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  انوشه ميرمرعشي
امروز در جهان سياس�ت به شكل مسلم و واضح، 
سازمان موسوم به مجاهدين خلق ايران )منافقين(، 
به عن�وان يكي از اصلي ترين گروه ه�اي برانداز و 
دش�من نظام جمهوري اسالمي شناخته مي شود. 
گروهي كه تروريس�تي ب�ودن آن ب�راي همگان 
واضح و حتي از س�وي سران كشورهاي غربي هم 
اين امر غيرقابل كتمان است. ديگر اينكه ارتباط 
وس�يع و عميق اين گروه فرقه مانند، با س�ازمان 
سيا به عيان روشن است. اما اينكه چطور رهبران 
اين س�ازمان كه روزگاري در عداد گروه هاي چپ 
و ضدامپرياليس�ت بودند، در طول زمان چرخش 
موضع سياس�ي پيدا كرده و در س�ال هاي بعد به 
مأموران خوب امريكايي بدل ش�ده اند را در مقال 
پي آمده و ب�ا مرور برخي ح�وادث تاريخي، مورد 
بازخواني قرار داده ايم. امي�د آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

  
  رهبر »راديكال چپ« سازمان و برادر ليبرال 

دموكراتش
انگيزه رهبران اوليه سازمان موسوم به مجاهدين خلق 
براي مبارزه با رژيم پهلوي، انگيزه اي كاماًل ديني بود، 
اما پس از دس��تگيري و اعدام آنها رهبران بعدي كه 
شامل تقي شهرام، موسي خياباني، مسعود رجوي و... 
مي شدند، زمينه انحراف كامل عقيدتي و سپس تغيير 
ايدئولوژي و »ماركسيست - لنينيست« شدن سازمان 
را به وجود آوردند. اين تغيير انديشه و مشي، البته به 
اين بهانه انجام شد كه از نگاه رهبران جديد سازمان، 
اسالم راهكار و انديشه مبارزاتي نداشته و براي مبارزه 
با رژيم پهلوي، الزم اس��ت كه انديشه ماركسيستي 
جايگزين تفكر اسالمي شود تا بتوان به پيروزي رسيد! 
در ضمن اين رهبران جديد و از جمله شخص رجوي، 
در همان زمان معتقد بودند براي اخذ وجوه شرعيه و 
پول از علما و مذهبيون بهتر است حفظ ظاهر كرد و 

ماركسيست شدن سازمان را علني نكرد! 

جالب اس��ت در ميان اس��ناد النه جاسوسي، سندي 
وجود دارد كه رهبر اين سازمان يعني مسعود رجوي 
را در ش��رايط پس از پيروزي انق��الب و در زماني كه 
وي خود را با ش��دت و حدت فراوان مذهبي معرفي 
و تغيير ايدئولوژي را نفي مي كرد، به گوياترين شكل 
معرفي مي كند. در اين سند كه به وسيله ويكتور ال. 
تامست- مأمور سياسي سفارت امريكا در تهران- به 
تاريخ 7 آگوس��ت 1979. م )16 مرداد 1358. ش( 
تنظيم ش��ده اس��ت، مي خوانيم: »با وجود اينكه در 
طول شش ماه گذش��ته از عمر انقالب، بيش از 150 
سازمان سياسي حضور خود را به عموم ابالغ كرده اند، 
ولي تعداد كمي از آنها را مي توان به مفهوم كالسيك 
حزب سياس��ي ناميد. اكثر آنها به ص��ورت دوره كه 
عبارت است از تجمع افرادي كه با منظوري مشترك 
به حمايت از يك نفر به عن��وان رهبري مي پردازند، 
برگزار مي گ��ردد. به اين ترتيب، حج��م آنها كوچك 
ولي دستخوش بحران هاي بزرگ هستند. به عالوه، 
گرچه اينچنين سازمان هاي سياسي بر اساس اصول 
ايدئولوژيك تش��كيل مي ش��ود، ولي بنا بر اقتضاي 
زمان، اتحادهاي عجيب و غريب نيز در ميانشان پديد 
مي آيد... مجاهدين خلق به عنوان يك نهضت ش��به 
نظامي عليه رژيم پهلوي آغاز ب��ه كار كرد، اما بعدها 
به صورت يك س��ازمان دربرگيرنده چن��د گروه كه 
حمايت ش��ان از اس��الم به نحو غريبي انجام مي شد، 
درآمد و اخيراً نيز در حال تجزيه به صورت عناصري 
اصلي است كه دائماً با يكديگر در تضاد هستند. بخشي 
كه علني ترين فعاليت سياسي را انجام مي دهد، توسط 
مسعود رجوي جواني كه بيشتر يك سياسي راديكال 
چپ مي نمايد تا يك محافظه كار اس��المي، رهبري 

مي شود... .«)1(
در اين سند برداشت مأمور سفارت از شخصيت مسعود 
رجوي، اين است كه ژست اسالمي وي كاماًل ظاهري و 
در واقع وي يك فرد راديكال چپ ]ماركسيست تندرو 
و ضدامپرياليست[ است. اما شايد جالب تر از اين سند، 
گزارش هاي فراواني باشد كه امريكايي ها از شخصيت 

و ماهيت برادر بزرگ تر مسعود، يعني »كاظم رجوي« 
تهيه كرده اند. كاظم متولد 1312. ش بود و در سال 
1336. ش، براي ادامه تحصيل در رش��ته حقوق به 
فرانسه رفت. او توانست دكتراي حقوق خود را در اين 
كشور بگيرد و بعد از مدتي هم عضو علمي انستيتوي 
عالي حقوق بين الملل دانش��گاه ژنو شود. در سندي 
به ش��ماره 15 كه از س��وی هيئت نمايندگي امريكا 
در ژنو در تاريخ 25 م��ي 1979. م )4 خرداد 1358. 
ش( خطاب به وزارت امور خارجه واشنگتن دي سي، 
همراه با رونوش��تي جهت مالحظه س��فير امريكا در 
تهران تنظيم شده است، درباره شرح احوال و مواضع 

كاظم رجوي آمده است: 
1- »رجوي به تاريخ 11 مي، با س��فير وندن هيوول 
شام ميهمان بود و سفير وندن هيوول يادداشت زير را 

در رابطه با اين مالقات ارائه نمود. 
2- ترديد دارم كه تلگرام 122429 صادره از وزارتخانه 
به تاريخ 14 مي 1979، در رابطه با سن رجوي درست 
باش��د. او يا 45 س��ال دارد، يا اينكه چشمه جواني را 

كشف كرده است. 
3- نقل قول: رجوي رس��اله دكتراي خ��ود را تحت 
عنوان »رويزيونيس��م در نظريه حكوم��ت: مطالعه 
مواضع شوروي، يوگس��الوي و چكسلواكي« تنظيم 
كرد. من از او پرسيدم كه از نظر سياسي چگونه خود را 
معرفي مي كند؟ وي جواب داد »يك ليبرال دموكرات 

به مفهوم امريكايي آن.« 
4- نق��ل قول: حكومت ش��اه، ب��رادر وي را به زندان 
محكوم نمود. رجوي با دوستان غربي خود كه به نجات 
زندگي برادرش كمك كردند، جمعي تشكيل دادند. او 
مي خواهد كه ايران از لحاظ سياسي بدون تعهد باشد، 
اما مي گويد كه دولت بازرگان و او، هر دو براي اياالت 
متحده احترام بسيار قائلند و در جست وجوي راه هاي 

برقراري مجدد روابط خواهند بود.« )2( 
در اين س��ند مأمور امريكايي، كاظ��م رجوي را يك 
ليبرال دموكرات، ب��ا افكار كام��اًل امريكايي معرفي 
مي كند، اما اين رجوي ليبرال دموك��رات به مفهوم 

 از سوپر انقالبي گري چپ تا خدمت به سازمان اطالعات و امنيت امريكا 

کاظم و مسعود
مأموران تمام قد سيا

امريكايي آن چه وجه مشتركي با برادر »راديكال 
چپ و ضدامپرياليست« خود داشت؟

  برادران رجوي در خدمت ساواك 
شايد بتوان ادعا كرد كه بزرگ ترين نقطه مشترك 
كاظم و مسعود رجوي، »جاه طلبي و قدرت طلبي« 
عجيب اين دو برادر بوده است. جاه طلبي اي كه 
موجب مي شد، هر دو براي رس��يدن به قدرت و 
مقام دس��ت به هركاري بزنند. بر اس��اس اسناد 
س��اواك، كاظم رجوي به رغم اينك��ه خود را در 
ظاهر مخالف س��لطنت محمدرضا پهلوي نشان 
مي داد، اما همكاري وس��يعي با س��اواك داشت. 
پرويز ثابتي - رئيس س��اواك از س��ال 1352 تا 
1357. شمس��ي- در كتاب خاطرات��ش درباره 
كاظم رجوي بيان داشته است: »من در مسافرتم 
به س��وئيس، براس��اس معرف هاي قبلي با دكتر 
كاظم رجوي مالقات و بع��د از ارزيابي، وي را به 
استخدام ساواك با مقرري هزار فرانك سوئيس در 
ماه در آوردم! زماني كه برادر وي مسعود رجوي 
به همراه دوستانش محكوم به اعدام شده بود، با 
تماس تلفني كاظم رجوي و اصرار وي، موضوع را 
به عرض شاه رساندم و باالخره ايشان با يك درجه 

تخفيف رضايت دادند... .«)3(
در واقع به اين شكل، كاظم رجوي همكاري خود 
را با ساواك تا مقطع پيروزي انقالب اسالمي ادامه 
مي دهد و صد البته كه اين تنها كاظم نبود كه با 
ساواك همكاري مي كرد، بلكه برادر وي مسعود 
هم به خاطر نجات پيدا كردن از اعدام در جريان 
ضربه 1350. ش و دس��تگيري رهبران سازمان، 
همكاري خود با س��اواك را به شكل پنهاني آغاز 
ك��رد.)4( آن ه��م در حالي كه اعضاي س��ازمان و 
حتي بخشي از مبارزان مسلمان، وي را همچنان 
مبارزي استوار در مخالفت با رژيم پهلوي و مانند 

يك اسطوره نگاه مي كردند! 
  برادران جاه طلب، بعد از پيروزي انقالب 

اسالمي 
با پيروزي انقالب اسالمي و در مقطعي كه سازمان 
موسوم به مجاهدين خلق، طي اطالعيه اي آغاز 
فعاليت علني خود را آن هم با محكوميت بيانيه 
تغيير ايدئولوژي و با تكيه بر مش��ي ديني اعالم 
كرد، زمينه چيني مسعود رجوي براي قرارگيري 
در رأس حرم قدرت در كشور آغاز شد. البته در 
كنار وي ب��رادرش كاظم رجوي ني��ز با نزديك 
كردن خود به اعض��اي نهض��ت آزادي و دولت 
موقت، به نوع ديگري س��عي كرد تا منصبي در 
حكوم��ت جديد براي خود دس��ت و پ��ا كند. با 
اين همه در ماجراي دستور امام خميني مبني 
بر خلع س��الح همه گروه هاي سياس��ي، چون 
رهبران سازمان مجاهدين خلق حاضر به تمكين 
به اين فرم��ان نبودند و متوجه ش��دند كه عماًل 
زاويه س��ازمان با نظام جمهوري اس��المي دارد 
براي مردم علني مي ش��ود.  از اين روي رهبران 
سازمان، صالح را در اين ديدند كه براي به دست 
آوردن اعتماد مردم و نگه داشتن ظاهر امر، حتماً 
ديداري با امام خميني داش��ته باشند. به همين 
دليل كادر مركزي سازمان، از دفتر امام تقاضاي 
مالقات كردند. امام هم در پاسخ به اين درخواست 
مالقات گفتند سازمان مواضع اعتقادي خود را 
به صورت رسمي اعالم كند و پس از آن مالقات 
انجام شود. سازمان نيز پس از آن در بيانيه اي در 
قالب ادبياتي كاماًل س��نتي اع��الم كرد: »اركان 
مجاهدي��ن همان اركان عقيدتي دين اس��الم و 
مذهب حقه جعفري اثني عش��ري است. همان 
تش��يع علوي و همان اركان عقيدتي قرآن...« و 
اصاًل ه��م لزومي نديدند كه در اي��ن بيانيه هيچ 
اش��اره اي به اين موضوع كنند كه برداشت شان 
از آيات قرآن و فقه جعفري، برداشت هاي كاماًل 
ش��خصي و دوري كردن مح��ض از نظر علماي 
اس��الم و مراجع عظام تقليد اس��ت. با اين همه 
امام خميني كه از سال ها پيش بر التقاط فكري 
حاكم بر اين س��ازمان آگاهي داش��تند، به اميد 
اينكه س��ران آنها را اصالح كنند ي��ا الاقل اتمام 
حجتي با آنها داش��ته باش��ند، چند تن از سران 
اين سازمان - از جمله رجوي، خياباني، احمدي 
و داوري- را در تاريخ 6 ارديبهشت 1358. ش به 

مالقات پذيرفتند. 
جالب اينجاست كه درست در همين روز، يك عضو 
كادر مركزي سازمان به نام محمدرضا سعادتي، 
هنگام مالقات و مذاكره با والدمير فيس��ينكو از 
ديپلمات هاي سفارت شوروي در تهران، به اتهام 
جاسوسي براي س��ازمان جاسوسي شوروي- كا. 
گ. ب- بازداشت شد. سعادتي در حالي بازداشت 
ش��د كه در حال انتقال اس��نادي از س��اواك به 
فيسينكو بود كه موضوعش به يك سرلشكر اعدام 
شده در دوره شاه، آن هم به جرم جاسوسي براي 
شوروي مربوط مي ش��د. در واقع سازمان موسوم 
به مجاهدي��ن خلق به اين دليل ك��ه در روزهاي 
ابتدايي پيروزي انقالب اسالمي، به شكل وسيع 
با حمله به مراكز شهرباني و ساواك، اسناد زيادي 
را دزديده  و البته با نفوذي كه در مراكز حس��اس 
كرده بودند، به راحتي به اين اس��ناد دسترس��ي 
داشت.)5( از اين مقطع، رس��ماً بيانيه نويسي هاي 
س��ازمان در ارگان هاي مطبوعاتي شان از جمله 
روزنامه »مجاهد« عليه نظام جمهوري اس��المي 

آغاز شد و تقابلي سرد كليد خورد. 
  ناكامي ه�اي 2 ب�رادر، ب�راي ماندن در 

قدرت
با فرا رسيدن زمستان س��ال 58 و نزديك شدن 
اي��ام برگ��زاري اولي��ن دوره انتخابات رياس��ت 
جمهوري، مس��عود رجوي خود را براي نامزدي 
در اين انتخابات آماده ك��رد. اما بعد از اعالم نظر 
امام خميني درباره عدم صالحيت كساني كه خود 
را نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري كرده ، اما به 
قانون اساسي رأي نداده اند، مسعود رجوي مجبور 
ش��د به دليل تحريم همه پرس��ي قانون اساسي 

و رأي ندادن ب��ه آن از دور رقاب��ت كناره گيري 
كند.)6( س��پس رجوي براي به قدرت رس��يدن، 
خود را به ديگر نامزد انتخابات يعني ابوالحس��ن 
بني صدر - كه ش��ديداً جاه طلب و از دوس��تان 
خاص امريكايي ها بود- نزدي��ك كرد. بني صدر 
هم البته در مقابل از اينكه با سازمان مجاهدين 
خلق همكاري كند و با يك سازمان ميليشايي به 
جنگ تفكرات اس��الم انقالبي امام خميني برود، 
بسيار خوشحال بود. او در يكي از سخنراني هاي 
انتخاباتي اش، اينطور ب��راي رجوي پيام محبت 
و ارادت فرس��تاد: »يك��ي از برنامه ه��ا، زدوبند 
بازي هاس��ت. عده اي آمده ان��د و در مقابل من، 
دو نف��ر را علم كرده ان��د و ظاهراً قصدش��ان اين 
است كه به وس��يله يكي از اينها مقابل من سدي 
ايجاد كنند و مش��كالتي به وج��ود بياورند... اما 
به استثناي مس��عود رجوي، كانديداهاي ديگر 
كوچك ترين پايگاهي در ميان ملت نداش��تند و 
اينها با ش��ايعات مي خواهند مرا خ��راب كنند تا 

زمينه براي خودشان فراهم شود... .«)7( 
يك م��اه بع��د از برگ��زاري انتخابات رياس��ت 
جمه��وري و رأي آوردن ابوالحس��ن بني صدر، 
يك بار ديگ��ر رجوي براي اولي��ن دوره مجلس 
شوراي اس��المي بخت خود را آزمايش كرد و به 
همراه تعدادي از اعضاي اصلي س��ازمان، نامزد 
اين انتخابات شد. اما بعد از برگزاري انتخابات و 
رأي نياوردن هيچ كدام از كانديداهاي سازمان 
و س��رخوردگي ش��ديد رجوي ب��ه خاطر رأي 
آوردن نامزدهاي حزب جمهوري اسالمي، وي 
و س��ازمانش راه را براي در ه��رم قدرت ماندن، 
تنها در همراهي با بني ص��در ديدند. همراهي 
كه موجب اتصال وي به س��ازمان سيا  به شكل 
مستقيم ش��د. همراهي رجوي و س��ازمانش با 
بني صدر ادامه داش��ت تا اينكه غائله چهاردهم 
اسفند 1359. ش اتفاق افتاد. بني صدر تصميم 
گرفت در سالروز درگذشت دكتر محمد مصدق، 
يعني روز 14 اس��فند 1359. ش در دانش��گاه 
تهران س��خنراني كند. مراس��مي كه با سخنان 
تحريك آمي��ز وي، به درگيري طرف��داران بني 
صدر و عناصر ميليشياي س��ازمان مجاهدين با 
جوانان انقالبي انجاميد و تبعات زيادي را براي او 
و طرفدارانش به دنبال داشت.)8( انتقادات به آن 
غائله، در نهايت به تشكيل كميته حقيقت ياب 
منجر شد و پس از بررس��ي هاي بسيار و به ويژه 
بعد از اذع��ان نماينده بني ص��در در آن كميته 
به مقصر بودن وي و طرفداران��ش در غائله 14 
اس��فند، نمايندگان مجلس ط��رح عدم كفايت 
سياس��ي وي را در مجلس ش��وراي اسالمي به 
تصويب رس��اندند و بع��د از آن با ص��دور حكم 
عزل بني صدر از س��وی امام خميني، س��ازمان 
موس��وم به مجاهدين خلق به نظ��ام جمهوري 
اسالمي رسماً اعالم جنگ مسلحانه كرد و به اين 
ترتيب، با فرار بني صدر و رجوي از كشور، عماًل 
سازمان به عنوان ابزاري در دست سازمان سيا، 
به عنوان يكي از اصلي تري��ن گروه هاي برانداز 
نظام جمهوري اس��المي در صحن��ه بين الملل 
قرار گرفت. جالب اينجاس��ت كه مشابه همين 
سرنوش��ت، براي كاظم رجوي نيز اتفاق افتاد، 
زيرا پ��س از پي��روزي انقالب اس��المي، كاظم 
رجوي با حكم كريم سنجابي وزير امورخارجه 
دولت موقت، عه��ده دار نمايندگي دائمي ايران 
در دفتر سازمان ملل در ژنو و پس از آن در دولت 
بني صدر، س��فير ايران در كش��ور سنگال شد. 
اما در آخرين روزهاي ارديبهش��ت 1360. ش، 
خبري در رسانه نش��ر يافت مبني براينكه يكي 
از كارمندان قسمت كنسولي وزارت  خارجه كه 
در امور اسناد افراد پاكسازي  شده وزارت خارجه 
مسئوليت داشته، همراه با فردي به نام مرتضي 
فضلي نژاد به اتهام س��رقت و خروج غيرقانوني 
برخي اسناد دس��تگير ش��د ه اند. كمي بعد هم 
مشخص ش��د كه يكي از آن اس��ناد، مربوط به 
كاظم رجوي بوده كه در آن تاريخ در سنگال به 
عنوان كاردار خدمت مي كرده است. روزنامه ها 
در هم��ان زمان نوش��تند كاظم رج��وي عضو 
افتخاري ساواك بوده و با اسم رمز »صفا« و دو 
شماره كد فعاليت مي كرده است.)9( به اين ترتيب 
و با افشاي ماهيت كاظم رجوي، وي مجبور شد 
از عرصه قدرت كنار برود و با فرار به فرانسه و تا 
زمان كشته شدنش به دس��ت عناصر نامعلوم، 
رسماً به عنوان عامل س��يا و جزئي از براندازان 

نظام جمهوري اسالمي باشد. 
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جستار و تحليلي در باب رويداد
 »انقالب دوم«

پايگاهي كه سرنخ 
جدايي طلبي را در دست داشت

  شاهد توحيدی
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، به حاشيه و 
متن رويداد تسخير 
جاسوس��ي  الن��ه 
امريكا به عنوان يكي 
از وقايع ش��اخص و 
جهت دهنده تاريخ 
انق��الب اس��المي 
پرداخته است. اين 
پژوهش توسط احمدرضا شاه علي انجام شده و مركز 
اسناد انقالب اسالمي به انتشار آن مبادرت كرده است. 
ناشر در ديباچه خويش بر اين كتاب، در باره موضوع 

آن نكات ذيل را مورد اشاره قرار داده است:
»در شكل گيري حادثه تسخير النه  جاسوسي امريكا، 
عوامل متع��ددي مؤثر بودن��د. همه اي��ن عوامل، از 
عملكرد دولت امريكا در برابر انقالب اس��المي ايران 
متأثر بود. با پيروزي انقالب اس��المي در 22 بهمن 
1357 ه�..ش كه با خواست و حضور قاطع ملت ايران 
و به رهبري حضرت امام خميني )ره( به وقوع پيوست، 
دولت امريكا از مداخله در امور ايران دست برنداشت 
و به جاي آنكه از حوادث انق��الب درس بگيرد، تمام 
امكانات و ارتباطات خود را به كار گرفت تا اين انقالب 
نوپا را شكست دهد يا در حركت آن انحراف ايجاد كند. 
بر اين اساس، در طول 9 ماه- از 22 بهمن 1357 تا 13 
آبان 1358- حركت هاي توطئه آميزي را در سراسر 
كشور عليه انقالب هدايت كرد. در اين وقايع به گونه اي 
آشكار، دست امريكايي ها ديده مي شد و سفارت اين 
كش��ور، مركز جاسوس��ي و س��تاد فرماندهي براي 
سازماندهي حركت هاي تفرقه افكني و تجزبه طلبانه 
شده بود. در همين مدت، حركت هاي تجزيه طلبانه با 
عناويني چون خلق غرب در خوزستان، خلق كرد در 
كردستان، خلق تركمن در آذربايجان و... در اطراف 
و اكناف كشور، براي انقالب مشكل ايجاد مي كردند. 
قرائن نشان مي داد كه س��رنخ همه  اين جريان ها در 

سفارت امريكاست. بيش از همه حضرت امام بر اين 
مسئله واقف بودند. به همين علت در اين مدت و به 
ويژه در ماه ه��ا و هفته هاي منتهي ب��ه 13  آبان 58، 
در تمامي س��خنراني ها و اعالم مواضع خود، طالب، 
دانشجويان و جوانان را به هشياري در برابر امريكا و 
ضرورت مقابله با توطئه هاي اين دولت فرا مي خواندند. 
همين هشدارها موجب ش��د تا دانشجويان ما يقين 
كنند كه امام به عنوان رهبر و معمار انقالب اسالمي، 
اخبار و گزارش هاي منفي به دست شان مي رسد كه 
اينگونه نسبت به اقدامات امريكا هشدار مي دهند و 
همگان را به مقابله با اي��ن اقدامات دعوت مي كنند. 
بنابراين پس از اش��غال النه  جاسوسي، دولت امريكا 
نه فقط از فعاليت ه��ا و حركت ه��اي تخريبي خود 
نسبت به انقالب اسالمي دست برنداشت، بلكه پس 
از افشاي اسناد النه  جاسوسي، سيستم جاسوسي و 
ارتباطات امريكا در داخل كشور، به طور كامل مختل 
شد و س��رپل هايش در ايران لو رفتند! مهم تر از همه 
اينكه س��فارت، به عنوان يك جاسوس خانه رسمي 
و مطمئن از دس��ت رفت! اين امر باعث شد تا امريكا 
آخرين حركت خود يعني كودت��اي نظامي را عليه 
ايران طراحي كند. هدف امريكا اين بود كه هم بتواند 
نظام مقدس اسالمي را سرنگون نمايد و هم جاسوسان 
خود را از اسارت آزاد كند. در اين ميان، اشاره به يكي از 
پيامد هاي مهم واقعه  تسخير النه جاسوسي، ضروري 
به نظر مي رسد. اين واقعه، زمينه سازي براي حضور 
نيروهاي متعهد و انقالبي پيرو خط امام، در عرصه هاي 

مديريتي كشور است. 
واقعه تاريخ ساز و بي نظير تسخير النه جاسوسي امريكا 
در تهران، حماس��ه اي جاويدان و تأثيرگذار در سير 
تكوين و بلوغ انقالب اس��المي بود. اگر اين كار انجام 
داده نمي شد، سير حوادث چند دهه اخير به گونه اي 
ديگر رقم مي خورد و باعث مي شود جمهوري اسالمي 
در نقطه اي قرار بگيرد كه با كمال مطلوب بنيانگذار 
خويش يعني حضرت امام خميني )ره(، فاصله  زيادي 

داشته باشد و حتي بدان شباهتي نرساند... .«

  آبان 1358
 دانشجويان بر بام سفارت تسخير شده امريكا

ش�ايد بتوان ادعا كرد كه بزرگ ترين 
نقطه مشترك كاظم و مسعود رجوي، 
»جاه طلبي و قدرت طلبي« عجيب اين 
دو برادر بوده اس�ت. جاه طلبي اي كه 
موجب مي شد، هر دو براي رسيدن به 
قدرت و مقام دست به هركاري بزنند. 
براساس اسناد س�اواك، كاظم رجوي 
به رغم اينكه خ�ود را در ظاهر مخالف 
س�لطنت محمدرض�ا پهلوي نش�ان 
مي داد، اما همكاري وسيعي با ساواك 
داش�ت. كاظم رجوي هم�كاري خود 
را با س�اواك ادامه مي دهد و البته اين 
تنها كاظم نبود كه با ساواك همكاري 
مي كرد، بلكه برادر وي مس�عود هم به 
خاطر نجات پي�دا ك�ردن از اعدام در 
جريان ضربه 1350. ش، همكاري خود 
با ساواك را به شكل پنهاني آغاز كرد
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پروي�ز ثابت�ي در كت�اب خاطرات�ش 
درب�اره كاظ�م رج�وي بيان داش�ته 
است: »من در مس�افرتم به سوئيس، 
بر اس�اس معرف ه�اي قبلي ب�ا دكتر 
كاظم رجوي مالقات و بعد از ارزيابي، 
وي را به استخدام س�اواك با مقرري 
ه�زار فران�ك س�وئيس در م�اه در 
آوردم! زمان�ي كه برادر وي مس�عود 
رجوي ب�ه همراه دوس�تانش محكوم 
به اعدام ش�ده ب�ود، با تم�اس تلفني 
كاظم رجوي و اصرار وي، موضوع را به 
عرض شاه رساندم و باالخره ايشان با 
يك درجه تخفيف رضاي�ت دادند...«


