راز زنده ماندن مسعودرجوی در زندان شاه
علی اکبرراستگو – کانون آوا  15 -فوریه 2022

دیماه هرسال سالگردآزادی  162تن ازآخرین دسته زندانیان سیاسی در  30دیماه  1357می باشد که چندتن ازمجاهدین نظیر
مسعودرجوی،موسی خیابانی واشرف ربیعی نیز جزوآنها بودند.
طبق معمول هرساله قابل انتظاربود که یکی دومقاله در باره این واقعه در رسانه های مجاهدین درج شده و موضوع فراموش
شود .ولی بانگاهی به سایتهای مجاهدین در چندروزگذشته باتعجب دیده می شود که درصدهامقاله بطورهدفمند به
ظهورپیامبرگونه مسعودرجوی در این روزاشاره می شود و اصال وی را بعنوان انسانی که برگزیده شده تا تکامل را پیش ببرد
موردستایش قرارداده اند .دریغ از اینکه یک اشاره به نحوه زنده ماندن وی درزندان شاه بکنند .شاهی که تمام مرکزیت سازمان
مجاهدین را اعدام کرد ولی مسعودرا زنده گذاشت .در این مقاله سعی می کنیم با ارایه سند و مدارک این موضوع را جهت ثبت
درتاریخ بشکافیم وبه گوشه اي از شخصیت ویژه و راززنده ماندن او در زندان شاه به عنوان تنها بازمانده از رهبران سازمان،
اشاره مي کنیم.
ً
مسعود رجوي در سال  ١٣٢٧در طبس از شهرهاي استان خراسان در خانواده اي قویا مذهبي و از طبقة متوسط مرفه متولد
شد .پدر وی محضر دار یعنی دالل معامالت امالک بود .در ایران برخی از محضرداران وظیفه ثبت ازدواج و خواندن خطبه عقد
عروسی را نیز به عهده دارند .در ایران بعضی از وظایف شهرداری ها را بخش خصوصی انجام می دهد.
در ایران عموما محضرداران از طیف روحانیون هستند .ثبت معامالت ،عقد قراردادهاي خرید و فروش ،ازدواج و طالق
و...عموما بر اساس شرع اسالمي انجام مي شده است .البته در دوران پهلوي ها قوانین شرعي به نفع قوانین مدني و عرفي
تغییراتي كرده بود ،با این همه همین قوانین عموما نشئت گرفته از فقه شیعه بوده ،نتیجتا آخوندها در این زمینه آگاهي هاي فقهي
بیشتري داشته اند.
رجوي تحصیالت ابتدائی خود را در شهر به غایت مذهبی مشهد که یکی از پیشوایان مذهب شیعه در آن جا دفن شده است ،طی
كرد ،و در  ١٤سالگی براي ادامه تحصیالت به تهران رفت.
پس از پایان دبیرستان ،رجوي در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد .در همین دوران دانشجویي است كه با محمد حنیف
نژاد ،بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق آشنا شد .از سویي دیگر رجوي به شدت تحت تاثیر القائات مذهبي سید محمود طالقاني ,یكي
از روحانیون ایران قرار داشت.
وي ،در سال  ١٣٤٦هنگامي كه تنها  ١٩سال داشت ،به عضویت سازمان مجاهدین درآمد و به عنوان جوان ترین عضو
مركزیت و گروه ایدئولوژي سازمان برگزیده شد!.
در شهریور ماه سال  ١٣٥٠کلیه کادر های باالی سازمان مجاهدین توسط ساواک شاه شناسائی و دستگیر شدند که رجوی هم در
بین آن ها بود.
بعد ها کلیه رهبران و اعضای سطح باالی سازمان توسط دادگاه نظامی محاكمه و بعد هم اعدام می شوند .به جز مسعود رجوی
و یكي دیگر از اعضاي آن زمان سازمان که حکم اعدامشان با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش مي یابد.
سازمان دالیل تخفیف حكم اعدام مسعود رجوي به حبس ابد از سوي محاكم نظامي شاه را این گونه توضیح مي دهد .این توضیح
به گونه اي نشان دهنده شخصیت خود رجوي هم هست!!
 در آن زمان برادر بزرگتر او ،دكتر كاظم رجوي ،یك بسیج گستردة بین المللي را براي جلوگیري از اعدام وي

سازمان داد .عفو بین الملل ،صلیب سرخ جهاني و هم چنین شخصیت هاي برجستة اروپایي نظیر فرانسوا میتران ،بارها
براي نجات جان او دخالت كردند …ساواك كه به دلیل فشار بین المللي نمي توانست او را اعدام كند ،تا آخرین سالها
مسعود را تحت فشار و شكنجه قرار مي داد .به خصوص در سالهاي  ٥٤ـ  ،٥٣شدت شكنجه هاي دژخیمان ساواك به
حدي رسید كه توان فیزیكي وي را به صفر رسانده بود ،اما او با پایداري و صالبتش ساواك را تحقیر و منكوب مي كرد.


این گونه توجیهات و توضیحات تكراري در خطابه ها ،نوشته ها و تبلیغات سازماني كه با اصراري هیستریك و در ابعادي
نجومي مرتبا به خورد اعضاي سازمان داده مي شود ،خود گویاي روایت وارونه سازمان از این روایت است .اتفاقا ً یكي از
اعضاي سازمان كه مي بایست در تلویزیون سازمان به این مناسبت بارها و بارها ظاهر شود و توجیهاتي آب و تاب دار از
چگونگي این تخفیف حكم را براي اذهان ساده هوادارانشان سر هم بندي كند ،عباس داوري است كه گویا در زندان هم بند مسعود
رجوي بوده است .داوري در سال  ١٣٦٠در كشور فرانسه زماني كه عنوان عضویت دفتر سیاسي سازمان را یدك مي كشید،
همین داستان را به گونه اي دیگر روایت كرده بود .داوري كه اتفاقا در دوره اي از زندانش ،هم بند اسدهللا الجوردي هم بود .به
یكي از دوستان شورایي سازمانش در خلوت ،با واژه هایي چارواداري گفته بود:
 این مردك كه امروز این طور هارت و پورت مي كند ،بس كه موذي است در زندان حتي یك چوب هم نخورد .آن قدر

كه مرتاض بازي در مي آورد و غذا نمي خورد و رنگ و رویش زرد بود .هر وقت كه ساواك سراغش مي آمد غش مي
كرد و از حال مي رفت و هر جا كه سمبه را پر زور مي دید ،پیشاپیش كروكي خانه حنیف نژاد و دیگران را بر روي
كاغذ مي كشید و آن را دست ساواك مي داد تا آنان از سر تقصیراتش بگذرند .

یكي از اعضاي قدیمي و جدا شده از سازمان به نام محسن نجات حسیني در این رابطه مي نویسد:
 حكم اعدام همه كساني كه در دادگاه تجدید نظر ،جسورانه رژیم را محكوم و از مبارزه مسلحانه دفاع كردند ،توسط

این دادگاه تأیید شد .ناصر صادق ،علي باكري ،محمد بازرگاني و علي میهن دوست در  ٣٠فروردین  ١٣٥٠به جوخه

 )سازمان مجاهدين ،يك چهره يك مقاومت ٢٨ ،سال مبارزه براي آزادي
 )کتاب مبارزه بااستبداد تاليف مهدی خوشحال ،نشر نيما صفحه ٨۵

اعدام سپرده شدند .حكم اعدام در مورد محمد حنیف نژاد ،سعید محسن ،علي اصغر بدیع زادگان ،محمود عسگري زاده و
رسول مشكین فام در  ٤خرداد  ١٣٥٠به اجرا در آمد .حكم اعدام مسعود رجوي به حبس ابد تبدیل شد .اقدامات كاظم
رجوي ،برادر مسعود كه در سوئیس به سر مي برد ،باعث شده بود كه عده اي از حقوقدانان و استادان دانشگاه هاي
سوئیس ،طي نامه اي از شاه لغو احكام را خواستار شوند .شاه كه همیشه سعي داشت ترور و خفقان داخلي را از دید
كشورهاي غربي پنهان نگه دارد ،دستور داد كه حكم اعدام رجوي به حبس ابد تبدیل شود .حكم اعدام بهمن بازرگاني نیز،

پس از اعدام برادرش محمد بازرگاني ،در اثر كوشش بستگانش به حبس ابد تخفیف یافت.


آرواند آبراهامیان ،پژوهشگر ارزنده ایراني نیز به نقل از منابع دیگري همین نظر را اعالم داشته است.
برخي دست نوشته هاي خود رجوي كه از درون زندان به دست آمده ،همچنین عملكردها و رفتارهاي بعدي او ،نظرات عباس
داوري را ،زماني كه هنوز پایش به خاك عراق نرسیده بود ،تائید مي کند.
پرسش اصلي این است :آیا تعلیق حکم اعدام او به علت ضعفی نبود که در بازجوئی ها از خود نشان داده بود؟ آیا همکاری با
ساواک و كشیدن كروكي محل سکونت محمد حنیف نژاد ،بنیانگزار اصلی سازمان و دیگر زندانیان ،دلیل دیگري براي این
تخفیف حكم نبوده است؟ آیا این تخفیف حكم تنها به فعالیت برادرش کاظم رجوی در ژنو و یا پادرمیانی آقای پادگورنی نخست
وزیر وقت شوروی سابق نزد محمد رضا شاه مربوط بوده است؟ احتمال آخر را دكتر شاهپور بختیار آخرین نخست وزیر قبل از
انقالب  ١٣٥٧در کتابش مطرح كرده است.
اسناد و مداركي که بعد از انقالب از آرشیو محرمانه ساواک به دست مردم افتاد و بخشي از آن ها در دي ماه  ١٣٦١انتشار
بیروني پیدا کرد ،نشان مي دهد که علت اصلي دستگیری های وسیع سال  ١٣٥٠همکاری شگفت انگیز دو نفر از دستگیر شدگان
همین جریان ،یعني مسعود رجوی و تقي شهرام با ساواک بوده است .این دو در همان بازجویي های مقدماتي اطالعات فراواني
را در دسترس سازمان امنیت وقت ایران گذاشتند.
بر اساس سند شماره  ،١مسعود رجوي ،محمد حنیف نژاد را كه از بنیانگزاران سازمان مجاهدین خلق بود و در زمان دستگیري
و زنداني شدن رجوي فراري بود ،به ساواك لو مي دهد .این سند كه به خط و امضاي خود مسعود رجوي است و طي آن به
پرسش هاي بازجوي ساواك پاسخ داده است ،در زیر كلیشه شده است:
(سند شماره )١
متن سند شماره :١

شهرت:

بازجویي از مسعود
رجوي فرزند حسین
س ـ مشروح اطالعات در مورد محمد
ج ـ حدود  ٣الي  ٤سال پیش او را
شناختم .از افراد سطح باالي ما بود .قد
دراز .رنگ سفید و سبزه گاهي اوقات از
عینك استفاده مي كرد .محل سكونتش در
همان اطاق كنار من در منزل گلشن بود.
در روز دستگیري ساعت ١٢/٥مي بایست
او را مي دیدم .ترك و اهل آذربایجان بود.
ابتدا او نقش رابط و مسئول مرا داشت.
كار او در گروه مسئولیت ایدئولوژیك بود.
باین معني كه با همكاري من مشتركاً جزوات ایدئولوژیك را تنظیم مي كردیم و هم اكنون نیز داشت جزوه ایدئولوژي را
تكمیل مي كرد .در مسائل تعلیماتي نیز نظر صائب داشت و من غالباً با او مشورت مي كردم .بمناسبت انتقاداتي كه پیش
آمده بود ,او سعي مي كرد مسئولیت زیاد نپذیرد .قب ً
ال ازدواج كرده ولي گویا طالق داده بود .امضاء مسعود رجوي
امضاء مسعود رجوي
در سند شماره ٢که کلیشه آن در صفحه بعد چاپ شده است ،مسعود رجوي به جز كشیدن كروكي خانه حنیف نژاد ،عده دیگري
از اعضاي مجاهدین را نیز با اسم و مشخصات به ساواك معرفي مي كند ،از جمله:
ـ محمد بازرگاني ،در این سند رجوي كروكي منزل بازرگاني را كشیده است .در باالي سند هم با خط مسعود رجوي آمده
است...
ـ بهمن بازرگاني ،مسعود رجوي اطالعات خود را در مورد بهمن بازرگاني شرح مي دهد و حتي ساواك را راهنمایي مي كند
كه محمد بازرگاني نیز بهمن را مي شناسد.
ـ بهروز (علي باكري)
ـ محمد حنیف نژاد ،در این سند مسعود رجوي در مورد حنیف نژاد اطالعات بیشتري مي دهد و تلویحا ً ساواك را راهنمایي مي
كند كه از «سعید محسن» و «ناصر صادق» نیز در مورد حنیف نژاد بازجویي نمایند.
 )بر فراز خليج ،خاطرات محسن نجات حسيني ،نشر ني ،سال  ،١٣٧٩صفحه٣١٢
 )اسالم راديكال ،آرواند آبراهاميان ،نشر بولتن ،سال  ،١٣٧٨صفحه.٦٦

(سند شماره )٢
متن سند شماره :٢

فرزند حسین

بازجویي از مسعود
شهرت رجوي
محل ضربدر
خانه محمد است.
كوچه سوم از سمت چپ.
درب آبي پالك آن را نمي دانم
درب بعد از گاراژ قرار دارد
٥ـ بهمن ـ ترك ـ اهل آذربایجان ـ قد
متوسط چهره تقریباً سبزه ـ سن حدود 26
الي  25ـ مو :تقریباً مشكي .آدرس او را
نمي دانم .از نظر شكلي زیاد شبیه محمد
است .احتماال پسر عموي او باید باشد یا
قوم و خویش نزدیك یكبار او را در
زمستان گذشته بهنگام خروج از وزارت
اقتصاد دیده ام .البته نمي دانم كه آنجا كار
مي كرده یا براي انجام كاري رفته بود
محمد بازرگاني او را باید بشناسد.
٦ـ بهروز :قد كوتاه ـ سیه چرده ـ اهل
آذربایجان ـ آدرس نمي دانم ،ـ چشم و مو
مشكي .باحتمال قوي فارغ التحصیل و
مهندس باید باشد .محمد بازرگاني باید او
را بشناسد و البته نمیدانم كه مشخصات او
را مي داند یا نه؟
٧ـ محمد :چهره كشیده اهل آذربایجان ـ قد
بلند ـ چشم مشكي ،گاه عینك میزد .قب ً
ال با
من در منزل مهدي فیروزیان اطاقي در
اجاره داشت رنگ پوست سفید و سبزه .من
او را از همان اوایل مي شناختم .و مدتي
نقش مسئول مرا داشت .در روز دستگیري
ساعت  ١٢/٥با او قرار داشتم .در مسیر
خیابان آریامهر سمت امیرآباد و بالعكس ،و
از امیرآباد سركوچه بعد از پمپ بنزین
بسمت خیابان آریامهر كه البته نیامد .هدف
مالقات این بود كه بسته اي را كه نمي
خواستم در خانه حفظ كنم باو بدهم( .منظور خانه خودم است) بسته حاوي یك سري اسناد و مدارك و اشیائي بود كه خودم
هم دقیقاً ندیده بودم و افرادي را كه براي دستگیري آمدند تمام ،بسته را توقیف و به بازداشتگاه آوردند .احیاناً مدارك آن از
خارج ارسال شده بود .سعید و ناصر ،محمد نامبرده مزبور را مي شناسند.
البته باز هم نمیدانم كه تا كجا مشخصات دقیق او را مي دانند.
امضاء مسعود رجوي

در سند شمارة  ،٣مسعود رجوي ،چند تن دیگر از اعضاي سازمان را به ساواك معرفي مي كند كه عبارتند از:
ـ اصغر بدیع زادگان(از بنیانگزاران سازمان)
ـ هوشمند خامنه اي ،ابراهیم داور و مصطفي مالیري.
ـ شماري دیگر كه در اصل سند اسامي آنان موجود است.
(سند شماره )٣
متن سند شماره :٣

فرزند حسین

بازجویي از مسعود
شهرت رجوي
....و این بخاطر این بود كه اگر فرضاً
چیزي از  ...فهمیده باشد مبادا در جایي
اظهار كند .در حقیقت او و پرویز و
همچنین مهدي وقتي كه راجع به آنها
صحبت مي كردیم كام ً
ال جزء ما نبودند و
افراد حاشیه اي درجه  ٣و  ٤و  ٥به
حساب مي آمدند.
١٢ـ اصغر :نام فامیل او باید ودیعي یا
بدیعي باشد .مهندس بود و احتماال مهندس
شیمي و كارمند یا استادیار دانشكده فني
دانشگاه تهران قد كوتاه .سیه چرده یا سبزه
ـ مو فلفل نمكي ـ چشم مشكي ـ اما فقط یك
نوع جوهر نامرئي داشتیم كه البته از آن
بسیار بسیار كم استفاده مي شد و آن ،گرد
سفیدي بود كه محلول بود و آنرا اصغر
بمن داد .منزل :در تهران منزل خانوادگي
داشت مي توانید آدرس او را از دانشكده
فني بگیرید .محمد او را مي شناخت.
ناصر هم همینطور البته نمي دانم كه ناصر
مشخصات دقیق او را مي دانست یا نه.
١٣ـ اسامي زیر را هم شنیده ام ولي
اطالع دقیق ندارم.
علیرضا ـ رضا ـ كریم(كه اسم مستعار
فردي بنام محمود بود) ـ صمد ـ
١٤ـ ضمناً خود در صدد جلب شاگردان
و صاحبخانه ام بودم .و سعي داشتم كه
حتي مسئولیتي نظیر گردآوري روزنامه
براي كار تبلیغاتي بآنها بدهم (من مسئول
تبلیغات گروه بودم) اسامي شاگردان و صاحبخانه ـ عبارت است از
١ـ هوشمند خامنه ٢ـ ابراهیم داور ٣ـ مصطفي مالیري .دو نفر اول ـ دانشجویان سال دوم دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
بودند ـ و نفر سوم یعني مالیري دانشجوي دانشگاه آریامهر بود و در طبقه باالي من سكونت داشت .سال درسي او را نمي
دانم ـ كروكي خانه كه خواسته اید بشرح زیر است.
کروکي منزل
امضاء مسعود رجوي

(سند شماره )٤

متن سند شماره :٤

بازجویي از مسعود رجوي
خودشان اجازه گرفت .بقیه هم كه فكر
میكردند این اجازه شامل آنها هم هست,
فردا صبح چند دقیقه قبل از آفتاب بیدار
شدند نماز بخوانند ولي ناگهان مامورین
ریختند و با كتك كاري و دشنام آنها را
بجاي خود برگرداندند و عده اي را هم
براي تنبیه بردند زیر .٨
فردا صبح هم همین قضیه تكرار شد .خدا
شاهد است كه دیگر كارد به استخوان
رسیده بود و فشار طاقتفرسا مي نمود آخر
مگر مقامات باالتر نخواسته بودند كه
كمون منحل شود و مراسم و تظاهرات
سیاسي قطع شود پس چرا هر چه ما
اطاعت مي كنیم وضع بدتر میشود؟ این
سئوال در دل همه بود .وقتي  ٦نفر از بچه
هاي نهاوند را از توي خود زندان بردند
براي اعدام و شایع بود كه كتك مفصلي هم
زده اند چون اصل بر تبعیت از مقررات
بود و قرار بود دیگر مراسمي نباشد كسي
باصطالح جم هم نخورد .پس چرا متقاب ً
ال
زندانبانان رعایت یك مسائل معمولي و
عادي را نمي كنند؟
بنابراین هیچ چاره اي نبود جز اینكه
قضیه با مقامات باالتر و مراجع دیگر،
مطرح شود شاید گشایشي پیدا شود .هر
كس كه مي خواست چه روحاني و غیر روحاني در صدد بر آمد تا نامه اي به مراجع باالتر نوشته و استمراج كند .چند
نفري هم كه رفتند با رئیس زندان صحبت كردند فایده اي حاصل نشد ،لیكن روز بعد بلندگو تعدادي روحانیون و آخوندها
را با هر كس كه نامه نوشته بود صدا و احضار كرد كه اسبابهایشان را جمع كنند و بردند .به اینترتیب سر یك مطلب خیلي
ساده و پیش پا افتاده جنجال مهمي بر پا شد و دیگر صحبت هم فایده اي هیچ نداشت و این صحبتها و قضایا خاص یك بند
بخصوص نبود و بعد روشن شد كه در هر هفت بند همین قضیه بوده و عده اي به مقامات باالتر نامه نوشته و تقاضاي
رسیدگي كرده اند.
ً
آنهائي را هم كه بودند از زندان یا زدند و یا بردند عادي و مجرد .آخوندها را هم ابتدا تماما لخت كرده و سپس سر و
ریششان را زده بودند حال اینكه همین ها قبال در كمیته ریش داشتند و یا در اوین .مي توان حدس زد كه در این شرایط
زنداني ها چه حال و روزي پیدا مي كنند .شب همان روز من كه هنوز نامه ننوشته بودم وقتي دیدم جریان دارد بد طوري
اوج مي گیرد و چه بسا باز به یك درگیري منتهي شود نامه اي به مقامات ساواك ،و دادرسي و شهرباني نوشته و ضمن
تشریح مفصل قضیه و شرایط زندان تقاضاي رسیدگي كردم .ضمناً بخاطر اینكه احتماال مساله در همین حد بین زنداني و
مقامات زندان حل شود ,نامه را رد نكردم .بلكه از رئیس زندان تقاضاي مالقات كرده و نامه ها را با خودم بردم پیش
ایشان البته بدون مبالغه بگویم كه در آن شرایط كه رئیس و مقامات زندان همه را رد كرده و هیچ روي موافق نشان نداده
بودند تقاضاي مالقات و صحبت حضوري در آن جو ناراحت كننده و پر عذاب و كینه اي كه زندان را گرفته بود كار ساده
اي نبود .در ثاني احتمال جلب نظر موافق رئیس خیلي كم بود و لذا رفتن به آنجا از طرف من معادل بود با كلي اتهام و
مارك جدید از سازشكاري و ترس و جبن گرفته تا انواع  ismهاي دیگر با این همه من كه دیگر تجارب گذشته را داشتم
به حرفهاي این و آن بي اعتنائي كرده رفتم .ایشان مرا پذیرفت نامه هایم را خواند و گفتند كه رد مي شود ٢ .ـ  ٣ساعت هم
آنجا بودم و در كمال ادب ابعاد مختلف این قضیه را تشریح كردم بطور كلي شامل:
به مراجعي كه نوشته ام

اوال ـ در مورد امنیت داخلي زندان هنگام صبح كه تاكنون هیچ سابقه خالفي وجود ندارد و امري هم كه مسبوق به سابقه
نیست شاید شما كه رئیس زندان هستید بتوانید مختصر ارفاقي قایل شوید تا دیگر مساله اي ایجاد نشود.
ثانیاً خود شما هم بهتر اطالع دارید كه انجام این فریضه مذهبي را هیج وقت مقررات زندان ها در طول همه تاریخ
زندانباني ایران موقوف نكرده ,حاال اگر شما در این امر یك تظاهر سیاسي و مخالف مقررات و خالف امنیت مي بینید
حق با شماست ولي خودتان به تعدادی
خط خوردگي از طرف خودم.
امضاء مسعود رجوي
امضاء مسعود رجوي
(سند شماره )5
متن سند شماره :5

به ریاست اداره دادرسي نیروهاي مسلح
تاریخ ٣١٢ / ٦٥٥
شاهنشاهي(دادستاني)
پیوست ٥١ / ١ / ١٩
از ساواك
درباره مسعود رجوي فرزند حسین
پیرو  ٣١٢/٧٦١١ـ ٥٠ /٩ /١٦
نامبرده باال كه از محكومین سازمان
باصطالح آزادیبخش ایران وابسته به
جمعیت نهضت آزادي است و در دادگاه
تجدید نظر نظامي باعدام محكوم گردیده
بعد از دستگیري در جریان تحقیقات كمال
همكاري را در معرفي اعضاء سازمان
مكشوفه بعمل آورده و اطالعاتي را كه در
اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن
وضعیت شبكه مزبور موثر و مفید بوده و
پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل
بازداشتگاه همكاریهاي صمیمانه اي با
مامورین بعمل آورده ,لذا به نظر این سازمان استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد .مراتب جهت استحضار و هر
گونه اقدام مقتضي اعالم مي گردد.
امضاء ارتشبد نصیري
رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور ـ ارتشبد نصیري

تا اینجا ،علت تخفیف حكم اعدام مسعود رجوي،به حبس ابد بر اساس نظر بسیاري از محققان و تاریخ نویسان غلط از آب در
میاید .بر اساس اسناد پیشین ،این تنها خود مسعود رجوي بود كه با شاهكارهایش در زندان ،خود را براي روز مبادا حفظ كرد.
سند شمارة  ،٦از انتشارات خود سازمان است كه به دفعات مختلف ،در كتاب ها و نشریات گوناگون سازمان از جمله در نشریة
مجاهد شمارة  ٥٣١و  ٥٦٩آمده است .در نشریه مجاهد شمارة  ،٥٦٩بهمن ماه  ،١٣٨٠صفحه  ،١٣در سند شمارة  ،٦كه به
عنوان سندي خیلي محرمانه از آن نام برده شده است ،آمده است كه مسعود رجوي در تاریخ ١ـ ٥ـ  ٥٠بازداشت شد .در همان
صفحه از نشریه آمده است كه ضربه نظامي بر سازمان ،شهریور  ،٥٠یعني حداقل یك ماه بعد از دستگیري مسعود رجوي به
دست ساواك ،انجام شده است.

(سند شمارة )٦

 در مرداد ماه سال  ١٣٥٠چندین مورد
مشكوك در اطراف خانه هاي جمعي،
سازمان دیده شده بود .همة كساني كه به خانة
تیمي رفت و آمد داشتند ،قبل از رسیدن به
خانه ،مي بایست اطراف خود را هوشیارانه
مورد بررسي قرار مي دادند تا اگر مورد
مشكوكي از تعقیب را متوجه مي شدند ،از
رفتن به خانه تیمي خودداري كنند …بامداد
روز هفتم شهریور  ،١٣٥٠زماني كه شهر
تهران هنوز خواب آلود ،خیابان ها خلوت و
آفتاب ناپیدا بود و در خانه هاي تیمي خواب
هاي كوتاه شب پیش براي اداي نماز صبح
مي شكست ،دستور یورش از اتاق فرمان در

مركز ساواك ،به تیم هاي ضربت رسید
طبق سند شماره  ۶که از جانب خود
سازمان منتشرشده است ،مسعود رجوي در
تاریخ ١ـ ۵ـ  ۵٠از طرف ساواك دستگیر
شد .در همان مردادماه ،ساواك به شناسایي خانه هاي تیمي اعضاي سازمان پرداخت .تا این كه نخستین حمله را در تاریخ ٧
شهریور همان سال انجام داد و در  ٣٠مهرماه نیز مهمترین خانه تیمي واقع در خیابان غیاثي كه محمد حنیف نژاد در آن ساكن
بود و همچنین خانه هاي تیمي دیگر مورد یورش ساواک قرارگرفت كه در مجموع بیش از  ١٣٠تن از اعضاي مجاهدین در این
عملیات ها دستگیر شدند.
آیا قابل باور هست که نویسندگان صدها مقاله ای که این روزها مجیز وثنای مسعودرجوی را می کنند و ازمرحله کاسه لیسی هم
بسیارفراتر رفته اند ،آنقدر ابله باشند که اوال از گذشته رهبرشان در زندان شاه بی خبرباشند و یا اینکه جرات نمی کنند در این
مورد اظهارنظربکنند؟

 )بر فراز خليج ،خاطرات محسن نجات حسيني ،نشر ني ،سال  ،١٣٧٩صفحه ٢٩٧ـ٢٩٩

