ـ رسالت، ١٢
 ٧١خرداد ١٠ـ راديو مشهد، ١٣
 ٧١خرداد٢٣ـ اكونوميست، ١٤
 ٧١خرداد ٢٢ـ راديو تهران، ١٥
نه در مرحلٌه انقـالب و نـه حتـي در    «ـ در آخرين روزهاي حكومت شاه گزارشهاي منابع اطالعاتي آمريكا، شرايط ايران را،   ١٦

 .شد نام برده مي» جزيرٌه ثبات«عنوان  از طرف ديگر  از ايران تحت حكومت شاه به. ارزيابي مي كرد » مرحلٌه ماقبل انقالب
 ٧٣مرداد١خبرگزاري رويتر از بن، ـ ١٧
 ٧٣مرداد١پست،  ـ واشينگتن١٨
 ٧٣مرداد١پرس،  ـ آسوشيتد١٩
 ٧٣تير٣١ـ رويتر، ٢٠



 ١٦١  دموكراسي خيانت شده 

 جا ـ همان٢١
 ٧٣تير ٨ـ خبرگزاري رژيم، ٢٢
در همـين رابطـه     . طور گسترده در پارلمان انگلستان نيز مورد بحث قرار گرفت           ، اين موضوع به   ٧٣تير٩ـ خبرگزاري ايرنا،    ٢٣
داگالس هاگ، معاون وزيـر  . نده كوربت از وزير خارجه سؤال كرد كه پاسخ دولت به درخواست رژيم تهران چه بوده است      نماي

هاي   كنند كه راديو اسپكتروم در برنامٌه فارسي خود برنامه          ما گفتند كه آنها فكر مي       مقامهاي ايران به  «: خارجه، در پاسخ گفت   
كند و ما جواب داديم هر سازماني در انگليس تا زماني كـه               يون مجاهدين خلق پخش مي    خرابكارانه به نيابت از جانب اپوزيس     

 .»قانون را نقض نكند، از آزادي بيان و عقيده برخوردار است
ايران خواستار اخراج سريع مريم رجـوي از سـوي    «:  نوشت ٧٢آبان  ١٧رسالت،  .  ٧٢آبان١٩ـ الن رايدينگ، هرالد تريبيون،      ٢٤

يك گروه ناشناس به سفارت فرانسه      « در گزارشي تحت عنوان      ٧٢آبان  ١٨خبرگزاري ايرنا در تاريخ     . » است دولت فرانسه شده  
يك  فرد ناشناس كه خودش را سخنگوي قربانيان جنايتهاي مجاهـدين معرفـي كـرد در                 «…: نوشت» فرانس حمله كرد    و اير 

العمل ما نسـبت بـه اجـازٌه          اين اولين عكس  : كننده گفت   ناين تلف . عهده گرفت   تماس تلفني با ايرنا مسئوليت اين حمله را به        
اعتراض شديد ايران به دولـت فرانسـه بـه          «: آبان  نوشت    ١٩كيهان  . »اقامت به يكي از رهبران مجاهدين توسط فرانسه است        

اي رژيـم   ه  شماري از تيترهاي ديگر مطالب روزنامه     . »)مجاهدين(خاطر اعطاي پناهندگي به عضو گروهك تروريستي منافقين       
دولت فرانسـه بـه كـدامين سـراب دل بسـته            «). ٧٢آبان  ١٩جمهوري اسالمي،   (» فرانسه ناشيگري سياسي  «: عبارت است از  

 ).٧٢آبان٢٣تهران تايمز، (» ورزي نسبت به مسلمانان است پذيرش مجاهدين بيانگر غرض«). ٧٢آبان٢٠كيهان، (» است؟
آموزان و دانشجويان و معلمان       هور برگزيدٌه مقاومت طي پيامي به دانش      مناسبت جشنهاي باستاني مهرگان، رئيس جم       ـ به ٢٥

ايران، از آنان خواست به ابراز علني مخالفت خود با ديكتاتوري حاكم بپردازند و در يك اقدام اعتراضي به ممنوعيت برگزاري                     
ـ   . جشنها و مراسم باستاني ايران از سوي رژيم، مهرگان را جشن بگيرند            شـهر  در سراسـر كشـور          ٥٧ت در   هـواداران مقاوم

 .فعاليتهايي در اين رابطه داشتند
 ٢٤٥ ـ اروند آبراهاميان، كتاب مجاهدين ايران، صفحٌه٢٦
 جا ـ همان٢٧
همراه محمـد سـيدالمحدثين، مسـئول كميسـيون           ـ آقايان آنتوني كومبز و وين گريفيث، نمايندگان مجلس انگلستان به          ٢٨

نمايندٌه پارلمان از شوراي ملـي        ١٥٠٠كنفرانس مطبوعاتي در پارلمان انگلستان، حمايت       خارجي شوراي ملي مقاومت، در يك       
راديـو  (آنتوني كومبز در اين كنفرانس گفت كه شوراي ملي مقاومت عمالً آلترناتيو اين رژيـم اسـت                  . مقاومت را اعالم كردند   

مـتن  ).  مراجعه شـود  ٧١ مورخ مرداد  ١١٦ شمارٌه   ، براي جزئيات بيشتر  به ايران ليبراسيون       ٧١تير٢٣سي بخش فارسي،    .بي.بي
 .چاپ رسيده است  به٧١مرداد٦كامل بيانيه در گاردين، 

اعضاي كنگره، ديروز از دولت بوش خواستند كه از گروه اصلي اپوزيسـيون             «:  نوشت ٧١تير١٨ـ واشينگتن تايمز در تاريخ      ٢٩
تير، نيز گزارش كرد كه نمايندگان      ١٧آسوشيتدپرس  . » كند كه خواستار سرنگوني رژيم بنيادگراي اسالمي ايران است حمايت        

 .در ايران توصيف كردند» قادر به برقراري دموكراسي«كنگره، شوراي ملي مقاومت را 
 ٧١آبان٦سناتور از هر دو حزب به دبيركل ملل متحد،  ٦٢ـ نامٌه ٣٠

 
 فصل دوازدهم

 ٢٠مورد مجاهدين، صفحٌه  ـ گزارش وزارت خارجه در١
 جا ـ همان٢
 جا ـ همان٣
 جا ـ همان٤
 جا ـ همان٥
 جا ـ همان٦



 ١٦٢  دموكراسي خيانت شده 

 جا ـ همان٧
 جا  ـ همان٨
 جا ـ همان٩
 جا ـ همان١٠
 جا ـ همان١١
 جا ـ همان١٢
 جا ـ همان١٣
  ١٨١ ، صفحٌه١٣٦٩، در مورد لينكلن، انتشارات كراون، نيويورك، »دانم دربارٌه تاريخ چيزي نمي«ـ كتاب ١٤
 ٢٨٣ و ٢٨٢هاي   صفحهمورد روزولت، جا، در ـ همان١٥
 ٤٢٢ ، صفحٌه»تاريخ مردمي آمريكا«ـ كتاب ١٦
 ـ لغتنامٌه دهخدا ١٧
 ٧٣  ، صفحٌه»گيري انقالب اسالمي ايران شكل«ـ محسن ميالني، كتاب ١٨
 جا ـ همان١٩
 جا ـ همان٢٠
 ، دشمني با مصدق به مدد كاريكاتور١٣٦٥، مرداد و شهريور١٦ و ١٥هاي  ـ راه آزادي، شماره٢١
  ١٣٣١فروردين  ١٤، ١٠٩  ـ نشريٌه چلنگر، شمارٌه٢٢
 ١١٨ ، صفحٌه"خمينيسم"ـ آبراهاميان، كتاب ٢٣
 جا ـ همان٢٤
 ـ عبداهللا كرباسچيان، صاحب امتياز روزنامٌه نبرد ملت و از همفكران خميني٢٥
 ١٣٣٢مرداد  ٢٩ـ نبرد ملت، ٢٦
 ١٨  ـ گزارش وزارت خارجه، صفحٌه٢٧
 ١٢٠ و ١١٩ هاي ، صفحه"مينيسمخ"ـ آبراهاميان، كتاب ٢٨
  ١٩٨ جا، صفحٌه ـ همان٢٩
 ٦٩تير  ٤ـ راديو تهران، ٣٠
  ٧١دي  ٤ـ بولتن خبري هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران، ٣١
 جا  ـ همان٣٢
 ١٣٧٣ماه  ـ بيانيٌه شوراي ملي مقاومت ايران، آذر٣٣

سازان و آكادميسينهايي كه      سياست. مقاومت ايران و مجاهدين   گزارش وزارت خارجه دربارٌه       جانبه و قوي به     يك جوابيٌه همه  «
. باشند بايد اين كتـاب را بخواننـد         مديريت اقتصاد ايران عالقمند مي        به  تأثيرات حكومت آخوندي در سركوب ايرانيان و سوء         

معـٌه ملـل تـالش      مساجد و بازگشـت ايـران بـه جا          مجاهدين نيروي فعال و قدرتمندي هستند كه براي بازگشت آخوندها به          
 .»كنند مي

 ماروين زونيس
 الملل دانشگاه شيكاگو پروفسور اقتصاد سياسي بين

 
 


